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Ääntämisen merkintä:

Pitkä vokaali merkitään kirjaimen yläpuo-

lella olevalla viivalla: ", esim. u (suom. aa).

Korko merkitään pilkulla: ' korollisen tavun
vokaalin jäljessä, siis: Acacia [-ku'-J. Jos korko
on ensi tavulla, ei sitä merkitä.

a kirjaimella merkitään epämääräinen vokaali,

joka äännetään kuin hyvin lyhyesti ja epäsel-

viisi i lausuttu c, esim. englannin fedsrCsn.

Nasaalivokaalit 1. nenässä äännetyt vokaalit

merkitään " merkillä, esim. ä, ransk. en (= ne-

nässä äännetty a).

6 kirjaimella merkitään esim. englannin the

sanan alkukonsonantti.

p kirjaimella merkitään esim. englannin
thing sanan alkukonsonantti.

z kirjaimella merkitään esim. saks. singen,

engl. zeal, ransk. rose, ven. O3epo sanoissa z:llä,

s:llä ja 3:llä kirjoitetut äänteet.

z kirjaimella merkitään esim. ransk. je, ven.

«ajit sanoissa / ja m kirjaimilla merkityt äänteet.

s on^ saks. sch, engl. sh, ven. m, esim. sanoissa

schule, shirting, tnysn,.

ts on = saks. tsch, ven. t, esim. sanoissa tscher-

kesse, HeiioBliKi.

Ylläolevat z, z, s ja ts merkit ovat Tietosana-
kirjassa myös otetut tavalliseen suomalaiseen
kirjaimistoomme käytäntöön merkittäessä sellais-

ten kielten äänteitä, joissa ei käytetä eurooppa-
laista kirjaimistoa, ja joskus muulloinkin, esim.

Tseljuskin, Puskin, Niznij-Novgorod, Novaja
Zemlja, afiii.

Tj kirjaimella merkitään eH<7-äänne (= sama
äänne, joka esiintyy fc:n edessä suonien sanassa
sanka) , esim. englannin meeting [mitirjj.

' konsonantin jäljessä, sen ylälaidassa merkit-
see muljeerausta (ks. Muljeerattu konso-
nantti).
< merkillä ilmaistaan sitä, että sen vasem-

malla puolen oleva sana johtuu sen oikealla puo-

len mainitusta sanasta, esim. Auskultantti (<
lat. auscultä're = kuunnella)

.

Hakasissa on ääntämisenmukaisesti merkitty
asianomainen sana tai joku sen osa vain silloin,

kun sen ääntäminen lukijalle voi olla epätietoinen.

Lyhennyksiä:

a = aari

aas. = aasialainen

abi. = ablatiivi

adj. = adjektiivi

afr. = afrikkalainen

akk. = akkusatiivi

alban. = albanilainen

alnnkom. = alankomaalainen
alk. = alkuaan
amer. = ameriikkalainen
anat. = anatomiassa, anatomi-

nen
angls. = anglosaksilainen

arab. = arabialainen

arkeol. = arkeologiassa, arkeo-

loginen

armeen. = armeenialainen
art. = artikkeli

as. = asukasta

aset. = asetus

ask. = alkuskandinaavilainen
ass. = assyrialainen

astrol. = astrologinen

astron. = astronomiassa, astro-

nominen
at.-p. = atomipaino
au&tr. = austraalialainen

bab. = babylonialainen
belg. = belgialainen

biol. = biologiassa, biologinen
bööm. = böömiläinen

C = Celsius

cg = sentigramma
cl = sentilitra

cm = sentimetri

dat. = datiivi

dep. ja depart. = departementti
dg = desigramma
dl = desilitra

dm = desimetri

egypt. = egyptiläinen

e. Kr. = ennen Kristusta
elektrot. = elektrotekniikassa,

elektroteknillinen

eläinl. = eläinlääketieteessä

eläint. = eläintieteellinen,

eläintieteessä

engl. = englantilainen

ent. = entinen

esim. = esimerkiksi

esp. = espanjalainen
etc. = et cetera

etel. = etelä, eteläinen

euroopp. = eurooppalainen
ev.-lut. = evankelis-luterilainen

farm. = farmakologia
fem. = feminiini

fil. kand. = filosofian kandi-

daatti

fil. lis. = filosofian lisensiaatti

filos. = filosofia, filosofiassa

fil. toht. = filosofian tohtori

flaam. = flaamilainen

fonet. = fonetiikassa

fr. = frangi

fys. = fysiikassa

fysiol. = fysiologiassa, fysiolo-

ginen

g = gramma
gen. = genetiivi

geol. = geologiassa, geologinen

geom. geometriassa, geomet-
rinen

germ. = germaanilainen
goot. = goottilainen

ha = hehtaari

hali. = hallinnollinen

hepr. = heprealainen

hevosv. = hevosvoima
hiippak. = hiippakunta

hist. = historiassa

hl = hehtolitra

holl. — hollantilainen

hydrograf. = hydrografiassa

ibid. = ibidem, samassa paikassa

ilmat. = ilmatieteellinen, ilma-

tieteessä

int. = intialainen

irl. = irlantilainen

isl. = islantilainen

it. = italialainen

it. pit. = itäistä pituutta

itav. = itävaltalainen

jap. = japanilainen

/. Kr. = jälkeen Kristuksen

/. n. e. = ja niin edespäin

juut. = juutalainen

k. = kuollut

kand. = kandidaatti
kansat. = kansatieteellinen

kansantal. = kansantaloustie-

teessä

kasvatusop. = kasvatusopilli-

nen, kasvatusopissa

kasvit. = kasvitieteellinen,

kasvitieteessä



VI[|

: kauppasana ; kaupunki
Iccis. = keisarilli

Ai rs. /,-. = keisarillinen kirje

kem. = kemiallinen, kemiassa

keik. Int. = keskiajan latina

ky = kilogramma
khlak. = kihlakunta
kiira = kirkkoherra
khrak. = kirkkoherrakunta
kichumap. = kiehumapiste

= kielitieteellinen, kieli-

t ieti i

kiinal. = kiinalainen

kirj. = kirjallinen, kirjallisuus

kirjap. = kirjapainotaitoa kos-

keva
km = kilometri

konet. = koneteollisuudessa

kpl. = kappale, kappaletta
knik. = kreikkalainen
ks. = katso
kitnink. = kuninkaallinen
kuvann. = kuvannollisesti

kuriin. = kuvernementissa. ku-

vemementti
< = litra

/. = eli ; lääni

lukit. = lakitieteellinen, laki-

tieteessä

lapp. = lappalainen
/.;/. = latinalainen

lev. = leveys

log. = logiikassa

luonnont. = luonnontieteellinen

lyh. = lyhennettynä
länt. = läntinen
liiäket. = lääketieteellinen,

lääketieteessä

m = metri

maani. = maantieteessä
mau/tv. = maanviljelyksessä
liuun. = mainittu
masois. = muinaisalasaksalai-

nen
mask. = maskuliini
matem. = matemaattinen, mate-

matiikassa
mci;. = mekaniikassa
mengl. = muinaisenglantilainen
merenk. = merenkulku
merenp. = merenpinnan, meren-

pinnasta
meteor. == meteorologiassa
metsänh. = metsänhoidollisesti
meri-. = metriikassa.

mj = milligramma
mi/;'. = miljoona
min. = minuutti
miner. = mineralogiassa
mittausop. = mittausopissa
mfc. = markka
m/o£. = myöhäislati nainen
mm = millimetri
m. m. = muun muassa
mon. = monikko
mongol. = mongolilainen
m. p. = mainitussa paikassa
mpers. = muinaispersialainen
titruots = muinaisruotsalainen

mskand. = inuinaisskandiuaavi-
lainen

muin. = niuinai

muinaist. — muinaistiede, mui-
na istutkimus

m n k. — mukailtu
mitod. = muodostettu
mus. := musiikissa

mysaks. = muinaisyläsaksalai-

nen

myt. = mytologinen, myto-
logiassa

n. = noin ; näitä

nid. = nidos

nimismiesp. = nimismiespiirissä
nk. = niinkuin
»ohi. = nominatiivi

norj. = norjalainen

n. s. = niin sanottu; näitä sa-

noja
nuor. = nuorempi
»n/A-. = nykyään, nykyinen

oftalmol. = oftalmologiassa

oik. = oikealta; oikeastaan

omist. = omistaja
om.-p. = ominaispaino
os. = osa, osaa; osoite

o.-t/. = osakeyhtiö

p. = päivä; penniä
pain. = painos, painettu

paleont. = paleontologiassa

patol. = patologiassa

penink. = peninkulma
per. = perustettu

pers. = persialainen

pit. = pituus

pohj. = pohjoinen
pohjoisin. = pohjoismaiuen
port. = portugalilainen

prof. = professori

pros. = prosentti

pvol. = puolalainen

put.-kork. = putouskorkeus

raA;. = rakennettu
rakennust. = rakennustaiteessa
ransk. = ranskalainen
rautat. = rautatie; rautatielai-

tos

refc.-io». = rekisteritonni

roomal. = roomalainen
rovastik. = rovastikunta
rom. = romaanialainen
ruots. =: ruotsalainen

ruotsink. = ruotsinkielisiä

s. = syntynyt; samana
saks. = saksalainen

so m. «. = samana vuonna
sunskr. = sanskriitissa

sefc. = sekunti

sen. pän<. = senaatin päätös
seur. = seuraava, seuraavana
sielut. = sielutieteessä

aiv. = sivu
skand. =; skandinaavilainen
skotl. = skotlantilainen

slaav. = slaavilainen

slov. = Hloveenilainen

», ,, se "n
sutist. = substantiivi

sulamisp. = sulamispiste

suom. = suomalainen
suomenkiel. = suomenkielisiä
vinir. = suuruutta
s. r. = samana vuonna

,. = sveitsiläinen

sj/n(. = Byntynyt
st/r/. = syrjääniläinen
syyr. = sy\ rialainen
suhl.nl. = sähkötekniikassa

sä&stöp. = säästöpankki

(. = tahi; tätä

taideteoll. = taideteollisuudessa

taloust. = taloustieteessä

tansk. z= tanskalainen

to/, = tataarilainen

iou. = tavallisesti

tekn. = teknillinen

feoZ. = teologiassa, teologinen

teoll. = teollisuudessa

teoll.-lait. = teollisuuslaitoksia

rte- ;'a vesir. = tie- ja vesi-

rakennustaito
tilastot. = tilastotieteessä

(oim. 3= toimittanut

ton. = tonni

tsek. =; tsekkiläinen

<swr. = tsuvassilainen

tuli. = tuhat, tuhatta

turfc. = turkkilainen

tähtit. = tähtitieteellinen, tähti-

tieteessä

«. Z. = uutta lukua
«nfc. = unkarilainen

U. T. = Uusi testamentti

uuslat. = uuslatinainen

». := vuonna, vuotta

tjo/c. =: vakinainen
vanh. = vanhempi
vapaah. = vapaaherra
ras. := vasen, vasemmalta
ven. =: venäläinen
certefc. = venekunta
rhk. = vihko
viim. = viimeinen, viimeksi

viimem. = viimemainittu
ui'»-. = virolainen

y. /. = vanhaa lukua

voi. = volymi
uot;'. = votjaakkilainen

ur<. = vertaa

V. T. = Vanha testamentti

t'Morit. = vuoritoimellinen

vuosik. = vuosikerta

vuosis. = vuosisata, vuosisadalla

»d. = vuosina

ygerm. =: yhteisgermaanilainen

t/7i«. = yhteensä
j/As. = yksikkö
j/Zim. = ylimääräinen

j/i. merenp. = ylempänä meren-
pintaa

yläp. = yläpuolella

j/. m. = ynnä muuta
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Stambulov [-&'], Stefan (1855-95), bulgaar.

valtiomies. S. oleskeli 1870-luvun alkupuolella

jonkun aikaa Odessassa valmistuakseen papiksi,

mutta karkoitettiin sen johdosta, että oli liitty-

nyt nihilisteihin. V. 1875 hän järjesti kapinayri-

tyksiä Bulgaariassa, otti 1876 vapaaehtoisena osaa

Serbian sotaan ja 1877-78 ven. -turkkilaiseen so-

taan. V :sta 1S78 S. toimi asianajajana syntymä-
kaupungissaan Tirnovossa, mistä seur. v. valit-

tiin sobranjeen. Ollen tarmokas, isänmaallinen

ja puhujana etevä S :sta pian tuli yksi Bulgaa-
ri:? n vaikutusvaltaisimpia miehiä; tuli 1884 so-

branjen puheenjohtajaksi. Kuu ven. puolue oli

elok. 1885 väkivaltaisesti karkoittanut ruhtinas

Aleksanterin, pani S. toimeen vastavallankumouk-
sen ja kutsui takaisin ruhtinaan. Kun tämä oli

luopunut syysk., niin S. hallituskunnan esimie-

henä hoiti tarmokkaasti maan asioita, torjui Ve-

näjän sekaantumiset niihin ja sai heinäk. 1887

Koburgin prinssin Ferdinandin valituksi Bulgaa-

rian valtaistuimelle. Tämän jälkeen hän pää-

ministerinä piti kovakouraisesti yllä järjestystä

maassa ja johti ulkopolitiikkaa venäläisvastai-

seen suuntaan, kehittäen Itävalta-Unkarin ja

Englannin avulla saaduilla lainoilla Bulgaarian
sotalaitosta. Mutta hänen despoottinen hallituk-

eensa herätti suurta tyytymättömyyttä; myöskin
ruhtinas kyllästyi häneen ja pakotti hänen tou-

kok. 1894 luopumaan. Heinäk. 1S95 hän sai kuo-

lettavan haavan eräällä Sofian kadulla; varsinai-

sia murhaajia ei lainkaan rangaistu. J. F.

Stamfordbridge [stämfadhridz], kaupunki Koil-

lis-Englannissa. lähellä Yorkia, tunnettu tap-

piosta, jonka Norjan kuningas Harald Ankara
siellä kärsi taistellessaan Englannin kuningasta
Harald Godvininpoikaa vastaan 25 p. syysk.

1066 ipari viikkoa ennen Hastingsin tappelua).

Harald Ankara itse kaatui tappelussa. G. /?.

Staminodi, jouto- 1. vajahede. ks. Hede.
Stamitz [stämits], Johann (1717-57). saks.-

bööm. kanttorin poika, etevä viulutaituri ja uu-

denaikaisen soitinmusiikkityylin uranaukaisija,
Haydnin ja Mozartin edeltäjä. Toimi v:sta 1743
Mannheimin vaaliruhtinaallisen orkesterin kon-
serttimestarina ja kamarimusiikin johtajana. Ko-
hotti orkesterinsa Euroopan kuuluisimmaksi. S:n
aikaansaama tyylinmuutos koski etenkin voima-
vaihteluiden käyttöä. Ennen oli tapana vaihdella

ryhmittäin forte- ja piano-esityksiä, siirtymällä

1 IX. Painettu ™l,16.

lopukevaihteissa toisesta toiseen. Tämän ohelle

ja sijalle tuli nyt vähitellen kehittyviä paisutuk-

sia ja hiljennyksiä ; samoja vastakohtaisuuksia
esiintyi myös yksityisten sävelaiheitten puitteissa.

Täten kokonaisesitys muuttui entistä paljoa yksi

Iöllisemmäksi ja draamallisemmaksi. Pohjois-Sak-

sassa uudistusta aluksi vastustettiin, mutta Parii-

sin ja Lontoon orkesterit seurasivat innolla S:n
esimerkkiä ja esittivät useita hänen teoksiaan,

osaksi hänen omalla johdollaan (1754-55). S. ke-

hitti myös orkesterisoitinnusta, käyttämällä käyrä-
torvia ja klarinetteja, ja teki lopun ..kenraali-

basson" (ks. t.) asemasta orkesterissa muodosta-
malla bassosoittimien osat täysin itsenäisiksi.

Sävelsi 50 sinfoniaa, viulukonserttoja, viulusonaat-

teja y. m. I. K.
Stammler [stamlsr], Rudolf (s. 1856), saks.

oikeusoppinut ja yhteiskuntafilosofi; v:stal885
professorina Haliessa. S:ia pidetään nykyisen
Saksan huomattavimpana oikeusfilosofina. Kan-
tin kritisismin kannalta hän on arvostellut sekä

historiallista oikeuskoulukuntaa että materialis-

tista historiankäsitystä. Teoksia: ,,Cber die

Methode der geschichtlichen Rechtstheorie"

(1888), „Die Theorie des Anarehismus" (1894),

,,Wirtschaft und Recht naeh der materialis-

tischen Gesehichtsauffassung" (1S90), ..Bedeutung

des burgerliehen Gesetzbuehs fiir den Fortschritt

der Kultur" (1900), ,,Die Lehre von dem riehti-

gen Recht" (1902), »Privilegien und Vorrechte"

(190:)). J. F.

Stamnos, muin. Kreikassa viini- t. öljysäiliönä

käytetty saviastia, jossa oli kaksi vaakasuoraa
korvaa. E. R-n.

Stampa, Gaspara (1523-54). it. runoilijatar.

jonka lyyrilliset rakkauslaulut, (ilmest. 1554) ovat

syvällisempiä ja persoonallisempia kuin muiden
renesanssiajan naisrunoilijoiden. //. Kr-n.

Standaari (ransk. etendard, engl. standard,

kesk. lat. standa'rdus, < lat. exte'ndere = levit-

tää), ratsu- t. yleensä sotaväen lippu, lippu. vrt.

Standard ja Standertt. i.

Standard [ständadj, The, engl. Lontoossa il-

mestyvä päivälehti, kannaltaan vanhoillinen ;
per.

1SJ7; 19u4 sen osti C. A. Pearson. Chamberlainin
tullisuunnitelman innokas kannattaja. — S.

of empire v. 1908 Lontoossa per. lehti, jonka
tarkoituksena on emämaan ja siirtomaiden vä-

listen siteiden vahvistaminen.
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Standard [ständod], Englannin ja Pol

v n i

.

•
1

1 ikan raha mii ta ja
i

<
" telmii

asetuksenmukainen yksikkö; rahanlyöntiin kB

tel tävä meta llilejeerinki, aine, jolla o

kokoomus ja johon toisia ama q] altai ia a ineil a

verrataan. S. tarkoittaa myös yleensä mallikel

pOl In

Standard of life [ständod n laif) (engl.), nor

maali elämänkanta mi i. on tarpeen elät usta

m rten.

Standard work [stänchd vSk) engl.) malli-

kelpoinen ien-, mestariteos teos, jolla on pj

vähien arvo.

Standartti ks. Stan '1 e r 1 1 i.

Standertskjöld f-söld], mi.hu. aatelinen ja

vapaaherrainen suku polveutuu Turun professo-

rista Eerik Justanderista (ks. t.). Elänen jälke-

läisensä kolma -n polvessa, majuri Henrik

Johan Justander, otti Viaporissa osaa 177- v:n

vallankumoukseen ja aateloitiin S:n nimellä.

Suvun jäsenistä mut mainittavat: vapaaherra,

kenraaliluutnantti Carl August S. (1814-85),

joka kauan aikaa palveli Venäjän asetehtaiden

\ litarkastajana; rautateiden liikennetirehtöörin

apulainen Carl Gustaf August S. (s. 1841),

joka edustajana aatelissäädyssä oli useimmilla
sääty valtiopäivillä ja varsinkin vaikutti kuik-

kien rautatiekysymyksien ratkaisuun, sekä jäl-

kimäisen veli, eversti Hugo Robert S.

(s. 1844), Karlbergin (ks. t.) maatilan omistaja.

K. <;'.

Standertti (engl. standard), puutavaramitta,
käytetään varsinkin puutavaran kuvaamisessa.

Useimmille puutavaroille käytetään n. s. Pieta-
rin s:ia. jolloin 1 Pietarin s.

sahatavaraa . . = 165 engl. kuutiojalkaa -4,6«oa m 3 (Stere)
veistettyä t.-ivaraa = 150 „ „

— 4,24iso „ „

pyöreätä* pun- „ =1*20 „ „ =3^9tu „ „

Propsien ja ratapölkkyjen laivaamisessa käyte-

tään myös n. s. Gööteporin s:ia (Oothen
burg standard scale): 1 Gööteporin s. propsia =

180 engl. kuutiojalkaa = 5,087 m 3 (Störe).

O. Li h.

S:t Andre» ks. A n t r e a.

Stanford [stänfgd], Sir Charles V i I-

liers (s. 1852), engl. säveltäjä, Keineeken ja

Kielin oppilas. Toimi v:sta 1873 urkurina ja

v:sta 1874 yliopistollisen musiikkiyhdistyksen

johtajana Cambridgessä. Siirtyi 1885 Lontooseen
Bach-kuoron johtajaksi, 1887 Cambridgen yli-

opiston musiikin professoriksi ja 1897 Leedsin

filharmonisen seuran johtajaksi. Sävelsi 5 ooppe-

raa, oratorin ynnä muita laajoja kuoroteoksia,

il sinfoniaa, viulukonserton, sellokonserton,

2 pianokonserttoa, 4 jousikvartettia, näyttämö-
musiikin Aiskhyloksen ..Eumenideihin" (ISStii ja

Sofokleen ..Kuningas Oidipokseen"' (1887). 50 irl.

kiulua y. m. /. K.

Stang. 1. Fredrik S. (1808-84), norj. vai

tiomies. Toimittuaan ensin yliopiston opettajana

S. rupesi 1835 asianajajaksi; tuli jouluk. 1845
hallituksen jäseneksi ja oli v:n 1846 alusta sisä-

asiainministerinä toimien tarmokkaasti Norjan
elinkeinojen ja kulkuneuvojen kehittämiseksi;

erosi 1856, mutta tuli 1857 kuningas Oskar I:n
sairauden johdosta asetetun väliaikaisen hallituk-

sen jäseneksi Tukholmaan; tuli 1861 uudelleen

ministeriksi ja hallituksen esimieheksi ja nimi-

tettiin 1873 valtioministeriksi. Vanhoillisen mi-

nisteri >tön johta jana v -n keä -i i i tusl isem
un ton 1870-luvulla e ittämiä vaatimuksia kunin

iin
. ei o oikeuden supi in im estä y. m. ; i

1880. Kun joukko k.m niin m oli koonnut
nelle lahjaksi 81,000 kruunua, perusti hän Kris
t iaanian j liopistoon < aha iton aikeu

tieteen edi stärai sei

2. K m i I s. (1838-1912), edellisen poika, iral

tiomies; loimi ensin asianajajana, valittiin

-uurkärä jiin. mi i järjesti uudellei n vanhoilli

sen puolueen tullen sen jo sai i.sss puo-

lueensa jäseniltä 106,000 kruunun kunniala
\. 1889 s tuli -iiii i l.nrn in m presidentiksi ja

heinäk, 1889-maalisk. isin ja toukok. 189

lokak. isiir, pääministerinä, minkä jälkei

nimitettiin Borgartingin ja Vgderin laamannil
Mini 04 korkeimman oikeuden asessorina.

./. F.

Stanhope [stänhoup]. 1. J a m e s S. (1673-1721),

Mahoniu parooni, S:n jaarli, engl. sotilas ja vai

tiomies. Espanjan perimyssodan aikana s. toimi

Espanjassa, v:sta i;us siellä olevien engl.
j

kojen ylipäällikkönä; valloitti Port Maliouin sa

i. un. ui Menorcassa ja vaikutti Almenaran ja Za-

ragozan voittojen saantiin 1710, mutta pakotettiin

antautumaan Brihuegassa jouluk. sam. v. Palat

tuaan Englantiin S. toimi valtiollisella alalla ol-

len \\ Inu puolueen johtajia ja Hannoverin suvun
kannattajia; oli sittemmin ulkoasiainministerinä
ja jonkun aikaa pääministerinä |a otti m. m. osaa
kvadrupelallianssin aikaansaamiseen 1718. — 2.

Charles S. (1753-1816), edellisen pojanpoika,

politikko ja tiedemies; valittiin 1780 alihuonee-

seen. missä toimi parlameuttiparannuksen aikaan-
saamiseksi

;
yksi niitä harvoja englantilaisia,

jotka suhtautuivat myötätuntoisesti Ranskan val-

lankumoukseen ; harrasti luonnontieteitä ja kon-
strueerasi n. s. S. -painimen. Hänen tyttärensä

Hester Lucy S. (k. 1839) asettui 1814 asu-

r n
:

i
.

1 1 1 Libanonille sikäläisten drusilaisten kes-

kuuteen, jotka pitivät häntä profeettana ja alis-

tuivat hänen johtoonsa. Hänen lääkärinsä Meryon
on julkaissut ..Memoirs of the ladv H. S." ja

liavels of lady H. S."— 3. P h i 1 i p Henry S.

(1805-75), S. 2;n pojanpoika, politikko ja his-

toriantutkija; tuli 1830 nliliuonecn jäseneksi, oli

1834-35 ulkoasiain alivaltiosihteerinä. Silla oli

suuret ansiot kirjallista omistusoikeutta turvaa
van lain (Copyright Aet| aikaansaamisessa 1842.

V. 1856 hän esitti ajatuksen kansallisen muoto-
kuvagallerian perustamisesta, ja hänen aloittees-

taan muodostettiin hist. käsikirjoituskomissioni

;

hän edisti myöskin vanhan Troian kaivaustöitä.

Suurimman kuuluisuuden S. saavutti historian-

kirjoittajana; teoksia: ,,The life of Belisarius"

(1829), ..History of the war of succession in Spain
1702-14" (1832), ..The history of England from
the peaee of Utrecht to the peace of Versailles

1713-83" (1836), ..The life of William Pitt" (1861).
- S:n poika Eduard S. (1840-93), politikko,

oli Salisburyn ensimäisessä ministeristössä 1885-86

lopulta kauppaministerinä. Salisburyn toisessa

ministeristössä ensin siirtomaaministerinä, v:sta

1887 sotaministerinä. J. F.

Stanislaintähdistö ks. Ritarimerkki,
palsta 94.

Stanislau (puol. Stanislawow) , kaupunki Itä-

vallassa. Kaakkois-Galitsiassa, Dnestriin oik. las-

kevan Bystrzycan molempien lähdejokien Zlota
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ja Czorna Bystrzycan välillä, ratojen risteyk-

i. 33,328 as. (1910), enimmäkseen puolalai-

si i

— Puol. ja niteen, oppilaitoksia, opettaja

seminaari, teatteri ; kreik, katolisen piispan istuin.

— Kautatienkonepaja. mylly-, olut . nahka- y. m.
teollisuutta, vilkasta kauppaa. — Suurvaltaiu-

Bodassa venäläiset syksyllä 1914 valtasivat S:n,

menettivät sen liehuik. 1915 itäv. von Pflanzerin

anneialle. saivat sen parin viikon kuluessa taas

haltuunsa, menettivät vihdoin toisen kerran

kesällä sam. v. Galitsiasta peräytyessään. —
S : ii läheisyydessä saadaan polttoöljyä ja maa-
vahaa.

Stanislaus, Puolan kuninkaita. 1. S. I ks.

Les z e 7. y n s k i. — 2. S. II August Poni a-

t o \v s k i (1732-98) oli syntyisin tunnetusta puol.

aatelissuvusta; tuli 1755 Englannin lähettilään

VVilliamsin sihteeriksi Pietarissa, missä silloinen

suuriruhtinatar Katariina mieltyi tähän kaunii-

seen ja hienosti sivistyneeseen mieheen. Hallitsi-

jaksi tultuaan Katariina II auttoi S:ta pääse-

mään Puolan valtaistuimelle 1764. Oikeamielinen

ja isänmaataan rakastava, mutta heikkoluontoi-

nen S. ei kyennyt pelastamaan Puolaa uhkaa-
vasta häviöstä. Hänen täytyi suostua 1772 tapah-

tuneeseen Puolan ensimaiseen jakoon. Sittemmin
hän liittyi valtiosäännön uudistajiin, mutta ei

uskaltanut ryhtyä jyrkkään taisteluun sen vas-

tustapa vastaan, vaan liittyi pian näihin ja hänet
pakotettiin 1793 hyväksymään Puolan toinen

jako. V. 179") hänen täytyi luopua kruunusta ja

elää loppuaikansa Venäjän armoilla. S. tuli tun-

netuksi hartaana taiteen ja kirjallisuuden suosi-

jana; hän perusti Euroopan ensimäisen opetus-

asiainministerion, Wilnon yliopiston ja monta
koulua. [..Mömoires secrets infidits de Stanis-

las H Auguste".] J. F.

Stanitsa f-i'-] (ven.), lauma, parvi; kokoontu-
mispaikka, kasakkakylä.
Stankevits [-Id?-], Nikolaj Vladimiro-

vits (1813-40), ven. kirjailija, joka 1830-luvulla

kokosi ympärilleen Moskovassa filosofiaa, este-

tiikkaa ja kirjallisuutta harrastavan seuran.

Tämä seura, johon kuuluivat m. m. Belinskij,

Bakunin ja Granovskij, vaikutti tuntuvasti sil-

loiseen Venäjän henkiseen ja kirjalliseen elämään.
V. J. M-kka.

Stanley [stänli], Arthur Penrhyn
(1815-81). engl. teologi ja kirjailija, etevä saarna-

mies ja kirkkohistorioitsija, joka innokkaasti otti

osaa kirkollisiin töihin. Hänen teoksistaan mai-
nittakoon: ..Life of Th. Arnold" (1S44), „Histo-

rical memorials of Canterbury" (1854), „Sinai

and Palestine" (1856), „History of the jevvish

church" (1862), ..Memorials of Westminster
Abbey" (1865). //. Kr-n.

Stanley [stänli], Sir Henry Morton
'oikea nimi James Rowlands; 1840-1904),

kuuluisa engl. -syntyinen Afrikan tutkija. Vaihe-
rikkaiden kohtaloiden jälkeen — lapsena S. jou-

tui orpona vaivaishoitoon, karkasi sitten laiva-

poikana Ameriikkaan, jossa S. niminen kauppias
otti hänet ottopojakseen antaen hänelle nimensä
ja tehden hänestä Yhdysvaltain kansalaisen, pal-

veli sitten etelävaltioiden armeiassa ja pohjoisval-

tioiden laivastossa — S. antautui sanomalehtien
matkakirjeenvaihtajaksi retkeillen henkensä kau-
palla m. m. Etu-Aasiassa ja Abessiiniassa (jossa

oli mukana englantilaisten sotaretkellä 1867-68),

H. M. Stanley. (S.H.)

tutkimiisretkikun-

suurille järville,

joutui siten yhteyteen anier. ..New i*ork Herald"
nimisen jättiläislohden omistajan Gordon Bennetl

nuoremman kanssa, joka antoi S;n toimeksi etsiä

Sisä Af rikassa tiel J
mä1 1 S

miin joutunutta Livingsto-

nea (ks. t.). Tehtävänsä'

S. suoritti 1871-72, luu

keutuen Sansibarista k.i

sin Tanganjikalle, jo a

hän löysi Livingstonen
Udzidzi'sta ja palasi tä

män kanssa Sansibariin
tutkittuaan ensin Tangan-
jikan pohjoispään sekä

siihen laskevan Rusisi'n.

Vv. 1873-74 S. oli mukana
englantilaisten sotaret-

kellä Asanti'a vastaan.
Vv. 1874-77 S. johti

suurisuuntaista „New York
IIerald"in ja engl. ..Daily

Telegra]>h"in kustantamaa
taa kulkien Sisä-Afrikan
Lualaballe sekä sitten veneillä Kongo-jokea alas

sen suulle, ratkaisten täten perinpohjin Kongo-
kysymykseu. Belgian kuninkaan Leopold II :n

perustaman Comite d'etudes du Haut Congo (sit-

temmin Association interjiationale du Congo)
nimisen seuran toimesta S. 1879-84 retkeili

Kongon alueella, avaten Kongo-joen liikenteelle

ja perustaen kauppa-asemia sekä laskien siten

perustan Kongo-valtiolle (ks. Kongo 2). Euroop-
paan palattuaan S. vaikuttavasti otti osaa Kongo-
valtion muodostamiseen. V. 1887 S. lähti viemään
apua mahdilaisten eristämälle Emin pasalle Egyp
tiu Ekvatoriaali-maakuntaan, sivutehtävänään
samalla luoda engl. siirtomaa-alue Itä-Afrikan
sisäosiin. S. kulki, mukanaan 650 miestä ja

liittolaisenaan arab. orjakauppias Tippu Tip, lai-

voilla ylöspäin ensin Kongo-jokea ja sitten sen

lisäjokea Aruvimi'a myöten, tunkeutui suunnat-
tomia vaikeuksia voittaen Aruvimfn ja Albert-

järven välisten aarniometsien halki (taival vei

5 kuuk.) sekä tapasi Eminin Albert-järvellä 1888.

S:n varastot olivat kuitenkin tyyten lopussa,

miehistä yli puolet menetetty (melkein koko jälki-

joukko teloitettiin AruvimiTla) ja Tippu Tip
luopunut liitosta, niin että S. taivutti Eminin
jättämään maakunnan puolustuksen sikseen ja

palaamaan hänen kanssaan itärannikolle, jonne
saavuttiin 18S9. Matkalla sinne löydettiin m. m.
Ruvenzori ja Albert-Edvard-järvi ja S. teki sopi-

muksia useiden alkuasukaspäälliköiden kanssa,

vasta perustettavan engl. siirtomaan hyväksi.

Kotiin palattuaan S., siirryttyään Englannin ala

maiseksi, aateloitiin. — Afrikan tutkijoista S.

on kaikkein huomattavimpia, mutta hänen tutki-

mustensa merkitystä vähentää suuresti se. että

niiltä puuttuu varsinainen tiet. perusta. Paljon

moitetta S. myöskin on saanut osakseen häikäile-

mättömästä tavastaan kohdella alkuasukkaita.

S:n matkakertomuksista tunnetuimmat ovat:

„How I found Livingstone" (1872), ..Through

the dark continent" (187S). „The Congo and the

founding of its free state" (1885), ..In darkest

Africa" (1890), „Emin Pasha and the rebellion

:it the Equator" (1890). ..My dark companions
and their strange stories" (1893). Useimmat
käännetty monille kielille, osaksi myös suomeksi.
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Elämäkerroi ta mainittakoon „The Autobiography
oi Sir 1 1 .11 r \ Morton S." (1909). E. E. K.

Stanley pool [stänlt pUl] (alkuaeuka

Vfcuna), järventapainen levenemä Kongo joen ala

juoksussa, putoussarjan yläpuolella, 280 m yi.

merenp., 4,000 km-, täynnä aaria (suurin Banue).

Rautatie vie s. p:sta koskien sivu Matadiin.

S. p:n rannalla oval Leopoldville ja Brazzavjlle

aimisei kau] -m Löysi Stanley 1877.

Stanley-putoukset [stänli-] ks. Kongo 1.

Stannaatit ks. I i n a.

Stannihydroksidi ks. Tina.
Stannikloridi Us. Tina.
Stannioksidi ks. X i n a.

Stannioli (lat. stannum = tina), tinapaperi,
hyvin ohueksi n. 0,i (),> mm:n paksuiseksi levyksi

valssattua tinaa. Sisältää useasti viillän V8

tai lyijyä. Käytetään käärepaperina helposti kui-

tuiii aineita säilytettäessä amalgarmpeilfj i val-

mistettaessa, y. m. S. S.

Stannisulfidi ks. Tina.
Stanniyhdistykset ks. Tina.
Stannokloridi ks. Tina.
Stannosulfidi ks. T i n a.

Stannoyhdistykset ks. Tina.
Stannum (lat.) ks. Tina.
Stanovoj -vuoristo [-o'j-J, matala vuoristojono

Itä-Siperiassa, jatkona .laMonoj vuoristolle, kul-

kee mutkitellen itään ja koilliseen. Yhdessä
Jablonoj -vuoriston kera n. 4.1100 km pitkä. Usein
käytetään molemmista vuoristoista yhteistä nimeä,
joko S. tai Jablonoj-vuoristo.

Stans 1. S t a n z [st-], kauppala Untenvalde-

nin kanttonissa Sveitsissä, Stanser Hornin juu-

rella; Arnold von Winkelriedin muistopatsas.

Siellä tehtiin valaliittolaisten kesken 1481 n. s.

Stansin sopimus (Stanser Verkommniss).
Stanssi (ruots. stans), reikäleimasin, tamppi;

kaivertajien, kelloseppien y. m. käyttämä iso-

kalu, pakotustaltta, jolla voidaan lyödä koho-

kuvioita metallilevyyn y. m.
Stansvik [i-J. allodisäteri (106 ha) Helsingin

pitäjässä Degerön saarella, lohkaistu 1798 Degerön
kartanosta. Omistajat: Heiden- (v:een 1821).

Edelheim- (v:een 1855) ja von Willebrand-suvut.

Päärakennus on 1700-luvulta. — Kartanon maalla

on vanha rautakaivos. Sikäläisen rautamalmi-
suonen k.ksi kapteeni Frese. Louhimista suori-

tettiin vv. 1766, 1786, 1796-97, 1827, sekä 1830-

luvulla, viimeksi 1839, josta alkaen kaivos on
ollut hyljättynä. A. Es.

Stante pede tlat.), seisovalta jalalta, heti, pai-

kalla.

Stanton /,s7h» /,)»/. Elizabeth Cady(1815-
1902), amer, naisasian esitaistelija, naimisissa

innokkaan obolitsionistin Henry S:n kanssa, liit-

tyi jo nuorena orjien vapautusliikkeeseen. Oli

yksi niistä 7:stä tässä liikkeessä uutterasti toi-

mineesta naisesta, jotka Yhdysvalloista valittiin

edustajiksi Lontoossa 1S40 pidettyyn kongressiin
orjuuden vastustamiseksi. Mutta heidän sukupuo-
lensa perusteella heiltä kiellettiin kokouksen osan-

otto, mikä seikka S:lle selvitti naisvapautustyön
välttämättömyyden. Lucretia Mottin kera hän
sentähden 1848 Seneea Fallsin kaupunkiin kutsui

kokoon ensimäisen julkisen naisasiakokouksen,

jossa hyväksyttiin naisliikkeen ohjelma melkein
sellaisena, kuin se vieläkin esiintyy. Tämä suurta
huomiota saavuttanut kokous oli välillisesti

aiheena John Stuart Millin (ks. t.j teol

,,The Bubjection "i uumen", rämiin kokouksen
jälkeen alkoi munia vuosikymmentä kestävä tar-

mokas agitatsionitoiminta, jolloin s. matkusteli
halki Yhdysvaltain pitäen esitelmiä ja toimitti

j
juu i Susan B. Anthonyn avulla lukematto-

mia lentolehtisiä ja sanomalehtikirjoituksia Bektt

3-osaisen suurteoksen ..llistory of «oiiian guffrage"

(valmistui 1885). Hiin perusti ensimäisen raittius-

yhdistyksen naisille 1852, toimi yli 20 v. Natio-
nal «oman suffrage associationin (per. I869|

puheenjohtajana. Näin oli kaikki nai asiat 3

Ameriikassa 50 v:n kuluessa keskittynyt liiineen.

[A. Gripenberg, ,. Naisasian kehitys eri maissa"

y. m.J /. // ;/.

Stanza iit."i, huone, 1. ..Rafaelin s.:t" ovat
Rooman Vatikaanissa olevia saleja, joita Rafaelin

ja hänen oppilaidensa (re8kot koristavat. —
2. ks. O 1 1 a v a rima.

Stajiel [stäpgl] isaks.; engl. stu/ilr) on villa-

ja puuvillakaupassa käytetty nimitys, joka mer-
kitsee usein samaa kuin kuidun pituus tai kuidun
keskipituus. Myöskin käytetään tätä nimitystä
kuidun laatua tarkoittamaan, esim. engl. yood
Staple (hyvä, terve kuitu) ja silky staple (silkki-

mäineu kuitu). E. J. S.

Stapelia, Asi-lrinnilnira heimoon kuuluvia, kak-
tusmaisia lehdettömiä mehukasveja. Kukat komeat,
mutta raadonhajuiset. Kasvavat varsinkin Kap-
maassa. Kasvihuonekasveja. K. L.

Stapfer [-fS'r], Paul (s. 1840), ransk. kirjal-

lisuushistorioitsija, v:sta 1883 professorina Bor-

deaux'ssa; teoksia: ..Shakespeare et l'antiquite"'

(1879-80), ,,Goethe et. ses ehefs-d'oeuvre classi-

ques" (1881), „Racine et Victor Hugo" (1886),

„Rabelais" (1889), „Montaigne" (1894), y. m.
Stapkylinidae ks. Lyhytsiipiset.
Staphylinus ks. Lyhytsiipiset.
Staphylococcus ks. Stafylokokki.
Staple ks. S t a p e 1.

Stappen, Charles Pierre van der
(1843-19101, lielg. kuvanveistäjä, opiskeli Brys-

selissä ja Italiassa. S., joka C. Meunier'n rin-

nalla oli Belgian veistotaiteen johtomiehiä, toimi

v:sta 1883 Brysselin taideakatemian opettajana

ja myöhemmin sen johtajana. Vaikutusvaltaisen
opetustoimintansa ohella hän oli erittäin runsas-

tuottoinen ja monipuolinen kuvanveistäjä, joka
m. m. on kohottanut Belgian koristeellisen tai-

teen tasoa. S:n teoksista mainittakoon ,,David"
(Antverpenin museossa), Khimaira-suihkukaivo
Brysselissä, naiskuva „Aalto", hautareliefi „Re-
member" ja norsunluuveistos ..Sfinksi". [Elämä-
kerran kirj. C. Lemonnier.] E. R-r.

Staraja Russa [stä-J, piirikunnankaupunki
Venäjällä, Novgorodin kuvernementissa, Ilmajär-

vestä n. 34 km etelään, Lovatiin laskevan
Polistjin varrella, Porusja ja Pererytitsa nimis-

ten purojen suissa, rautatien varrella; 19,986 as.

(1910). — Parikymmentä yli 200 v. vanhaa kirk-

koa. 1192 per. miesluostari. Muutamia kouluja,

sairaala. Tunnettu terveysvesilähteistään (suolaa)

ja muta.kylvyistään. Iso kylpyläpalatsi. — S. R.

on vanhimpia kaupunkeja Luoteis-Venäjällä; mai-
nitaan ensi kerran 1066, jolloin Polotskin ruh-

tinas sen hävitti. Kuului kauan aikaa Novgo-
rodille, joutui 1471 Moskovalle; oli 1609-17

ruotsalaisten hallussa.

Stara Zagora [siä- -<iö'-J (turk. Eski Zagra),
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pii riku ii nankau] muki Bulgaariassa, Ita Kumee
liassa. Karadza Daghin eteläjuurella 190 m yi.

merenp., viljavan tasangon pohjoisreunassa,

rantatien varrella; 22.003 as. (1910). — Sään-
nöllisesti, nntlenaikaisesti rakennettu jouduttuaan

täydellisen hävityksen alaiseksi ven.-turk. sodan

aikana 1S78. Harjoitetaan viininviljelyä, matto-,

ruusuöljy-, nahka- ja vaskiteollisuutta. Tunnetut
mineraalilähteet. — S. Z. oli vanhalla ajalla

nimeltään Berrhoea (jonkun aikaa Augusta Tra-

jana).

Starbäck [siärbek], Georg (1828-85), ruots.

historioitsija ja romaaninkirjoittaja. Opettaja-

toimensa ohella S. julkaisi suuren joukon kansan-
tajuisia hist. romaaneja, jotka ovat varsinkiu nuo-

rison piirissä olleet suosittua lukemista. Hänen
hist. julkaisuistaan ovat tärkeimmät: ,,Vasaätten

under Unionstiden" (1854). ..Herättelser ur svenska
historien" (12 os. 1860-75), „öfversigt af riks-

förestaudarskapet i Sverige under Unionstiden"

(1864). Hänen romaaneistaan mainittakoon:
..Master Olofs bröllop" (1868; suom.), „öfverste

Stälhammar" (1870; suom.), „Lifknektens berät-

telser »m händelser ur Gustaf II Adolfs historia"

(1879; suom.), sekä romaanisarja ..Engelbrekt

Engelbrektsson" (1868-69; suom.) ja „Nils Bosson
Sture" (3 os., ..Guldhalsbandet", ..Konungakronan",
..Testamentet", 1870-71; suom.). ff. Kr-n.

Starcke, Carl Nicolai (s. 1858), tansk.

tiedemies, tuli Kööpenhaminassa ylioppilaaksi

1876 ja filos. tohtoriksi 1884. On julkaissut

m. m. sosiologisen tutkimuksen „Die primitive

Familie" (1888) ja moraalifilosofiset teokset

„Etikkens teoretiske grundlag" (1889), „Sam-
vittighedslivet" (1894-97), „Personlighedens moral
og de moralske problemer i nutiden" (1912). Vai-

kuttanut myöskin kasvatustoimen alalla sekä
harrastanut yhteiskunnallisia kysymyksiä, vaa-

tien ..yhtäläistä oikeutta kaikille" (m. m. teok-

sessaan ,,Det »konomiske livs hovedlove og grund-
vsrdiskatten som eneste skat", 1912) ; on Tans-
kan ,.Folketing"in jäsenenä. Nimitettiin 1916
filosofian professoriksi Kööpenhaminan yliopis-

toon. A. Gr.

Stargard [sturgartj. 1. Kaupunki Pohjois-
Saksassa, Pommerissa (S. in Pommern), Ilma-
joen varrella, ratojen risteyksessä, Stettinistä

itään; 27.551 as. (1910). — Puolisenkymmentä
kirkkoa, lukio, reaalikoulu y. m. Harjoitetaan
rauta-, kone-, jalkine-, saippua- y. m. teollisuutta,

maataloutta sekä vilkasta maalaistuotteiden kaup-
paa. — S. sai kaupunginoikeudet 1253

;
tuli sen-

jälkeen Taka-Pommerin pääkaupungiksi. —
2. Kaupunki Pohjois-Saksassa, Länsi-Preussissa

[PreussiscTi-B., myös Stargardt), Ferse-joen var-

rella, ratojen risteyksessä, Danzigista etelään

;

10,485 as. (1905). joista 4,252 evankelista, 352 juu-

talaista, loput roomal.-katolisia. — Lukio. Kauta-,
vaski-, tupakka-, huonekalu-, juomatavara- y. m.
teollisuutta. — 3. Kaupunki Pohjois-Saksassa,
Mci klenburg-Strelitzissä (S. in Mecklenburg),
rautatien varrella; 2,328 as. (1905). — Sahoja,
villatehtaita. — S:n vieressä jyrkällä kukkulalla
Burg S. niminen linna. (E. E. K.)
Starhemberg /störemberhjj. l.ErnstRiidi-

ger von S. (1638-1701), kreivi, itäv. sota-

päällikkö; taisteli v:sta 1664 Montecuculin joh-

dolla turkkilaisia, sittemmin ranskalaisia vastaan
;

puolusti urheasti ja menestyksellisesti Wieniä

turkkilaisten sitä piirittäessä 1683, jonka joh-

dosta hänet korotettiin sotamarskiksi. Luopui tul-

tuaan haavoitetuksi päällikkyydestä, toimi sit-

temmin hovisotaneuvoston presidenttiini ja Iiii

vallan sotajoukon järjestäjänä. — 2. Guido
von S. (1657-1737), kreivi, itäv. sotapäällikkö,

edellisen serkku, otti osaa Wienin puolustukseen
ja seur. sotaan turkkilaisia vastaan, m. m. Zeu-
tan tappeluun 1697; taisteli Espanjan perimys-
sodassa ja johti Itävallan armeiaa Espanjassa
aluksi menestyksellisesti, kunnes hänen 1713 täy

tyi luopua tästä maasta. G. Ii.

Starka'/r (vähemmän oikein S t a r k o d d e r),

pohjoismainen muinaissankari, jonka elämänvai-
heet olivat tutut sekä Tanskassa. Ruotsissa että

Norjassa ja jonka sanotaan eläneen 300 vuotta.

Hänen kerrotaan olleen jättiläissukua, syntyneen
itämailla (Olaus Magnus sanoo hänet hämäläi-
seksi) ja siellä nuoruudessaan taistelleen, sitten

saapuneen Tanskaan Lejren hoviin, jossa palveli

Frodea. Ingjaldia y. m. kuninkaita, ja lopulta

ottaneen osaa Brävallan kuuluisaan taisteluun

(ks. t.). S:ia kuvataan tavattoman väkeväksi ja

verenhimoiseksi, vieläpä petolliseksikin, niin että

kullasta suostuu murhaamaan palvelemansa kunin-

kaan (Alen Upsalassa). Hän on tarinoissa tuo vael-

tava, kaikkialla läsnäoleva sankari, jossa vielä mui-.

naisajan raju väkevyys on kaikessa voimassaan.
Tutkijat ovat eri mieltä siitä, onko häntä pidet-

tävä alkuansa ruots. vai tansk. tarinahenkilönä

;

historialliset asianhaarat puhuvat ruots. alku-

perän puolesta. [A. Olrik, ,,Danmarks heltedigt-

ning", II (1910) ; B. Nerman. ..Studier över Svärges
hedna litteratur" (1913), siv. 92-109.J K. G.

Starnberger-järvi [Stärnberggr-] (myös TViirra-

järvi), järvi Etelä-Saksassa, Ylä-Baierissa, Alp-

pien juurella Miinchenistä lounaiseen, 586 m yi.

merenp., 245 m syvä, 21 km pitkä, 5 km leveä.

Laskujoki Wiirm. — Amfiteatterimaisesti kohoa-

villa luonnonihanilla rannoilla paljon linnoja:

Starnberg, Berg, Possenhofen, Tutzing y. m.

Starosta ks. S t a a r o s t a.

Starovertsit ks. R a s k o 1 n i k o t.

Starsina [-wV] (ven.), vanhin, kunnan esimies

y. m.
Startata (ks. Startti), alkaa (kilpailu,

matka t. liike).

Startti (engl. start = syöksy, lähtö), urheilukie-

lessä lähtö juoksu- t. m. s. kilpailun alussa,

jolloin kilpailija, sovitun merkin saatuaan s.- 1.

lähtöasennostaan syöksyy matkaan.
KL U. 8.

Stas, Jean Servais (1813-91), belg. kemisti,

Briisselin yliopiston professori, on tunnettu erit-

täin tarkoista atomipainonmääräyksistään, joilla

Berzeliuksen ja muiden aikaisemmat määräykset
oikaistiin. ///'.

Stasinion, kreik. tragediassa koorilaulu, joka

esitettiin näyttelijäin vuoropuhelujen muodosta

mien näytösten (,.epeisodionien"| välillä. K imi

tys g. i= „seisontalaulu") ilmaisee lähinnä, että

nämä laulut esitettiin koorin ollessa paikallaan,

orkhestrassa, erotukseksi parodos-laulusta, jota

koori esitti orkhestraan astuessaan tai heti sinne

saavuttuaan. S:iakin laulaessaan koori kyllä

teki astunta- tai tanssiliikkeitä laulun rytmin
mukaan, ks. Koori. P a r o d o s.

Stasis (kreik.), verenpysähdys, verensalpaus,

jollainen saattaa esiintyä verenkierron jostakin
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i häiriintyessä ja e tyea El. \ rt, S i a i-

luuti.
Stasov, \' 1 ii cl i m i i Vasiljevits 1824-

t»06), ven. taidehis! tsija ja kansanrunouden-
Intl. i ja, opi ikeli lakitiedettä ja palveli viri

henii v:een 1851, jonka jälkeen oleskeli kolme
xi., .im i uin-. ,i |j Roomassa. \. 1856 uiin tuli

jäseneksi paroni M. A. Korffin esimiehyydellä

toimivaan komiteaan, jonka tehtävänä oli km. ta

aineksin Nikolai C:n hallituksen historiaan, ja

kirjoit 1 1
n seampia historiallisia t utk imui tia,

m. m. ..Nikolai [:n i ruusvuodet", „Sensuurin

historia Nikolai Imi aikana", »Keisari Ivan An-

tonovitäin ja luinen perheensä historia", jotka jou

tuivat Aleksanteri II :n persoonalliseen kirjas

toon. Vv. 1856-72 hän "li virkamiehenä Keis. .jul-

kisen kirjaston taiteellisessa osastossa ja r:sta

1872 mainitun osaston kirjastonhoitajana. S:n
taideliistoriallisista tutkimuksista mainittakoon i

..Venäläinen kansanornamentti" (1872), „Valjas

luokki" (1877), ..Iti Miiicn vuosis. kreikanuskoi-

s,-t kirkot Länsi-Venäjällä" (1880), „Huomau-
tnk iia muinaisven. puvusta ja varustuksesta"

(1882), „Muinaisven. käsikirjoitusten alkukirjai-

miin kätketyt kuvat" (1884), „Armeenialaisten

käsikirjoitusten ornamentiikka" (1886), ..Slaavi-

lainen ja itämaalainen ornamentti IV-XIX vuo-

sis. käsikirjoituksissa" (1886), ,,Juutalainen orna-

mentiikka". Elän on julkaissut useiden ven. tai-

teilijoiden elämäkerrat ja on esiintynyt huomat-
tavana musiikkiarvostelijana. V. 186S ilmestyi

hänen tutkimuksensa ..Venäläisten bylinain alku-

perästä", jossa hän koetti osoittaa, että Venäjän
eepillinen kansanrunous ei ollut alkuperäinen,

vaan lainattu itämailta turkkilaisten heimojen
villityksellä. Vaikka S. innoissaan menikin liian

pitkälle, sai hänen teoksensa aikaan täydellisen

käänteen ven. kansanrunouden tutkimuksessa.

S. kirjoitti myös joukon musiikkihistoriallisia ja

musiikkikiiitillisiä teoksia. — Kokoelma hänen
teoksiaan ilmestyi 3 osassa 1894. J. J. M.

Stassfurt [st-], kaupunki Saksassa, Saksin
maakunnassa, Magdeburgista etelään Magde-
burgin hallitusalueessa, Bodde-joen varrella, rato-

jen risteyksessä : 10,794 as. (1910). — S. on suu-

ren kalisuola-alueen keskustassa ja harjoittaa
suurenmoista kalisuolan louhintaa sekä monen
laista kemiallista teollisuutta. On kalisuolan tuot-

tajana maailman markkinoilla ensimäinen. —
Mainitaan jo 806. Sen keittosuolakerrokset tun-

nettiin jo varhain ja 1500-1600-luvuilla suola-

kaivostyö oli sangen kukoistava. Keittosuolan
louhintaa vaikeuttivat kuitenkin paksut, koko-

naan arvottomiksi luullut kali- ja magnesiumi-
suolakerrokset, joiden arvo havaittiin vasta viime
vuosis. puolimaissa.

Stataarinen (lat. statä'rius), seisova: verkal-

leen edistyvä.

Stateeri (kreik. statfr), muin. Kreikassa yleensä

paino; myös raha. Attikalainen hopea-s. tav. =

4 drakhmaa, josta sen nimitys tetradrakhmon.
Kultasin arvo vaihteli, ollen esim. Attikassa =

20 drakhmaa (= dareikki, ks. t.) ja Kyzikoksessa
= 28 drakhmaa. '

E. R-n.

Staten Island ks. New York, palsta 1137.

Statiikka (kreik. statiko's = paikalleen pysäh-

dyttävä), oppi kappaleiden tasapainosta, osa
mekaniikkaa (ks. t.), esittää ne ehdot, joiden val-

litessa kiinteät Ig e o s t a t i i k k a), nestemäiset

ih \ d r s I a t i I k k a) ja kaasumaiset ia e i o-

i a t i i k k a) kappaleet ovat tasapainossa Cek

i liika ' s :11a tav. tarkoitetaan ensinmainittua,
rakenteiden la kernistä varten sovellettuna. Ollak-

seen tarpeeksi luja tulee niin. rakenteen, johon

joku voima, esim. kuorma, vaikuttaa, olla tasa

painossa. Tämä on mahdollista siten, että laken

teen osiin syntyy sinisiä, n. s. jännitysvoimia,
jotka vastustavat kuormia ja pitävät niitä ja

siten koko rakennetta tasapain a, joa nämä
jännitykset pysyvät rakenteen aineen lujuuden
rajoissa (jännitystasapaino). Kun siis ulkoiset

1. vaikuttavat voimat tunnetaan, voidaan jän

nitysvoimat määrätä joko laskelmien tai piirre]

inien — graäfillisen s:n (ks. t.) — avulla yleia

ten tasapainolakien perusteella. Näitä ovat:
tasapainossa olevien

voimain momenttien
(ks. t.) summa mihin
pisteeseen nähden la

hansa on = 0. ja myös
projektsionien iks. t.i

sumnia mille suunnalle
taliansa = 0. Jos esim.

nostokurkeen (nosto-

kranaan) ABC ripuste-

taan kuorma P, joh-

tuu siitä rasituksia —
jännitysvoimia Si ja Kuva 1. (S.H.)

82 — sauvoihin AB
ja BC, jotka ovat sellaisia, että ne pitävät kuor-
maa P tasapainossa. Ne saadaan esim. momentti-
lain mukaan määrätyksi siten, että piste G ote-

taan momenttipisteeksi, jolloin P.pi+Sidi-^-Sz.O =

0.S1 =—-P puristusta.

pisteeksi, jolloin Pp«
"3

vetoa. Graaf illiscsti (ks. Graafillinen sta-
tiikka) saadaan jännitysvoimat jakamalla jos-

sakin voimakaavassa piirretty kuorma P (esim.

1,000 kg = 1 cm) sauvojen AB :a ja BC:n suun-
tiin, niin että ne muodostavat, suljetun kulmion
(voimakulmion), jossa nuolisuunta (voimien vai-

kiitussuunta niiden yhteiseen vaikutuspisteeseeu B
nähden) on jatkuva. Helposti

näkee nyt, jos nuolisuunnat a
otetaan huomioon, että näiden
kolmen voiman projektsioni

on = esim. P:n suunnalle,

sillä (kuva 1 a) P-\-bc—ca = 0.

Jos taas voima (kuorma) P
vaikuttaa seinästä ulkonevaan
palkkiin (kuva 2), muodostuu
sen leikkaukseen a—a taivutus-

momentti P.a, joka aikaansaa
palkin sisään leikkauksessa
«—rt jännityksiä, jotka leik-

kauksen yläosassa ovat vetäviä ja alaosassa puris-

tavia ja muodostavat siis keskenään sisäisen

momentin, joka pi-

tää ulkoista taivu-

tusmomenttia tasa-

painossa (ks. L u-

j uus). Staattisen

luonteensa puolesta

erotetaan rakenteet

kahteen pääryh-
mään : staattisesti Kuva 2. (S.H.)

ja sitten A momentti-

-Si.0—

S

302 = O.Si =- P

Kuva 1 a. (S.H.)

ZE
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määrättyihin, joiden jännitysvoimat ja momentit
voidaan määrätä yksinkertaisten tasapainolakien

avulla, ja staattisesti epämääräisiin, joiden las-

kemiseen tarvitaan edellisten lisäksi vielä ne
lait. joiden mukaan rakenteet muuttavat muo-
tilajin, kun niihin joku tietty voima vaikuttaa.

[..Teknillinen käsikirja"; Tallqvist. ..Teknillinen

mekaniikka".] J. V-6n.

Statiivi (lat. stati'vus = paikallaan seisova),

jalustateline, johon kiinnitetään mittauskoje, valo-

kuvauskone t. m. s.

Statisti (lat. stäre = seisoa) , teatterinäytän-

DfissS esiintyvä mykkä henkilö.

Statistiikka lit. siatistica < statista = valtio-

mies, < lat. status = tila), tilasto, tilastotiede

(ks. n.j.

Statistinen (ks. S t a t i s t i i k k a), tilastol-

linen.

Statius /-(/-/. P u I) 1 i u s Papinius S. (n. 45-

n. 90 j. Kr.), roomal. runoilija, synt. Neapoliissa

(nyk. Napoli), eli enimmäkseen Roomassa Domi-
tianuksen ja ylhäisten suosijain turvissa. Paitsi

eepillisiä runoelmia (..Thehais". joka käsittelee

7 sankarin sotaa Thebaa vastaan, sekä „Achilleis",

joka kuvaa Akhilleuksen oleskelua Skyros-saarella)

S. on kirjoittanut joukon tilapäärunoelmia
i., Silva'". 5 kirjaa), jotka osoittavat lämmintä
tunnetta ja suurta muototaituruutta, mutta tym-
päisevät ylenpalttisilla imarteluillaan. Hänen teok-

sensa ovat julkaisseet m. m. E. Bährens, A. Klotz,

F. Vollmer. [K. Gustafsson, ..Statii poetiska skiz-

zer" (1900).] vrt. Kooman kirjallisuus.
A'. J. II.

Statocysti, eliiint.. ks. K u uloeli n; kasvit.

ks. S t a t oi i i t i t.

Statoliitit, määrättyihin, kosketukselle her-

källä alkulimalla varustettuihin kasvien soluihin,

statocysteihin, irralleen sijoittuneet suu-

ret tärkkelysjyväset. jotka, kasvin asennon mu-
kaan painollaan ärsyttävät eri kohtia solun alku-

limassa, ohjaten kenties täten kasvia sen geo-

tiooppisissa liikkeissä. Koko selitys on toistai-

seksi täysin hypoteettinen, vrt. K a s v i t, palsta

483. K. L.

Statsionäärinen dat. statiö = asemapaikka, oles-

kelupaikka j. n. e.), paikallaan pysyvä, kiinto-

nainen.

Statueerata (lat. statu'cre), vakiinnuttaa,

määrätä.
Status (lat.), asento, tila, asema. — S. p r se-

s e n s, nykyinen tila. — S. q u o, tila, jossa jokin
un t. on ollut. — S. quo ante (helium), ennen
(sotaa) vallinnut tila. — Kirliop. S. on apuglossan
merkityksen suhde pääglossan merkitykseen (ks.

Lauseen osa). Kun esim. yhdyssanassa kone-
kirjoitua edellinen jäsen kone ilmoittaa väli-

kappaleen, jolla jälkimäisen nimittämä työ suo-

ritetaan, sanotaan apuglossan tässä edustavan
s. inxtrumt «/ia. mutta yhdyssanassa kirjoitus-

kone apuglossa ilmoittaa tarkoituksen, johon pää-
glossan nimittämää työvälinettä käytetään, ja

edustaa -ii» g. /'i/iistä: sanayhtymässä Ei lämmin
luita särje ilmoittaa luita, mihin ..särkeminen"
kohdistuu, ja edustaa kohde-s :ta 1. s. objectivusta

1 ks. Objekti). Mainittu merkityssuhde on
hyvin monivivahteinen ja s:ia on siis kielessä

runsaasti. Esim. paikallisuus ja aika-s:ia on
sekä essiivisiä, joissa apuglossa ilmoittaa olopaik-
kaa ja -aikaa, esim. ..Turun tuomiokirkko"

(s. incssinis localis), ..Imatran hotelli" (s. ades-

sivus localis), „Heinäkuun vallankumous" (s. ines-

sivus temporalis). että latiivisia, joissa apuglossa
ilmoittaa liikkeen lähtö- tai päättymiskohtaa t.

suuntaa, esim. ,,Hän palasi kaupungista" (s. ela-

tivus localis): „Hän muutti kaupunkiin" (s. Ula-

tivus localis): ,.llän oli matkalla kaupunkiin
päin (s. oblativus localis) kerinnyt I.:n kirkolle

(s. alla tivus localis) pitkin mäkistä maantietä"
is. prolativus localis); kumpiakin on useita ala-

lajeja. Samoin on laita mitta-, luokitus- y. m.
s. -ryhmäin. Riippuvaisuus s :ista mainittakoon
esiin. s. causativus (esim. ..Ethän tuosta suut-

tune?"), s. conditionis (esim. ..Jos tapaat hänet.

niin sano terveisiä minulta"), s. consecutinis
(esim. ,,Hän on tuomittu kuolemaan"), s. subjec-

tivus (esim. ,,Sepä miehentjö !

") , s. resultativus

(esim. ,,/7«/onhakkaajaa ei voi valita kunin-
kaaksi"), s. originis (esim. ,,Vaihda Smyrnan vii-

kunoita Messinan appelsiineihin!"}, s. possessoris

(esim. ..Kallen kirja katosi"). [Noreen, ,,Värt

spräk" V 178, 190-252.] E. A. T.

Status nascendi [-e'-] (lat.), muodostumistila.

Siinä hetkessä, jolloin joku alkuaine vapautuu
yhdistyksistään, sanotaan sen vaikuttavan in statu

nascendi. Sen kem. vaikutuskyky on silloin suu-

rempi kuin tav. oloissa, riippuen siitä, että sen

atomit vaikuttavat semmoisenaan täydellisellä

yhtymishalullaan, eivätkä molekyleinä. Esim.
vedyllä in statii nascendi (vetyatomit, Hl on pal-

joa suurempi pelkistämiskykv kuin tav. vapaalla

vetykaasulla (vetymolekyli, H 2 ). Edv. Hj.

Status quo ks. Status.
Statuutti (lat. Starit'tum = säädetty, < sta-

tu'ere = vakiinnuttaa, säätää), sääntö tai sääntö-

jen yhdistelmä, oikeudellinen järjestys, erittäin-

kin itsehallintoa käyttelevän kunnan, yhdistyk-

sen tai juridisen henkilön. Yliopiston s:eista ks.

Yliopisto.
Stauffacher fstauffalior], W e r n e r, tarun mu-

kaan Schvvyzistä kotoisin oleva talonpoika, joka
oli Riitlin niityllä 1307 solmitun liiton alkuun-
panijoita.

Staufit ks. Hohenstaufit.
Staupitz [staupitsj, Johann von (k. 1524),

saks. jumaluusoppinut. V:n 1503 tienoilla Wit-
tenbergin vastaperustetun yliopiston professoriksi

kutsuttuna S. vaikutti tehokkaasti main. korkea-

koulun järjestämiseen. Vielä huomattavammaksi
hänen toimintansa tuli augustinolaisveljeskunnan

observanttien kongregatsionin kenraalivikaariona,

johon virkaan hän tuli samaan aikaan. Hän
koetti saada kaikki saksalaiset sekä lombardia-

laisetkin augustinolaisluostarit liittymään yhteen

uudistetun luostarisäännön pohjalla. S. vaikutti

paljon Lutherin kehitykseen tämän ollessa Er-

furtin augustinolaisluostarissa ja sai aikaan

Lutherin siirtymisen Wittenbergiin. Otettuaan
1520 eron ylitarkastajan virastaan S. siirtyi

Salzburgin kardinaaliarkkipiispan hovisaarnaa-

jaksi, 1522 erään benediktiiniluostarin apotiksi.

Salzburgissa ollessaan häntä vaadittiin hyväksy-

mään paavin pannakirja Lutheria vastaan, jäsen

verran hän taipui, että tunnusti paavin tuoma-

rikseen. [Th. Kolde, ..Die deutsehe Augustiner-

kongregation und Johann v. Staupitz" (1897). J

A. J. P-ä.

Stauroliitti (kreik. stauro's = risti, lithos =

kivi), vedenpitoinen rauta-aluminiumsilikaatti
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(HFeAlsSijOia) ,
joka kiteytyj mustanruskeina

roinbisina, usein ristikal oi iksi yhteenkasvettu

oeina prismoina ja on yleinen mineraali uunit.'

missä regionaalimetamorfisissa kiilleliu kei a

e im hilun.
1

1
i m ellS ja muualla Ka i jalassa, S. on

hyvin kova (kovuus 7-7,») ja kemiallisesti va

tustuskykyinen aine, jonka vuoksi s™ kiteet jää

viit kohoaviksi kyhmyiksi r;i| i T-rrn i,.ii

iionpintaan. P. E,

Stauroskooppi (kreik. stauro's risti, ja ifco

peiji katsella), polarisatsionikone, jolla voidaan

in.i:iiai;i ka htai -i ;> it i n \ .1 n kidelevyn pääleikkaus.

Stavanger [-va'-]. 1. Amti Kiriä Norjas a

Vestenfjeldskessä, S:n I. Bukn-vuonon ympärillfl

ja sen eteläpuolella; 9.147 km2 (470 km- sisä

vesiä 137,581 us. (1910). S:n pohjoisosa on

S:n \ ii ja sen haarakkeiden rikkisilpomaa,

korkeata I Yassilulseggonin korkein huippu 1,657 m
yi. merenp.) tunturimaata, nimeltään Ryfylke

Rannikon eteläosa on uorj. rannikoksi karvinai

son eheää, verraten alavaa, tasaista ja hyvin vii

jelyskelpoista, niineltään Jooderen. Tämän koillis

puolella oleva llalene niminen maakunta on

sangen epätasaista, vesistöjen uurtelemaa. —
V. 10117 maasta oli peltoa ja niittyä .M>9 kni-

(6,i <;,). metsiä 904 km- (9,8%). Viljansato (1912)

319,529 hl Mosta kauraa 294,942 hl), perunan-

sato 669,681 hl. V. 1010 oli nautakarjaa 67.668

[meijeritalous erittäin huomattava), lampaita

204,346 (viedään paljo ulkomaille), hevosia

11,338, vuohia 11,399 ja sikoja 14,824 kpl. Siipil

karjanhoito sangen huomattava. Kalastusta har-

joitetaan etenkin anitin pohjoisosissa; saaliin

arvo 1912 oli 5, n milj. mk. (silliä, makrillia).

Kukoistavan teollisuuden (462 laitosta, niissä

12,213 työmiestä, enemmän vain Kristiaanian ja

Smaaleuenen amteissa; 1912) päähaarat ovat säi-

lyke- (hermetiikki-) ja villateollisuus. — Rautatie
kulkee anitin pääkaupungista Stavangerista Jaede-

renin halki Lister og Mandaiin amtiin. —
2. Edellämain. amtin pääkaupunki. S:n-vuonon
suun eteläpuolella olevan niemimaan itärannalla,

Byfjorden nimisen lahdekkeen eteläpäässä, ete-

lästä tulevan radan pohjoispäässä; 37.261 as.

(1910). — Kaupungin itäosa, pienen Bredevand-
järven itäpuolella, on osaksi vanhanaikaisesti
rakennettu, ahdas- ja käyräkatuinen. Siellä ovat
myöskin useimmat S:n huomattavista rakennuk-
sista: tuomiokirkko (Trondhjemin tuomiokirkon
ohella ainoa säilynyt keskiaikainen tuomiokirkko
Norjassa, rak. 1100-luvulla, tulipalon hävittämä
1272), Munkekirken, St. Petri, St. Johannes ja

Hetlands kirke nimiset kirkot, samoin useimmat
pankit ja suuret liikelaitokset sekä koulut. Kau-
pungin länsiosassa on teatteri, museo, lähetys-

koulu (S. on norj. lähetysseuran pääpaikka),
katolinen kirkko, teollisuuslaitoksia. — Teolli-

suus kukoistava; huomattavimmat ovat kala-

säilyketehtaat, joita on n. 50 ja joiden tuotteita

1912 vietiin ulkomaille 21,4 milj. mk:n arvosta

(72,8 % koko Norjan säilykkeenviennistä). Lisäksi

on kone-, saippua-, voi-, olut-, sementti- y. m.
tehtaita, valimo, kuiva telakka y. m. Sähkölaitos
saa voimansa (S,400 hevosv.) 34 km: n päässä
olevista Oltedalin koskista. Satama erinomainen

;

suuret valtamerialukset voivat laskea laituriin.

Ulkomaisessa merenkulussa 1912 selvitettiin

138,600 rek.-ton. netto. Sam. v. tuotiin ulko-

mailta 37,s milj. mk: n ja vietiin ulkomaille

2s.» milj. rakin arvosta, Kauppalaiva to k!) itti

am. \. 130 alusta, yht. 49,368 rek.-ton. netto

(91 I" '

i, 29,814 rek. ton. netto)

tyi piispan kartanon ympärille. Vanhimmat kau-

pung keudei vita 1425. V. 1682 piispanistuin

muutettiin Kristiansandiin, Kukoistuskausi alkoi

vasta viime vuosi keskivaiheilla varttuvan laiva

liikenteen ja sillinkalastuksen yhte deB8ä. Pula

kauden (1880-90-luvuilla) vaurioista S:n nosti

teollisuus. E. E. h.

Stavangerin-vuono (Bukn- I. Bokn vuono),

Norjan länsirannikon vuonoista eteläisin, leveä,

monihaarainen, saarien I.Mostero. RenneSB I inno,

Ombo, Store Hoku. Lille Unkin täyttämä. S:n
itäpuolella on Ryfylken vanha maakunta.
Stavenhagen [itafanh&gBn], kaupunki Poh

jois Saksassa. Meeklenhui g Srliueriniu itäosa

rautatien varrella; 3.407 as. (1905). — Kirkko,
synagoga, linna. Muutamia myllyjä. Fritz

Reuterin syntymäkaupunki. Lähellä Ivenackin
linna eläintarhoilleen.

Stavenow, Ludvig Vilhelm Albert
is. 1864), nmt.-, historiantutkija, v:sta 1895 pro
te-,orina Gööteporissa, v:sta 1914 Upsalassa;
teoksia: „Om formerna för utskottsval under fri-

hetstideu" (1890), ..Gustaf TT Adolf, hau- person-

lighet och betydelse" (1894), ..Frihetstiden. dess

epoker oeh kulturlif" (1898), „Konung Gustaf
III" (1901), y. m.
Stavnsbaand [IxmdJ (tansk. stavn = asuin

paikka, ja baand = side), vv. 1733-88 Tanskassa
voimassa ollut maaorjuuden muoto. V. 1733 an-

netulla asetuksella, joka uudelleen saattoi voi-

maan maamiliisin, määrättiin, että maanomista-
jat saivat ottaa sotamieheksi kenen hyvänsä 14-36

ikävuoden välillä olevista talonpojistaan, ja sa-

malla kiellettiin tässä ijässä olevia muuttamasta
pois tilalta. S:ia voimaan saatettaessa ei kuiten-

kaan ensi sijassa pidetty silmällä sotilaallista

puolta, vaan sitä, että tilanomistajille turvattai-

siin työväen ja vuokramiesten saanti. Vv. 1741-

42 ikäraja ulotettiin 9:nnestä 40:nteen vuoteen

ja 1764 s. määrättiin alkavaksi 4:nnestä ikävuo-

desta. S., joka oli vielä rasittavampi kuin v. 1702

poistettu vornedskab (ks. t.), määrättiin 1788 lak-

kautettavaksi lopullisesti 1 p. tammik. 1800.

J. F.

Stavropolj. 1. Kuveniemenlti iven. Stavro-

poljslcaja gubernija) Kaakkois Venäjällä, Etu-

Kaukaasiassa. Manytsin eteläpuolella; 54.310

km-, 1,312,100 as. iarv. 1913), 23 kmMlä. — S.

on pinnanmuodostukseltaan pohjoiseen ja itään

käsin tasaisesti alenevaa aroluontoista. paikoin

lössin, joki- ja järvialluvionien peittämää tasan-

koa. Vain etelä- ja lounaiskulma on korkeam-
paa (korkeimmat kohdat 660 m yi. merenp.) ja

epätasaisempaa; sinne ulottuvat Kaukasuksen
uloimmat haarakkect. Metsää on vain jokilaak-

soissa. Pääjoet Kiima, Manyts sekä Manytsiin
laskevat Kalaus ja Egorlyk; liikenteelle melkein
arvottomia. Ilmasto jyrkästi mantereinen, mante-
reisin S:n kaupungin tienoilla, jossa lumi peittää
maan 2-2 l

j3 kk. Tammik: n keskilämpö siellä on
—4,i °C, elokin +20,o°C, v:n + 8. 2 °C; vuotuinen
sademäärä 719 mm. Muualla sataa vielä vähem-
män. 200-300 mm. Usein puhaltavat itämyrskyt
nostavat tavattomia, terveydelle haitallisia tomu-
jiilviä ja puhaltavat syksyllä pelloilta siemenen,
aiheuttaen siten katoja, kesällä taas toisinaan
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polttaen viljan. Asukkaista 92% venäläisiä.

4.i', turkkilais-tatarilaisia (turkmeeneja), 1%
saksalaisia. Uskontunnustukseltaan venäläiset

ovat kreik. -katolisia, turkkilais-tatarilaiset mu-
hamettilaisia, saksalaiset protestantteja. Luku-

taitoisia 14.i''; (Euroopan-Venäjällä keskimäärin

22,»%). — Maataloutta harjoittaa 85,7%, käsi ja

tehdasteollisuutta 5.8%, kauppaa ja liikennettä

2,»%. S. on verraten nuorta uutisasutusmaata ja

tuottaa suuret määrät viljaa myötäväksi. V. 1913
korjattiin vehnää 1,398,900 ton., ohraa 703,600

tcn., kauraa, hirssin, vähän perunoita, ruista,

[.isäksi viljellään vähän pellavaa y. m. Maanvil-
jelyksen satomäärät vaihtelevat suuresti riippuen

ikkinii eli ilmaston s.i innott .un\ \ ksistii. Ne
voivat myöskin haitata karjataloutta, kuten tal-

vella 1898, jolloin lumimyrskyyn muutamassa
päivässä kuoli 200,000 nautaa. Karjaa pidetään

suuret joukot; 1913 oli hevosia 393,900, nauta-

karjaa 605,400, lampaita ja vuohia 1,552,700, sikoja

172.200 kpl. — Suolajärvistä saadaan vähässä

määrässä suolaa. Teollisuus kehittymätön. Aksii-
si-ta vapaan teollisuuden (myllyjä) valmistusarvo

3,s milj. mk., työväestö 268 henkeä; aksiisin-

alaisissa teollisuuslaitoksissa työväestö 292 hen-
keä (1910), Kotiteollisuus myös aivan alhaisella

kannalla, — Rautateitä 205 km (1912). — Kansa-
kouluja 526 (oppilaita 27,281), keskikouluja 2

(opp. 1,219), ammatillisia keski- ja alempia kou-

luja 4 (opp. 1,381), muita kouluja 9 (opp. 615).

Sairaaloita 34, lääkäreitä 58 (1911). Hallinnolli-

sesti S. jakaantuu 8 piirikuntaan. — V. 1777 Ve-

näjän hallitus rakensi 10 linnoitusta Terekistä

Doniin, vallaten siten linnoitusvyön pohjoispuo-

liset alueet. Niistä muodostettiin 1785 Kaukaa-
sian kuvernemeutti, josta sittemmin syntyi S:n
kuvernementti. Vallatun seudun asuttaminen
tapahtui tasaisesti; 1787 koko Kaukaasian kuver-
nementissa oli 30,000 miespuolista asukasta. —
2. Edellämain. kuvernementin pääkaupunki (S.

Kavkazskij), kuvernementin lounaisosassa, Tasla-
joen varrella, rautatien päätekohdassa-, 60,527

as. (1911). — Parikymmentä kirkkoa, naisluos-

tari. Mies- ja naislukiot y. m. oppilaitoksia,

kymmenkunta sairaalaa ; kirjasto. Harjoitetaan
maanviljelystä ja puutarhanhoitoa. Teollisuutta

edustavat myllyt. — Syntyi 1777 per. linnoituk-

sen ympärille. — 3. Piirikunnankaupunki Itä-

Venäjällä. Samaran kuvernementissa, lähellä Vol-

gaa, sen vas. rannalla, Samaran kaupungin ylä-

puolella; 6,510 as. (1911). — Muutamia kirkkoja,

sairaala, pari koulua. Harjoitetaan etupäässä
maanviljelyä. -- Per. 1738; hallituksen tarkoi-

tuksena oli saada sen asukkaiksi kalmukkeja ja
siten totuttaa heitä kiintonaiseen elämään. Yritys
ei kuitenkaan onnistunut, 1842 kalmukit lähetet-

tiin Orenburgin aroille ja sijaan tuotiin köyhiä por-
vareita Keski-Venäjän kaupungeista. E. E. K.

St. Bernhard ks. Sankt Bernhard.
S:t Bertils ks. P e r 1 1 e 1 i.

St.-Cyr ks. Sain t-C y r.

St. -Denis ks. S a i n t-D e n i s.

Stead [sted], William Thomas (1849-

1912), engl. sanomalehtimies. S. toimi ensin
kauppa-alalla, mutta rupesi 1871 sanomalehti-
mieheksi ja oli 1883-89 „Pall Mali gazetten" toi-

mittajana. V. 1890 hän perusti aikakauskirjan
,.Review of revievvs" (ks. t.). Hänen sanotaan
Englannin päivälehdissä saattaneen käytäntöön

haastattelun ja kuvituksen. Eräillä kirjasillaan

hän saattoi päiväjärjestykseen tärkeitä kj lymyk
siä; julkaisullaan „Truth about the navy and its

coaling stations" 1 1 ss-4 1 hiin herätti harrastusta
laivastokysynn kseen ; ..The maiden tribute of

modern Babylon" (1885) aiheutti uuden lain nais

ten ja lasten suojelemiseksi. Venäjän ystävänä
hän kirjoitti ..Truth about Russia" (1888), mutta
puolusti sittemmin myöskin Suomen oikeuksia.

Matkustaessaan huhtik. 1912 Ameriikkaan toi-

miaksensa siellä rauhan aatteen hyväksi S. huk-
kui Titanic-laivan haaksirikossa. ./. /•'.

Steamer [siima] (engl.), höyryalus.

Steariini, steariinihapon ja glyseriinin yhdis-

tys, jota on useimmissa luonnonrasvoissa palmi-

tiinin ja oleiinin ohella. Puhdas s. on väritön,

hajuton ja mauton, veteenliukenematon, kiiltä-

vä nsuomuinen aine, joka helposti saippuoituu.
Teollisuudessa käytetty s. on s.- ja palmitiini-

hapon sekoitus. S. -h a p p o on kiteinen, kiinteä

aine. Sulamisp. 69" C. Sitä käytetään paljon

kynttiläteollisuudessa. V. 1825 ottivat Gay-Lus
sac ja Chevreul patentin kynttilöiden valmista-

miseksi rasvahapoista, joita saatiin rasvoja saip-

puoimalla natronlipeällä. De Milly alkoi 1830

käyttää kalkilla saippuoimista. Täten saatiin

halvemmalla puhdasta s.-happoa. Sittemmin val-

mistettiin sitä saippuoiden autoklaaveissa, n. 10
'

atmosfäärin paineessa ja 170-180° :ssa C. Näin
saadaan tulokseksi raakoja rasvahappoja, joista

juokseva osa, n. s. s. -öljy, 1. oleiinihappo erote-

taan puristamalla. Myös rikkihapolla tai yli-

kuumennetulla vesihöyryllä rasvoja hajoittaen

saadaan s.-happoa. Sivutuotteena s.-happoa val-

mistettaessa saadaan glyseriiniä. Teknillisesti

tärkeitä ovat s.-hapon suolat 1. saippuat (ks. t.).

8. S.

Steariinihappo ks. Steariini ja R a s v a t.

Stearopteeni (kreik. stear = tali, pteno'8 = len-

tävä, haihtuva), eetteristen öljyjen kiinteä osa,

joka erkanee alhaisessa lämmössä. Kem. laadul-

taan vaihteleva eri öljyissä. S. S.

Steatiitti, tiivis talkin muunnos, ks. Talkki.
Steatoosi (kreik. sierer = tali), rasvettuminen.

Steatopygia (kreik. stear, gen. strätos = tali,

ja pyge = takapuoli) on etenkin hottentotti- ja bus-

mannikansojen naisilla tavattava muodottomuu-
teen asti runsas rasvan keräytyminen reiden viii

pään ulkosivuun ja peräpakaroideu seutuville. Sa-

nottu rasvan keräytymi-
nen voidaan havaita jo

nuorilla tytöillä mutta
vasta kypsyysijällä se saa

varsinaisen kehityksensä,

joka nousee huippuunsa
raskauden aikana. S :aa

tavataan paitsi yllämai-

nituilla myös muutamilla
muillakin villikansoilla ja

lienee se näillä n. s. se-

kundäärinen sukupuoli-

ominaisuus, joka on ke-

hittynyt omituisen suku-

puolivalinnan seurauk-

sena. Vastaavanlaisista

omituisuuksista eläinkun-

nassa mainittakoon rasva-

hänttilammas.
^

uSL, GBtttn^""'^
Y- K. tomisessa kokoelmassa.

(sn .
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Steatornis ks. G u a c li a ro.

Stecchetti [stekeftti], Lorenzo, it. runoilija

Us. 6 u e r r i n i.

Stedingerland [stBdirjarlant], vanha maakunta
rjuoteis-Saksassa, Oldenburgi ia, vVeserin va

rannalla, Bremenin alapuolella, Ochte ja Hunte
nimisten jokien välissä, entiseen aikaan melkoista

laajempi, käsittäen m. m. myöskin VVeserin oik.

rannalla olevan Osterstaden. Alava, padoilla suo

jattu, hedelmällinen. S:n asukkaat, stedin

i (= „rantalaiset"), jotka Bremenin arkki-

piispan toimesta 1000-luvulla olival asuttanee!

S:n, olivat kuuluja vapaudenrakkaudestaan ja

alituisista sodistaan arkkipiispoja ja aatelisher

roja vastaan. V. 1234 stedingereitä vastaan

kuutin 40,000-miehinen ristiretkiarmeia Alte-

neschin luona voitti ja tuhosi talonpoikain

sotajoukon (11,000 miestä). Heidän maansa jael

tiili voittajani kesken.

Stedingk [ste-]. 1. Kurt Bogislaus Lud-
vig K r i s t o f f e r vonS. (1746-1837). ruot^. bo-

tilas ja valtiomies: synt. Pommerissa. Otti nuo-

rena osaa Pommerin sotaan, pääsi Ruotsin ho-

viin ja perintöruhtinas Kustaan (Kustaa III:n)

tuttavuuteen; opiskeli Upsalan yliopistossa ; meni
1766 Ranskan sotapalvelukseen, missä hän kun-
nostautui Ameriikan vapaussodassa 1779. -Nimi-

tettiin Ruotsin sotaväessä Karjalan rakuunain
päälliköksi 1783. Venäjän sodassa S. Savon pri-

kaatin päällikkönä torini venäläisten rynnäkön
Porrassalmella 1789, sai sam. v. Parkumäen voi

ton, jonka johdosta hän tuli kenraalimajuriksi,

Värälän rauhanteossa Ruotsin edustajana. Oli

seuraavana aikana lähettiläänä Pietarissa, jolloin

hän pääsi Venäjän hovin suosioon; korotettiin

kenraaliluutnantiksi ja ..valtakunnan herraksi".

Vapaaherra 1800. Varoitti turhaan ennen Suo-

men sodan syttymistä Kustaa TV Aadolfia

Venäjän aikeista; Haminan rauhanteon allekir-

joittajia; kreivi 1809. V. 1811 sotamarski ja

1813 Kaarle Juhanan lähin mies sodassa Napo-
leonia vastaan; johti Ruotsin sotajoukkoa Gross-

beerenin, Rennevvitzin ja Leipzigin tappeluissa;

otti osaa Pariisin rauhantekoon 1814. Karlber-

gin sotakoulun kansleri. G. F.

2. Victor Karl Ernst Berend Hein-
rich von S. (1751-1823), merisotilas, edellisen

veli, tuli 1769 amiraliteetin luutnantiksi, palveli

myöskin ulkomaisissa sota- ja kauppalaivoissa

otti everstiluutnanttina osaa Suursaaren tappe-
luun 17KS ja 1790 Viipurin kujanjuoksuun, missä
johti etumaisia laivoja. Ruotsinsalmen taiste-

lussa S. taitavasti johti Ruotsin laivaston kes-

kustaa: yleni sittemmin amiraaliksi ja kenraali-

amiraaliksi. J. F.

Steele (kreik. stele), kivipatsas tai pystyyn
asetettu kivilaatta. S :hin piirrettiin kansan-
päätöksiä, liittosopimuksia ja yleensä julkisuutta

varten aiottuja tärkeitä tietoja. S :llä tarkoite-

taan myös haudalle asetettua kivipatsasta. Näitä
alettiin 9:nnellä vuosis. e. Kr. käyttää, rinnan
toisenlaisten hautamerkkien, amphorain ja kuva-
patsaiden kanssa. Aluksi ne olivat sileitä, ainoas-

taan vainajan nimi oli niihin piirretty. 6:nnella

vuosis. alettiin niitä koristaa kiveen hakatuilla

tai kivelle maalatuilla vainajan kuvilla. 5 :n-

nellä vuosis. vainajaa kuvattiin s:eissä kodin
piirissä tai muissa askareissa liikkuvana ilman
mitään suoranaista viittausta kuolemaan. Tämän

ajan Bit, joi ta huomattavimmat oval tavatut

Ateenasta, OVal monasti erittäin kauniita i

teoksia. 4:nnellä vuosi-,. Demetrioa Phaleroni
lainen klel i \ t

.
i r i

:

i , ;
i hauta-8:n käytön. Maa

latu] -la h. uita : -la a lll a\ at 'I li, .- alian P

sain muuriraunioista löydetyt, hellei

ajalta olevat 8:1 selvän käsityksen, ks. M v k e

n a i. L. T.

Steele [ettlj, sir Richard (1672-1729),

engl. kirjailija, perusti (osittain yhdessä Addi-
sonin kanssa) useita aikakauslehtiä (niink. „The
L'atler", 1709; „The Speetator", 1711; „The
Guardian", 1 7 1

:

'. , . jotka opettavalla ja vaihtele

valla sisällyksellään saivat, kaikkialla suurta suo-

mi, i osakseen. Myöskin ..moralisoivien" huvi

näytelmien kirjoittajana tunnettu. //. Kr-n.

Steen. Jan (1626-79), holl. taidemaalari syn

tyi Leidenissä, kehittyi Frans Haisin vai

kutuksen alaisena, työskenteli m. m. Dclftissä.

Haagissa, llaarlemissa ja Leidenissä, jossa lian

v:sta 1072 oli kuolemaansa saakka ravintoloitsi-

jana. S. on Hollannin pienoismestareista huomat
tavimpia laatukuvamaalareita. Hänen runsas, yli

am laulua käsittävä tuotantonsa on epätasainen,
mutta, parhaimmillaan ollen se vetää vertoja ete

vimpien holl. taiteilijain esityksille kuvauksen
vilkkaudessa ja värityksen maalauksellisessa vai-

kutuksessa. Aiheiden kertovalla sisällyksellä on
suuri merkitys hänen taiteessaan. Aina elämän-

iloisesti ja leikillisen hirvittävästi, vaikka sa-

malla satiirisessa, usein ivallisen opettavassa tar-

koituksessa hän käsittelee keskiluokan ja alem-

man kansan karkealuontoisia huvituksia ja seura-

elämäkohtauksia sekä myöskin harvahenkilöisiä

sisuskuvia. Hänen hyvä ihmistuntemuksensa ja

hauska kertojakykynsä tulee varsinkin näkyviin
lapsi- ja perhekuvauksissa. Eräitä raamatullisia

ja mytologisiakin kuvia S. on maalannut. Hänen
teoksistaan, jotka ovat yleisön suosimina levin-

neet, laajalti Euroopan museoihin, mainitta

koin esim. ..Nikolaus juhla" ja „Lääkäri naispoti-

laan luona" (Amsterdamin Rijksmuseumissa),

,,Avioliittosopimus" (Braunsehvveigissä), ,,Ravin

tolan puutarhassa" (Berliinin Kaiser-Eriedrich-

museossa) ja ..Juomarit" (Pietarin Eremitaa-

sissa). [Elämäkert. kirj. Westrheene (1856),

Rosenberg (1897).] E. R-r.

Steen. Johannes Vilhelm Christian
(1827-1906), norj. koulumies ja politikko; toimi

• pettäjänä ja koulunjohtajana m. m. Stavange-

rissa 1867-91. S. oli 1859-60 ensi kerran edusta

jana suurkäräjissä, missä heti herätti huomiota
kunnollisuudellaan ja tietorikkaudellaan ; oli

odelskäräjien esimiehenä 1871-73 ja 1877-81,

suurkäräjäin esimiehenä 1881-88. Kun Sverdrup
oli IsSl tullut hallituksen johtajaksi, oli S. va-

semmiston tunnustettu johtaja. Helmik. 1S!H

toukok. 1893 hän oli pääministerinä ja finanssi-

ja tullidepartementin päällikkönä; toisen kerran
pääministerinä helmik. 1898- huhtik. 1902.

J. F.

Steenkerke, kylä Belgiassa, Monsista 26 km
pohjoiseen. Sen luona 3 p. elok. 1692 Luxem-
burgin herttuan johtamat ranskalaiset (57,000)

voittivat Englannin kuninkaan Vilhelm lll:n
komentamat englantilaiset, hollantilaiset, saksa-

laiset ja espanjalaiset (63,000). Voittajain mies-
hukka 12,j %, voitettujen 12, s %. Taktillinen

arvo l,i. -Islcm-,
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Steenstrup. 1. Johannes Japetus
s m i t li s. (1813-97), monipuolinen tansk. luon-

nontutkija, tuli 1841 Surun akatemiaan minera-

logian ja kasvitieteen lehtoriksi, 1845 Kööpen-
haminan yliopiston eläintieteen professoriksi. S:n

aikaisemmista teoksista mainittakoon turvesuo-

tutkimuksen alalla uraa-aukova „Geognostisk-

geologisk undersegelse af skovmosserne Vidnes-
ilain pg Lillemose" ilN4li sekä S:n ehkä huomat-
tavin teos ,.Om Eorplantning gennem vekslende

generationsrtekker i lavere dyreformer" (1842),
i ensi kerran yhtenäisesti käsitellään eläin-

ten sukupolvenvuorottelua. S:n muut, lukuisat

eläint. teokset käsittelevät etupäässä mustekaloja,
äyriäisiä (etenkin loismuotoja), Tanskan mui-
naista eläimistöä y. m. Viimemainittuihin liit-

Uvät S:n tutkimukset Tanskan ateriatunkioista,

joiden tunnettu nimi kokkenmodding on S:n
keksimä. Useiden S:n teosten arvoa alensi jos-

sain määrin hänen taipumuksensa esittää liian

pitkälle meneviä johtopäätöksiä; tästä oli seu-

rauksena monet kiivaat tieteelliset väittelyt. —
N:n kuvapatsas on Kööpenhaminan yliopiston

edustalla. (I. V-s.)

-Johannes Christoffer Hagemann
R e i n h a r il t S. is. 1844). historiantutkija, edel-

lisen poika; v:sta 1882 professorina Kööpen-
haminassa. S. on tutkimuksissaan liikkunut mitä
erilaisimmilla aloilla; julkaisuja: ..Studier over

kong Valdemars jordebog" (1874), ..Normannerne
[-IV" (1876-82), „r>en danske bonde og frihe-

ilen" (1888). ..Historieskrivningen i Danmark i

det 19 aarh." (1889), ,,Vore folkeviser fra mid-
delalderen" (1891), muinais- ja varhaisempi keski-

aika teoksessa ..Danmarks riges historie", „Tids-

regning. En kort oversigt over kronologien"

1908), ..De danske stednavne" (1908), „Indle-

dende studier over de addste danske steduavnes
bygning" (1909). J. F.

3. K u u d J o h a n V o g e 1 i u s S. (1842-1913),

tansk. geologi ja Grönlannin tutkija, S. l:n vel-

jenpoika, 1889-97 valtiongeologi. Julkaissut useita

Grönlannin geologiaa ja luonnonoloja koskevia
teoksia. P. E.

Steenwijk [-vaik], kaupunki ja ent. linnoitus

Alankomaissa. OverjTsselin provinssissa, Steen-
vijkerdiepin rannalla, rautatien varrella: 5,880 as.

(1904). — Harjoitetaan sikariteollisuutta, maan-
viljelyä ja kauppaa.
Steeple-chase [stipltheis] (engl.), estejuoksuja

esteratsastus, ks. Juoksu ja Ratsastus.
Stefan [iti-], J o s e p h (1835-93), itäv. fyysikko,

pimitettiin fysiikan professoriksi Wienin yliopis-

toon 1863 ja sikäläisen fysikaalisen laitoksen

johtajaksi 1866. valittiin tiedeakatemian pysy-
väksi sihteeriksi 1875. — S. on tehnyt huomiota
herättäviä tutkimuksia usealla fysiikan alalla.

Määrätäkseen luonnollisen valon värähdyksien
laadun hän teki kvartsikiteen läpi kulkevan va-
lon polarisatsionitason kiertymiseen perustuvan
kokeen ja tuli siihen johtopäätökseen, että pola-

risoitumattoman valon värähdykset ovat suora-
viivaiset. Hän on myös tutkinut värinhajaantu-
misesta syntyneiden eri värilajien polarisatsioni-

tason kieri ymiskulman suuruutta koskettelevaa
Broehin lakia, jähmeiden kappaleiden taite-ekspo-

nentin riippuvaisuutta lämpötilasta, interfe-

renssi-ilmiöitä, äänen edentymisnopeutta, kaasu-
jen lämmönjohtokykyä, haihtumista ja friktsio-

nia. S. on suunnitellut kaasujen diffusioniteo

rian ja olennaisesti täydentänyt Amperen kek-

simää elektrodynamisten peruskaavojen teoriaa.

vrt. S t e f a n i n 1 a k i. U. S :n.

Stefan, oik. Stcnfi t. Simon, Bremenin
arkkipiispan Adalbertin iks. t.i lähettämä lähe-

tyssaarnaaja, joka vaikutti rlelsinglandissa

11 : unen vuosis. loppupuolella („Helsinglandin
apostoli"). A. J. P-ä.

Stefan ks. Tapani.
Stefan Bäthori ks. Bäthori, Istvan.
Stefanie-järvi (liasso Ebor = „ valkoinen vesi"),

laskujoeton j
ii r vi Itä-Afrikassa, Rudolf-järvestä

itään, löydettäessä (sen löysivät Teleki ja Hähnel
1888) 120 km pitkä. 24 km leveä, 930 km1

, sit-

temmin melkein kokonaan kuivunut. Vesi kai

keran suolaista. Autioilla rannikoilla asustaa
niarleh niminen gallaheimo.

Stefaniitti (Schwarzgiltigerz), rombi-

se-ti kiteytyvä, raudanmusta kivennäinen, kokoo-
mukseltaan hopea-antimonsulfidi (Ag5SbS4 ). S. on
arvokas, mutta jokseenkin harvinainen hopea-
malmi. Suurenmoisessa Comstoek-Loden hopea-
malmiesiintymässä Virginiassa s. on hopeaholi-

teen ohella ollut päämalmi. P. E.

Stefanin laki koskee n. s. täydelli-
sesti 1. absoluuttisesti mustan kap-
paleen emissionikykyä. G. Kircbhoffin mukaan
kappale, joka imee itseeusä kaikki sitä kohdan
neet valo- ja lämpösäteet, on täydellisesti musta.

Kokonaissäteily sellaisesta kappaleesta kasvaa hy-

vin nopeasti lämpötilan kohotessa. S. l:n mu-
kaan emissionikyky e on verrannollinen kappa-
leen absoluuttisen lämpötilan T neljänteen po-

tenssiin! Jos k on eräs vakio, on siis e = kT'.

U. S: n.

Stefanoskooppi (kreik. stephanos = seppele, ja

skope'in = katsella), Delezennen keksimä koje.

jolla voidaan havaita auringon ympärillä ole-

via, paljaalle silmälle häikäisevän valon tähden
näkymättömiä pieniä valorenkaita 1. säppejä.

S. on putki, jonka pohjassa on useita, auringon
valoa heikentäviä, värillisiä laseja. S:ia voidaan
käyttää usvassa t. pilvessä olevien pienien vesi-

pisaroiden läpimitan laskemiseen, kun sen lasi

osaksi peitetään lveopodium- jauheella. Silloin näh-

dään samaan aikaan jauheen aiheuttamat pyöry-
lät ja pilven vesipisaroiden synnyttämät kieh-

kurat. Vertaamalla kumpaakin lajia olevien ren-

kaiden halkaisijat toisiinsa voidaan laskea pil-

vessä olevien pisaroiden läpimitat. Täten Kämtz
huomasi, että pisarat ovat talvella suuremmat
(tammikuussa läpimitta 0,02:5 mm) kuin kesällä

(heinäkuussa läpimitta 0,oi«» mm). (V. 8:n.).

Stefanus /-'('-/. yksi niistä seitsemästä, jotka

Jerusalemin seurakunta asetti (Ap. t. 6 t seur.)

valvomaan, ettei köyhiä ja leskiä lyöty laimin

yhteisiä antimia jaeltaessa. S:n rohkea esiinty-

minen herätti juutalaisten taholta vainon var-

sinkin alkuseurakunnan hellenistisiä aineksia vas-

taan, ja S. itse kivitettiin tullen täten ensimäi-

seksi kristityksi marttyyriksi. Hänen muisto

päivänsä on 26 p. jouluk. (Tapanin päivä. ks. t.).

Stefanus /-'"''-/. 9 paavin nimi. — S. I (paa-

vina 204-57), pyhimys, harrasti piispuudeu ko-

rottamista siihen määrin, että piti piispaa erot-

tamattomana. Puolusti kerettiläisen toimittaman

kasteen pätevyyttä. S.:n kerrotaan kuolleen

marttyyrina. — S. II (paavina 752-57) pyysi
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1
1 e nLkilai-ia ripin Pientä avukseen langobardien

kuningasta Aistulfia vastaan ja 8ai häneltä T -" *

«

läänitykseksj Ravennan eksarkaatirj ekä Penta

poliksen, tullen siten paavien maallisen vallan

perustajaksi. [SchnUrer, ..Iin- Entstehung ilo

Kirehenstaates"
1 1894).] s. 1 1

1 paai ma 768-

72), kirosi lateraanikokouksessa 769 kuvien tuo-

mitsijat ja järjesti paavinvaalin uudelle kan-

nalle: vaali oli Rooman papiston tehtävä ia

maallikkoa ei saanut valita. Politiikassa S. Iht-

jui langobardien kuninkaan Desideriuksen sekä

frankkien kuningasten Kaarlen ja Karlmanin
viilillä. - s. IV (paavina 816 17), roomal., kruu
nasi Ludvik Hurskaan keisariksi. — S. V (paa-

vina ss;, im kruunasi Spoleton herttuan Guidon
keisariksi, S. \'l (paavina 896-97) tahrasi ni-

mensä liap ii'i'iii ill i edell 1 1 ms i I '.rinosnkspii ruu-

mista. Hänet itsensä kuristettiin vankilassa kuo-

liaaksi. — s. Yli (paavina 929-31) on tekojensa

puolesta miltei tuntematon. — S. Y 1 1 1 (paavina
9. '.9 42) oli kokonaan Rooman vallanpitäjiin Al-

beriehiti vallassa. Auttoi Ranskan kuningasta
Ludvig 1\' d'Outr.emeriS luinen niskoittelevia ala-

maisiaan vastaan. — S. IX (paavina 1057-58),

Lothringenin herttuan Oozelon poika, menetteli

politiikassa clunyläisten periaatteiden mukaan.
tavoitellen kirkon riippumattomuutta maallisesta

vallasta. |Wattendorfi, „Papst S. IX" (1883);
Robert. ..Histoire du pa])e Etienne X" ilX92).]

,1. ./. P-ii.

Steffani /-</'-/. A g o s t i n o (1654-1728), it.

säveltäjä, Kerllin oppilas. Toimi hoviurkurina
Miinchenissä v:sta 1675. vihittiin papiksi 1080,

nimitettiin hovin kamarimusiikin johtajaksi 1681

ja siirtyi 1688 Hannoveriin hovikapellimesta-
riksi. Sävelsi useita oopperoita ja kirkko-
musiikkiteoksia, mutta saavutti päämerkityk-
sensä kamarimusiikin ja etenkin n. s. kamari-
duettojen alalla. S. sai toimekseen myös diplo-

maattisia tehtäviä, joihin hän v:sta 1703 pää-
asiallisesti antautui. Toimitti 1711 Händelin seu-

raajaksensa Hannoveriin. /. Ä.

Steffen, Gustaf Fredrik (s. 1864) . ruots.

sosiologi; v:sta 1903 yhteiskuntatalouden ja so-

siologian professorina Gööteporissa ; oleskeli 1887-

97 Lontoossa. 1897-1902 Firenzessä; valittiin

1910 valtiopäiväin ensimaiseen kamariin ja liit-

tyi koilta sen jälkeen sosiaalidemokraattiseen
puolueeseen; teoksia: ..Frän det moderna Eng-
land" (1893), ..Britiska ströftäg" (1895), ..Eng-

land som världsmakt oeh kulturstat" (1898),

„Studier öfver lönsystemets historia i England"
(1895, 1899), laajennettuna saksaksi nimellä

„Studien zur Geschichte der englischen Lohn-
arbeiter" (1901-05), „Lönarbetaren och samhället"
(1900), ..Sociala studier" (1905-08). ..Lebens-

bedingungen moderner Kultur" (1909). ..England
oeh demokratismen" (1909), ,,Soeiologien, dess

föremäl oeh problemer" (1907), ..Sociologi. En
allmiin sammhällslära" (1910 ja seur.). ..Krigoeh
kultur" (1914-15), y. m. Useimmat hänen teok-

sistaan ovat ilmestyneet myös saksaksi. J. F.

Steffens, Henrieh (1773-1845), luonnonfilo-

sofi ja luonnontutkija, synt. Norjassa, tuli Köö-
penhaminassa ylioppilaaksi 1790, harjoitti ensin

etenkin mineralogista ja geologisia opintoja, pääsi

jo 1796 dosentiksi Kielin yliopistoon, ihastui

Jenassa oleskellessaan Scheliingin spekulatiivi-

seen luonnonfilosofiaan ja yleensä romanttiseen

iäti uuntoan sekti esitti innokkaasti niinien aat-

teita Kööpenhaminassa 1802-04 pitämi>-äan luen

a, jotka siellä herättivät tavatonta auon
(osa mistä painettiin nimellä „Indledning tili

ph 1 1
1 opi i i.i foi ela> n inger" i su:; ja uudelli en

1905), Siirtyi sitten lopullisesti Saksaan, pai

kutti v:sta 1804 professorina lialle ta ixii

Bre lm a |a i ta is:;j Berliinissä, otti vapaa
ehtoisena osaa Saksan vapautussotaan 1813 ti

Esitti luonnontieteellisiä ja filosofisia aatteitaan

m. m. teoksissa „Beiträge zur inneren Natur-
geschichte der Erde" (1801), ..GrundzUge derphilo-
sophischen Naturvrissenschaft" tisniij, ..Anthropo

logie" (1822), „Christliche Religionsphilosophie"

(1839). Kirjoitti myöskin romaaneja, m. m.

..Die vier Nurueger" iti <,s.. 1828). Hiilien laaja

oma elämäkertansa „Was ich erlebte" (10 os.)

sisältää paljon mielenkiintoisia tietoja ajan hen-

kisistä pyrkimyksistä. A. Gr.

Steganopodes 1. Steganopod a. m e I a

j a 1 k a i s e t, vesilintulajiko, jonka parhaana
tuntomerkkinä ovat n. s. melajalat: takavarvas
sijaitsee tavallista alempana, melkein samassa
tasossa muiden varpaiden kanssa, ja uimaräpylä
yhdistää sen muihin varpaisiin. Nokka on myös
omituinen. Yläleuan sarveistuppi on useammasta
palasesta muodostunut, sen reunat ehyet ilman

sarveissälöjä. Sierainten väliseinä on umpinai-
nen, joskus puuttuvat sierainaukot kokonaan.
Kieli on pieni, melkeinpä surkastunut. Melu j 1

1

kaiset elävät yksinomaan kaloista. Merimetsoja
ja pelikaaneja lukuunottamatta munivat kaikki

vain yhden munan. Molemmat vanhemmat ruok-

kivat poikasiaan kauan pesään. Meidän luonnon-
tieteellisellä alueellamme tavatut linnut kuulu-

vat heimoihin: pelikaanit (Pelecanidce),

merimetsot (Pltalacrocoridw) ja suulat
(SuUdcB). E. M-o.

Stegeborg [st?gebo'rjJ, myös St äkeborg,
linna [tä-Göötanmaalla, meren rannalla, usein

mainittu Ruotsin historiassa. Kuningas Birger

Maunuupoika 1300-luvun alussa oleskeli siellä mie-

lellään, ja 1318 hänen poikansa Maunu urhoollisen

puolustuksen jälkeen otettiin siellä vangiksi, vietiin

Tukholmaan ja mestattiin. Engelbrektin vapaus-

sodan aikana sillä oli melkoinen merkitys. Ju-

hana III syntyi siellä 1537. V. 1622 se annettiin

pfalzkreivi Juliana Kasimirille, Kaarle IX:n vä-

vylle, ja siellä hän ja hänen poikansa Kaarle
Kustaa ja Aadolf Juhana paljon oleskelivat. Jäl-

kimäisen kuoltua 1689 se peruutettiin kruunulle

ja joutui pian rappiolle. K. G.

Steglitz [steglits], Berliinin luoteinen esikau-

punki; 62,954 as. (1910). — Raatihuone, ent.

linna, kauniita huviloita. Optillisia ja valo-

kuvaustar vetelit aita.

Stegocefaalit, panssari- ja suomusala
m a n t e r i t. sukupuuttoon kuollut sammakko-
eläinryhmä hiili-, permi- ja triaskausilta. Ryhmään
kuului osaksi pieniä, osaksi keskikokoisia, osaksi

suorastaan jättiläismäisiä muotoja, hännällisiä ja

useimmiten neliraajaisia, ulkonaisesti miten mil-

loinkin salamanteria, sisiliskoa tai käärmettä
muistuttavia. Nyk. sammakkoeläimistä s. poik-

kesivat m. m. siten, että niillä oli hyvin kehitty-

nyt iholuusto, s. o. peitinluiden muodostama pää-

kilvistö ja yleisesti vielä suomuinen vatsapans-

sari; sisäinen ranko oli sensijaan yleensä vähän
luutunut. Kaikki suunonteloa rajoittavat luut
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(S. H.) Eraan ste^ocefaahn
(Branchiosaitrtts) luuranko

permikaudelta.

pituisesta

ka.sviii.seen

toukasta
eläimeen.

olivat runsashampaisia. Kaikilla s :11a oli pari-

ton päälaen- iparietaali ) silmä. Päättäen kopro-

liiteista (kivettyneistä

ulostuksista) niillä oli

samantapainen kierteis-

suoli kuin nyk. alhaisilla

kalamuodoilla, esim. hai-

kaloilla. S:sta lienevät

myöhä isommat matelija-

ryhmät juontaneet alkun-

sa. S. jaetaan kolmeen
ryhmään: 1. Branchio-
suuri, pieniä, salamanteri-

maisia muotoja, leveä- ja

tylppäpäisiä, lyhytkuonoi-
sia ja -pyrstöisiä, vain

vatsapuoli suomukas; alku-

peräisimmät muodot s:n

joukossa. Tähän kuuluu
m. in. Branchiosaurus

i [tiili—permi), jonka erään

lajin kehitystä on voitu

fossiileina seurata 30 mm
120 mm pitkitän täysi-

2. Sauromorpha (hiili—
permi), sisiliskomaisia ja käärmemäisiä muotoja;
selkäpuolellakin suomuja. Näihin kuuluvat n. s.

m i k r o s a u r i o t, esim. sisiliskomaiset Ricno-

don- ja Hj/Zonomus-suvut sekä käärmemäiset
a i s t o p o d i d i t, kuten Ophiderpeton ja Do-
lichosoma, joista viimem :n pitkäveteisessä ruu-

miissa oli 150 nikamaa. 3. Ganocephala (hiili—
trias), yleensä suuria krokotiilimaisia muotoja.
Näitä olivat n. s. labyrintodontit (ks. t.)

sekä [Mastodonsaurus, Loxomma y. m.] Arcltego-

saurua, 1 Vs m pitkiä, suippokuonoisia, uima-
pyrstöllisiä muotoja. V. A. K-io.

Stegodon, fossiilinen norsueläinsuku, masto-
donttien ja elefanttien välimuotoja. Jätteitä useista

lajeista tunnetaan Kaakkois- Aasian ja Pohjois-

.\frikan myöhäistertiäärisistä kerrostumista.

Stegomyia fasciata, keltakuumetta (ks. t.)

levittävä sääskilaji.

Stegosauriot, dinosaurioliskoja Orthopoda-
ryhmästä. Keskikokoisia tai suuria kasvinsyöjiä,

jotka olivat varuste-

tut isoilla luulevyillä

tai -piikeillä, pää suh-

teettoman pieni, aivot

Läpimitaltaan verrat-

tomasti ohuemmat
kuin selkäydin lan-

tion kohdalta. Etu-
raajat heikot, taka-

raajat ja pyrstö voi-

makkaat. Huomatta-
vin suku: Stegosau-

nu, 9 m:n mittaisia, kaviovarpaisia kanta-
astujia, joiden selkää reunusti 2 rinnakkai.^riviä

inahtavia il m lev.), pystyjä, kolmikulmaisia
levyjä, mitkä pyrstön osalla vaihtuivat tukeviksi
piikeiksi, myös kaula luumuodostumain suojaama.
S:n luurankoja on kaivettu esiin Kalliovuorten
jura-kerrostumista. V. A. K-w.
Stegosaurus ks, Stegosauriot.
Steiermark [xtähr-J, lierttuakunta ja Itäval-

lan keisarikunnan kruununmaa. käsittää puoli-

kuunmuotoisen alueen Alppien itäpäässä, Unka-
rin rajalla, Ala-Itävallan eteläpuolella; 22,423

Stegosaurus

km2
, 1,467,758 as. (1913), 65 km=:llä. — S. on

suurimmaksi osaksi alppimaata. Luoteessa ulot-

tuvat maahan Salzburgin kalkki-alpit (Dachstein
2,996 m yi. merenp.), joihin idempänä liittyvät

Itävallan-alpit (Enustalin-alpit 2,372 m, lloch-

sclnvab ja Schneeberg). Niistä etelään ovat

Gneissialpit (Schladminger Alpen 2,863 m), Mu-
rin pohjoispuolella ja tämän eteläpuolella taas
Noriset alpit sekä osia Gurktalin- ja Lavantta
lin-alpeista. Eteläisimmän osan täyttävät Kara-
\vankien harjanteet, Liuskevuoristoon kuuluvat
Eisenerzin-alpit (2,215 m). — Itäosat ovat yleensä
matalampia. Siellä ovat vuoristojen välissä laa-

jat tasangot Grazin, Leibnitzin ja Pettaun kau-
punkien ympärillä. — Pääjoet Drava (lisäjoki

Mm), Sava (molemmat kuljettavia), Enns, Raab,
Traun. Järvet pieniä alppijärviä (suurin Grundl-
see, luoteiskolkassa, Salzkammergutissa). Ilmasto
lännessä kylmempää kuin alavammissa etelä-

osissa; v:n keskilämpö Ausseessa -f5,s°C, Cil-

li'ssä -f-9,7°C. Vuotuinen sademäärä Ausseessa
1,971 mm, Grazissa 792 mm. Paljon kivennäis-

lähteitä. — Asukkaista 1910 oli kansallisuudel-

taan saksalaisia 70,5%, sloveeneja 29,4% (asu-

vat etelässä, Untersteiermarkissa), uskontunnus-
tukseltaan roomal. -katolisia 98,i%, evankelisia

!.«%. — Kansakouluissa 1911 202,542 oppilasta

(138,549 saksalaista, 50,434 sloveenia), 90,8%
kaikista kouluiässä olevista lapsista. Kor-
keampia oppilaitoksia: Grazin yliopisto, Grazin
tekn. korkeakoulu, Leobenin vuoriteollisuus-

korkeakoulu. — Sanomalehtiä 116. niistä 98 sak-

sankielistä (1912). — Elinkeinot verraten kor-

kealle kehittyneet. Maasta peltoa ja puutar-
haa n. 21,5%, niittyä ja laidunta 24%, metsää
kasvavaa 47% (Itävallan kruununmaista metsä-
rikkain). V. 1912 korjattiin 71,400 ton. vehnää,

73,000 ton. ruista, 69,400 ton. kauraa, 47.100 ton.

maissia, 198,000 ton. perunoita, ohraa, palkokas-

veja y. m. Tärkeätä on myös viinin- (398,700 hl

viiniä), hedelmäpuiden (138.500 ton. hedelmiä),
kurpitsan- ja humalanviljely. V. 1910 S:ssa oli

683,443 nautaa, 62,408 hevosta, 836,520 sikaa,

86,708 lammasta, l,s milj. kpl. siipikarjaa. Met-
sänhoito tärkeä. — Mineraalirikkaudet ovat san-

gen suuret. Rautamalmia (laadultaan erinomaista)
on etenkin Eisenerzissä ja sitä louhitaan enem-
män kuin missään muualla Itävallassa, 1912 l,s

milj. ton. (62%, koko Itävallan rautamalmin tuo-

tannosta). Lisäksi saadaan paljo ruskohiiltä (3,i

milj. ton.) ja grafiittia sekä vähemmässä mää-
rässä rikki-, tina- ja lyijymalmeja. Kaikkien
yllämainittujen tuotannon arvo 1912 oli 45 milj.

mk. (sen voittavat vain Böömi ja Sleesia). Raaka-
rautaa valmistettiin sam. v. 0.» milj. ton., enem-
män kuin missään muualla Itävallassa. Suolaa
saadaan myös suuret määrät (4 milj. mk :n arvosta

1912). — Teollisuuden eri haaroista huomattavin
on metalli- ja koneteollisuus. — Matkailijalii-

kenne vilkas. — Rautateitä 1.523 km (1911);' tär-

keä Semmeringin rata kulkee S :n kautta. Kulku
kelpoisia vesiteitä 654 km (1912), joista 190 km
aluksilla kuljettavaa. — Paikallisia asioita var-

ten S :11a on omat maapäivät (63 jäsentä). Pää-

kaupungissa Grazissa asuu käskynhaltia. Itäval-

lan valtakunnanneuvostoon S. lähettää 30 edus

tajaa. — Vaakuna: vihreällä taustalla tultasyök-

sevä. punasarvinen, hopeinen pantteri. Maan
värit: vihreä, valkoinen. E. E. K.
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Nyk. S ; ti ensimäi i l unnet nl asukkaat olivat

kelttiläisiä. Sittemmin maa joutui roomalaisille

ja kansainvaellusten aikana germaanien y. m.

kansojen haltuun, V:sta 595 Ben valloittival

slaaviensukuisel vindiläiset (sloveenit); myöhem
min se luli frankkilaisen valtakunnan ja sitten

.Saksan alamaisuuteen. Kristinuskon se sai Salz-

burgista kiisin. Suurin o a maasta «»li alkuaan

osana Kärntenistä, josta seerosi 10 anella vuosis.

;

1056 se annettiin Steierin kreiville, josta S:n
nimi johtuu. V. 1180 S. tuli herttuakunnaksi,

joutui 1192 Itävallalle; Babenberg-suvun sammut-
tua Böömin Ottokarille ja hänen kukistumi

jälkeen yhdessä Itävallan kan a Kab burg-suvulle

1282. Vv. 1365-1440 se oli tämän suvun sivu

haaralla; Fredrik, keisarina Fredrik 111 (1440-93)

yhdisti kaikki llabsburg suvun maat. Hänen
aikanaan S. kärsi osmanien ja unkarilaisten

hyökkäyksistä. Uskonpuhdistus sai jalansijaa

S:ssa, ja herttua Kaarle II:n i Maksimihan II :n

pojan, v:sta 1504) täytyi pakosta myöntää S:lle

uskonvapaus 1570-luvulla. Mutta hänen poikansa

Ferdinand II (v:sta 1596) peruutti sen ja vai-

nosi protestantteja; hau tuli 1619 Saksan keisa-

riksi. Joosef II antoi S:lle uskonvapauden 1781.

S:n historia sulautuu myöhempinä aikoina Itä-

vallan historiaan. Viime vuosikymmeninä ovat

slaavilaiset (sloveenit) ja saksalaiset käyneet
S:ssa kansallisuustaisteluja. G. R.

Steijn, M a r t i n u s T h e u n i s (s. 1857)

,

Oranjen tasavallan presidentti; toimi ensin asian-

ajajana ja v :sta 1889 tuomarina Bloemfontei-

nissa; valittiin 1896 presidentiksi, minkä jälkeen

teki liiton Transvaalin kanssa. S. koetti 1899

estää sodan syttymistä Englantia vastaan, mutta
liittyi heti sen aljettua Transvaaliin ja jatkoi

sitä suurella sitkeydellä loppuun asti; otti toukok.

1902 osaa rauhanneuvotteluihin, mutta erosi viras-

taan ennen niiden päättymistä sairauden tähden
ja asettui Eurooppaan.

Stein [stäin], saks. painomitta, ks. Stone.
Stein [stäin], Charlotte von (1742-1827),

omaa sukua von Schardt, on tunnettu suh-

teestaan Goetheen (ks. t.). Vaikka hän oli 7 vuotta
vanhempi Goetheä ja 7 lapsen äiti tutustuessaan

häneen 1775. kehittyi mitä tulisin rakkaus hei-

dän välillään, ja S:n vaikutus Goethen tuotan-
toon oli hyvin suuri. Kun heidän suhteensa.

Goethen palattua Italiasta ja etenkin Christiane
Vulpiuksen väliintulon kautta meni rikki, sepitti

rva v. S. murhenäytelmän ,,Dido" (1794), jossa

hän mitä kiusallisimmalla tavalla kuvaa tätä

rikkoutumista. |II. Diintzer, .,C. V. S." (1874);
llöfer, ..Goethe und C. v. S." (1878).] //. Kr-n.
Stein [stäin], Heinrich Friedrich Karl

voin und /. u m (1757-1831), vapaaherra, saks.

valtiomies, meni Preussin palvelukseen L78U. hoiti

useita virkoja ja pääsi 1796 Westfalenin sota- ja

domeenikamarien ylipresiden,tiksi. Tuli 1804
tulli-, teollisuus- ja kauppaministeriksi Preussin
ylidirektoriumiin, jolloin toimeenpani alallaan

useita uudistuksia. S. koetti myös vaikuttaa
kuninkaaseen, jotta ulkopolitiikka olisi saanut
enemmän arvokkaisuutta sekä kabinettihallitus

olisi tullut syrjäytetyksi, mutta ei siinä onnistu-

nut ja sai epäsuosioon jouduttuaan eron tammik.
1807. Kutsuttiin heinäkuussa, Tilsitin rauhan jäl-

keen, johtavaksi ministeriksi. Tällöin luinen teh-

täväkseen tuli Preussin valtion uudistaminen.

II F. K. v. Stein. is H
|

hai

osaa

S. tahtoi antaa kannallekin osallisuutta valtio

iän ja hallintoon. Uudistukset, jotka p antiin

n koskivat sy\ a He

yhteiskuntaelämään. V.

L807 pauliin talonpoikain

rapautua alulle ja 1808

julkaisi iin kaupunkilaki,

joka laski perustuksen
kaupunkien itsehallinnolle.

Kun S. harrasti maan va

pauttamista Napoleonin
vallasta, niin hän joutui

Napoleonin vihoihin ja hS

nen oli pakko erota mar
rask. 1808 ja paeta Preus-

sista. Oleskeli sitten ttS

vallassa ja Venäjällä, pa-

lasi Napoleonin tulina

voitetuksi Venäjällä 1812

takaisin ja sai johtaa

liittolaisten valtaan joutuneiden maiden
lintoa, otti Wienin kongressissa 1814
erityisesti Saksan uudistusta koskevan kysymyk
sen käsittelyyn. Senjälkeen S. vetäytyi yksityis-

elämään, mutta oli kuitenkin taas myöhemmin
jonkun verran mukana valtiollisessa toimin

nassa. m. m. v:sta 1823 maapäiväedustajana
\Vestfalenissa ja maamarsalkkana. Nimitettiin

1827 valtioneuvostoa jäseneksi. Hänen aloittees-

taan perustettiin 1819 seura ,,Die Gesellsehaft

fiir ältere deutsche Geschichtskunde". tunnettu
varsinkin julkaisustaan ..Monumenta Germanite
historica". S:lle on m. m. Berliiniin pystytetty

muistomerkki. [M. Lehmann, ..Freiherr vom S."

(1902-05); E. Meier, ..Die Reform der Verual
tungsorganisation unter S. und Hardenberg"
(1881).] K. W. R.

Stein [stäin], Lorenz von (1815-90), saks.

taloustieteilijä ja oikeusoppinut; tuli 1846 oikeus-

tieteen professoriksi Kieliin, mutta erotettiin

1851 virastaan tanskalaisvastaisen toimintansa
johdosta; 1855-85 valtiotalouden professorina

Wienissä. Oleskellessaan 1840-luvulla Pariisissa

S. tutustui Ranskan sosialistiseen liikkeeseen,

josta hän kirjoitti vielä nytkin tärkeinä pidetyt

teokset : „Sozialismus und Kommunismus des

heutigen Frankreichs" (1842), ,,Die sozialistiseken

und kommunistisehen Bevvegungen seit der 3.

französiscuen Revolution" (1848), ,,Geschichte der

sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis

auf unsere Tage" (1850) ; muita teoksia: „System
der Staatswissenschaften" (1852-56), „Lehrbuch
der Volkswirtschaft" (1858), ,,Lehrbuch der

FinanzNvissenschaft" (1860), „Die Verwaltungs-
lehre" (1865-68), „Handbuch der Verwaltungslehre
und des Verwaltungsreehts" (1870), „Die Frau
auf dem Gebiete der Nationalökonomie" (1874).

Steinamanger ks. S z o m b a t h e 1 y.

Steindorff [st.äin-], Georg (s. 1861). saks.

egyptologi, v:sta 1893 professorina Leipzigissä,

matkusti Egyptissä ja Nubiassa 1895 ja 1899-

1900, Sudanissa 1906, toimitti kaivauksia Egyp
tissä 1903, 1904 ja 1906. Julkaisuja: „Koptische
• Irammatik" (2:nen pain. 1904), ,,Die Bliitezeit

des Pharaonenreichs" (1900). „The religion of

the aneient Egyptians" (1905), y. m. K. 'l-i.

Steinen [stäinanj, Karl von den (s. is:,;,i.

saks. kansatieteilijä ja matkailija, opiskeli lääke-

tiedettä, matkusti 1879-81 lääkärinä tutkien
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houruinhoitoiaoloja maapallon ympäri, suorittaen

samalla Oseaaniassa kansat, tutkimuksia, otti

1882 osaa saks, etelänapa-retkikuntaan, matkusti

1883 parin muun tiedemiehen keralla Brasilian

aarniometsissä, matkaillen Xingti-jokea myöten
Amazonas-virralle, teki 1887-88 kansatieteilijä

Ebrenreichin, tähtitieteilijä P. Vogelin y. m.

kanssa uuden tutkimusmatkan samoille seuduille,

dli 1890-91 „Ausland"in toimittajalla. 1895-96

Saksau niaant. seuran puheenjohtajana, tutki

1897-98 Maruuesas-saaristoa, nimitettiin 1900
Berliinin yliopiston kansatieteen professoriksi ja

1904 kansat, museon johtajaksi. — .Julkaissut

..1'ureh Zentralbrasilien" (1886), „Zweite Schingu-

expedition iss: 88. Die Bakairisprache" (1892),

..Inter den Xaturvölkern Zentrall>rasiliens"( 1894).

Steiner [stäinar], Jakob (1796-1863), saks.

matemaatikko. Jacobi'n ja Humboldtin-veljesten

aloitteesta perustettiin S:iä varten geometrian
professorin virka Berliinin yliopistoon 1834. —
S. oli uuden ajan terävämpiä geometrikkoja ja

uudenaikaisen synteettisen geometrian perustajia.

Hänen tutkimuksensa tunnusmerkit ovat yleis-

pätevyys, ajatusten rikkaus, ja suuri tarkkuus.

Teoksia: ..Systomatische Entvvickelung der Ab-
hängigkeit geometrischer Gestalten von einander"

(1832) ;
„Die geometriscben Konstruktionen ausge-

fiihrt mittels der geraden Linie und einen festen

Kreises" (1833). S:n kuoleman jälkeen C. F. Gei-

ser ja H. Schröter julkaisivat S:n „Vorlesuugen
Uber synthetische Geometrie" (1867; 3 :s pain.

K. sturmin julkaisema 1887-98). S:n kootut teok-

set on K. \Veierstrass Berliinin akatemian aloit-

teesta julkaissut (1881-82; 2 nid.). Suuren jou-

kon S:n tutkimuksia sisältää „Crelles Journal".

[Graf, ..Der Mathematiker Jacob S. von Utzens-
torf" (1898).] U. 8:n.
Steinhausen [stäinhauzan], Georg (s. 1866),

saks. sivistyshistorioitsija, v:sta 1892 Jenan yli-

opistossa kirjastonhoitajana, v;sta 1901 Mur-
hardin kirjaston johtajana Casselissa. Julkai-

suista mainittakoon: „Häuslicbes und geselliges

Leben im 19. Jahrb." (1898), „Geschichte der
dcutschen Kultur" (1904). Julkaisee v:sta 1893
aikakauskirjaa ,,Zeitsehrift fur Kulturgeschichte"
(v:sta 1902 nimellä ..An/hiv för Kulturgeschichte").

Steinheil [HäinhäU], Fabian (1762-1831),

kreivi, kenraalikuvernööri. S. oli syntyisin

Virosta, antautui sotilas-

uralle ja oli mukana
Venäjän ja Ruotsin so-

dassa 1788-90, työskenteli

v :sta 1791 alkaen Van-
hassa Suomessa linnoitus-

ja topografitöissä, kohosi

1798 kenraalimajuriksi ja

IS117. otettuaan osaa tais-

teluihin Preussissa ja Puo-
lassa Napoleonin sotien

aikana. kenraaliluutnan-
tiksi. Oli 1809 Ahvenan-
maalla olevan venäläisen
armeian päällikkönä. Ni-

mitettiin maalisk. 1810

Suomen kenraalikuvernöö-
riksi. Sodan sytyttyä Napo-

leonia vastaan S. määrättiin syksyllä 1812 Liivin-

ja Kuurinmaahan kootun armeian ylipäälliköksi.

Hän johti useita taisteluita, otti 1813 osaa

(S.H.) F. v. Steinheil.

Elbingin ja Danzigin valloitukseen ja palasi

maalisk. >am. v. takaisin kenraalikuvernöörin-
toimeensa. V. 1812 S. sai suoni, kreivin arvon.
Virka, aikansa kuluessa hän perehtyi hyvin
maanime oloihin, rakasti kansaamme ja kun-
nioitti sille annettuja perustuslaillisia oikeuksia,

ja milloin hänen katsantotapansa oli toinen kuin
suomalaisten, ei hän jyrkästi ajanut omia. mieli-

piteitään, vaan taipui sovitteluihin. Sävyisänä ja

hyvää tarkoittavana hän voitti yleisen suosion

puoleensa. Hallitusmiebenä hän oli toimekas ja,

hänen harrastuksensa ulottuivat monelle alalle,

mutta erityisesti hän suosi vuoritoimen kehittä-

mistä, hän kun oli hyvin innostunut minera-
logian tutkimiseen. S. oli läheisessä yhteistoimin-

nassa senaatin kanssa, mutta Suomen asiain

komiteaan hän oli toisinaan tyytymätön, luullen

sen tahtovan syrjäyttää hänet, ajattelipa hän
useasti erotakin, mutta leppyi taas pian ja jäi

paikalleen. Hänen päätöksensä 1823 ottaa ero

johtui siitä, että häneen syvästi koski, kun sat-

tui rauhattomuuksia, joita karanneet vangit
panivat toimeen; hän katsoi näet olevansa ken-
raalikuvernöörinä vastuunalainen yleisestä turval-

lisuudesta. Eron hän sai syysk. main. v., mutta
toimi v. t. kenraalikuvernöörinä maaliskuuhun
1S24. Eleli loppuikänsä omistamillaan Saarelan

tilalla lähellä Viipuria ja Meilahden tilalla Hel-

singin lähistössä. K. W. R.
Steinheil [stäinhäil]. 1. Karl August S.

(1801-70), saks. matemaatikko, tähtitieteilijä ja

fyysikko, kutsuttiin 1832 matematiikan ja fysiikan

professoriksi Miincheniin ja valtion matemaattis-
fysikaalisten kokoelmien hoitajaksi. Gaussin
kehoituksesta hän kiinnitti huomionsa elektro-

magneettisen sähkölennättimen teoreettiseen ja

käytännölliseen kehittämiseen ja suunnitteli 1836
ensimäisen kirjoituslennättimen, missä kirjaimet

merkittiin pisteiden ja vaakasuorien viivojen

yhdistelminä; osoitti 1838, että maata voidaan
lennätettäessä käyttää sähkövirtaa takaisin joh-

tavan langan sijasta. S. kutsuttiin 1849 Itä-

vallan kauppaministeriön sähkölennätinosaston

esimieheksi ja käytti asemaansa laajan sähkö-

lennätinverkon pystyttämiseen valtion kaikkiin

kruununmaihin. V. 1852 S. oli, noudattaen Sveit-

sin hallituksen kutsua, järjestämässä tämän val-

tion sähkölennätinoloja. S. perusti suosijansa,

kuningas Maksimihan Il:n, toivomuksesta Miin-

cheniin 1854 suurta tunnustusta saavuttaneen teh-

taan tähtitieteellisten ja valo-opillisten kojeiden

valmistamista varten. Liikettä ovat S :n poika

ja pojanpoika jatkaneet, suurella menestyksellä.

S:n keksinnöistä on vielä mainittava sähkö-

käymäkellon ja nerokkaasti mietityn pyroskoopin
suunnittelu, galvanoplastiikan kehittäminen j. n. e.

2. Adolf Hugo S. (1832-93), edellisen poika.

otti huostaansa isänsä jälkeen 1862 tämän perus-

taman tehtaan valo-opillisten kojeiden valmista-

mista varten. S. on tehnyt monta keksintöä

objektiivien parantamiseksi laajojen matemaattis-

ten laskelmien nojalla. Hän on suunnitellut kah-

desta yksinkertaisesta linssistä yhdistetyn sym-

metrisen objektiivin n. s. periskoopin
iks. t...i. josta sai patentin 1865, rakentanut

a p 1 a n a a 1 1 e j
a, orthostigmaatteja,

a n t i p 1 an e e t t e j a j. n. e. ; kirjoittanut teok-

sen ..Ilandbuoli der a uuovi a miten Oplik" (1890),

U. H:n.
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Steinle Islam- / , Eduard Jakob v on
(1810-86), Baks. taidemaalari, opiskeli syntymä
kaupungissaan Wienissä ja sai vaikutusta

Overbeekilty Koomassa (1828-34), jossa liittyi

„nasarealaisiin" (ks. t.). Toimi v:sta 1850

Frankfurt am Mainissa „Städelsches [nstitufin

liistoriamaalauksen professorina. Maalannut
fresko- ja öljyväreillä uskonnollisia kuvia Ethei

neckin linnaan Reinin varrella, Kiiluin tuomio-

kirkkoon, Ministerin Agidi-kirkkoon, Aacbeniin,

Trieriin, Strassburgiin y. m. Tehnyt sitäpaitsi

sivistyshistoriallisia seinämaalauksia Kiiluin mu
seoon, muoto- ja laatukuvia sekä lukuisasti satu-

jen, laulurunojen ja näytelmien romanttisia kuvi-

tustöitä, piirustuksia ja vesivärikuvia. Hänen
teoksistaan julk. „S.-Album" (1888 ja 1900).

[Elämäkert. kiri. Valentin (1887); A. M. v.

Steinle (1800) ja Popp (1906).] E. R-r.

Steinlen [atäle'n /. Alexandre T h 6 o-

1> h i 1 e (s. 18591. ransk. piirustaja ja taidemaa-
lari; syntynyt Lausannessa, asunut Pariisissa

(Montmartressa) . S. on Ranskan pilakuvataiteen

päämestareita, erinomainen yhteiskuntaelämän ja

tapojen kuvaaja. Hän on impressionistinen pii-

rustaja, joka on saanut vaikutusta Japanin väri-

ja sommittelutaiteesta. Koko Pariisi katuineen

ja väkijoukkoineen, ravintoloineen, Bois de Bou-
logne-metsineen ja kaikkine esikaupunkelneen on
hänen kuvausaiheenaan. Ollen monipuolisempi
kuin Foraiu (ks. t.) hän katsoo myötätunnolla
alhaisia kansanluokkia ja etsii kauneusarvoja
sieltä, missä niitä vähimmin odottaisi näkevänsä
suurkaupungin vilinässä. S. kuvitti 1890-luvun
alussa Aristide Bruantin runokokoelmat ..Dans

Ia Rue", värillisiä etusivun kuvia hän on tehnyt

„Gil Blas" nimiseen bulevardilehteen ja hän on
luonut, parhainta, mitä kuvailmoitusten (afisieu)

alalla on yleensä aikaansaatu (esim. jättiläis-

kokoinen kivipainosilmoitus ,,Katu"). Viime ai-

koina S. on maalauksissa kuvannut etenkin pok-

jois-ransk. kaivostyömiehiä. E. R-r.

Steinmetz [stäinmets], Karl Friedrich
von (1796-1877), preussilainen sotapäällikkö;
oli mukana jo 1813-14 sotaretkellä ja otti 1848
osaa Tanskan sotaan; tuli 1858 kenraaliluutnan-
tiksi ja taisteli v:n 1866 sodassa voitollisesti

useissa taisteluissa. V. 1870 S. aluksi johti ensi-

mäistä armeiaa, mutta kun hänen toimintaansa
ei oltu tyytyväisiä, syrjäytettiin hänet jo syysk.
sam. v. johdosta ja nimitettiin Sleesian ja

Posenin kenraalikuvernööriksi; sai 1871 kenraali-

sotamarsalkan arvon. [Krosigk, ..Generalfeld-

marscball v. S."] J. F.

Steinmeyer [stäinmäiar], Elias v o n (s. 1848),
saksan kielen ja Saksan muinaisuuden tutkija,

saks. filologian professori Erlangenin yliopistossa

v:een 1913. julkaisi 1874-91 aikakauskirjaa
,,Zeitschrift fiir deutsehes Altertum und deutscbe
Litteratur", johon hän on kirjoittanut joukon
arvokkaita kirjoitelmia ja arvosteluja. S:n var-

sinainen elämäntyö on suuri kokoomusteos ,.Die

althochdeutsehen Glossen" (1879-98). H. B-hti.

Steinschneider [stäinsnäidar], Moritz (1816-

1907), juut. tieteilijä, 1869-90 Berliinin juut.

seurakunnan tyttökoulun johtajana, on julkaissut

suuren joukon tärkeitä bibliografisia teoksia ja

käsikirjoitusten luetteloja v. m. [Berliner, ,,Die

Schriften des Dr M. S." (1886). Kohut, „Biblio-

graphy of the vvritings of Prof. Dr M. S." teok-

a Festachrift zum sn Geburtstage M. S:a"
1896).] A. T i.

Steinthal [Häintäl], Heymann im1

>aks. kielentutkija ja filosofi, v:sta 1863 vertaili

van kielitieteen professorina Berliinissä., liittyi

kielentutkijana W, v. Humboldtin filosofiseen kat-

antokantaan. Julkaisuista mainittakoon: „Die
Ursprung der Sprache" (1851, 4:s pain. tsss,,

Die Classification der Sprachen, dargestellt

als «lie Entwickelung der Sprachidee" (1850
uusi laitos 1860 nimellä: ..('liarakleristik der

hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues" ; vrt.

Misteli), ,,l)ie Entvvickelung der Schrift"

(1852), ,,( iraminatik. Logik und Psycholo
(1855), „Gesehichte der Spraehvvissenschaft bei

den Griechcn und Römern" (1863, 2:nen pain.

2 os. 1890-91), „Abriss der Spraehvvissenschaft.

I. Einleitung in die Psychologie und Sprach-
svissensehaft" (1871, 2:nen pain. 1881), „Allge-

raeine Etliik" (1885), „Zu Bibel und Religions-

philosophie" (2 os„ 1890, 1895). Pienempiä tutki-

muksia ovat m. m. ,,Die Spraehvvissenschaft

W. v. Humboldts und die Hegelsche Philosophie"

(1848) ja „PhiloIogie, Geschichte und Psycho-
logie in ihren gegenseitigen Beziehungen" (1864).

..Gesammelte kleine Schriften" I ilmestyi 1880.

Julkaisi yhdessä M. Lazaruksen (ks. t.) kanssa
aikakauskirjaa ..Zeitschrift ftir Völkerpsychologie
und Spraehvvissenschaft". Hänen kuolemansa jäl-

keen ilmestyi vielä: „Uber Judeu und Judentum"
(1906). [Achelis, „H. S." (1898).] Y. W.
Steinway and sons jstainuei and sanz], amer.

pianotehdas. Sen perustaja, Heinrich Stein-
w e g (1797-1871), toimi alkuaan Braunschvveigissa.

Mutta 1850 hän jätti sikäläisen tehtaansa yhdelle

pojistaan ja muutti toisten neljän poikansa
kanssa New Yorkiin. Siellä he ensin työsken-
telivät, eri pianotehtaissa, mutta perustivat taas

oman liikkeen 1853. Tehtaalla on haaraosasto
Lontoossa ja Hampurissa. /. K.

St Elias, vuoristojono (St Elias range) Poh-
jois-Ameriikan luoteisosassa, suurimmaksi osaksi

Alaskassa. Nyk. siihen luetaan Chugach, Kenai,
Skolai ja Nutzotin nimiset vuoristot (ennen vain

S. E. -vuoren ja Cross soundin välissä olevat vuo-

ret). Sen korkeimmat huiput ovat Mount Logau
5,917 m. S. E.-vuori 5,520 m (sen huipulle kii

pesi 1897 Abruzzin herttuan johtama retkikunta),

Mount Wrangell 5,338 m (toimiva tulivuori) sekä
useita yli 4,500 m yi. merenp. — S. E. on laa-

jalti jäätikköjen peitossa (suurin Malaspinan-
jäätikkö ulottuu lähelle rantaa).

Stella (lat.), tähti. — Stellaarinen. täh-

tiä koskeva.

Stellaria ks. T ä h t i m ö.

Stellerin merilehmä ks. K a a r n a e 1 ä i n.

Stenberg [stenbärjj, Johan Daniel (1809-

80), liikemies, lahjoittaja; perusti 1830-luvulla

kauppaliikkeen Helsinkiin; oli päämiehenä yh-

tiössä ..Stenberg ja pojat", joka 1871 perusti kone-
pajan Helsingin läheisyyteen; lahjoitti 1864
10,000 Smk. Helsinkiin perustettavaa suomenkie-
listä naiskoulua varten ja teki vielä sittemmin
lahjoituksia Helsingin suomalaisen tyttökoulun ja

suomalaisen teatterin hyväksi, y. m.
Stenberg [stenbiirj], Johan Erland (1838-

96), suom. kuvanveistäjä;- syntynyt Orimattilassa.

S. oli alkuaan kansakoulunopettaja, kunnes 30-

vuotiaana rupesi Tukholman taideakatemiassa
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opiskelemaan kuvanveiston. Opintojaan S. jat-

kui Kööpenhaminassa, Mtlnchenissä, Roomassa ja

Firenzessä. S:ltä on Ateneumissa kipsinen kuva-

patsas ,,Orestes eumenidien vainoamana" (val-

mistunut Roomassa] ja joitakuita rintakuvia sekä

J, J. Nervanderin pronssinen muotokuva-medal-
jonki (18781. Oulun kaupunki tilasi liäncltä Fr.

M Franzenin pronssisen rintakuvan (paljastettu

1881). S. on myös tehnyt Aleksis Kiven marmo-
risen rintakuvan (Suomen kansallisteatterissa).

Stenberga [stenberja] (,,Te i n pe r i"), mui-
nainen kuninkaankartano (nyk. kahtia jaettu

rälssitila) Maskun pitäjässä Maskunjoen pohjois-

rannalla liiliellä jokisuuta. 1300-luvun lopulla

omisti sen Turun linnan vouti Jaakko Abraha-
minpoika Djekn, jolta se seuraavan vuosis.

alussa peruutettiin kruunulle. V. 143S S:n ku-

ninkaankartano lukuisine alustiloineen lahjoitet-

tiin Naantalin luostarille, joka aluksi sijoitet-

tiin S:n tiluksille Karinkylaän, ja jonka hallussa

S. "li v:een 1556 (ks. N aa n t ai i n luostari).
V. 1577 Juliana III lahjoitti tilan äpärälapsil-

leen Gyllenhjelmeille, joilta se naimisen kautta
siirtyi De la Gardie-suvulle ollen sen hallussa

vielä 1618. — S. oli varhaisella keskiajalla epäi-

lemättä varsin tärkeä paikka. S:n talojen vie-

ressä olevalla, n. 12 m korkealla, joka puolelta

äkkijyrkällä Linnavuorella on nimittäin varhais-

keskiaikaisen vuorilinnan raunioita. Vuoren juu-

rella, sen itäsivulla lii hellä kallion kaakkoiskulmaa.
on ollut torni, jonka kautta nousu vuorelle

lienee tapahtunut; vuoren laella on tavattu har-

maista- kivistä tehdyn tornimaisen rakennuksen
jäännöksiä. Linna, joka lienee perustettu jo

1100-luvulla, on paikalla toimitettujen kaivausten
mukaan uusittu vielä 1 300-luvulla, luultavasti

Jaakko Djeknin aikana. Historiallisissa lähteissä

ei ole varustuksesta mitään tietoja. A. Es.

Stenbergin konepaja [stenbärjin] (omistaja

John Stenbergs m a s k i n f ab r i k s a k-

tiebolag), Helsingissä, Siltasaarella; sen pe-

rusti 1882 insinööri John Stenberg vanh. (k.

1886). Työväestö oli aluksi 25 henkeä, valmistus
kä-itti höyrykoneita, koneenosia ja voimansiirto-
laitoksia. V. 1893 rakennettiin rautavalimo (uusi

1913), 1895 ruvettiin valmistamaan polttoöljy-

moottoreita sekä 1901 bentsiini-polttoöljymootto-

reita il914 satakunta yht. 2,000 hevosv. mootto-
ria i; tärkeä on myöskin valmiiden moottorialus-

ten valmistus (vuosittain n. 50 kpl., etupäässä
Venäjälle). Kaikkien tuotteiden valmistusarvo
1914 oli 1 milj. mk. Työväestö sam. v. n. 175 hen-
keä. Käyttövoima saadaan kaupungin sähkölai-

toksesta. — Liike harjoittaa myöskin melkoista
ulkomaisten konepajojen tuotteiden kauppaa ja

välitystä. — V:sta 1892 osakeyhtiö (osake-

pääoma 300.000 mk., sittemmin korotettu 500,000
mk: aan). Tehtaan johtajana v:sta 1907 on John
Stenberg nuor. — S. k. on jäsenenä Suomen
metalliteollisuuskonttorissa. (E. E. K.)
Stenbock [stSn-J, ruots. aatelissuku. Suvun

kantaisänä mainitaan 1400-luvun alussa eräs
Jusse Skytte, Smälandin käskynhaltia. jonka
pojanpoikia olivat valtaneuvokset Gustaf
Olofsson (k. 1495) ja Jöns Olofsson
<k. Tallinnassa 1488). joista jälkimäinen kirjoit-

taa itsensä Karjaskylän herraksi (Uskelassa) ja

on toimissa Suomen puolella. Heidän vaakunansa
on nousevan kauriin yläpuoli, josta suvun nimi

2. IX. Painettu ',„, 16

on syntynyt. Ensinmainitun tytär Anna. Gustai
dotter meni naimisiin valtaneuvos Arvid Knnl
son Storen kanssa ja heidän poikansa valtaneu-

vos Olof Arvidsson omisti äitinsä vaakunan tul-

len täten myöhemmän S.-suvun alkajaksi. Hänen
poikansa oli

1. Gustaf Olofsson S. (1502-72), valta

kunnan marski. S. tuli ritariksi 1527. valtaneu
vokseksi 1534, Länsi Göutanmaan käskvnhaltiaksi

1540 ja otti pontevasti osaa Dacke-kapinan kukis-

tamiseen. Hän oli Kustaa Vaasan likimpiä luot-

tamusmiehiä valtakunnan hallitusta järjestet-

täessä, kuninkaan lanko naimisissa Brita Lejon-
hufvudin kanssa ja lopulta appi. kun hänen nuori
tyttärensä Katariina 1552 tuli kuninkaan kol-

manneksi puolisoksi. V. 1502 hänet tehtiin vapaa-
herraksi, „auttoi Tanskan sodassa uskollisesti"

Eerik XIV:tä, mutta oli kuitenkin niitä, jotka
1568 liittyivät herttuoihin, näiden noustessa kapi-

naan. Juhana korotti hänet marskiksi 1569.

Hänen lapsiansa olivat Katariina, Abraham, sur-

mattu Upsalassa 1567, Erik (ks. alemp.), Olof,

kaatunut Suomessa 1599, Ebba (ks. alemp.), Arvid,
valtaneuvos, Sigismundin puoluelaisena maasta
karkoitettu, ja Karl (k. 1609), joka hänkin oli

Sigismundin asiaa ajanut, mutta sitten teki

sovinnon Kaarle herttuan kanssa.

2. Katariina S. ks. Katariina, Ruot-
sin kuningattaria.

3. Erik S." (k. 1599), valtaneuvos, Gustaf S :n

poika, tuli jo Eerik XIV:n aikana valtaneuvok-
seksi, otti tehokkaasti osaa kapinaan Eerik
XIV:tä vastaan, tehtiin ritariksi 1569. Hänen
naimisliittonsa 1573 Malin Sturen kanssa he-

rätti huomiota koko valtakunnassa, hän kun
ryösti morsiamensa vastoin äidin tahtoa Hör-
ningsholmin linnasta. Taistelun syttyessä Si-

gismundin ja Kaarle herttuan välillä asettui S.,

niinkuin hänen veljensäkin, jyrkästi edellisen

puolelle. Sigismund teki hänet 1594 Länsigöötan-

maan käskynhaltiaksi, jona hän kieltäytyi tot-

telemasta herttuan käskyjä ja valtiopäiväkutsu-

muksia. Kun Kaarle 1597 valmistautui asevoi-

min valloittamaan Elfsborgia, katsoi S. kuiten-

kin viisaimmaksi paeta maasta ja kuoli Tans-
kassa 1599.

4. Ebba S. (k. 1614), edellisen sisar, vietti 1573
häänsä Klaus Eerikinpoika Flemingin kanssa.

Vaikkapa Ebba S :kin. kuten voimme päättää
sukuluonteesta ja hänen elämänvaiheistaan, var-

maankin oli arvostaan pitävä ja ylpeä, sanotaan
hänen kuitenkin Suomessa koettaneen lepyttää

miehensä ankaraa mieltä rahvasta kohtaan. Fle-

mingin kuoleman jälkeen 1597 Ebba S. ryhtyi

pontevasti toimeen säilyttääksensä hänen työ-

tänsä Suomessa ja kutsui marskivainajan apu-

miehet kokoukseen Turun linnaan, jossa päätet-

tiin pysyä Sigismundille uskollisina ja pyytää
Arvid Stälarmin nimittämistä Suomen käskyn-
haltiaksi. Turun linnan antaumuksessa loppu-

vuodella. 1597 hän tyttärineen joutui vangiksi ja

vietiin Tukholmaan. Mutta vielä vankeudessaan-

kin hänen kerrotaan toimineen herttuata vas-

taan, yllyttäen nuorta laivastoupseeria de Wijkiä
kavallukseen.

5. Kristiina S. (1608-50), hovineiti. Erik

S:n (n:o 3) pojantytär, naitettu kreivi Pietari

Brahelle 1628, jolloin liii.il pidettiin Tukholman
linnassa. Suomessa ollessaan kummallakin ker-
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rulla kun Brahe liialla oli kenraalikin e B

hän hyväntekeväi yydellättn voitti yleistä rak

kuilla, ja Justanderin hautarunossa sanotaan
hänestä „mortua apud Pinnos, Pinnorum magna
amalrix". Suomessa hän seurasi miestänsä useilla

matkoilla ja tulla h in kuolikin Purun lm
1650. Ristiinan pitäjä on häne IS it. ni-

mensa, ja hänen kerroi ai tennutl

ensimäisen kirkon.

0. Gustaf Otto S. (1(114 s;,), valta-ami-

raali, Krik S : n (n :o 3) pojanpoika, otti urhool

lisesti osaa 30-vuotiseen sotaan, kohoten lopulta

kenraaliksi (haavoittui vaarallisesti Leipzigin

taistelussa 1642), tehtiin 1651 valtaneuvoksck-i

ja kreiviksi ja nimiteltiin 1652 Liivinmaan ken-
raalikuvernööriksi. S. otti sitten osaa Kaarle
Kustaan sotiin Puolassa ja Tanskassa, mutta me-

netti 1659 Nyborgin taistelun Fyenin saarella

tanskalaisille ja pelastui itse hädintuskin van

giksi joutumasta. Skänen kenraalikuvernöörinä
hän tämän jälkeen hoiti hallitusta valloitetuissa

tansk. maakunnissa, kunnes 1664 tuli valtakun-

nan amiraaliksi. Semmoisena hän ei kuitenkaan
osoittanut suurta kykyä ja Tanskan sodan syt-

tyessä 1675 oli laivasto jotenkin varustamatto-
massa kunnossa. Lopuksi ison reduktsionikomis-
sionin jälkivaatimukset koskivat erittäin anka-
rasti S:ia ja saattoivat hänet melkein kerjäläis-

iä man varaan.

7. Magnus S. (1664-1717), sotapäällikkö.

edellisen poika, oli Hollannissa ja Saksassa pal-

veltuansa, suuren Pohjan sodan syttyessä Taa-
lainmaan rykmentin everstinä ja seurasi Kaarle
XII:tta hänen voittoretkillään, kunnes 1707 lähe-

tettiin kotimaahan, ja tuli Skänen kuvernöö-
riksi. Kun Tanska 1710 rikkoi rauhan ja hyök-
käsi Skäneen, meni S. huonosti varustetuilla ja

aurankurjesta äsken aseihin nostetuilla joukoil-

laan rohkeasti vihollista vastaan ja sai 10 p.

helmik. Helsingborgin voiton, joka pelasti maan
joutumasta viholliselle. Kuninkaan käskyn mu-
kaan hän sitten 1712 vei sotajoukon Pommeriin
ja sai uuden loistavan voiton Gadebuschin luona

9 p. jouluk. Mutta saarrettuna Tönningiin lui-

nen täytyi, sittenkuin kaikki ruokavarat olivat
loppuneet, sotajoukkoineen antautua toukokuussa
1713. S:ia pidettiin tämän jälkeen kovassa van-
keudessa, jossa hänen terveytensä murtui; hän
kuoli 1717. K. G.

Stenbäck [steribek]. 1. Lauri Jaakko S.

(1811-70), runoilija, koulunrehtori, pappi, synt.

Kuortaneella 26 p. lokak.

, 1811. Vanhemmat rovasti

K. F. S. ja Eva Maria
Gummerus. Pojan ollessa

12:nnella muutti perhe
ruots. rannikkopitäjiiäu

Vöyriin, missä samoinkuin
koulussakin hän vieraan-
tumistaan vieraantui suo-

men kielestä, vaikka hän
mieleltään pysyi suomalai-
sena. Käytyään Turun ka-

tedraalikoulun S. tuli yli-

oppilaaksi keväällä 1827.

Turun palon tähden sekä
myöskin vahvistaak seen

lapsuudesta saakka heik-

(S.H.) Lauri Stenbäck. koa terveyttään hän vietti

maisen ylioppila vuotensa kolona. Syksyllä
sain. v. hiin suoritti rippikoulun ja sepitti n

killisen la ulu Ikermän Böner vid min fö]

tj.ii tvard >gä n" ", i" ai unteen bj vj j
- ja muodon

täydellisyj ennu tavat un rta ru lijaa ja u

Im, un. .Uinen haitan- intoisaa u-kon-anka ria.

Seur. vuosina olivat esteettiset ja kirjallishisto-

rialliset opinnot, joita hiin harjoitti sekä Hel-

singissa eHä I psalassa (1830-32), voitolla, ja hä-

nen runolahjansa kehittyivät niin, että hiin pa-

luunaan Ruotsista, eläen iloista ja isänmaallis-

ten harrastusten jalostamaa toverielämää, loi

useat kauneimmat runoluomansa f, .Anna",
..Fliekans hiin". ..liref tili min väu", ..Hafvet").

Multa kehitys keskeytyi äkkiä, kun S. muuta
mien toverien kanssa, syystä että olivat luvat-

tomasti toimeenpanneet ylioppilaskokouksen, 1834

puoleksi vuodeksi karkoitettiin. Runoilija lähti

uskotun ystävänsä J. J. östringin kanssa \ öj

riin, ja siellä Paavo Ruotsalaisesta juontuva he-

ränneisyys voitti molemmat puolelleen. Kun sit-

temmin kevätpuolella 1836 östring kuoli, saiS:n
pietismi sen synkän, maailmaa hylkivän luon-

teen, joka vallitsee suurenmoisessa, keräyksen
aiheuttamia sisällisiä taisteluja kuvaavassa runo-

sikermässä ..Nattstyckeu" ja myöskin hänen vas-

tauksessaan Runebergin „Vanhan puutarhurin
kirjeisiin" (1838). Suoritettuaan filos. kand.
tutkinnon 1837 S. rupesi teologiksi ja esiintyi

C. G. von Essenin ja J. I. Berghin kanssa he-

ränneitten ylioppilaiden johtajana. V. 1839 hän
Essenin avustamana perusti viikkolehden ,.Evan-

geliskt Veckoblad", jossa uljaasti taisteli raama-
tullisen kristinuskon puolesta ratsionalismia ja

uskonnollista välinpitämättömyyttä vastaan. Sekä
kirkolliselle että maalliselle esivallalle oli heran

neisyys kuitenkin vastenmielinen, ja 1841 lehti

lakkautettiin. Sitä ennen S. oli julkaissut ko-

koelman entisiä runoelmiaan („Dikter") yliopis-

ton riemujuhlaksi 1840 ja myöskin sepittänyt

jonkun uuden (,,Mitt finska fosterland", ,,Stjer-

nan"), mutta 1842 hän kerrassaan ripusti kante-

leensa naulaan — runous oli hänestä vaarallinen

uskonelämälle, eivätkä hänen ystävänsä ymmär-
täneet antaa sille arvoa. — V. 1842 S. vihittiin

papiksi, seur. v. hän suoritti teol. kand. tutkin-

non sekä julkaisi dosentuuria varten väitöskir-

jan nimeltä ..De principiis quibus innituntur

eeelesia et theologia christiana", mutta huoli-

matta siitä, että tiedekunta ja konsistori hyväk-
syivät hänen opinnäytteensä, ei häntä pietistinä

nimitetty virkaan. Heränneisyysliikkeeseen hän
otti osaa julkaisemalla pari lentokirjasta „Nägra
ord om Pietismen" (1842) ja „Nya Morgon-
väkter, tili de bildade" (1844), mutta riitaan

hedbergiläisten ja heränneitten välillä hän ei

sekaantunut. V. 1846 S. nimitettiin Vaasan kou-
lun rehtoriksi, jossa toimessa hän tuli tunne-

tuksi yhtenä maan etevimmistä pedagogeista.

Koulutyö ja kirjalliset harrastukset (..Theologiska

traktater" MI, 1847-48, „Ur det dolda lifvet.

Spräk ooh taukar". 1850, y. m.) antoivat hänelle

tarpeeksi tehtävää, ja häu kuului jo senkin täh-

den niihin, jotka 1850-luvun alussa erosivat

heränneisyyspuolueesta ja sen opista lähen-

tyäkseen J. T. Beckin raamatunteologiaa. Vaa-
san palossa hän menetti talonsa ja kirjastonsa

ja muutti sitten koulunsa kanssa Uuteen Kaarle-
pyyhyn. Täällä hän noudatti ystäviensä keho-
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lustu hakea vastaperustettua pedagogiikan pro-

fessorin virkaa, julkaisi .sitä varten väitöskirjan

..Oin pedagogien ooh dess närvarande utveckling"

(lS.Vi), ja nimitettiin sam. v. professoriksi. Kui-

tenkaan lian ei hoitanut tiitä virkaa muuta kuin

yhden syyslukukauden, jonka jälkeen hän vaihtoi

sen Isonkyrön kirkkoherran virkaan — heikon-

tunut terveys esti häntä viihtymästä pääkau-

pungissa ja vaativassa tieteellisessä työssä. Pian
kävi hänelle papinkin tehtävä liian raskaaksi,

ja loppuiällänsä hänen oli pakko säännöllisesti

viettää talvikuukaudet kotinsa seinien sisällä.

Kumminkin hänen tällä ajalla sallittiin luoda

evankelis-luterilaiselta hengeltään ja runolliselta

muodoltaan suuria rvoinen ruotsalaisen virsikir-

jan ehdotus (1866). Tosin teos tuotti hänelle

suuren pettymyksen, kun ei sitä semmoisenaan
hyväksytty, mutta kuitenkin sen aikaansaanti

oli hänen viime aikansa siunauksellisin työ.

V, 1868 S. julkaisi kolmannen painoksen (toinen

oli ilmestynyt 1850) runoelmiaan, johon Uitta-

massaan runossa („Epilog tili minä vänner") hän
esittää suhteensa runouteen ja suo sille hyvityk-
sen entisestä näennäisestä ylenkatseestaan. —
Luontaisena runoilijana S. oli Runebergin ja

Topeliuksen arvoinen, vaikka koko hänen tuotan-

tonsa mahtuu 200 sivulle. Hän oli hehkuvampi
lyyrikko kuin kumpikaan heistä, ja hänen runonsa
ovat välittömiä tunnustuksia, jotka liikuttavat

tunteen suoruudella, sanojen ja kuvien sattuvai-

suudella ja muodon täyteläisellä soinnulla. Hänen
sekä maallisissa että hengellisissä runoissaan on
huomattava vakavuus, mikä johtui runoilijan

totuudenharrastuksesta. Viides lisätty painos

S:n runoelmia ilmestyi 1899 ja Yrjö Weijolan
suomentamana 1900. — S. kuoli 21 p. huhtik.

1870. V :sta 1840 hän oli naimisissa Ebba Kata-
rina YVilhelmina Arppen (k. 1912) kanssa.

[Eliel Aspelin „L. S." (1901); „Ebba S." (Eliel

Aspelin-Haapkylä, „Muoto- ja muistikuvia", III,

1914).] E. A-n-H.
2. Ottilia S. (s. 1848), koulunjohtajatar,

edellisen veljentytär, valmistunut opettajatta-

reksi Jyväskylän seminaarista 1873, toiminut
kansakoulunopettajattarena, v :sta 1876 Helsingin
(aluksi yksityisen) suom. tyttökoulun johtajatta-

rena, v:sta 1905 sitäpaitsi suom. jatko-opiston

johtaja. Oli n. s. suuren koulukomitean jäse-

nenä koko sen toiminta-ajan (v.sta 1906). Jul-

kaissut ..Kasvatusopin historian pääpiirteet",

I, II (1890, 1892).

3. Gustaf Laurentius S., edellisen veli,

k-. K i v e k ä s, L a u r i.

4. Josef Daniel S. (s. 1854), arkkitehti,

edellisen veli. Läpikäynyt Helsingin polyteknilli-

sen koulun insinööriosaston 1873-77, opiskeli 1878
ylimääräisenä arkkitehtuuriosastolla. Vv. 1878-80

jatkanut rakennustaiteellisia opintoja Stuttgartin
polyteknillisessä opistossa. Harjoittanut yksityis-

praktiikkaa, varsinkin kirkkojen rakentajana
sekä myös urakoitsijana; toiminut 1881-83 Hel-
singin koneenkäyttä lä-tvönjohtaja-rakennusmes-
tarikoulussa, perusti 1883 samanlaisen koulun
Kuopioon ollen sen johtajana 1883-84; Helsingin
teollisuuskoulun huonerakennusopin lehtorina

1886-1915, jolloin siirtyi Tampereen teollisuus-

kouluun. Kirjallisia y. m. töitä: ..Linjaalipiirus-

trksen alkeet I-V" ja „Mallipiirustuksia käsityö-
opetusta varten kansakouluissa", ..Rakennuspii-

rustuksia I" ja „Huonekalupiirustuksia". otta-

nut vaikuttavasti osaa arkkitehtikluliin toimin-
taan varsinkin klubin perustamisen alkuaikoina.

Stendhal ks. Beyle, Marie Henri.
Stenhammar [-e-], Wilhelm (s. 1871),

ruots. säveltäjä ja pianisti. Sjögrenin oppilas,

laulusäveltäjänä tunnetun Ulrik S:n (1829-75)

poika. Opiskeli Berliinissä 1892-93 ; tuli 189S
Tukholman filharmonisen seuran johtajaksi ja

1900 toiseksi teatterikapellimestariksi ; toimi sit-

temmin orkesterinjohtajana Gööteporissa (v:een

1914). Sävelsi 2 oopperaa („Tirfing", 1898; „Sol-

haugin juhla", 1890), sinfonian, pianokonserton,
lauluja y. m. /. Ä.

Stenij, Sten Edvard (s. 1857), suom. teo-

logi, yliopp. 1874, fil. kand. 1882, fil. lis. 1887,

teol. kand. 1888, teol. lis. (Upsalassa) 1900, teol.

toht. 1907, Raamatun alkukielten apulaisena yli-

opistossa 1889-1902, U:n T:n selitysopin profes-

sorina v:sta 1902, raamatunkäännöskomitean
jäsen v:sta 1886. Julkaissut m. m. „De Syriaca
libri Jobi interpretatione" (1887), „Genesis-kir-

jan hebrealais-suomalainen sanasto" (1891), „Ga-
latilaiskirjeen tekstin yhtenäisyydestä" (1896),

..Hebrean kielen kielioppi" (1899), „Die altara-

bische (jbersetzung der Briefe an die Hebräer, an
die Römer und an die Corinther" (1901), ,,Paa-

.

valin lähetysmatkat" (1909). E. K-a.
Steninge [sti:-], allodisäteri Karunassa, alus-

tiloineen 2^3 manttaalia, n. 600 ha. Laivaliike

Turusta. Tilan nimi oli aikaisemmin Järksala,

joka tila mainitaan jo 1405. S. oli 1600-luvun
alussa Mellin- ja sittemmin seur. vuosisadalle

saakka Galle-suvulla, myöhemmin 1700-luvulla ja

1800-luvun alussa Lagerflycht-, Hildebrand- ja

Bonde-suvuilla sekä sitten lähes vuosisadan
(n. 1806-97) Wikström-suvulla. Nyk. omistaja
(1916) tilanomistaja B. W. Lindell. Pääraken-
nus on 1700-luvulta. A. Es.

Stenius [stenjusj, suom. suku, jonka sanotaan
olevan kotoisin Kivenojan kylästä Punkalaitu-
melta. Sen haara on Stenij -suku.

1. Jaakko S. vanhempi (1704-66), pappi,

maanviljelijä; yliopp. 1724, vihittiin papiksi

1729; tuli 1731 Artjärven kappalaiseksi, 1740
Pielisjärven kirkkoherraksi. S. toimi tarmok-
kaasti ja menestyksellä luku- ja kristinopintaidon

parantamiseksi takapajulle jääneessä Pielisjärven

seurakunnassa. Vv. 1741-42 hän otti tehokasta
osaa Karjalan puolustuksen järjestämiseen. Suu-
rimman maineen hän kuitenkin saavutti pitä-

jänsä taloudellista vaurastumista tarkoittavalla

toiminnallaan. S. harrasti varsinkin hallaperäis-

ten soiden kuivaamista ja korpien viljelemistä

saaden tämän johdosta kansalta nimen „Korpi-
Jaakko". Hänen esimerkkiänsä seurasivat pian

talonpojatkin, ja näin hänen toiminnastaan koitui

hyviä hedelmiä koko Pohjois-Karjalalle. 1760-

luvulla S. oleskeli vuosikausia Tukholmassa ajaen,

vaikka ei ollut pappissäädyn jäsen, valtiopäivillä

Karjalan asioita; julkaissut m. m. lentokirjasen

..Kort underrättelse om kjärr ooh mossar samt
deras nyttiande" (1742).

2. Jaakko S. nuorempi (1732-1809),

pappi, koskien perkaaja, edellisen poika; yliopp.

Upsalassa 1748, fil. kand. Turussa 1755; tuli

1760 dosentiksi, 176S isänsä jälkeen Pielisjärven

kirkkoherraksi. V. 1757 S. kutsuttiin jatkamaan
Samuel Chydeniuksen aloittamia koskenperkaus-
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töitä; hänen johdollaan kanavoitiin useita Koke
mäe re istön koskia ja lTöti hänet määrät

tiin suorittamaan samanlaisia töitä Pohjanmaalla.

Pielisjärvellä S. jatkoi isänsä toimintaa hank-

kien varsinkin koskien perkauksella ja järvien

laskemisella uusia heinämaita ;
kansan suus a

hänellä olikin nimenä ,
Koi, I Jaakko". V. 1788

sodan alkaessa S. toimi innokkaasti puolustuksen

e tämiseksi. V. 1 7 <
> 1 hän sai Huolsin tiede

akatemian palkinnon vastauksestaan akatemian

asettamaan kilpakysymykseen : niittyjen samma-
loitumisen syi i' i.i

i

1
1

.
: .

i
i ;

i sammalen hävit-

tämiskeinosta. [A. R. Cederberg, ,Koski-Jaakko"
v < i

i
|

J. F.

Iisak S. (1784 1848) oli käynyt Porvoon
lukiota, mutia sitten isänsä kuoltua ruvennut

maanviljelijäksi, kun 1808 Olli Tiaisen kanssa aset

tui kotipitäjänsä Pielisjärven talonpoikaisjoukko-

jen johtajaksi venäläisiä vastaan. Tuli I814nimis-

mieheksi, sai myöhemmin kuvernementinsihtee-

rin nimen, kuoli Sarkkilan tilan omistajana.

Stenkil [stentsU] (k. 1067), Ruotsin kuningas,

nostettiin, Emund Vanhan kuoltua ilman jälke-

läisiä, valtaistuimelle v. 1060. Hän oli sukua
edelliselle kuningassuvulle ja kotoisin Länsi-

Gtiötaninaalta, ja luinen on arveltu olleen tunne-

tun jaarlin Ragnvald Ulfinpojan poika. S:n ker-

rotaan olleen harras kristillisen kirkon ystävä;

että hän kuitenkin samalla myös oli maltillinen

ju asianhaaroja punnitseva henkilö, näemme siitä

että hän, kun piispa Adelvard aikoi polttaa

C psalan pakanallisen temppelin, esti tämän, huo-

mauttaen kuinka semmoinen teko aikaansaisi

sekä piispan että kuninkaan karkoituksen. Muu-
ten emme tiedä juuri mitään hänen hallitus-

ajastaan. Hänestä polveutui n. s. Stenkilin

kuningassuku, joka hallitsi Ruotsissa 1060-1125.

K. G.

Stenofoni ikreik. stcno's = ahdas, niukka, ja

phöne' = ääni), grammofonin periaatteeseen perus-

tuva sanelukone, joka merkitsee rullalle siihen

sanellun tekstin ja toistaa sen tarpeen vaatiessa

joko puhtaaksikirjoittamista tai muuta tarkoi-

tusta varten.

Stenografi ikreik. s tcno's = ahdas, ja graphein
= piirtää), pikakirjoittaja. — Stenografee-
rata, pikakirjoittaa. — Stenografi a, pika-

kirjoitus (ks. t.). — Stenogrammi, pikakir-

joituksella laadittu kirjoitus.

Stenokardia, sydämenahdistus, sydämenkouris-
tus. ks. Angina peetoris.

Stenoosi (kreik. steno's = ahdas), ahtaus, jon-

kin putkentapaisen muodostuman, esim. ruokator-

ven, verisuonen y. m. semmoisen joko synnynnäi-
nen tahi taudillisen ilmiön aiheuttama ahtaus.

Stenophragnia, palkoheinä, pieniä, risti-

kukkaisia, Arabis-suvun edustajain näköisiä ruo-

hoja. Hento palkoheinä (S. thalianum) on
yleinen multavien penkereiden ja kallioiden ruoho
Etelä- ja Keski-Suomessa. K. L.

Stenops ks. Lori.
Stenotelegrafi (kreik. steno's = ahdas, ja tele-

grafi, ks. t.), Cassagnes'in 1886 keksimä elektro-

magneettinen lennätinkone, jolla voidaan no-

peasti lähettää pikakirjoituksella merkittyjä
viestejä, esim. säätietoja useaan suuntaan. Lä-
hettäjäkoneena käytetään Miehelän pikakirjoi-

tuskonetta. S. eroaa siis periaatteellisesti taval-

lisesta sähkölennättimestä (ks. t.) siinä suh-

ettii pisteiden ja viivojen yhdistelmien
sijasta lenii.ililä;in pikakirjoitusmerkkejä, joita

lähettäjäkoneen tapainen vaslaanottokoje piirtää

paperikai taleelle. S:lla voidaan LI i !00 ä
400 sanaa minuutissa. U. S:n.

Stenroth [slhinlt/, Otto Eliel (s. 1861),

pankkimies, lakit. kand. 1886; oli Kansallisosake-

pankin alkuunpanijoita ja jäsenenä sen johtokun
nassa 1889-1906; Suomen kaupunkien hypoteekki-
kassan perustajia ja sen johtokunnan puheenjoh-

taja 1904-16; perusti 1907 Suomen kiinteistö

pankki osakeyhtiön tullen sen toimitusjohtajaksi;

1908-09 senaattorina ja kauppa- ja teollisuus-

toimituskunnan päällikkönä; edustajana porvaris-

säädyssä vv: 1891-1900 välillä kokoontuneilla val-

tiopäiviini; valittiin 1008 uuden eduskunnan
neksi. Julkaissut m. m. ..Työkansan elanto- ja

asumus-suhteiden parantamisesta" (1891).

Stensböle [stensbS-J, allodisäteri Porvoon pitä-

jässä n. 6 km Porvoon kaupungista kaakkoon
S:n selän rannalla, alustiloineen vapaaherralli-

sen Rotkirch-suvun sääntöperintötila. Kotitarve-

mylly. S. mainitaan jo 1327, jolloin Porvoon
kirkkoherra Henrik oston kautta sai sen hal-

tuunsa. Sittemmin tila oli Turun tuomiokir-

kolla, mutta joutui jo 1424 maallisiin käsiin.

Siirtyen etupäässä naimisliittojen kautta suvulta

toiselle se kuului m. m. n. s. S:n suvulle sekä

Fleming-, Slang-, Me-, Gjös- ja Hästesko-For-
tuna-sukujen jäsenille, kunnes luutnantti J. W.
Rotkircli (puoliso o. s. Hästesko-Fortuna) 1720-

luvulla tuli sen omistajaksi. Hänen poikansa

W. F. Rotkirch määräsi S:n sittemmin vapaa-
herralliseen arvoon korotetun sukunsa sääntö-

perinnöksi. Säädös on Kustaa III: n vahvistama
1786. Nyk. omistaja (1916) rouva E. Seger-

sträle (o. s. Rotkirch). — Päärakennus (1800-

luvun keskivaiheilta) on vähemmän huomattava.
Arvokas muotokuvakokoelma ja arkisto. A. Es.

Stentor f-törj, kreik. sankarieepoksessa mai-

nittu soturi, joka muka (taistelussa) huusi yhtä
kovasti kuin 50 miestä yhteensä; siitä johtuu
sananparsi ,,S:n ääni" = ylen kova ääni.

Stenvall, Aleksis ks. Kivi, Aleksis.
Stepennaja kniga [-e'n-J, Venäjän historiaa

käsittelevä laaja teos, joka ilmestyi 1560-luvulla.

Sen tekijästä ei ole täysin luotettavia tietoja.

Nimitys (stepenj = aste) johtuu kirjan tarkoituk-

sesta esittää Venäjän vaiheita genealogisessa

asteikossa ruhtinas Vladimirin jälkeläisten halli-

tessa. V. J . M-kka.
Stephan [stefan], Heinrich von (1831-97),

saks. postilaitoksen päällikkö. S. rupesi 1848

Preussin postilaitoksen palvelukseen, kohosi 1865

salapostineuvokseksi ja esitteleväksi neuvokseksi,

sai aikaan tärkeitä sopimuksia vieraiden valto-

jen kanssa ja 1867 Thurn-Taxiksen postilaitoksen

siirtämisen Preussille. V. 1870 hän tuli Pohjois-

Saksan liiton ylipostitirehtööriksi, sittemmin Sak-
san valtakunnan ylipostimestariksi ja 1880 valta-

kunnan postiviraston valtiosihteeriksi. S. saattoi

käytäntöön useita uudistuksia, m. m. postikortit,

ja otti tehokkaasti osaa maailmanpostiyhdistyksen
perustamiseen 1874. Seur. v. S. sai hoitoonsa

myöskin sähkölennätinlaitoksen, jossa hän myös-
kin pani toimeen tärkeitä parannuksia ja uudis-

tuksia yhdistäen sen läheisesti postilaitokseen.

Molemmat laitokset kehittyivät hänen johdollaan

suurenmoisella tavalla. S., joka uudistuksissaan
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aiua piti silmällä postin kulttuurimerkitystä, on

ollut alallansa kaikkein huomattavimpia toimi-

miehiä. V. 1STJ luin tuli herrainhuoneen, 1884

valtioneuvoston jäseneksi; korotettiin 1886 perin-

nölliseen aatelissäätyyn ja sai 1895 valtiominis-

terin arvon; julkaissut m. m. ..Geschichte der

preussischen Post" (1859), ..Welt post uud Luft-

-< inihut" (1874). [Krickeberg, , .Heinrich von S."j

Stephan, B 1 o i s'n herra, ks. Englanti,
palsta 7 Ui.

Stephanus, ransk. kirjanpainajasuku, ks.

E s t i e n n e.

Stephanus Laurentii (k, 1496), suom. fransis-

kaanimunkki, oli saanut perinpohjaisen opillisen

kasvatuksen, tullen sekä maisteriksi että teologian

tohtoriksi, mutta niissä se tapahtui, sitä eivät

lähteet mainitse. Palattuansa opintomatkoiltaan

hän tuli Viipurin fransiskaaniluostarin guardia-

niksi ja valittiin 1478 Lundissa koko Dacian
provinsiaaliministeriksi, s. o. kaikkien Pohjois-

maiden fransiskaaniluostarien ylimmäksi johta-

jaksi. Hänen aikanansa pidettiin yhden, ja

ainoan, kerran (1486) Suomessa Viipurissa fran-

siskaanien yhteinen provinsiaalikokous. V. 1493

hän, arvattavasti vanhuuden tai sairauden takia,

luopui ministerinvirastaan ja kuoli kolme vuotta

myöhemmin. Hänen ruumiinsa haudattiin, var-

maankin hänen itsensä antaman määräyksen mu-
kaan, Suomen pienimpään (Kökarin) fransiskaani-

luostariin. K. G.

Stephen [stivn], Sir Leslie (1832-1904),

engl. kirjailija. S:u kansantajuiset filosofiset

teokset ja elämäkerrat ovat saavuttaneet paljon

lukijoita ja vaikuttaneet laajoihin piireihin.

Niistä mainittakoon: „Essays on free thinking
and plain speaking" (1873), „Hours in a library"

(1874-79. 3 nid.), „History of English thought in

the 18. century" (1876), „Tlie science of ethics"

(1882), „The english utilitarians" (1900). Teok-
seen „English men of letters" hän on kirjoittanut

eteviä elämäkerrallisia kuvauksia Johnsonista
(1878), Popesta (1880), Swiftista (1882), George
Eliotista (1902) y. m. sekä suuren joukon kirjoituk-

sia teokseen „Dictionary of national biography",
josta hän 1882-91 toimitti 26 osaa. H. Kr-n.

Stephens [stlvnz], George (1813-95), engl.

kielentutkija, s. Liverpoolissa, k. Kööpenhami-
nassa. Nuorena tultuaan Ruotsiin tutustuakseen
skand. kieliin S. kauan asui Tukholmassa, keräili

kansanrunoutta eri osissa Ruotsia ja julkaisi yh-
dessä Hylten-Cavalliuksen kanssa „Svenska folk-

sagor och äfventyr" (1844-49) ja „Sveriges histo-

riska och politiska visor" (1853). V. 1851 hän
tuli Kööpenhaminan yliopistoon englannin kielen

ja kirjallisuuden lehtoriksi. S:n tärkein tieteel-

linen teos on „The old northern runic monu-
ments of Scandinavia and England" (3 os., 1866-

84), joka on ollut tärkeä lähde myöhemmille
riimukirjoituksen tutkijoille. R. 8.

Stephenson [stivnsgnj. 1. George S. (1781-

1848), engl. insinööri, kaivostyömiehen poika,
kohosi koneenkäyttäjästä suurten hiilikaivosten

johtajaksi ja konepajan omistajaksi. Rakensi
ensimäisen rautatieveturin (1814; ks. Rauta-
tie), kehitti suuresti rautateiden raiteiden ja

veturien rakennetta m. m. käyttämällä sileitä

valssattuja ratakiskoja, putkikattilaa ja höyry-
ejektorilla aikaansaatua keinotekoista vetoa (ks.

Vetttri). Johti Englannin tärkeimpien ratojen

Ci. Stephenson. (S.H )

ja niiden veturien rakentamista ja kutsuttiin

samanlaatuisia tehtäviä varten l!el"i i, Hellan

tiin, Ranskaan. Saksaan,
llaliaan ja Espanjaan.
Oli lopulta Darlingtoniu
hiilikaivosten ja rautateh-

taiden omistajana. [Smi-
les, ,,The life of George
S."] — 2. Robert S.

(1803-59), edellisen poika,

rautateiden ja sillanraken-

taja, avusti isäänsä, ra-

kensi useita rautateitä, ke-

hitti veturien rakennetta,

keksi torvisiltamuodon,

jossa sillan kannatta-

vana osana on niin laa-

ja levystä tehty neli-

kulmainen torvi, että

juna voi kulkea sen läpi.

Merkillisimpiä hänen rakentamiaan siltoja ovat

6x37,5 m pitkä ja 25, s m korkea vetokangel-

linen kaarisilta Tyne-joen yli Nevvcastlessa, kuu-
luisa Britannia-silta (ks. Silta) ja 3 km pitkä

Viktoria-silta (keskijänne 100,s 8 m) St, Lorenz-
joen yli Kanadan Montrealissa. Rautateiden
rakennusasioissa häntä aikanaan käytettiin asian- .

tuntijana miltei kaikissa Euroopan maissa. Kir-
joittanut: ,,Report on the atmospheric raihvay-

system". [Jeaffreson, „Life of Robert S."]

J. C-en.

Stepnjak [-a'-], Serge j (1852-95), oikealta ni-

meltään Sergej Mihajlovits Kravtsin-
skij, ven. kirjailija ja vallankumousmies -, otti

1870-luvulla osaa Venäjän vallankumoukselliseen
liikkeeseen, pakeni ulkomaille ja julkaisi joukon
vaikuttavia kuvauksia Venäjän oloista, esim.

,,Nihilisti" ja ..Maanalainen Venäjä"; sai sur-

mansa rautatieonnettomuudessa Lontoossa.

Stercorarius ks. Raiskan suku.
Stereobaatti (kreik. stereoba't<~s < stereo's =

luja, bainein = astua), kreik. rakennustaiteessa

temppelin perustukset. Se osa s:ia, mikä kohosi

yli maanpinnan, oli kolmen (joskus useam-
man) korkean porrasaskeleen ympäröimä. S:n
yläpinta, jossa pylväät kohosivat, oli nimel-

tään stylobaatt i.

Stereokemia (kreik. stereo's = jäykkä, kiin-

teä, ja kemia, ks. t.), avaruuskemia, oppi ato-

mien avaruusryhmityksestä molekylissä. Kauan
on tunnettu hiiliyhdistyksiä, joilla on sama kem.
rakenne 1. struktuuri, s. o. niiden atomit ovat

tasossa samalla tavalla järjestyneet, mutta
joilla kumminkin on eri ominaisuuksia. Eten-

kin tunnettiin optillisesti aktiivisia yhdistyk-

siä, joiden pääasiallinen ero esiintyi vastak-

kaisena suhtautumisena polariseerattuun va-

loon (esim. oikeaan ja vasempaan kääntävä viini-

happo) ja joiden kem. rakenne oli sama. Pa-

steur selitti tämän seikan riippuvan moleky-

lissä vallitsevasta „asymmetriasta". Van't Iloff

ja Le Bel perustivat (1874) teorian .^symmet-
risestä hiiliatomista", josta optillinen aktiivi-

suus riippui, ja antoivat tähän perustuvan ava-

ruuskem. selityksen niin hyvin main. optillisiin

kuin muihin ennen selittämättömiin isomeria-

ilmiöihin. Wislicenus, Baeyer, Hautzsch, Wer-
ner y. m. kehittivät sitten oppia avaruus-iso-

meriasta ja ulottivat sen myös sellaisiin yhdis-
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tvksiin, joissa -vv isomeriaan ei ole hai

I' i ilen, v aa a tj pi n I muiden ali ua ineiden ato

i a. Pa itsi i omei iaa, on muitakin kem. il-

miöitä voitu stereokemiallisesti selittää, s. on
nyt hyvin kehittynyt tutkii ula oi

kemiassa. Etenkin uusimmissa sokerilajien tut-

kimuksissa ovat sen opil osoittautuneel täydel

lisesi i tyydyttää iksi. Ei/o, II j.

Stereometri ks. V o 1 ti m e d o m < t c i.

Stereometria (kreik. stereo'a kova jähmeä
ja metre'in = mitata) , alkeisgeometrian osa. S.

laajemmassa merkityi e ä esittää väittämiä

sellaisista ävaruussuureista, jotka eiväl <>le sa-

ma a tasossa, Suppeammassa mi i

ii oppi yksinkertaista muotoa olevien kappalei-

den pinta-alojen ja tilavuuksien laskemi

Monimutkaisempien pintojen ja tilojen suuruu-

den m i ir lunnien edellyttää infinite imaalilas-

kennon tuntemista. U. S:n.

Stereometrinen kuutioimistapa ks. K u u-

i i .1 i m i n e n.

Stereoskooppi (kreik. stereo's = kova, jähmeä,

ja skopein = katsella), valo-opillinen koje, jolla

saadaan plastillinen kokonaisvaikutelma josta-

kin esineestä, kun tästä oiettua kahta tasa-

pinta-kuvaa (valokuvaa) sillä tutkitaan, s. o.

kuvat synnyttävät s:n läpi nähtyinä semmoisen
vaikutelman ikäänkuin silmäin edessä olisi kol-

meen suuntaan ulottuva avaruussuure, — Kap-
paletta katseltaessa kahdella silmällä näkee va-

sen silmä siitä hiukan enemmän vasenta ja oi-

kea silmä enemmän oikeaa puolta kuin toinen

silmä. Näiden erilaisten silmässä syntyvien

tasapintaisten kuvien sielullinen yhteensovit-

telu herättää katsojassa samanlaisen vaikutel-

man kuin korkokuva. Jos siis samasta esi-

neestä kumpaakin silmää varten laaditut kuvat
asetetaan rinnan ja erotetaan väliseinällä, niin

katsojassa, joka asettuu siten, että hän näkee
vain yhilen kuvan kuminallakin silmällä, syn-

tyy aistimus ikäänkuin hän näkisi korko-
kuvan. Tämä vaikutelma tulee kuitenkin paljon

selvemmäksi, jos kuvia katsellaan kuvastimien
t.ii okulaarien avulla. Ensimäinen s. on Wheat-

stonen 1833 suunnitte-

lema ja 1838 selittämä

kuvasti n-s. Siinä
on kaksi tasapintaista

kuvastinta KL ja ML
(kuva 1), jotka muo-
dostavat suoran kul-

man keskenään ja

kääntävät kuvastavat

' CL pintansa ulospäin. Jos-

takin esineestä ote-

tut kuvat ab ja a±bi

sijoitetaan kuvastimien
eteen niin, että kumpaisenkin synnyttämä vale

kuva ilmestyy samaan paikkaan AB, mutta toi-

sen niistä näkee vain silmä 0, toisen silmä Oi.

Katsoja saa sentähden sellaisen vaikutelman, kuin
jos AB:ss[i olisi todellinen kappale. Kuu tällai-

sen s:n suunnittelu tuottaa vaikeuksia, on Brevv-

ster valmistanut yleisesti käytetyn linssi-srn
(1843), jossa kuvastin-s:n epäkohtia on vältetty,

siinä on okulaareina kaksi prismaa tai puoli-

linssiä A ja JS (kuva 2), jotka kääntävät särmät
vastakkain. Vasenpuolinen prisma siirtää sillä

puolella olevan esineenkuvan aa' hieman oikealle

n oiki i npuoli ien pi taJ ana oleva kuva 66'

siirtyj taac vasemmalle, niin että saadut vale

i

c'

"1

Kuva 2.

li uvat n M \ vät selvän nai e n

il kalla kuvaan CC, Kun jos-
,

lakin maisemasta otetut kuvat

synnyttävät silla katseltuina sel-

viin näkemisen matkan päässä toi-

siinsa yhtyviä valekuvia, niin I. at

soja ei todelli nudi a ia -m 'A

vaikutelmaa, minkä maiseman kat

selemineii luonnossa hänessä herät-

tää i aa n hiin näkee siitä n. 25

cm:n etäisyydellä ilmestyviin pie-

noiskuvan. Tätä haittaa ei ole

lielmhnltzin '
1 i n s s i s :1 1 a. joka

vähentää s. kuvi-la lähteneiden sä-

leiden ilivergenssin niin pieneksi,

että se vastaa itse esineestä tullei-

den säteiden hajaantumista. Koska
tarkasteltava maisema tav. on BuhteelliBesti

etäällä, voidaan mainittu divergenssi tehdä

0, s. o. säteet yhdensuuntaisiksi. Samaa tosi-

asiaa silmälläpitäen Helmholtz on myös suunni
tellut n. s. tele-s:n, jolla maisemaa matkan
piiassa katseltaessa stereoskooppinen vaikutelma
saadaan palautetuksi sillä tavuin, että silmäin

väli näennäisesti suurennetaan monenkertaiseksi.
Kuva 3 esittää

kojeesta läpileik-

kauksen. Siinä on
neljä kuvastinta:

kaksi pienempää
ab ja bc sekä
kaksi suurempaa,
asentoonsa näh-
den mikrometri-
ruuvilla asetel-

tavaa kuvastinta
de ja fg. Maisema näyttäytyy oissa ja o':ssa

oleville silmille, ikäänkuin ne olisivat 0:ssa ja

0':ssa. Etäällä olevasta esineestä tulleet valo-

säteet kohtaavat suurempia kuvastimia ja kulke-

vat, niinkuin kuva osoittaa. Jos tulosäteet kul-

kevat, kaukoputken liipi, ennenkuin ne kohtaavat
silmän, niin laitteen teho kasvaa. Telestereo-

skooppista periaatetta C. Pulfrich on suuresti

kehittänyt, sovelluttaen sitä etenkin tähtitieteel-

lisiin tutkimuksiin. V. S:n.

Stereotypeerata, valmistaa stereotypialaattoja;

ks. Stereo typi a.

Stereotypia (kreik. stereo's = jäykkä, kiinteä,

ja typos = jäljennös), kirjapainotaidossa käytetty

menetelmä valmistaa metallisia painolaattoja, joi-

den pinnassa on tarkka jäljennös ladelmasta.

S:n varsinainen keksijä on edinburgh'läinen

kultaseppä W. Ged (ks. t.), jonka keksinnön engl.

Stanhope n. 1800 saattoi yleiseen käytäntöön
valmistamalla ladelmasta kipsimuotteja ja vala-

malla näihin kiinteitä painolaattoja. Suuren mer-
kityksensä s. saavutti sen jälkeen kuin latoja

Genoux Lyon'issa oli keksinyt paperi-s:n, joka

teki mahdolliseksi valaa myöskin taivutet-
tuja s.-laattoja, joten s. voitiin ottaa myöskin
rotatsionikoneiden palvelukseen. Stereotypeeraa-

malta käsin valmistettu ladelma voidaan säästää

kulumiselle alttiita, verraten kalliita kirjasimia

samalla kuin ladelma mukavasti voidaan pitää

varastossa uusia painoksia varten. Paperisissa
valmistettavat matriisit (valinjäljennös) valmis-

Kuva ' (S.H.)
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telaan yhteen liimat uist a kilkki- ja kirjoituspaperi-

levyistä t- matrii&ipaperista levittämällä paperi

kosteana ladelmalle ja taputtamalla sitfi Iadelmaa

vasten harjalla tai tiikeli- t. kalanterikoneessa

-tumalla, jolloin siihen painuu ladelman

syvennysjäljennös. Kun näin saadut paperimat
riisit oval kuivuneet, valetaan niitä muottina

käyttäen kirjasinmetallista n. 5 mm:n paksuinen
s.-laatta. Sekä matriisi! että levyt voidaan muka-
vasti pitää varastossa ja ne ovat tarpeen tullen

heti käytettävissä. Stereotypia-laatan valmistus

käy nykyään muutamassa minuutissa.

Stereotyyppi, stereotypiaa (ks. t.) koskeva;
kaavamainen.

Steriili (lat. sterilis), hedelmätön; siitoskyvy-

t.in.

Steriliseerata 1. sterilisoida (ks. Ste-
riili! toimittaa steriliseeraus, ks. t.

Steriliseeraus 1. sterilisoiminen (ks.

Steriili), steriiliksi saattaminen, s. o. mikro-

organismien hävittäminen jostakin nesteestä tai

esineestä. S. on siten laajempi käsite kuin

desiniisioiminen (ks. t.). joka tietää esineeD

puhdistamista etupäässä vain jostakin taudintar-

tunnasta. S. toimitetaan varsinkin kuumuutta
jossakin muodossa käyttämällä. Niinpä nesteet,

esim. marjahillo. sterilisoidaan kiehuttamalla;

kaikenlaiset vaatekappaleet ja sidostarpeet steri-

lisoidaan keittämällä vedessä tahi vesihöyryssä.

Kosteassa tilassa käytettynä kuumuus vaikuttaa
sangen tehokkaasti; lioin 5-10 min. keittäminen
riittää yleensä kaikkien mikro-organismien hävit-

tämiseksi. Vieläkin tehokkaammaksi saadaan kie-

huttaminen, kun veteen sekoitetaan vähän soo-

daa i20 g vesilitraa kohti). Myöskin kuivaa kuu-
muutta voidaan käyttää esim. lasiesineiden ja

astioiden s:seen, mutta silloin täytyy käyttää

koko lailla korkeampia lämpöasteita (noin 140-

150°) varmojen tulosten saavuttamiseksi. Kirur-
git sterilisoivat kojeensa tav. keittämällä niitä

miedossa soodaliuoksessa. joka päälle päätteeksi

suojelee niitä ruostumasta. Muutamien aineiden

s. toimitetaan erikoisella tavalla. Niinpä maitoa
ynnä joitakin muita juomia, joihin täydellinen

keittäminen ei näytä vaikuttavan edullisesti,

sterilisoidaan kuumentamalla niitä useita kertoja

60-70°:een, jolloin useimmat mikro-organismit
kuolevat, mutta muutamien bakteerien itiöt eivät

vielä kokonaan menetä elinvoimaisuuttaan. Täl-

lainen menettely, n. s. pastöriseeraus, takaa nes-

teille kuitenkin tavallista paremman säilymis-

kvvvn. vrt. Pastöriseeraus ja Maito.
M. OB.

Sterilisoiminen ks. Steriliseeraus.
Sterletti ks. Sampi.
Sterling [stäliijj (engl.i, 13:nnella jal4:nnellä

vuosis. engl. hopearaha; alkuansa ehkä easter-
1 i n g = idän raha, koska sitä ensin löivät idästä
(Saksasta tai Alankomaista! tulleet mynttimes-
tarit: toisen selityksen mukaan s. johtuu star

(= tähti) sanasta, koska s. -rahoissa oli tähteä muis-
tuttava kuva. Tätä nykyä pound s. engl. raha-
yksikkö ks. Punta 2.

Stern [sternj, Adolf (1835-1907), oik. A d oi f

Ernst. -aks. kirjailija ja kirjallisuushistorioit-

sija. Rikas mielikuvitus ja kouluttunut esitys-

tapa ovat kuvaavia hänen kaunokirjallisille teok-
silleen, joista mainittakoon hist. romaanit: „Die
letzten Humanisten" (1880), ..Camöens" (1886)

sekä eepilliset runoelmat „Sagenkönig lliarne"

(1853), ,,Jerusalem" (1858) ja ,.Johannes Guten-
berg" (1873). Kirjallisuushistorioitsijana S. on
saanut tunnustusta selväpiirteisillä, vaikka jos-

kus hiukan yksipuolisilla esityksillään. Näistä
teoksista mainittakoon: ..Kateehismus der all-

gemeinen Litteraturgesehichte" (1874i. ..Aus dem
18. Jahrh., Essays" (sain. v.), ..Geschiehte der

neueren Litteratur" (1883-85, 7 nid.), „Geschichte

der YVeltlitteratur" (1887-88), „Studien zur Lille

ratur der Gegenwart" (1895). //. Kr n.

Stern, Daniel ks. Agoult, Marie de
F 1 a v i g n y d'.

Stern {sternj, Julius (1820-83), saks. mu-
siikkipedagogi. Toimi jo Pariisissa opiskellessaan

(1843-46) sikäläisen saks. lauluseuran johtajana.

Johti (1847-74) Berliinissä perustamaansa. „S:n
lauluseuraa", joka pian kohosi Saksan parhaiden
kuorojen lukuun. Perusti 1850 konservatorin, joka
yhä on S:n nimellä tunnettu. Johti konsertti

orkestereja 1869-71 ja 187'!-74. I. E.
Sterna ks. Tiira t.

Sternanis = lllicium (ks. t.).

Sternbergiitti [st-] ( r a u t a h o p e a h o h d e)

,

ruskeanvärinen harvinainen malmikivennäinen,
kokoomukseltaan Ag2S.Fe.iS5. Löytöpaikkoja
Joachimsthal, Sehneeberg ja Johanngeortrenstadt.

(P. E.)

Sterne [ston], Lawrence (1713-68), engl.

kirjailija. Toimittuaan jonkun aikaa pappina
S. julkaisi kaksi ensimäistä osaa laajaa romaa-
niaan ,,Tristram Shandy" (9 os. 1759-67), joka

teki hänen nimensä kuuluisaksi. Tämä teos, som-
mittelun muodottomuudesta ja oikullisesta tyy-

listään huolimatta, on oikea sukkeluuden kulta-

kaivos, ja vielä tänäkin päivänä sen todellisuu-

desta temmatut henkilöt vaikuttavat elävästi.

Toinen S:u pääteoksista on „The sentimental

journey" (1768), jossa hän kuvaa matkojaan
Ranskassa ja Italiassa. Richardsonin, Fieldin-

gin ja Smollettin rinnalla S. on engl. romaa-
nin perustajia 18:nnella vuosis. E. Kr-n.

Sternum, rintalasta (ks. t.).

Stesikhoros fstrsi'-] (7:nnen vuosis. loppu- ja

6:nnen alkupuolella), kreik. runoilija, kotoisin

Sisilian Himerasta. jonka kansalaisia hänen ker-

rotaan turhaan varoittaneen luottamasta vallan-

himoiseen Phalariiseen (ks. t.). S :11a oli koori-

lyriikan kehityksessä tärkeä sija. Koorilauluis-

saan hän käsitteli etupäässä eepillisiä aiheita,

joita hän näkyy itsenäisesti muovailleen sellai-

siksi, jommoisina ne sittemmin joutuivat suur-

ten tragediarunoilijain kehitettäviksi ja syven-

nettäviksi. Hänen tämänkaltaisista runoelmis-

taan mainittakoon „Ilionin hävitys" (jossa hän
m. m. kuvasi Aineiaan Italian-retkeä), „He-

lena", „Oresteia". Helena-runoelmassaan hän oli

pahasti parjannut sankaritarta, mutta jäljestä-

päin hän sepitti peruutuslaulun („Palinodia"),

jossa „pyörrytti sanansa"; tähän liittyy tunnettu

tarina, jonka mukaan hän sepitettyään edelli-

sen runon tuli sokeaksi, mutta peruutettuaan sen

sai näkönsä takaisin. — S. liitti kirjallisuuteen

myöskin kansanomaisia idylli ia aiheita

(kuten tarun Daphnis paimenesta) ja tuli siten

myöhemmin bukoolisen runouden (ks. t.) edellä-

kävijäksi. — Hänen teoksiaan on säilynyt vain

hajanaisia sitaatteja, enimmäkseen pitkiä, komea-
rytmisiä daktylisia säkeitä.
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St.-Etienne ks. Saint fi t i e n n e.

Stetoskooppi ks. Kuuloton i.

Stettin [ätetin] kaupunki Poh oi a a

Preussissa, Pommerin provin in ja 3 a hallitus-

alueen (12,082 km», 871,925 as., 1910) pääkau-

punki, Odei virran suussa, sen laskussa Pom
mersehes [Iaffin eteläpäähän, Berliinin (Berliinin

Oderin kanava) ja koko Oderin alueen satama-

kaupunkina Preussin suurin (Saksan kuluu

ulkomaan kauppakaupunki; 237,399 as. (1910).

S : n |>;i:ii .-.i on (Morin vas. rannalla;

-.Il a rannalla(nelj8 siltaa), m uuta ma in Oderin suu-

haarain välisillä saarilla ovat Silberwiese ja

tadie nimiset satama alueet, s. on yleensä uuden

aikaisesti rakennettu, kadut leveät (Kaiser Wil-

helm Strasse y. m.), puistoja ja avonaisia paikkoja

(Königsplatz, Kaiser Wilhelmsplatz y. m.) paljo.

— Kirkkoja: Petrikirehe (per. 1124. uusittu

1816-17; Pommerin ensimäinen kirkko), Jakobi-

kirehe (1300-luvulta), Lutherkirehe, St. Gertrudi-

kirche, Bugenhagenkirche y. m. Muita rakennuk-
sia: ent. kunink. linna, hallintopalatsi, kau-

pungintalo, teatteri-, sairaala- ja pörssirakennuk-

set, useita suuria kasarmeja y. m. Königstor ja

Berliner Tor nimiset portit, jätteitä kaupungin
muurista. — Oppi- ja sivistyslaitoksia: useita

lukioita ja reaalilukioita, pari opettajaseminaa-

ria, useita ammatillisia oppilaitoksia), kirjasto,

muinaismuisto-, luonnont. ja taidemuseo, kasvit,

puutarha, pari teatteria y. m. — Teollisuus

kukoistava: kuuluisat „Vulcan"-yhtiön (per. 1857)

laivaveistämöt Bredovvissa (7 telakkaa, 7,000 työ-

miestä; osasto Hampurissa, jossa 0.000 työ-

miestä), jossa rak. paljo sotalaivoja ja suurimpia
valtamerialuksia; lisäksi konepajoja, muita laiva-

veistämöitä, suuri ompelukone- ja polkupyörä-
tehdas (pari tuhatta työmiestä), tiili- ja sementti-

tehtaita, olutpanimolta, sokeri-, saippua-, paperi-,

viina-, koksitehtaita, sahoja y. m. — S:n pankki
y. m. pankkiliikkeitä, paljo vakuutuslaitoksia.
— Satamalaitokset erinomaiset (laajennettu

1894-9S n. 40 milj. mk:n kustannuksilla), väylä

syvennetty 7,a m: iin; vapaasatama-alue. V. 1912
S:n satamassa selvitettiin 3,7 milj. rek.-ton.

netto (Saksassa vain Hampurissa, Bremerhave-
nissa ja Bremenissä enemmän), josta ulkomaisen
merenkulun osalle tuli 2,s milj. rek.-ton. Sään-
nöllinen laivaliikenne useimpien suurten Itä-

meren (myös Suomen) ja Pohjois-Atlantin sata-

mien kanssa. Omaan kauppalaivastoon 1913 kuu
lui 150 alusta. 136,787 rek.-ton. brutto (117 höyry-
alusta, 135,282 rek.-ton.; vain Hampurilla ja

Bremenillä suuremmat kauppalaivastot). Ulko-
satama Swinemiinde. — Kauppa suuri; viedään
viljaa, jauhoja, viinaa, sokeria, puutavaroita,

perunoita, rautaa, sementtiä, olutta y. m., tuo-

daan kivihiiltä, malmeja, rautaa, rautatavaroita,

puutavaroita, siirtomaantavaroita, polttoöljyä

y. m. — Rautateitä haarautuu monelle suunnalle.

Kaupungissa on sähköraitiotie. — S. on vanha
vendiläisasutus, joka 1100-luvulla kohosi Oderin
alueen huomattavimmaksi satamapaikaksi, sai

1243 saks. kaupunginoikeudet. Oli n. v:sta 1120
pommerilaisen ruhtinassuvun asuinpaikkana. Liit-

tyi 13G0 hansakaupunkeihin, 1522 uskonpuhdis-
tukseen. S:ssa 1570 Ruotsi ja Tanska tekivät

rauhan keisarin välityksellä. V. 1630 Kustaa
Aadolf miehitti S:n linnoittaen sen lujasti ja

Westfalenin rauhassa S. jäi Ruotsille. V. 1678

S. sitkeän puolu il ui en jälkeen antautui Bi a tn

in vaaliruhtinaalle, mutta jäi kuitenkin

Saint-Germain'in rauhassa Ruotsille, joutuen
ii Tukholman rauhassa 1720 Pr< i ille

Vv. iso.,
i ; itä pitivät miehitettynä ranskalai

• i 1873 linnoitukset lopetettiin. /;. E. K.

Stettiner Haff ks. Pommerschee H af f.

Stettinin rauhansopimus, jouluk. 1570, lo-

petti Ruotsin ja Tanskan välillä riehunein

senvuotisen sodan; siinä palautettiin valtakun-

rajat entiselleen, mutta Ruotsin tuli Elfs-

n lunnaiksi maksaa 150.000 talaria.

Steuart [stjflatj, Sir James 1) e n h a m
(1712 80), engl. taloustieteilijä; tuli asia

burgh'ifn; liittyi Stuartien kannattajiin ja

pakeni Cullodenin taistelun jälkeen manterelle,

mistä 1764 palasi Englantiin. S:n kohtuullisen

merkantilismin kannalta kirjoitettu teos ..In

quiry into the principles of political economy"
(1767) oli paras ja täydellisin siihen asti Eng
lännissä ilmestynyt kansantalouden esitys, jonka
kuitenkin vähää myöhemmin ilmestynyt Adam
Smithin teos saattoi kokonaan varjoon. J. /'.

Stevvard [stjuodj (engl.), hovimestari
:

ruoka-

varain hankkija; ravintoloitsija (matkustaja-

laivoissa) : passari. — Lord High S., valtakun-
nan hovimestari. J. F.

Stewart [stjuot], Balfour (1828-87), skotl.

fyysikko, nimitettiin 1859 Kew observatorin

johtajaksi ja valittiin Manchesterin Owens Col-

legen fysiikan professoriksi 1870. S. on suo-

rittanut tutkimuksia m. m. lämpöopin, meteoro-

logian ja maamagnetismin alalla. Samaan ai-

kaan kuin Kirehhoff S. tutki kappaleiden lämpö-
-iteilyn ja absorptsionin yhdenveroisuutta ja

osoitti, että lämpö säteilee ei ainoastaan kappa-
leen pinnalta, vaan siihen ottaa osaa kappale
kokonaisuudessaan. Tästä tutkimuksestaan S. sai

Rumford-mitalin 1868. S. teki Warren de la

Rue'n ja Loewy'n kanssa yhdessä tärkeitä tutki-

muksia auringon fysiikasta sekä P. G. Taitin

kanssa ilmatyhjiössä pyörivän kappaleen lämmön
synnytyksestä. Teoksia: ..Elementary treatise on
heat" (1866; 6:s pain. 1895); ,,The conservation

of energy" (1873; 7:s pain. 1887); yhdessä Tai-

tin kanssa luonnontieteellis-uskonopillinen „The
unseen universe" (1875; 17 :s pain. 1890). U.S:n.
Stewart [stjuatj, Dugald (1753-1828), skotl.

filosofi, synt. Edinburgh'ssä, tuli siellä 1775
matematiikan ja 1785 moraalifilosofian professo-

riksi; lakkautti kivuloisuuden takia julkisen

opettajatoimensa 1809. Oli Th. Reidin (ks. t.)

perustaman filosofisen oppisuunnan huomattavim-
pia jatkajia. Kirjoitti „Elements of the philo-

sophy of the human mind" (3 os., 1792-1827],

..Outlines of moral philosophy" (1793), ,,Philo-

sophy of the aetive and moral powers of man"
(1828) y. m. Hänen kootut teoksensa julkaisi

W. Hamilton (11 osaa, 1854-60). A. Gr.

Steven [stc-], C h r i s t i a n (1781-1863), suom.
kasvitieteilijä, tuli ylioppilaaksi Turussa 11-vuo-

tiaana, opiskeli lääketiedettä (m. m. Pietarissa

ja Jenassa) ja tuli lääket. tohtoriksi. Pääsi 1799
suosijansa, Venäjän silkinviljelysten ylitarkasta-

jan,' kasvitieteilijä Marschall v. Biebersteinin

toimesta Kaukaasian silkinviljelysten tarkasta-
jaksi, siirtyi 1806 mainitun ylitarkastajan apu-
laiseksi Krimille, missä sitten asui koko ikänsä,

nimitettiin itse ylitarkastajaksi 1826 ja koko
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EtelS Venäjän maatalouden ylitarkastajaksi 1841.

— Virkatoimiensa ohella S. harrasti innokkaasti
kasvi ia eläintiedettä, kooten eri seuduilla Etelä-

Venäjää liikkuessaan suuret kokoelmat, siten suu-

re-ii edistäen näiden, siihen saakka luonnon-

tieteellisesti jotenkin tutkimattomien seutujen

eläimistön ja etenkin kasviston tuntemusta. Eri-

tyisesti ovat mainittavat S : n retkeilyt Kaukasus-
vuoriston tutkimattomissa sisäosissa 1804-05. S:n
pääteokset ovat „Annotationes botanicse" (1848)

ja ..Yerzeichnis der auf der taurischen Halbinsel

wildwachsenden Pflanzen" (1856-58); kasvit, teos

ten lisäksi hän julkaisi m. m. hyönteistiet. ja

bilkinviljelystä käsitteleviä teoksia, S:n tiede-

miehenä nauttimaa arvoa osoittaa, että hänet
1840 vihittiin Helsingin yliopiston kunniatohto-
riksi ja että hiin 1849 tuli Suomen tiedeseuran

ja Venäjän tiedeakatemian sekä kaikkien Venä-
jän yliopistojen kunniajäseneksi. — Arvokkaan.
23,000 lajia sisältävän kasvikokoelmansa S. mää-
räsi jälkisäädöksessään Helsingin yliopistolle.

[A. v. Nordmann, ,,Christian S., der Nestor der

Botaniker" (1865).] (I. V-s.)

Stevens, Alfred (1828-1906), belg.-ransk.

taidemaalari; sai taidekasvatuksensa Brysse-
lissä ja Pariisissa, jossa vietti suurimman osan
ikäänsä. Maalattuaan aluksi pieniä bistoriatau-

luja S. rupesi esittämään pienikokoisia nyky-
aikaisia laatukuvia ja laatukuvallisia muoto-
kuvia etenkin Pariisin 1860- ja 1870-lukujen

hienosi »maailman naisista, joiden erikoisen luon-

teen ja kauneuden hän on ilmaissut mitä aistik-

kaimmalla siroudella ja maalauksellisesta her-

källä käsittelytavalla. Tällaisia pikkutauluja,
joissa tavallisesti on vain yksi tai pari henkilöä,

häneltä on monilukuisasti, esim. ,,Malli", „Vie-

railu", „Japanilainen naamari" ja ,,Nainen he-

leässä puvussa" (La dame en rose, 1866, Brys-
selin museossa). Kuninkaan palatsiin Brysseliin

S. on tehnyt freskomaalaukset ..Neljä vuoden-
aikaa" (naisia nykyaikaisissa puvuissa). Edelleen
hän on maalannut maisemia, stilleben-kuvia y. m.
S. on kirjoittanut ,,Impressions sur la peinture"

(1886). [C. Lemonnier, ..Alfred S. et son ceuvre"

(1906).] — Hänen veljensä Joseph S. (1822-92)

tuli kuuluisaksi etevänä eläinkuvien (varsinkin
koirien) maalaajana. E. R-r.

Stevenson fativnsan], Robert Lewis
1 f 1 1 sr, 94), engl. kirjailija. Opiskeli

aluksi lakitiedettä, mutta
heikon terveytensä vuoksi
hänen oli pakko matkus-
tella paljon ulkomailla ja

asettui lopulta Samoan
saaristoon. Matkakerto-
muksissaan ja romaaneis-
saan S. osoittautui ete-

väksi luonnon, varsinkin
troopillisten maiden, ku-

vaajaksi sekä tarkaksi
ihmisluonteiden eritteli-

jäksi. Jännittävällä esitys-

tavallaan ja rikkaalla,

värikkäällä tyylillään hän
on saavuttanut paljon

ihailijoita. Hänen teok-

sistaan mainittakoon: ,,An

inland voyage" (1878), ..Picturesque Edinburgh"
(sam. v.i. ,,'Pravels vvith a donkey in the Ce-

(S H.i Et. i. Stevenson.

vennes" 1
1 s 7

'.

i ) • »Virginibus puerisque" (1881),

„Familiar studies of men and books" (1882),
..Niu Arabian nights" (sam. v.), „Treasure i

laini" (1883; suom.), ,.1'rinre Otto" (1885), „Sui
cide club" (sam. v. ; suom.), ,,l)r. Jekyll andmr
Hyde" (1886; suom.), „Kidnapped" (sam. v.

;

suom.), „The black arrow" (1888; suom.), „The
master of Ballantrae" (1889), ,,Footnotes t" liis

torj : eight years of trouble in Samoa" (1892).

Sitäpaitsi hän on sepittänyt lastenrunoja. ,,A

chihl's garden of verses" (1885) sekä „Ballads"

(1891). //. Kr n.

St. Gallen ks. S a n k t Gallen.
St.-Gerniain ks. Sain t-G e r m a i n-e n-

1. ay e.

St. Gotthard ks. Sankt G o 1 1 h a r d.

St Helena ks. Sankt Helena.
Stibiini ks. A n t i m o n i v e t y.

Stibio-kali-tartaricum ks. Oksennus-
viini k i v i.

Stibiurn (lat.), antimoni.
Stichaeus [-ktfus], Johan Fredrik (1778-

1853), virkamies. Palveltuaan Savon ja Karja-
lan lääninhallituksessa varalääninsihteerinä S.

pääsi 1801 Helsingin oikeusneuvosmieheksi. Toimi
Porvoon valtiopäivillä 1809 porvarissäädyn sih-

teerinä, nimitettiin hallituskonseljin finanssi-
.

toimituskunnan esittelijäsihteeriksi, määrättiin
1812 prokuraattorin sijaiseksi ja hoiti v:stal816
yleisen esittelijäsihteerin tehtäviä. S., joka oli

taitava ja ahkera virkamies, sai kenraalikuver-

nöörin määräyksestä tehdä maassa laajoja tarkas-

tusmatkoja, joista hän antoi senaatille valaisevia

kertomuksia. Oli 1831-41 Hämeen läänin maa-
herrana, hoiti useita luottamustoimia, ollen m. m.
Suomen palovakuutuskouttorin johtokunnan pu-

heenjohtajana sekä jäsenenä Viipurin läänin ison-

jaon- ja veronjärjestelykomiteassa. Julkaisi koko-

elman senaatin ja sen toimituskuntien antamia
säännöksiä vuosilta 1809-20, jota kokoelmaa sit-

temmin Törnqvist jatkoi. K. W. R.

Sticta, lehtijäkäläsuku, josta meilläkin rai-

dassa ja kuusessa korpimailla t. lihavissa, var-

joisissa metsissä jokseenkin yleisesti kasvavaa,
suurta, verkkomaisesta kuoppapintaista S. pulmo-
mnnm, („k e u h k o j ä k ä 1 ä", ..kuusenlehti") on
ennen käytetty keuhkolääkkeenä.

Ä. h.

Stieda [slidn], Wilhelm (s. 1852), saks.

taloustieteilijä, kotoisin Riiasta; oli 1878-82

professorina Tartossa, 1882-S4 jäsenenä Saksan
valtakunnan tilastollisessa virastossa; v;stal898
professorina Leipzigissä. S. on tutkimuksillaan

valaissut varsinkin Saksan kaupan ja teollisuu-

den historiaa; teoksia: „Zur Entstehung des

deutschen Zunftvvesens" (1876), „Literatur, heu-

tige Zustände und Entstehung der deutschen

Hausindustrie" (1889), „Hansisch-venezianische

Handelsbeziehungen im 15. Jahrhundert" (1894),

„Die Lebensfähigkeit des deutschen Handwerks"
(1897), ,,t)ber die Quellen der Handelsstatistik im
Mittelalter" (1903); julkaissut v:sta 1901 tutki-

mussarjaa „Volkswirtschaftliche und uirtschafts-

geschichtliche Abhandlungen".
Stieler Jstllar], Adolf (1775-1836), saks.

kartografi; toimi virkamiehenä Gothan ministe-

riaalidepartementissa. Hänen karttateoksistansa

ovat tunnetuimmat ..Stielers Atlas" (1817-23),

„Schulatlas" (1821), „Schulatlas der alten Welt"
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(1823), joisin sittemmin on ilmestynyt yhä uu ia

parannettuja laitoit ia. J. F.

Stierneld [.s,7m], Adolf Ludvig (1 755-

1 835), vapaaherra, ruots. polii ikko, liisi

kirjain kokooja; palveli en in otilaana, sittem

min hoviviroissa ; kuului v:n 1789 valtiopäivillä

aateliseen vastustuspuolueeseen, vangittiin en

johdosta ja pidettiin vankeudessa v:een 1790.

S. perusti seuran ,,Samfundet för utgifvande af

tiandskfiiter rörande Skandinaviens historia" ja

Gripsholmassa olevan muotokuvakokoelma a

lliinen poikansa Gustaf N i 1 .s Algernon
Adolf s. (1791 1868) oli ulkoasiainministerinä

1838-40 i.i 1848-56.

Stiernhielm [särnjelm], Georg (1582-1672),

ruots. runoilija ja tiedemies, köyhän vuorityö

miehen poika, jnka pllst} im l psalan yliopis-

toon otti nimen Lilliä ja juku sittemmin

aateloitiin nimellä S. Nimitettiin 1630 Tarton
hovioikeuden asessoriksi, kutsuttiin 1(542 Tuk-
liolmaan ottamaan osaa vanhan maanlain uudes-

taan toimittamiseen, vaikutti sitten tiedemiehenä

ja runoilijana pääkaupungissa v :een 1651, jol-

loin palasi Liivinmaalle ; oleskeltuaan siellä useita

vuosia liiin taas tuli Tukholmaan, missä viimein

nimitettiin vastaperustetun Antikviteettikollegin

johtajaksi 1667. S:n tieteelliset teokset käsitte-

levät muinaistutkimusta, luonnontiedettä, lain-

oppia, filosofiaa, matematiikkaa ja ennen kaik-

kea kielitiedettä. Hänen tutkimuksistaan on
suuri osa jäänyt julkaisematta. Kielentutkijana

S. on saneen huomattava. Hän ei hallinnut ai-

noastaan klassillisia ja uusia kieliä, hän oli

myöskin syventynyt germaanilaisiin muinaiskie-
liin. kuten muinaisruotsiin, islannin kieleen,

muinaissaksaan ja gootin kieleen; sitäpaitsi oli

hän ainakin jonkun verran tutustunut suomen,
viron, lapin ja unkarin kieleen. Näiden opinnoi-

den tuloksina mainittakoon sanakirja „Gambla
Svea och Götha Males Fatebur", josta vain alku
valmistui, sekä hänen latinan- ja ruotsinkieli-

sillä käännöksillä varustamansa „Västgötalagen"in
ja Ulfilaan goottilaisen raamatunkäännöksen
painokset. Useimmat muut tutkielmat ja kirjoi-

tukset eivät ole tulleet painetuiksi. S. vastusti

silloista yleistä mielipidettä, että heprean kieli

olisi katsottava alkukieleksi. Hänen mieli-

piteensä oli, ettei mikään kieli ollut läpi aiko-

jen pysynyt muuttumatonna, vaan yhteinen alku-

kieli oli hajaantunut eri murteisiin, näistä syn-

tynyt eri kieliä, joiden murteista taas oli kehit-

tynyt uusia kieliä. Aivan itsenäisesti S. myös-
kin tuli siihen johtopäätökseen, että suomi, viro

ja lappi ovat sukua unkarin kielen kanssa. Mui-
naistutkijana S. täydellisesti oli aikansa lapsi:

ruotsalaiset polveutuivat muka Noakin pojan-
pojasta Magogista. — Varsinaisen merkityk-
sensä S. on saavuttanut runoilijana, vaikka hä-

net siksi saattoi enemmän isänmaallis-kielelli-

neu kuin tosirunolliuen innostus. Hän toteutti

Ruotsissa myöhäisrenesanssin ohjelman: kansal-

linen aihe antiikkisessa puvussa; hän toi runou-
teen koko joukon uusia taiderunouden muotoja
(kuusimittarunoja, aleksandriineja, sonetteja

y. m.) ja rakensi runomitan korolle eikä laajuu-

delle. Kristiina kuningattaren aikana hän hovin
juhlia varten sepitti joukon baletteja ja ilvei-

lyjä (esim. „Then fängne Cupido"), joilla tosin

ei ole mitään suurempaa runollista arvoa, mutta

jotka osoittaval hänen suurta muodonvallitsem
taitoan a. Näiltä ajoilta on myöskin äänen eti

vin runotuotteensa, opetusrunoelma »Hercules"

(aiheena Herkules tienhaarassa). Huolimatta
antiikkisesta asustaan se on aitoruotsalainen

runoelma, sen ajan arvoinen, jona se on syntynyt,

aarnaten voiman ja velvollisuuden voittoa tui

huudesta ja huikentelevaisuude ta Huomiota an-

saitseva on niinikään S:n runoelma „Bröllopps-

Reswärs [hugkommelse", joka aloittaa suurvallan

aikakauden uäärunojen pitkän sarjan. Loistavalla

realismillaan ja raikkaalla elämänilollaan se vii-

li, iltaa nykyaikaistakin lukijaa. Uunossa ilmenei

»omalla S:n iloinen maailma nkal -anto. josta hä-

nen oma scpittämänsä hautakirjoitus ..Yixit. dum
vixit. hetus" (= „eli iloisena ikänsä kaiken") on
todistuksena. Merkityksensä ,, Ruotsin runouden
i.-änä" näyttää S. it8e oivaltaneen, koska hiin

ensimäiselle runokokoelmalleen antoi nimen
...Musa; Suel hizantes, Thet är Säng-Gudinnorna
Nu först lärande Dichta och Spela pä Svenska".

R. S.

Stiernhöök [s&rn-], Johan (1596-1675

..ruotsalaisen oikeustieteen isä"; synt. Taalain-

maasta, josta otti nimekseen Dalecarlus;
yliopp. Upsalassa 1619; teki useita opintomatkoja
ulkomaille; oikeus- ja valtiotieteen lehtori Ves-

teroosissa 1624. Tuli asessoriksi Turun hovioikeu-

teen 1630; oli 1636-40 samalla Pohjois-Suomeu
laamannikunnan alilaamannina. S. oli ensimäi-

nen oikeustieteen professori Turun akatemiassa;
1641-46 Ahvenanmaan tuomarina. Muutti 1647

Ruotsiin tullen revisionisihteeriksi, s. o. hallit-

sijan ratkaistaviksi lykättyjen oikeusasiani esit-

telijäksi. Aateloitiin 1649 nimellä S. Suurimman
maineensa S. sai 1672 julkaisemallaan teoksella

svealaisten ja göötaJaisten vanhasta oikeudesta

(„De jure sueonum et gothorum vetusto"). Ollen

ensimiiisiä. jotka tieteellisesti käsittelivät ger-

maanilaista oikeutta hän osoittaa perinpohjaista

oppia ja tervettä kritiikkiä pysyen vapaana aika-

laistensa mielikuvituksista. S. oli myös tärkei-

den lakikomissionien jäsenenä; v:n 1653 rikos-

järjestys on hänen laatimansa ; suoritti useita

valtiollisia tehtäviä. G. R.

Stiernkors ks. Särkilahti.
Stiernman [särn-], Anders Anton von

(1695-1765), ruots. historiantutkija, tuli 1719

antikviteettiarkiston kanslistiksi, 1725 reistraat-

toriksi, 1732 aktuaariksi ja 1740 sihteeriksi.

Virassaan S. osoitti suurta uutteruutta ja kykyä,
ja häntä käytettiin siitä syystä monessa muussa-
kin toimessa, valiokunnissa j. n. e. V. 1743 hänet
korotettiin aatelissäätyyn, jonka jälkeen hän oli

mukana valtiopäivilläkin, ja tuli 1747 kanslia-

neuvokseksi. Mielipiteiltään hän kuului myssyi-
hin. Monen virkatoimensa ohella S. kuitenkin

ehti omistaa aikaa mielityöhönsäkin, hist. tutki-

mukseen, ja historian alalta julkaista koko jou-

kon tärkeitä kokoelmateoksia, joista ensi sijassa

ovat mainittavat „Alla Riksdagars och Mötens
Besluth ifrän är 1521 intill är 1731" (3 os. ynnä
liiteosa, 1728 43), ,.Svea och Götha Höfdinga-
Miime" (1741, 2:nen osa pain. 1835), „Stadgar
och "Förordningar rörande Commerce-, Oeconomie-,
Politie-väsendet i Sverige" (6 os., 1747-75) ja
,,Matrikel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel"
(2 os., 1754-55). Suomen kirjallisuudenhistorialle

erittäinkin on tärkeä hänen esikoisteoksensa „Aboa
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literata" (1719). llän jätti myös jälkeensä useita

käsikirjoituksia ja suuria kokoelmia. K. G.

Stiernschantz [särnsants], Johan (1670-

1728), alkuperäinen nimi Wessman, soturi,

otti osaa useihin pohjoismaisen sodan taistelui-

hin, tuli 1704 majuriksi Viipurin kaksinnusryk-
menttiin. V. t7io hän Käkisalmen komentajana
puolusti liimaa urheasti, mutta oli 14-päiväisen

pommituksen jälkeen pakotettu antautumaan saa-

den kuitenkin vapaasti poistua. Seur. vuosina

S. Savon rykmentin päällikkönä teki rohkeita

partioretkiä vihollisen selkäpuolelle. V. 1713 hän
Karjan sillalla turhaan koetti estää venäläisiä

etenemästä Turkua kohti. Tuotuaan vähää ennen
Vipuni taistelua Armfeltille lisäväkeä Savosta
lian näyttää joutuneen riitaan Uiman kanssa eikä

ottanut osaa tähän taisteluun. Sodan jälkeen S.

meni Venäjän palvelukseen, missä yleni kenraali-

majuriksi. Otettuaan osaa Persian sotaretkeen

hän tuli Astaran sotakuvernööriksi.

Stiernsköld [särnsöldj, ruots. aatelissuku, joka
mainitaan jo 1300-luvulla. Valtaneuvos Göran
Hansson S:n tytär Karin oli naimisissa suom.
\ altaneuvoksen Björn Klaunpojan, Lepaan her-

ran (ks. Lepaan suku) kanssa. Suku sam-
mui mieskannalta 1676. — Nils S. (1583-1627),

soturi, otti osaa Liivin. Venäjän ja Tanskan
sotiin Kaarle IX :n aikana. Nimitettiin 1612
Jönköpingin maaherraksi. Seurasi sitten Kustaa
Aadolfia Puolan sotaan ja nimitettiin Ruotsin
laivaston amiraaliksi, kaatui taistelussa Danzigin
ulkopuolella ylivoimaista vihollisen laivastoa vas-

taan. K. G.

Stiernstedt [särnstet], Karl Johan (1686-

vapaaherra; soturi, virkamies. Turun
läänin maaherran Johan S:n (k. 1722) poika:
meni 1700 sotaväkeen, otti osaa moneen taiste-

luun Suuressa pohjoismaiden sodassa, joutui Pul-

tavan taistelun jälkeen (1709) vangiksi ja pääsi

vapaaksi vasta rauhanteon jälkeen, otti eron sota-

palveluksesta 1740 everstiluutnantin arvolla. Viha-
ten Venäjää sen kovan kohtelun tähden, jota

hän oli saanut kärsiä vankeudessa, S. valtiopäi-

villä kiihotti sotaan tätä valtiota vastaan. V. 1741
hänet nimitettiin Savonlinnan ja Kyminkartanon
läänin maaherraksi. Nyt syttyneessä Ruotsille

onnettomassa sodassa S. osoitti suurta tarmoa;
innostutti talonpoikia uhrauksiin ja karkoitti

Kerimäellä heistä muodostamallaan joukolla ven.

kenraali Fermorin (maalisk. 1742). Rauhanteon
jälkeen S. otti osaa rajan järjestelyyn. V. 1746
hänet nimitettiin valtaneuvokseksi. G. R.

Stiernsträle [särnströie], Magnus (k. 1734),
ruots. soturi, tuli 1684 Hämeen läänin jalkaväen
kapteeniksi. Suuren pohjan sodan alettua hän
sai päällikkyyden Ivangorodissa, joka hänen täy-
tyi heittää ylivoimaiselle viholliselle 16 p. elok.

1704: 1705 hänet mainitaan Porin läänin kaksin-
nu-rykmentin päällikkönä: otti osaa Lybeckerin
Inkerinmaahan tekemään onnistumattomaan ret-

keen 1708. Kun venäläiset 1710 tulivat Viipuria
piirittämään, kutsuttiin S., joka oli nimitetty
Vii purin läänin rykmentin päälliköksi, kaupun-
kia puolustamaan, saaden linnan päällikkyy-
den. Jonkun aikaa hän sitä taitavasti puolusti.

mutta kun tsaari toi lisäväkeä ja tykkejä, kävi
puolustus mahdottomaksi ; 13 viikkoa piiritystä
kestettyään, ja kun suurin osa kaupunkia oli

rauniona eikä apua ollut toivottavissa, rupesi

hän keskustelemaan antautumisehdoista, ja 13 p
kesäk. 1710 tehtiin sopimus, jonka mukaan puo-
lustusväen tuli saada vapaasti lähteä puis. siitä,

huolimatta päällikkö itse väkineeu vietiin van-
kina Venäjälle. S. pääsi palaamaan vasta 1721.

Hän oli sittemmin Savon rvkmentin päällikkönä.

K. O. L.

Stierwald [sUr-J, Carl Fredrik (1721-84).

ruots., Suomessa toiminut maanmittari, määrät-
tiin 1748 komissionimaanmittariksi Pohjan-
maalle, työskenteli 1750-54 Laihialla, josta kir-

joitti tarkan pitäjänkertomuksen (säilytetään

käsikirj. Vaasan maanmittarikonttorin arkis-

tossa). Siinä S. ensimäiseuä tieteellisiin havain-
toihin perustuen käsittelee Suomen klimatologiaa
koskevia kysymyksiä. — S:n pitäjänkertomuksen
mukaan E. O. Runeberg kirjoitti Ruotsin tiede-

akatemian palkitseman kuvauksen ..Beskrifning

öfver Laihela socken i österbotten", josta 1758
osia ilmestyi tiedeakatemian julkaisuissa.

Stift (ruots.), hiippakunta.
Stifter [stiftar], Adalbert (1805-68), saks.-

iläv. kirjailija. Luonnonkuvaajana S. on huomat-
lava, sensijaan henkilökuvaus on hänen teoksis-

saan heikompi. Etevimmät hänen romaaneistaan
ovat ..Der Naehsommer" (3 nid., 1857) ja ,,\Vitiko"

(3 nid., 1864-67). Novellinsa, jotka ovat romaa-
neja etevämmät, S. on julkaissut kokoelmissa
..Studien" (6 nid., 1844-50) ja „Bunte Steine"

(2 nid., 1853). //. Kr-n.
Stifti (ruots. stift), kiinnity s-s. ks.

Nasta; piiru s tu s-s. ks. Piirustin.
Stig- Anderssen ks. H v i d e.

Stigell [-e'-]. 1. Henrik Johan S. (1832-

1904), kivenhakkaaja; tuli 1855 kivenhakkaaja-
mestariksi Helsinkiin, kävi 1873 ja 1878 opinto-

matkoilla Saksassa, Wienissä, Italiassa ja Parii-

sissa. S:n perustama kivenveistämö oli hauta-
kivien valmistuksen alalla maamme huomattavim-
pia, ja siellä hakattuja graniittisia hautapatsaita

tavataan hyvin useilla hautausmaillamme, esim.

Helsingissä olevista mainittakoon m. m. M. A.
Castrenin, Y. A. Walliuin. M. v. Wrightin ja

F. Cygnaeuksen hautakivet. — 2. Robert
Con s tantin S. (1852-1907), kuvanveistäjä,

edellisen poika: oli Pietarissa kivenhakkaajiin
opissa, sitten Sjöstrandin oppilaana 1869-70 taide-

yhdistyksen koulussa Helsingissä, matkusti 1870

ornamentinveistäjäksi Lontooseen, josta lähti

merille matruusiksi, tuli 1872 Roomaan, jossa

4 v:n aikana suoritti loppuun S. Lnea nimisen
taideakatemian kurssin työskennellen samassa
atelieerissa J. Takasen kanssa ja valmistaen

1875-76 marmoriveistoksen ,,Amor ja ruusu",

josta hänelle 1878 anneltiin Pietarin taideakate-

miassa arvonimi ..ensimäisen luokan taiteilija"*.

S. matkusti 1876 Pariisiin, jossa seur. v. työs

kenteli J. P. Cavelier'n johdolla ficole des beaux-

arts'issa ja sai kunniamaininnan teoksestaan

..Linkooja" (Ateneumissa). Sittemmin hän oli jäl-

leen Roomassa ja useana vuonna Pariisissa

(m. m. Hovingin matkastipendillä 1890). S:n pää-

teos on Pariisissa muovailtu iso kuvaryhmä
..Haaksirikkoutuneet", jonka alkuluonnoksen hän

teki 1889-91 ja valmisti uudestaan 1895-97 suu-

rempaan kokoon Helsingin kaupunginvaltuus-

miesten tilauksesta. Pronssiin valettuna |>

ii tiiin 1S98 Helsingin Tähtttornimäelle tämä maa-
lauksellisesti sommiteltu ja pontevan realistisesti
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tettu teo joka tekijälleen tuotti m.m.kulta-
1 1 i t ; I m Pai taa ilmannäj i telj ssB 1900, mi B

sen kipsimalli oli näytteillä. 8:n mui ta I

mainittakoon „Jou8imies" (1881 ia proi m
pienoisryhmä „Kumpi voittaa" (1903, molen

Ateneumissa) sekä Väinämöisen ja [lmarisen

sementistä valetut kuvapatsaat Helsingin yli-

oppilastalon fasadikomeroissa (asetetut paikoil-

leen 1888). Hän on tehnyt useita muitakin kori

tuksiksi käytettyjä kuvia Selsingin rakennuk-

siin, esim. pronssiin valetut vertaukselliset

kuvat ..Metsästys" ja „Kehruu" (Lundqvi tin

liikepalatsissa). Lisäksi S:n tuotanto käsittää

luukun rintakuvia, esim. A. Hj. Ilmoni ; t >^ ; »
.">

.

Ateneumissa i, Emilia Bergbom (pronssiveistos,

1892, Suomen kansallisteatterissa) ja M
I

Vnlell

(pronssiv., 1904, Antellin kokoelmissa). E. R-r.

Stigma (kreik.), pistos, merkki; kasvit, emiön
luotti; eläint. ilmaputkilla hengittävien niveljal-

kaisten ilma-aukot 1. huokoset (ks. Hyöntei-
set).

Stigmaria ks. Sigillaria.
Stigmatisatsioni (lat. stigma = merkki), us-

kontopatologinen ilmiö, joka osoittautuu siten.

että erikoiset hurskaat henkilöt ovat otsaansa,

kasiinsa ja jalkoihinsa saaneet Kristuksen ljia-

voja muistuttavia, verestäviä arpia. Tunnetuin
on Franciscus Assisilaisen tapaus. 19:nneltä

vuosis. ovat huomattavimmat tapaukset [Catharina

Emmerichin (1824) ja Louise Lateau'n ik. 1883).

Katolinen kirkko, johon kaikki stigmatisoidut
ovat kuuluneet, pitää sitä erityisen pyhyyden
todistuksena; nykyajan tutkimus taas katsoo sitä

ilmiöksi, joka johtuu uskonnollisen mielikuvituk-

sen vaikutuksesta sairaloisesti herkkään hermos-
toon. Katoliselta kannalta käsittelee s. -ilmiötä

esim. Schmöger, ,.1'as Leben der gottseligen Anna
Katharina Emmerich" ( 1872-73) ; lääketieteelli-

seltä kannalta esim. \Varlomant, ,,Rapport medi-

cal sur la stigmatiseo de Bois d'Haine" (1875).

E. E-a.

Stiili (lat. stilus, piirtokynä; tyyli). 1. ks.

Tyyli. — 2. Kirjasin (ks.' t).

Stikhomantia (kreik, stikhos = rivi, ja man-
tefia = ennustus), silkeistä ennustaminen. Runö-
säkeitä kirjoitetaan lapuille, jotka sitten sekoi-

tetaan ja otetaan sekoitusastiasta umpimähkään.
Näin on myöskin käytetty raamatunlauseita
avaamalla Raamattua mistä sattuu ja lukemalla

sitten joku satunnainen kohta joltakin aukenevan
sivun kohdalta.

Stikhometria (kreik. stikhos = rivi, metre'in
= mitata), rivien mukaan mittaaminen. Antiikki-

sella ajalla oli tapana kirjateosten kopioimis- ja

myyntihinnan tai yleensä niiden ko'on määrää-
miseksi laskea kunkin papyruskäärön (..kirjan")

riviluku ja merkitä se kirjan loppuun. Suora-

sanaisia rivejä laskettaessa pidettiin daktylisen
kuusimittasäkeen pituutta, (34 ä 38 kirjainta)

normaalimittana. Säilyneissä käsikirjoituksissa

tavattavat rivilukumerkinnät ovat yleensä sellai-

sinaan kopioidut vanhemmista käsikirjoituksista,

vaikka itse tekstiä kopioidessa ei olekkaan enää
noudatettu mainittua normaalirivin pituutta.

O. E. T.

Stikhomythia (kreik., stikhos = rivi, säe, ja

i» ijlli os = sana, taru, puhelu), sellainen, antiikki-

sen draaman kiistakohtauksissa suosittu, rep-

liikkivaihtelu, jossa kumpikin keskustelija aina

lausuu yhden säkeen (joskus kaksi

säettä). E. T.

Stiklestad / -ä /, ryhmä taloja Pohjois-Trond
hjemin nmt -a Norja a iellä oli 29 p. heinäk.

1030 I >la\ i Pj lian ja häntä v.i taan D

tuneiden talonpoikain välillä taistelu, \ot a ku-

n m ,i - l_;i.it ui. K. '/'.

Stilbiitti 1. Iienl a n il i i t I i. monokliini-

nen zeoliittimineraali, joka kokoomukselta.

m

on veden] 'il "ineu kalsiumaluminiumsilik
1

1

,( !a \1. -i,;i Itg. :'.l [jO|. S. on värit im. kelli

tai punertava. Esiintyy etupää B vulkaanisten
vuorilajien, kuten basalttien onteloissa, e im
lar-saa rilla ja Islannissa. P. I

Stiletti (it. stiletto), ohut, tav. kolmiteräinen
tikari.

Stilfser Joch [stilfsar joh] (it. Oiogo ii Stel

vio), alppisola Sveitsin, Italian ja Tirolin rajojen

\ btymäkohdassa, Ortler-alppien luoteisrajana,

Adigen ja Addan vedenjakaja, 2,755 m yi.

merciip. \'v. 1820-24 Itiivallan hallitus raken-
nutti 53 km pitkän tien S. J:n kautta.

Stilikho (k. 408), roomal. sotapäällikkö, synty-

perältään vandaali, kohosi Theodosius Suuren
ulana, valtakunnan korkeimpiin virkoihin ja

keisarin veljentyttären Serenan puolisoksi, sekä

tuli keisarin kuoltua 395 alaikäisen Honoriuk-
sen holhoojaksi ja Länsi-Rooman hallitusmieheksi.

Tässä asemassa hän osoittikin suurta kykyä, ku-

kisti Afrikassa syntyneen kapinan, voitti 402
Italiaan Alarikin johdolla hyökänneet länsigootit

ja 405 samoin Radagaisin itägoottilaisjoukot,

mutta surmattiin epäluuloisen Houoriuksen suos-

tumuksella Ravennassa 408. Sama kohtalo tuli

hänen puolisonsakin ja poikansa osaksi. K. G.

Stilistiikka, tyylioppi (ks. t.).

Stilleben, oikeast. S t i 1 1 1 e b e n (saks. hil-

jainen elämä), tarkoittaa samaa, jo Pompejin
seinäkoristeissa tavattavaa, mutta varsinkin Hol-

lannissa ja Flanderissa 1600-luvulla kukoistuk-
seensa puhjennutta maalaustaiteen haaraa kuin

N a t . u r e m o r t e (ks. t. )

.

Stiliseeraus (ks. Stiili), tyylittely (ks. t.)

;

kielellinen sommittelu, kieliasu.

Stimulantia (lat. stimulä're = pistää, kiihot-

taa) ks. E x c i t a n t i a.

Stimulatsioni (lat. stimulä'tiö), kiihotus, vir-

kistäminen, elvyttäminen, mikä enimmäkseen
tapahtuu erikoisia virkistäviä aineita käyttä-

mällä, vrt. Exeitantia.
Stinde [siinda], Julius (1841-1905), saks.

kirjailija. S., joka alkujaan oli kemisti ja sitten

sanomalehtimies, julkaisi aluksi näytelmiä, joista

alasaksan murteella sepitetyt huvinäytelmät
(„Hambur{;er Leiden", „Die Familie Karstens"
y. m.) herättivät huomiota. V. 1876 hän antau-
tui kokonaan kirjallisiin töihin ja sai suuren
lukijakunnan humoristisilla kertomuksillaan, jotka

kuvaavat berliiniläisen poroporvariperheen moni-
naisia vaiheita kotona ja vieraissa maissa, „Buch-
holzens in Italien" (1883; suom.), ,,Die Familie
Buchholz" (1S84; suom.), „Frau Wilhelmine"
(1886; suom.). //. Kr-n.
Stintzing [stintsirjk], Johann August

Roderich von (1825-83), saks. oikeusoppinut;
v :sta 1870 professorina Bonnissa. S. aloitti

uransa romanistina, mutta tieteellisen merkityk-
sensä hän saavutti lainopillisen kirjallisuushisto-

rian vähän viljellyllä alalla julkaisemillaan uran-
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uurtavilla teoksilla; julkaisuja: ..Ulrich Zasius"

(1857), »Friedrich Karl v. Savigny" (1862), „Ge-

schichte der populären Literatur des römisch-

kanonischen Rechts in Deutschland" (1867),

l eschichte der deutschen RechtBwissensehaft"

1-IT (1880, 1884). J. F.

Stipa, etupäässä aroilla kasvava heinäsuku.

jonka kaleissa usein on pitkät vihneet. S. pen-

nuin on Venäjän arojen pääheiniä. Sillä on
jopa 36 em pitkät vihneet ja käytetään sitä

paljon kuiviin kukkavihkoihin. 8. tenacissimasta

ks. Espartoheinä. Useimmat S. -lajit ovat
karjalle vahingollisia joko myrkyllisyytensä
vuoksi t. sentakia, että niiden vihneet voivat

tunkeutua eläinten suolenseinämäin läpi. K. h.

Stipendi (lat. xlipe'ndium = sotilaille suoritet-

tava palkka, y. m.), apuraha opintoja, matkoja
y. m. varten.

Stipendiaatti (ks. Stipendi), stipendiä

nauttiva henkilö.

Stipendiumi ks. S t i p e n d i.

Stipula, korvake (ks. t.).

Stipulatsioni (lat. stipnlfi'tiö\, välipuhe, sopi-

mus. — Stipuleerata (lat. stipuffire) , tehdä
välipuhe, määrätä.
Stirling [stSliq], James H u t e h i s o n (1820-

1909), skotl. filosofi, opiskeli syntvmäkaupungis-
saan Glasgo\v'ssa lääketiedettä ja filosofiaa, sit-

temmin filosofiaa myöskin Saksassa ja Ranskassa.
S:n merkittävin teos on „The secret of Hegel"
(1865). jolla hän hyvin vaikuttavasti käänsi
englantilaisten filosofianharjoittajain huomiota
Hegeliin ja yleensä saksalaiseen filosofiaan. Jul-

kaisi sittemmin useita muita filosofisia ja kir-

jalliskriitillisiä teoksia. Iäkkäänä S. jonkun aikaa
(1888-90) toimi luennoitsijana Edinburgh'n yli-

opistossa. A. Or.

Stirlingmetalli [stSliT/-], messinkimäinen, hiu-

kan rautaa sisältävä vasken ja sinkin lejeerinki.

Stirner [stirnor], Max ks. Schmidt, Kas-
par.

St. Jago di Compostela ks. Santiago 1.

S:t Jakob. Pyhän Jaakobin rukoushuone Pai-

miossa, ks. Paimio 2.

Stjerna [sama], Knut (1874-1909), ruots.

muinaistutkija, tuli 1905 muinaistieteen dosen-
tiksi Upsalan yliopistoon. S. herätti huomiota
useilla muina istut kirnusta ja vanhimman histo-

rian alaa koskevilla tutkimuksillaan: niistä mai-
nittakoon ..Erik den helige, sagohistorisk studie"

(1898), ..Svear oeh götar under folkvandrings-
tiden" (1905), ,,Bidrag tili Bornholms befolknings-
historia under järnaldern" (väitöskirja, 1905),

,,L'origine seandinave des Burgondes" (1906).

Ennenaikainen kuolema katkaisi hänen lupaavan
tutkijauransa. K. G.

Stjernsund [särn$u'ndj ks. L e p a a.

Stjernvall [särn-J. 1. Carl Johan S. (1764-

1815), sotilas, hallitusmies; tuli 1783 upseeriksi
Uudenmaan rakuunarykmenttiin, meni 1787 Rans-
kan palvelukseen ja otti osaa vv. 1789-90 sota-

retkeen: tuli 1807 everstiluutnantiksi Porin ryk-
menttiin. Y:n 1808 sodan alussa S. joutui venä-
läisten vangiksi Kuuskoskella, mutta sai jäädä
Suomeen. V. 1812 S. nimitettiin muuhun Suo-
meen yhdistetyn Viipurin läänin maaherraksi
ja samaan aikaan asetetun järjestelykomitean
puheenjohtajaksi, jona tarmolla ja taidolla suo-
ritti vaikeanlaisen tehtävänsä; samana vuonna

hän innokkaasti otti osaa uuden värvätyn suo-

malaisen sotaväen muodostamiseen tullen Viipu-
rin rykmentin päälliköksi. Hänen veljensä Fred-
rik Gustaf S. (1767-1815), joka alkuansa
myöskin toimi sotilasalalla, tuli 1810 Hämeen-
Uudenmaan läänin maaherraksi.

2. Knut Adolf Ludvig S. (1819-99),
vapaaherra, rautateiden rakentaja; tuli ls:;;i

upseeriksi Venäjän tie- ja vesikulkulaitoskun-
laan; oli 1856-61 Suomen tie- ja vesirakennusten

insinöörikunnan päällikkönä. S. laati hyväksytyn
suunnitelman Suonien ensimäisen rautatien. Hel-

singin-Hämeenlinnan radan rakentamiseksi ja

johti tämän radan samaten kuin myöhemmin
Riihimäen-Pietarin radan rakennustöitä. V. 1870

hän tuli Venäjän rautatiedepartementin esimie

hen apulaiseksi, seur. v. Venäjän rautatiehalli-

tuksen päälliköksi, sittemmin Venäjän rauta-

teiden ylitarkastajaksi; oli lokak. 29 p:nä 1888

mukana Borkin rautatieonnettomuudessa ja tuli

pahoin haavoitetuksi; erosi seur. v. virkatoimis-

tansa. V. 1875 S. korotettiin vapaaherraksi, 1888

todelliseksi salaneuvokseksi. J. F.

Stjernvall-Walleen [särn- -Vefn], Karl
Knut Emil (1806-90), vapaaherra, valtiomies;

Viipurin läänin maaher-

ran Carl Johan Stjernval-

lin poika ; isäpuolensa sa-

laneuvos, vapaaherra C. J.

YValleenin ottopojaksi pääs-

tyään 1854 hän sai liika-

nimen S.-W. Tuli ylioppi-

laaksi 1823
;

palveli jon-

kun ajan sotaväessä. Tuli

1837 Suomen valtiosihtee-

rinvirastoon: Helsinginyli-
opiston kanslerin sihtee-

rinä 1844-55. Aleksanteri

II :n noustua valtaistui-

melle S.-W. nimitettiin

1857 Suomen ministeri-

valtiosihteerin apulaiseksi
g K. E. Stieri>vall-Walleen.

saaden siten vaikutusta (S.H.)

maamme asioihin; valtiosihteeri 1863; tod. sala-

neuvos 1875. Ollen mieleltään isänmaallinen, tot-

tunut hovimies sekä samalla suora ja rohkea luon-

teeltaan S.-W. saattoi monessa asiassa vaikut-

taa Suomen hyväksi. Kannatti J. V. Snellma-
nin valtiollisia pyrintöjä, esim. kieliasetuksen

(1863) ja rahareformin (1865) aikaansaamista.

Nimitettiin A. Armfeltin kuoltua ministerival-

tiosihteeriksi 1876, jossa toimessa hänen pyrki-

myksenänsä oli edelleen pitää voimassa keisarin

suopeutta Suomea kohtaan; sai toimeen Aleksan-

terin käynnin Helsingissä sam. v. Keisarin kuol-

tua 1881 hän heti hankki hänen seuraajansa alle-

kirjoituksen maallemme annettavaan hallitsija-

vakuutukseen
:
muuttuneiden olosuhteiden tähden

S.-W. kuitenkin sam. v. luopui virastaan, sekä

myös yliopiston kanslerin tehtävästä, jonka hän

sam. v. oli saanut perintöruhtinas-kanslerin ala-

ikäisyyden ajaksi. O. R.

S:t Johannes ks. Johannes, kunta.

St Joseph ks. Saint J o s e p h.

Stjordalen [-dii-/, laaksoseutu Norjassa, Nor-

denfjeldskessä, Nordre Trondhjemin amtin etelä-

osassa, Trondhjemista itään, 45 km pitkä, Stjor-

dalselven nimisen joen (laskee Strindfjordenin

vuonon perukkaani ympärillä. Laakson kautta
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kulkee Trondhjemista lähtevä Nordlandin rata

Ruot in puolelle,

S:t Karins ks. Kaarina.
St. Louis ks. Saint Louis.
S:t Marie ks. M e a r i a.

S:t Michel ks. Mikkeli.
S:t Martens ks. Marttila.
Stoa, stoalaisten filosofinen oppikunta, ou

saanut nimensä" sen johdosta, että oppilaat,

(„pylväistöläiset") kokoontuivat erääseen Stoa

poikile .Kiljava pylväistö" nimiseen pylväistöön.

Oppikunnan perusti n. 300 e. Kr. Zenon, joka

alkuaan oli kyynikko; häntä seurasivat johta-

jina K 1 e a n t h e s ja K li rysippos (ks. n.).

Roomassa stoalaisuus voitti monta tunnustajaa;

sen kuuluisimmat edustajat ovat Panaitios,
S e n e e a, vapautettu orja Epiktetos, jonka

kansanomaiset opit monessa kohden ovat kristin-

uskon moraalin kaltaisia, sekä keisari Marcus
Aurelius (ks. n.). Oppineet stoalaiset kävi-

vät filosofista taistelua skeptillistä Akatemiaa
vastaan, esittäen huomattavia, etenkin sielutie-

teellisiä ja loogillisia oppeja. Stoalaisten perus-

tamat koulut pysyivät pystyssä aina pakanallisten

filosofikoulujen lakkauttamiseen asti, mikä tapah-

tui Justinianuksen aikana.

Stoalainen filosofia on monessa suhteessa epi-

kurolaisen (ks. E p i k u r o s) vastakohta. Epi-

kurolaiset olivat tarkoittaneet jumalat, joihin

kuitenkin uskoivat, maailman hallinnosta; Stoan
pääoppeja taas oli, että kaikki mitä tapahtuu,

tapahtuu Kaitselmuksen salliman mukaan. Mutta
mitään persoonallisia jumalolentoja stoalainen

filosofia ei tunne, vaikkakin stoalaiset katsovat
yhteiskunnalliseksi velvollisuudekseen palvella

valtion jumalia. Jumaluus on stoalaisille kaik-

kialla läsnäoleva syiden syy, maailman järkäh-

tämätön laki. joka kaikkialla toimii tarkoituk-

senmukaisesti. Yhtävähän kuin aakkosten 24
kirjainta sikinsokin heitettyinä, vaikkakin niitä

iät kaiket sekaisin pudisteltaisiin, voisi koskaan
järjestyä yhdeksi Iliadin säkeeksi, yhtä vähän
on maailma, niinkuin epikurolaiset väittävät,

voinut syntyä sokeiden voimien leikistä ; epä-

täydellisestä ei voi ajatella minkään täydellisem-

män syntyvän. Jumalan tahto on kaiken pohja;
pahan olemassaolokaan ei saa stoalaisia epäile-

mään maailman ehdotonta tarkoituksenmukai-
suutta. Maailman menoa on katseltava suurin
piirtein, eikä osa saa valittaa siitä, mitä sille

kokonaisuuden vuoksi tapahtuu. Alistuuhan
jumaluus itsekin alusta aikain Bäädettyyn
mrailmanjärjestykseen. Jumala näet ei ole eril-

lään maailmasta; kaikki mikä on. on jumalal-

lista ja vain erilaisia jännitysasteita yhdestä
jumalallisesta perusprinsiipistä. Stoalaisten teo-

reet Unen filosofia kehittää etenkin Herakleitoksen

oppia, joka koski tulta olioiden olemuksena. Alussa
on olemassa vain .Jumala, hiova tuli-ilma, palava

eetteri; siitä kehkeytyy luonto liekehtivän alku-

eetterin olomuotoina; tulivuoret ja lämpimät läh-

teet, kivestä kirpoavat kipinät, taivaalle syttyvät

tähdet, kaikki viittaavat tähän jumalalliseen alku-

liekkiin, jota nimitetään myöskin viidenneksi

alkuaineeksi, quinta essentiaksi. Sielummekin ja

sen ominaisuudet ovat olomuunnoksia tuosta

jumalallisesta alkuaineesta; viisaus esim. on
eräänlainen jumalallisen alkutulen tapainen sie-

lun täydellinen puhtaustila. Tahtomme, väittävät

toalaiset ei ole, kulen epikurolai-et opettivat,

vapaa; kaikella nim. on svvn-ä, senvuoksi olisi

poikkeuksen tekeminen tahtoon nähden sama
kuin väittää, että jotakin voi syntyä tyhjästä.
Katumuksen tuskat kiduttaisivat sieluamme, vii-

saan mielenrauha järkkyisi, jollemme olisi vakuu-
tettuja siitä, että kaiken, mikä tapahtuu l'

tapahtua. Stoalaiset pelastavat kuitenkin perin-

näiset raalikäsitykset huomauttamalla, että
i

! a. emme tunne syitä, jotka määräävä! asiain

menon, on meidän kunakin hetkenä toimittava

ikäänkuin olisimme vapaita. Mutta meidän on
huomattava, eitä mitä tapahtuneekin, seontapah-
tunul välttämättömyyden pakosta ja meidän on
siihen mukauduttava, — siten kohoamme kaikesta
huolimatta kohtalomme yläpuolelle. Stoal;

hyve- ja onnellisuusopin korkein ohje on nautin-

non vastakohta, ylpeä ja lujatahtoinen kieltäy-

mys ja alistuminen. Muistaen, että kohtalomme
on määrätty luonnon kaikkeuden laeissa, jotka
eivät ole muuta kuin jumalallisia tarkoituksia,

saamme voimaa kestämään kaikkia niitä vai-

keuksia, joita elämä tuo mukanaan; tämän tie-

don kautta kohoaa viisas jumalten vertaiseksi,

vaikkakin hän ulkonaisesti olisi orjista vihe-

liäisin. Täten hän voi kieltää kärsimykset, kiel-

tää niiden olevan mitään pahaa; kestä ja kiel-

täydy (sustine et abstine) on stoalaisten tunnus-
lauseita

; ,
,miten halveksittava olio onkaan ihmi-

nen", sanoo Seneca, „jollei hän kohoa inhimil-

lisen yläpuolelle". Rikkaus tahi köyhyys, kunnia
tahi häpeä, terveys tahi sairaus, elämä tahi kuo-
lema, kaikki mikä ei johdu meissä asuvasta juma-
lallisimmasta, nim. sielustamme, on yhdentekevää
onnellemme. Vapautuneina inhimillisen heikkou-
den synnyttämistä toiveista ja mielenliikutuk-

sista, jotka ovat sielun sairautta, meidän on
muodostettava elämämme johdonmukaiseksi, sama-
ten kuin maailman perusjännitys, jumala, muo-
dostelee luonnon ankaran järjestyksen mukaiseksi
ja satunnaisesta pahasta huolimatta yhtenäiseksi

sopusoinnuksi. Huolimatta tästä ankaruudestaan
itseänsä kohtaan stoalaiset osoittavat lähimmäi-
silleen jaloa ihmisyyttä; he opettavat, että ihmis-

rakkaus on lain perusta ja ettei ketään, ei edes

vihollista, saa vahingoittaa. Samoinkuin maailma
on elävä, jumalallisen järjen läpitunkema koko-

naisuus, samoin on ihmiskuntakin yksi ainoa
ruumis, jossa kunkin jäsenen tulee toimia koko-
naisuuden parasta alinomaa silmälläpitäen. On
vastoin luonnon järjestystä olla haitaksi toisten

toiminnalle, sensijaan että auttaisimme toi-

siamme. Stoalaiset paheksuvat vihaa ja kostoa;

vaikka toiset ovat pahoja, ei se saa viisaan jär-

kähtämättömyyttä häiritä; kaikki kiihottuminen
on ala-arvoista viisaalle eikä viisaan mielentila

voi olla riippuvainen toisten ihmisten kelvotto-

muudesta. Ylipäänsä kuvataan viisasta jumalan
kaltaiseksi ihannekuvaksi; viisaus on sielun ole-

mista täydellisimmässä jännitystilassa ja se saa-

vutetaan yhdellä kertaa — kohta, missä stoalai-

nen psykologia näyttää olevan sukua uskonnol-
lisen herätyksen psykologialle. Selvä käsitys

maailman turhuudesta on välttämätön tie tähän
viisauteen ; sentakia ennakkoluulojen ja väärien

arvojen paljastaminen tulee pääkappaleeksi stoa-

laisten mielenylentämisopeissa.
Stoalaiset tahtovat auttaa ihmistä pääsemään

kiusauksista ja kärsimyksistä, kehottamalla repi-
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mään ne juurineen pois, kerta kaikkiaan karai-

semaan itsensä. Vapautuksessa, johon he pyrki-

vät, on jotakin sielun silpomista; se harras idea-

lismi, jota lie osoittavat, tulee väkinäisen pinnis-

tyk.-en. melkeinpä kouristuksen luonteiseksi.

s. uskoo liikoja ihmisen sielunjännitys- ja itsensä-

hiUiteemiskyvystä ; mutta Buurenmoisempaa ja

ylevämpää moraalijärjestelmää ei filosofian his-

toria tunne. [P. Barth, „Die S." (1903).] R. h.

Stoalainen oppikunta ks. Stoa.
Stoalaisuus ks. S t o a.

Stobaios /-«'-/. Johannes (lat. Stobceus)

(n. 500 j. Kr.), kotoisin Makedonian Stoboi kau-

pungista, toimitti antologian (..Anthologion"),

joka sisältää filosofisia, eetillisiä, valtiollisia,

taloudellisia y. m. otteita yli 500 kreik. runoi-

lijan ja proosakirjailijan teoksista. Antologian
molemmat osat esiintyivät keskiajalla itsenäi-

sinä teoksina : „Eklogai" (lat. ,,Eclogae physirce

et ethica:") ja „Anthologion" (lat. ,,Floriiegium"

t. ..Sermones"). Lukuisten hävinneestä kirjalli-

suudesta tehtyjen sitaattiensa vuoksi tämä teos

on erittäin arvokas. S:n antologian ovat jul-

kaisseet Wachsmuth (I, II, 1884) ja Hense (III,

1894. IV 1, 1909). E. R-n.

Stobbe [et-], Johann Ernst Otto
(1831-87), saks. oikeusoppinut, v:sta 1872 pro-

fessorina Leipzigissä. Hänen teoksistaan, joista

varsinkin saksalaista oikeushistoriaa ja yksityis-

oikeutta koskevat ovat tärkeät, mainittakoon:
„Geschichte der deutschen Rechtsquellen" (1860,

1864). „Handbuch des deutschen Privatreehts"

(1S71-85), „Beiträge zur Geschichte des deutschen
Rechts" (1865), „Die Juden in Deutschland wäh-
rend des Mittelalters" (1866). J. F.

Stobee l-btf], Lorentz Kristoffer (1676-

1756), ruots. sotilas ja politikko, alkuperäinen
nimi Stobaeue. S. tuli 1699 linnoitusväen
upseeriksi ja lähetettiin vähää myöhemmin Suo-
meen ottamaan osaa rajalla suoritettaviin varus-

tustöihin. V:sta 1702 hän toimi Viipurin ja

Käkisalmen linnoitusten vahvistamiseksi ja laa-

jentamiseksi. V. 1710 hän Viipurin antaumuk-
sessa joutui venäläisten vangiksi, mutta karkasi
1715 sotavankeudesta; toimi sittemmin linnoitus-

töissä Skänessa ja seurasi 1718 Kaarle XII :ta

Norjaan. Kuninkaan kuoleman jälkeen S. rupesi

holsteinilaisen puolueen johtajaksi ja istui jon-

kun aikaa aiheettoman syytöksen nojalla van-
keudessa. V. 1739 S. tuli kenraalimajuriksi ja

linnoitustoimen johtajaksi, 1741 maaherraksi ja

ylikomentajaksi Gööteporiin, joista viroista erosi

1749; valittiin 1739 tiedeakatemiaan. J. F.

Stockaeh [stokah], kylä Badenissa. Sen
luona 25-26 p. maalisk. 1799 Itävallan arkki-
herttuan Kaarlen johtamat itävaltalaiset (46,000)
voittivat kenraali JourdanMn komentamat rans-

kalaiset (38,000). Voittajain mieshukka 13%. voi-

tettujen 10, s %. Taktillinen arvo 0,s. -Iskm-.

Stockfleth [etokflet], Niels Joa e h i m
Christian Vibe (1787-1866), norj. pappi ja

lähetyssaarnaaja, yliopp. 1803, suoritti 1811
erintutkinnon, otti 1813-14 (Tanskan palve-

luksessa) osaa Napoleonin sotiin ; erosi sotapal-
veluksesta 1824. antautui papinuralle ja nimitet-
tiin papiksi Ruijaan, ensin Vesisaareen (1825)

itten Lebesbyhyn (1828). Ruijassa S. ryhtyi
erikoisesti harrastamaan lappalaisten kristillistä

valistamista; tätä tarkoitusta varten hän innok-

kaasti alkoi tutkia lapin kieltä, asettuen samalla
yhteyteen sen ajan lapin ja suomen kielen tutki-

jain (m. m. Raskin) kanssa. V. 1839 S. erosi

virastaan voidakseen kokonaan antautua varsi-

naiseen lähetystyöhön sekä tieteellis-kirjallisiin

toimiinsa. 1840-luvun loppupuolelta alkaen hän
Kristiaanian yliopistossa (papiksi aikovia var-

ten) antoi lapin ja suomen kielen opetusta.

V. 1853 S. erosi kaikista virkatoimistaan ja eli

loppuikänsä Sandefjordissa. — Lapin kielen

tuntemista S. huomattavasti on edistänyt julkai-

semalla Norjan lapin kieliopin ja sanakirjan

:

..Grammatik i det lappiske sprog" (1840), „Norsk-
lappisk ordbog" (1852; hänen käsinkirjoitettua

lappalais-norjalaista sanakirjaansa J. A. Friis

käytti sanakirjatöissään hyväksensä). Kansatie-
teellisiä aineksia Norjan lappalaisista ja suoma-
laisista sisältävät ,,Bidrag til kundskab om fin-

nerne i kongeriket Norge" (1848) ja „Bidrag til

kundskab om qvamerne i kongeriket Norge" (1848).

Lähetysmatkoistaan S. tekee selkoa päiväkirjas-

saan „Dagbog over mine missionsreiser i Fin-

marken" (1860) ja kirjeissään („Breve fra Niels

J. Chr. V. Stockfleth 1825-1854", julk. piispa

J. N. Skaar, 1896). Sitäpaitsi hän Norjan lap-

palaisia varten julkaisi joukon oppi- ja hartaus-

kirjoja sekä käänsi Uuden testamentin lapiksi

1840. S:n ansioksi on myös luettava, että lapin

kieltä ruvettiin käyttämään Norjan lappalaisten

opetuskielenä kirkossa ja koulussa (vrt. Lappa-
laiset, palsta 571). Y. TV.

Stockfors [stok-], puuhiomo ja saha Pyh-
täällä, Kymijoen Pernon-S:n haarassa olevan
S:n-koskeu (put.-kork. 8,i m, melkein äkki-

jyrkkä, 2,916 hevosv. keskiveden aikana) var-

rella (omistaja Aktiebolaget S., osakepää-
oma 1,5 milj. mk.). Puuhiomo perust. 1902; sen
valmistusmäärä vuosittain liki 20,000 ton. hiot-

tua puumassaa. Sahan (höyrysaha) sahaus n.

3,000 standerttia. Työväestö yhteensä n. 250 hen-

keä. — Sähkövoimaa otetaan samassa Kymijoen
haarassa olevasta Kläsarön koskesta (put.-kork.

3,8 m, 2,584 hevosv. keskiveden aikana). — Tuot-
teiden lastauspaikat Kotka ja Spjutsund. — Yh-
tiön hallussa (v:sta 1903) on S:n ratsuvelvollinen
säteri (0,89 manttaalia), Pyhtään pitäjässä Itä-

Kirkonkylässä. Se kuului Ruotsinvallan aikana
m. m. Björnram-, Wildeman-, Boije af Gennäs- ja

Creutz-sukujen tiluksiin.

Stockhausen fstokliauzon], Julius (1826-

1906), saks. laulaja ja laulupedagpgi, Manuel
Garcian oppilas. Saavutti jo nuorena mainetta
konserttilaulajana. Johti 1862-67 Hampurin fil-

harmonisia konsertteja ja lanluakatemiaa sekä

1874-78 Sternin lauluseuraa Berliinissä. Perusti

1879 Frankfurtissa oman lauluopiston. Julkaisi

laulunopetusjärjestelmän 1886-87. /. E.
Stockholm ks. T u k h o 1 m a.

Stockholms Dagblad [stok- dägbläd], Tuk-
holmassa ilmestyvä jokapäiväinen sanomalehti;

per. 1824; maltillis-vanhoillinen ;
päätoimittaja

v:sta 1904 K. Hildebrand.

Stockholms Iän (stok- Ien], lääni Keski-Ruot-
sissa. Pohjanlahden. Ahvenanmeren ja Itämeren
rannikolla. Mälar-järven itäpään molemmin puo-

lin, käsittää Uplandin ja Södermanlandin maa-
kuntien itäosat, paitsi hallinnollisesti erillään

olevaa Tukholman kaupunkia; 7,812 km2 (josta

368 km* sisävesiä), Jiiö.Ts; as. (1915), 30km2 :llä.
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i Iiii ;i unikko on byviE i iki I imut

ria meressä ja järvissä kaikkiaan 1,400 km'-';

Liui i 'nm. ii \ I
in, \ äddö, Björkö i (rnö, I htö,

Gi n' ii Svartsjölandet, Ekerö ja Vlunsö

Mälar-järvessa) ; kuku läänin eteläosa on Mälai

järven, itämeren ja siitä pohjoiseen päin työn

tyvän Södertäljeviken nimisen lahden mell

kokonaan mantereesta erottamana Södertörnin
niemimaana. V. 1911 pinta-alasta oli 22,:.'. p

toa ja muuta viljeltyä maata, Z,t% niittyä -
• <

'

.

metsää. Maanviljelys tuottaa (keskimäärin vuo-

ni. 901 i 1
1 kauraa 35,900 ton., ruista 27,000

imi., M-lm.iä 10,200 ton., sekaviljaa 15,100 ton.,

palkokasveja 8,000 (enemmän kuin missään

muualla Ruo1 sissa |, perunoita 6 1,900 ton.,

juurikkaita 17,000 ton. (lukuihifl sisältyy myös
kin Tukholman kaupungin vähäinen tuotanto).

V. im l oli nautakarjaa 104,895, hevosia 26,1 L5,

lampaita 27,113, sikoja 25,899 kpl. Kalastus

hyvin tärkeä sivuelinkeino, samoin merenkulku
(1911 läänissä oli 242 alusta, yhteensä 27,278

rek.-ton. brutto). Vuorityö tuottaa rautamalmia,

45,959 ton. (1911). Teollisuus kukoistava, moni-
puolinen; l!)ll läänissä oli 485 tehdasta, joissa

13,433 työmiestä, valmistusarvo oli 133 milj. mk.
Ka uta teit ii. (Tukholman kaupungin alueella ole-

vat lukuunotettuina) 449 km (1909). — Lää-
nissä on 5 kaupunkia (Södertälje, Norrtälje, öre-

grund, östhammar ja Sigtunai; maaherra asuu
Tukholmassa. Laivaväylät. Tukholmaan ovat lu-

jasti linnoitetut (Vaxholm, Oskar Fredriksborg).
— Kirkollisesti lääni kuuluu osaksi Upsalan,
osaksi Strängnäsin hiippakuntaan. — S. 1. lähet-

tää valtiopäivien ensimaiseen kamariin 5 ja toi-

seen kamariin 9 edustajaa. E. E. K.
Stockman (omistaja G. F. Stockman ak-

ti e b o 1 a g, osakepääoma l,i milj. mk.), helsin-

kiläinen suurliike, harjoittaa tukku- ja vähit-

täiskauppaa (kaikenlaisia rakennustarpeita, ta-

lous- ja kangastavaroita, taideteollisuustuotteita,

urheiluvälineitä y. m.), laatuaan Suomen huo-
mattavin. Liikkeen perusti 1862 saks. -syntyinen

G. F. H. S. (1825-1906), 1902 se muutettiin o.-

y;ksi (osakepääoma aluksi 1 milj., osakkeet, per-

heen jäsenten hallussa). Liikkeen johtajina ovat
perustajan pojat konsulit Frans ja Karl S. Hen-
kilökuntaan kuuluu (1916) 290 henkeä.

Stockport [stokpöst], kaupunki Länsi-Englan-
nissa, Chesterin ja Lancasterin kreivikunnissa,
Mersey'n varrella (ylitse useita siltoja), ratojen
risteyksessä, 8 km kaakkoon Manchesterista:
108,682 as. (1911). — St Mary'n kirkko, kau-
pungintalo, teatteri. Cobdenin muistopatsas;
grammar school-koulu (per. 1487). — Harjoitetaan
suurenmoista puuvillateollisuutta. Lisäksi vär-
jäämöitä. kone-, rauta- ja messinkitavaratehtaita,
olutpanimolta y. m. — Vanha kaupunki. Sen
paikalla oli roomal. sutilasasema.

Stocks [stoks] (eugl.). arvopaperit, varsinkin
osakkeet; s t o ck-ex c h a n g e, arvopaperipörssi.
Stockton fstokinj. 1. Kaupunki Koillis-Eng-

lannissa, Tees-joen (S.-on-Tees) vas. rannalla, Dur-
liamin kreivikunnassa, 6 km Middlesbroughin ylä-

puolella, yhdessä vastapäätä joen oik. rannalla
(pari siltaa ylitse), Yorkin kreivikunnassa olevan
South S:n kanssa 52,154 as. (1911). — Kaupungin-
talo, pörssitalo, kirjastotalo. Harjoitetaan suurta
rauta- ja koneteollisuutta: masuuneja, valimotta,

laivaveistämöitä y. m. Lisäksi purjekangas- ja

tiatehtaita, olutpanimolta j m. Satamaan
pää evä! 8 m syvällä kulkevat alukset. Viedään
kivihiiltä ja rautateolli »uuden tuol teitä, i uodaan
|.uut.i\ aroila. rautamalmia |a \il|aa. Syntyi

Durhamin piispain linnan ympärille. - N. 3 km
S:sta pohjoiseen on Londonderryn markiisien
linna Uynyanl (rak. Is41i. 2. Kauniin pää

kaupunki yhdysvalloissa, Kaliforniassa. Kali.

ulan laakson keskiosassa. San Joaquin-joen kulku-
kelpoisen naarakkeen varrella 5 km San Joaqui
nista, ratojen risteyksessä San i ranci i »sta itäiin ;

23.253 as. (1910). — Useita isoja kirja tojajaoppi
la il uksia iSt Agnes akatemia, SI Mary'- inllege).

S. on rikkaan maanviljelysseudun keskustana ja

I m i Yhdysvaltain suurimpia vilja-, vihannes-

ja heilelmiima rkkina paikkuja. Melkoista mylly .

puutavara- ja maanviljelyskoneteollisiiutta. (val-

mistusarvoltaan 50 milj. mk. 1909). — S:n nyk.
paikalle perustettiin 1847 Tuleberg niminen asu-

tus. E. E. K.
Stoddard [atodad], K i ch a r il H e n r y 1

1 B25-

1903), pohj.-amer, runoilija. „Footprints" (1849),

„Poems" (1852), „Songs of summer" (1857) y. m.
ajemmat runotuotteensa hiin kokosi 1880 yhteen
nidokseen ..Poetical works". Myöskin kriitikkona

S. on toiminut. Hänen suuremmista teoksistaan
mainittakoon ..Alexander von Humboldt" 11800).

„Memoirs of Edgar Poe" (1875), „Anecdote bio-

graphy of P. B. Shelley" (1876), „H. W. Long-
fellovv" (1882), „Life of Washington Irving"

(1886). H. Kr n.

Stodius, Martti Henrik (1590-1675),

jumaluusoppinut. Tultuaan Wittenbergissä mais-

teriksi ja toimittuaan koulunopettajana Vii-

purissa ja Turussa S. nimitettiin 1633 Turun
lukion lehtoriksi, 1640 kreikan ja heprean kiel-

ten professoriksi Turun yliopistoon. V. 1654 hän
siirtyi kolmanneksi, 165S toiseksi jumaluusopin
professoriksi, erosi 1660 yliopistosta ja vaikutti

sen jälkeen Naantalin kirkkoherrana. S. oli jäse-

nenä raamatunkäännöskomiteassa 1838-42. jonka
työn tuluksena saatiin ensimäinen täydellinen

Raamattu suomeksi. Varsinaisten aineidensa

ohella S. harrasti myöskin luonnontieteellisiä tut-

kimuksia, mutta joutui sen johdosta syytteeseen

luvattomasta yhteydestä salaisten voimain kanssa

ja pelastui ainoastaan kreivi Brahen avulla

vakavammista seurauksista. A. J. P-n.

Stoetzer [stötsar], Hermann (1840-1911),

saks. metsänhoitomies, oli 1879-80 metsätieteen

professorina Giessenissä, senjälkeen metsäneuvok-
sena Meiningenissä; v:sta 1890 metsäakatemian
johtajana Eisenachissa. Julkaisuja: „Wald\vege-

baukunde" (4:s pain. 1903). „Waldwertrechnung
uud forstliehe Statik" (4:s pain. 1908), „Die
Forsteinrichtung" (2:nen pain. 1908). S. toimitti

myös toisen painoksen Loreyn tunnettua ,,Hand-

lulih der Forstwissenschaft" (1903). O. Lth.

Stof [-Ö-], ven. nestemitta = k r u z k a = Vio
v e d r o'ta =10 tsarkaa= 1,28 1. Itämeren-
maakunnissa epävirallinen s. on suuruudeltaan
vaihteleva: vir. s. = l,i?7 1, Riian visier-s.
= 1.537 1. V. 8.-n.

Stoffeerata (saks. Stoff = kangas) , kankaalla
päällystää, kankaalla koristaa ja korjata.

Stoffel [stofe'l], Eugene Georges Henri
Cöleste (1823-1907), ransk. upseeri, kotoisin

Sveitsistä, tuli 1866 Ranskan sotilasasiamieheksi

Berliiniin, mistä lähetti tarkkoja kertomuksia
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Saksan sotalaitoksesta, joille Hanskan ballitus

oi kuitenkaan osoittanut tarpeeksi huomiota;

otti osaa w. 1870-71 sotaan. S., joka oli avus-

tanut Napoleon III: ta Csesarin historian kir-

joittamisessa, jatkui tätä työtä ja julkaisi „His-

toire de Jules Ca?sar: Gnerre civile" (1877) ja

„Guerre de Cesar e1 d'Arioviste" (1891) sekä

kirjoituksen „De la possibilite' d'une future

alliance Eranco-allemande" (1890). J. F.

Stoke-on-Trent [stouk ontre'ntJ, kaupunki
Länsi-Englannissa. Trentin varrella, Penniinien

juurella, Staifordin kreivikunnan luoteisosassa,

Potteries iks. t.) nimisen aineen keskustassa.

Manchesterista etelään monen radan risteyk-

i; 234,534 as. (1911). — Kaupungintalo (jossa

m. m. taidekokoelma), kauppahalli, Miuton rae-

morial buildiug-rakennus (jossa taideteollisuus-

koulu). S.-o.-T:ssa syntyneen .1. Wedgwoodin
muistopatsas. — S.-o.-T. ou suurenmoisen kera-

miikkateollisuusalueen pääpaikka. Sen neljiin

suurimman keramiikkatehtaan palveluksessa työs-

kentelee 5,000 henkeä. Tunnettu teollisuudestaan

jo liiOO luvulla. Lisäksi rautatehtaita ja kone-

pajoja; kivihiilikaivoksia. — S.-o.-T. muodostet-

tiin 1910 Stoke-upon-Trent. Burslem, Fenton,

Ilaiiloy. Longton ja Tunstall nimisistä kaupun-
geista. E. E. K.

Stokes [stouks], Sir George Gabriel
(1819-1903), engl. fyysikko ja matemaatikko,
nimitettiin 1849 Cambridgeen yliopistoon mate-
matiikan professoriksi. Royal society'n sihtee-

rinä v:sta 1854 ja esimiehenä 1885-90. Koro-
tettiin baronetiksi 1889. S:n tärkeimmät fysi-

kaaliset tutkimukset käsittelevät korkeampaa
mekaniikkaa, etupäässä hydrodynamiikkaa, valon

ja äänen teoriaa, spektraalianalvvsia ja fluores-

senssia: matemaattiset taas differentiaaliyhtä-

löitä ja korkeampia sarjoja. Hänen hydrodyua-
misel tutkimuksensa tekivät monen luonnonilmiön
selittämisen mahdolliseksi (niiden nojalla voi-

daan esim. selittää syyt pilvien pysymiseen
ilmassa i ja johtivat käytännöllisten probleemien

ratkaisuun (esim. veden virtaamisesta joissa ja

kanavissa). Valon teorian alalla S:n tutkimuk-
set käsittelevät valon aberratsionia, määrätty iii

viivoja absorptsionispektrissä, diffraktsionia ja

polarisatsionia. Hyvin tunnetuksi on tullut hänen
selityksensä Cluoressenssista, Tämän ilmiön hän
arveli johtuvan fluoresseeraavan aineen kyvystä
muuntaa ultravioletteja säteitä näkyviksi. Teok-
sia: „0n light" (1S87). ..Natural theology" (1891).

Kootut teokset ilmestyivät nimellä ..Mathemati-
eal and physical papers" (5 os.; 1880-1905).

U. 8:n.
Stoke-upon-Trent ks. S t o k e-o n-T r e n t.

Stola dat.), roomalaisten naisten tunikan
> Iiii käyttämä pitkä vaippa (ks. Puku. palsta

1068); katolisien pappien juhlallisissa tilaisuuk-

käyt tiima leveä, valkea, ristillä koristettu
nauha t. vyö. joka kaulan ympäri kulkien riip-

puu hartioilta pitkin eturuumista.
Stolbeig [stolbi rhj], vanha saks. aatelissuku,

esiintyy jo n. v:n 1100 [laikoilla ja otti nimensä
luvulla S :n sukulinnasta. Sai 1412 valta

kunnankreivin arvon, jakaantui 164Ö YVernige-
roden ja S:n haaroihin, jotka taas jakaantuivai

mpiiii alahaaroihin. YVernigeroden haaraa
olivat: 1. Eberhard (1810-72), S.-\Vernive
roden kreivi; tuli 1853 herrainhuoneen jäseneksi,

:'•. '.N P;en.-mi •
„, lii

sittemmin presidentiksi, eli 1867-69 valtiopäivii

miehenä (vanhoillinen); mli 1866 armeian vapaa
chtoisen saira-shoidon tai kasta jaksi. ISO!» slee

sian ylipresidentiksi. 2. Otto (1837-96)

S.-Wernigeroden nihtinä-, palveli ensin up ei

rina; oh 1867-73 Hannoverin ylipresidenttinä,
1876-78 lähettiläänä Wienissä, 1878-81 Preussin
ininisteristön varapresidenttinä, 18S4-SS % 1 i

-

kamariherrana ja kuninkaallisen perheen minis-

terinä, -- 3. Udo (1840-1910), S.-Wernigeroden
kreivi; preuss. valtiomies; otti kaartinupseerina
osaa vv:n 1866 ja 1870-71 sotiin; toimi sitten

maaneuvoksena ja maanviljelijänä; valtiopäiväin

jäsenenä v:sta 1877 (vanhoillinen); oli 1901-06
ensimäisenä varapresidenttinä ja v:sta 1907

presidenttinä. Vv. 1891-95 Itä-Preussin ylipresi-

denttinä. G. h'.

Stolbergin haaraa olivat: 4. Christian S.

(1748-1821), kreivi, saks. kirjailija, kuului Göt
tiugeniu runoilijapiiriin (,,IIainbund") ja jäl-

jitteli varsinkin Klopstockia. S:u lyyrilliset

runot ovat koruttomia.
5. Friedrich Leopold S. (1750-1819),

kreivi, edellisen veli, saks. kirjailija, hiinkin

Göttingenin „Hainbund"in jäsen, runoilijana vel-

jeänsä etevämpi. Hänen lukuisat oodinsa, bal-

ladinsa, satiirinsa y. m. huokuvat luonnonihai
lua ja vapauden innostusta. Liityttyään 1800
katoliseen kirkkoon hän käsitteli yksinomaa
uskonnollisia aiheita, ..Leben Alfred des Gros-
sen" (1815), ,,Geschichte der Religion Jesu
Christi" (I-XV, 1806-18). Hänen kirjoittamiansa

on suurin osa S. -veljesten kootuista teoksista

..Gesammelte Werke der Bruder S." (20 nid.,

1820-20). //. Kr n.

Stolbova (ven. Btolbövo), nyt hävinnyt kylä Pie-

tarin kuvernementissa, Novaja Ladogan
]
iii rissa,

tunnettu rauhasta, joka siinä tehtiin 17 (27) p. hel-

raik. 1617 Ruotsin ja Venäjän välillä. Rauhassa
Ruotsi sai Käkisalmen läänin, Pähkinälinnan
ynnä siilien kuuluvan osan Inkerinmaata Neva-
joen pohjoispuolella, Kaprion, Jaaman ja Ivan
gorodin linnat alueineen sekä kauppaetuja ja

20.000 ruplaa sotakulunkieD korvaukseksi. Ve-
näjä luopui lisäksi Viron ja Liivinmaan vaati-

muksistaan. Ruotsi puolestaan luovutti valloitta

man.sa Novgorodin ja tunnusti Mikael Romano-
vin Venäjän tsaariksi. G. R.

Stoloni (lat. stolo), lonkero, rönsy, ks. Varsi.
Stolp [st-], kaupunki Pohjois-Saksassa, Pom-

merin koillisosassa. Köslinin hallitusalueessa,

Stolpe-joen varrella, usean radan risteyksessä

:

33,762 as. (1910). — Marienkirche, Johannis
kirche (1200-luvulta; eut. luostarin kirkko), sy-

nagoga, vanha linna, raatihuone. Bismarckin
muistopatsas. Lukio, yläreaalikoulu. Harjoite-

taan rauta . kone-, tupakka-, meripihka- y. m.

teollisuutta, vilkasta vilja-, karja-, viina, puu-

tavara- ja siipikarjakauppaa. Sai saks. kau-

punginoikeudet 1310.

Stolpe, Knut Hjalmar (1841-1905), ruots.

aikeologi ja kansatieteilijä; v:sta 1 S73 pohjois-

maiden arkeologian dosenttina Lundissa, v sta

1900 Riksmuseumin kansatieteellisen osastonjoh-

tajana. v:sta 1903 museon intendenttinä ja pro-

fessorina. S., joka alkujaan oli eläintieteilijä,

tapasi luon in m t ieteellisellä t ut k im n -mat kalla

ollessaan Björkön (ks. t.i Baaressa rikkaan nuo
remman rautakauden kalmiston, jonka tutkimiseen
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hän sitten käytti vv. IS72 79. LS81 ; näissä kai-

\ auk issa pai jastettiin yli l 100 ha utaa. Vv.

1878 79 S. järjest i ani ropoloj i d aime ä

yk ityisistä kokoelmista yleisen kan atieteelli en

näyttelyn rukholmaan ; isso-si hiin suoritti tut-

kimuksia Keski Eu pan ja Englannin useim-

missa kansatieteellisissä museoissa ia yi ityi

kokoelmi a „Vaaadis"fregatin 1883-85 ympäri
maapallon tekemään matkaan lian otti kansatie

teilijänil osaa tuoden saaliinaan Etelä Vmerii

kasta, Etelämerensaarilta ja Iiii Vasiasta eril

täin arvokkaan ja runsaan kokoelman, joka

yhdistettiin eläintieteelliseen Riksmuseumiin. -

S:n tutkimukset ulkomaisissa museois a amoin-
kuin hänen tärkeimmät teoksensakin kohdistui

vat luonnonkansojen ornamentiikkaan. Teoksista

mainittakoon: „Naturhistoriska och arkeologiska

undersökningar pä Björkö i Mälaren" (öfvei i

I

af Vet. ak. Förh. 1872, 1873; Björkön löydöistä

kirjoituksia muissakin aikakauskirjoissa), ,,Den

allmänna etnografiska utställningen i Stockholm
1878-1879", „t)ber altmexikanische und siidame-

rikanische Wurfbretter" (Int. Arcli. f. Ethn. III.

6; 1890), „Utvecklingsföreteelser i naturfolkens

ornameutik" (Ymer, 1890-91), „Studier i ame-
rikansk ornameutik, ett. bidrag tili ornamentens
biologi" (1896), „tfber die Tätowirung der Oster-

Insulaner" (Abh. d. Zool. u. Anthr. Museums zu
Dresden, 1899). U. T. S.

Stolypin [
ml-y'~h Petr Arkadevits

(1863-1911), von. hallitusmies, toimi ensin virka-

miehenä Pietarissa m. m. sisäasiainministe-

riössä, asettui sittemmin maanviljelijäksi Kov-
non kuvernementtiin, missä tuli ensin piirin, 1899
läänin aatelismarsalkaksi. V. 1902 S. nimitet-

tiin Grodnon, v. 1903 Saratovin kuvernööriksi
;

viimemainitussa läänissä luin toimi tarmok-
kaasti siellä puhjenneiden talonpoikaislevotto-

muuksien asettamiseksi. V. 1906 S. tuli sisä-

asiainministeriksi ja sen ohessa, sittenkuin ensi-

mäinen duuma oli hänen neuvostaan heinäk.

hajoitettu, Goremykinin sijaan pääministeriksi.

Hän ryhtyi heti pontevasti tukahuttamaan sun

reen valtaan päässyttä vallankumousliikettä

käyttäen apunaan sotaoikeuksia ja rankaisu
retkikuntia. Elokuun '25 p:nä pantiin S:n talossa

toimeen pommiräjähdys, jonka uhriksi joutui n.

30 henkeä: kaksi hänen lastaan haavoittui,

mutta hiin itse pelastui vahingoittumatta. Kesäk.
1907 hajoitettiin toinenkin duunia, ja vasta perin-

pohjin muutetun vaalilain mukaan valitun kol-

mannen duuman kanssa S. tuli jotenkin toimeen.
S :n onnistui saada kumouksellinen liike asettu
maan, mutta sisäinen uudistustyö jäi syrjään.
Tärkeät ovat kuitenkin luinen myötävaikutuksel-
laan syntyneet talonpoikain maanomistusolojen
uudistamista tarkoittavat lait (ks. Mir). Valta
kunnan rajamaita ja vieraita kansallisuuksia

kohtaan S. harjoitti natsionalistista politiikkaa.

Suomeen nähden hän uudisti ennen v:n 1905
suurlakkoa noudatetun Suomen autonomian hävit-

tämiseen pyrkivän hallitussuunnan. Kesäk. 2 p : iiii

1908 hän sai aikaan, että ne Suonien asiat, jotka

koskivat Venäjän etuja, oli käsiteltävä minis-

terineuvostossa, ja 1910 hän ajoi perille lain Suo-

mea koskevien yleisvaltakunnallisten asetusten

säätämisestä. Syysk. 1911 S. joutui murhayri-
tyksen uhriksi Kiovassa.

Stolze [stoltse], Wilhelm (1798-1867), saks.

pikakirjoittaja, erään pikakirjoitu elmän
i Pikakirjoitu |

S:n järjestelmää on usein sekoitettu Sehrej^n
LelmUän.

Stomatitis (kreik, stoma buu), suun timakal
vontulehdus.

Stomatopoda ks. K i 1 p i ii y r iäiset.
Stomoxyid;e ks. Kärpäset
Stone IsIiuihI (engl., kivi), kauppapaino vii

lojen, pellavan, hampun ja höyhenien punnitse
mistä varten, enimmäk een l

/ä quarter = 14

pounds avoi rdupoi 3 6 k^:
: nj I

. . . 16

pounds. Lihan ja kalan punnitsemi i i. on
= 8 ponini-, lasinpainona = S pounds, jauhomit
tana -.'/« bushel. S:n suuruus vaihtelee paikka
kunnittainkin. — Saks. vastaava |iaino Stein
oli Preussissa (v:een 1858) villapainona = 10,« kg,
Lyypekissä: 10,70i kg, Bremenissä pellavapainona
= 9,97 kg, Saksissa = 10,27» kg, Badenissa Vio
•ent lieriä = 5 kg, Hampurissa raskas s. oli hamppu
ja pellavamittana 20 pfunclia = 9,6(1 kg, mutta
villapainona puolta pienempi. Itäv. Stein =

ll.soi kg. Ruots. steniä käytettiin villapainona

ja oli 32 naulaa = 13,«os kg. U. 8:n.
Stonehenge ks. Esihistorialliset

ajanjaksot, palsta 817 ja liitekuva III.l,

Stooraksi, styraksj (kreik. styraks), Vä-

hässä-Aasiassa kasvavasta s. -puusta, Liquidambar
orien lal is, saatu sitkeä, harmahtava, miellyttä-

vänhajuinen palsami. Se on kasvipatologinen tuote,

joka sisältää kanelihappoa ja sen estereitä,

hentsoehappoa, styrolia, hartsia y. m. Vaikuttaa
antiseptisesti. Käytetään lääkkeenä syyhyä y. m,
vastaan. Kiinteä s. tstyrax calamitus) sahajau-

hon ja s:n sekoitus. S.-puun keitettyä ja kui-

vattua kuorta käytetään katolisissa maissa suit-

sutusaineena. Ennen s:ia koottiin myöskin Xty-

ra '-puusta, vrt. Liquidambar ja S t y r a s.

S. S.

Stooss [sl-], Carl (s. 1849). sveitsil.-itäv.

oikeusoppinut, tuli 1882 professoriksi Berniin.

1896 Wieniin. S. on toiminut ansiokkaasti Sveit

sin rikoslain aikaansaamiseksi; teoksia: „Die
schvveizerischen Strafgesetzbueher" (1890), ,,Die

Grundzuge des schvveizerischen Strafreehts"

(1892-93), ,,Der Kampf gegen das Verbrechen"
(1894), ,.Der Geist der modernen Strafgesetzge-

bung" (1896). V. 1888 S. perusti aikakauskirjan

„Schweizerische Zeitsehrift fiir Strafreehl".

Stopa, puolalainen jalka (vv. 1818-49) = 1
/6

s a z e n j i a = 28,8 cm.

Stor-Abborfors [stiir-] ks. Suu r-A h v e u-

k o s k i.

Stora Fiskaren [stfi-] ks. Iso K ai a st a j a.

Storax ks. L i q u i d a m bar, Stooraksi ja

S t y r a x.

Storbrotten [stur-J, Suomen uusin majakka-
laiva, rak. 1906, asemapaikka Ahvenanmaan
länsipuolella, n. 20 km länteen Sälskärin maja-
kasta ja n. 10 km pohjoiseen Marketin maja-
kasta; näyttää välähtävää valkoista ja punaista

valoa.

Storby [sturbyj, kylä Ahvenanmaalla Eekeröu
pitäjän länsirannikolla, n. 9 km Marsundista
länteen, Eckerön suurin ja koko Ahvenanmaan
suurimpia kyliä: tullikamari, luotsiasema, posti-

toimisto Il 1.1. — Suosittu kesänviettopaikka:
suurenmoinen näköala merelle. h. H-nen.

Storby ks. Isokylä ja Suurikylä.
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Storgärd [sturgörd]. Useista tämännimisistä

tiloista mainittakoon seuraavat: t. Ratsutila

myös Isotalo) -Muurlan kappelin kirkonkylässä,

palstoitettu 1911-12. Omistajista 1800-luvulla

mainittakoon De la Motte-, Lybeeker- ja Limnell

suvut sekä arkkipiispa l. T. Renvall (puoliso

Limnell). Tila on sama kuin muinainen

Muurlan (ks. t.) kartano. V. 1916 tilalle per.

uaisopisto. — _. Allodisäteri Piikkiön
i

> i t ii

jässä Harvaluodon saarella, kuulunut m. m.

Anckarfjell- (1500-luvulta n. v:eeu 1600). Rid-

dercrantz, Blolmi-, Wilhelms-, Falck- ja Norden-

svan-suvuille. — 3. Allodisäteri (alustiloineen

1 */« manttaalia, n. 400 ha) Porvoon pitäjässä

Kräkön saarella ECroksnäsin salmen rannalla.

Laivaliike Porvoosta. Tiilitehdas 1889-1912. Kuu-
luisa S:n puisto, jossa m. m. ensimäiset kansan-
juhlat vietettiin. Tila (aikaisemmin Kräkö ni-

minen) kuului 1500-luvulla n. s. Kräkön aatelis-

suvulle, sitten Dubhe- ja Ällon-suvuille, Lauritsa

Creutz vanhemmalle (k. 1676), Gottsman-suvulle

l ;een 1785). Stensbölen Rotkireheille (v:een

1835) sekä Eklund- tv:een 1886) ja Strahle-

suvuille. Xvk. omistaja (1916) tilanomistaja

V. .\ kerman i puoliso o. s. Strähle). Päärakennus
1700-luvulta (siirretty Stensbölen kartanosta). —
4 ja 5. ks. Isokartano ja Isokylä.

A. Es.

Storkallegrund [stur-J, majakkalaiva Pohjan-
lahdella Kaskisten-Vaasan kulkuväylällä, Kors-

uääsin pitäjän kohdalla, n. 45 km Kaskisista

luoteeseen, näyttää vaihtumatonta valkoista valoa,

jonka korkeus vedenpinnasta 9,5 m; aluksen pit.

: ; 1
1 . 4 m. suurin lev. 6.- m. syv. 3,si m, kanta

vuus 170 netto rek.-ton.. rak. v. 1879 170,476

mk: n kustannuksella. Meteorologinen ja hydro-

grafiuen havaintoasema. L. H-m n.

Storkyro [stärtsyro] ks. Isokyrö.
Storlien [stärlien], rautatienasema Ruotsissa.

Jämtlaudissa. Sundsvall in-Trond h j emin radalla.

lii Norjan rajaa; 590 m yi. merenp. Suosittu

kesänviettopaikka. Talviurheilua.

Storm. 1. .1 o h a n Frederik Breda S.

s. 1S36), norj. kielentutkija, vv. 1873-1912 pro-

fessorina Kristiaanian yliopistossa, julkaissut

huomattavia teoksia yliopistossa edustamiensa
aineiden, rom. ja engl. filologian, kuin myös eri-

koisesti fonetiikan ja polttavan kirjakielikysy-

myksen (vrt. Landsmaal; S. oli vanhan
kirjakielen innokas puolustaja) alalta, sekä vai-

kuttanut kotimaassaan tehokkaasti kielenope-

tuksen uudistamiseen. Julkaisuja: ,.Om tone-

laget i de skandinaviske sprog" (1875), ,,En-

gelsk filologie" (v:sta 1879, saks. laitos ,,Eng-

lische Philologie". 2 OS., 1892-96; sen ensi osassa

m. m. huomattava luku: ..Phonetik und Aus-
sprache"), ..Det norske maalstrsev" (1878),

„Norsk lydskrift me:l omrids af fonetiken"

Norvegia", 1884), ,.Det nynorske landsmaal"
(I88S1, ,,Norsk sprog. kraakemaal og landsmaal"
(1896), ..Ihsen og det norske sprog" (1898),

,Landsmaalet som kultursprog" (1903), ..Ora

nabosprog og gra;nsedialekter" (1911), ..Store

fransk syntax. I. Artiklerne" (1911). S:n romaa-
oilaisia kieliä koskevia tutkimuksia on ilmes-

tynyt aikakauskirjoissa „M€moires de la socieTe'

de linguistique de Paris" ja ..Romania".
2. Gustav S. I

1845-HMi:;i. norj. historioit-

sija; v:sta 1877 professorina Kristiaaniassa;

julkaisuja: ..Kiiti-ke bidrag lii vikingtidens his

toi ie" (1878), „Studiei ovet Vinlandsrejserne,

Vinlands geografi og etnografi" (1888), ..Chri-

stopher Columbus og Amerikas opdagelse" (1892),

„Historisk-topografiske skrifter nm Norge og de

norske landsdele" (1895), „Monumenta historica

\oi veghe" 1
1.NS0). y. m.

Storm [storm], Tl dor (1817-88), saks.

kirjailija. S. oli etevä lyyrikko („Gedichte",

1852), mutta novellistina lian on saavuttanut

suurimman maineensa ja on tällä alalla luettava

Saksan parhaiden kykyjen joukkoon. Varsinkin
hänen historialliset novellinsa täyttävät korkeita

vaatimuksia. Hänen teoksistaan mainittakoon :

..Immensee" (1852, suom.), novellikokoelma. .. \ oi

Zeiten" (1886), joka m. m. sisältää novellin

„Aquis submersus", ,,Der Schimmelreiter" (1888,

suom.). Hänen kootut teoksensa ilmestyivät

1868-89 (19 nid.). II. Kr-n.

Stornoway [slönsui], kaupunki Luoteis-Skot-

lannissa, Hebrideissä, Lewisin-saaren itärannalla;

3,852 as. (1901). — S. castle-linna, vapaamuura-
rien talo y. m. Hyvä satama, jossa m. m. laiva-

veistämöitä. S. on läntisten Hebridien pääkalas-

tuspaikka; sieltä käsin harjoitetaan suurta sillin,

turskan y. m. pyyntiä. Kalastuskautena asukas-

määrä lisääntyy kolminkertaiseksi. Ulkomaille

viedään paljo kalaa.

Storsottunga [stur-J ks. Sottunga.
Stortinget [stur-], suurkäräjät, Norjan (ks. t.).

eduskunta.
Stortötar [stilrtö-J (Biskops), ratsutila (alus-

tiloineen 2 13
/48 manttaalia, 761. s ha) Lohjan pi-

täjässä 4 km Kirkniemen asemalta eteläkaakkoon.

S. kuului 1600-luvulla talonpoikaissuvulle, josta

Adlercreutz-suku (ks. t.) polveutuu, ja sittem-

minkin se toistamiseen oli tämän suvun hallussa.

Nyk. (1916) sen omistaa valtioneuvos Th. Rein.
— Päärakennus on 1840-luvulta. Tilalla on yksi

tyinen ruots. kansakoulu. A. Es.

Storvik [sturvik] ks. Vik 2.

Story [stourij, Joseph (1779-1845). amer.
oikeusoppinut; v :sta 1811 tuomarina korkoiin

massa oikeudessa, v:sta 1829 sen lisäksi Cam-
bridgeen Harvard yliopiston professorina. S. on
\inei iikan kuuluisimpia lainoppineita; hänen
teoksistaan, joita pidetään klassillisina, mainit

takoon : ..Commentaries on the constitution of

the United States" (1833). ..Commentaries on the

conflict of la\vs. foreign and domestie". [W. W.
Story, „Life and letters of J. S."] J. F.

Stora [sturöj ks. Isojoki.
Stoscb. [stos], Albrecht i1Sl8-9fii. preus-

sil. sotilas. S. otti osaa v:n tsiiii sotaan kruu-

nunprinssin armeian ylimajoitusmestarina; johti

selän jiilkeen ansiokkaasti sotaministeriön ta

lousdepartementtia ja hoiti vv. 1S7U-71 sodassa

erittäin taitavasti armeian yli-intendent in tel

tiiviit. Ollessaan Meeklenburgin suurherttuan esi-

kuntapäällikkönä 26 p. marrask.-20 p. jouluk. 1870

S. kunnostautui useissa taisteluissa. Vv. 1872-83

hän amiraliteetin päällikkönä toimi tarmokkaasti
laivaston lisäämiseksi ja irjestimissksi •/. /

Stoss [st-], Veit (n. 1440-1533), saks. kuvan-

veistäjä ja vaskenpiirtäjä; otaksuttavasti kotoi in

Närnbergistä. Krakovassa, jossa .
s

. asui v:sta

1477 parikymmentä vuotta, on Marian kirkon

pääalttari hänen huomattnx impia töitään, samoin

kuin hänen tekemänsä I tamerkii oval myöhäis-
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goottilaisen kuvanveistotyylin parhaimpia. S.

palo i 1496 Nilrnbergiin, jonka kirkoissi

useita hänen myöhimpiä uskonnolli ia vei

toksiaan (esim. puusta tehty, Marian ilmest

esittiivii . . I ) i
• f englische Gruss" 1518, Lorenz-kir-

kossa). S. on Saksan renesanssiajan suurimpia

mestareita ja etevin saks. puunvei täjä. [Bergau,

„Der Bildschnitzer Vei1 S. und seine VVerke"

(1884); B. Ii.iim. „Veii s." (1906, Knackfussin

..Kiinstler-monographien" sarjassa).] E. B-r.

Stout [ataut] (engl.)i väkevä, tumma engl. olut.

Stowe [stouj k--. Beechei Stowe
Stoy [ätoi], K a rl Volk m a r I

1815 85),

saks. pedagogi. S. opiskeli m. m. GöttingenissS

Herbartin johdolla kasvatusoppia ja asettui

1843 yksityisdosenttino Jenaan. Sinne tul-

tuaan hän perusti kohta pedagogisen seminaa-

rin, josta on kehittynyt Jeni yk. kasvatus

opillinen yliopistoseminaari. Seur. v. s. perusti

yksityisen kasvatuslaitoksen, n. s. ,.S:u instituu-

tin". Kaksi vuosikymmentä hän sitten vaikutti

Jenassa tämän laitoksen ja pedagogisen seminaa-

rinsa johtajana, yliopistollisena luennoitsijana ja

kasvatusopillisena kirjailijana, Herbartin kasva-

tusopillisten aatteiden kehittäjänä, levittäjänä ja

käytäntöön sovelluttajana. V. 1866 hän siirtyi

kasvatusopin professoriksi Heidelbergiin, mutta

palasi Meitä 1S74 Jenaan. jossa hän jatkoi en-

tistä toimintaansa kuolemaansa asti. .1/. 8.

• St. Petersburg ks. Pietari (kaupunki).

St. -Pierre ks. Sain t-P ien e.

St.-Privat [sä-privu'], kylä Lothringenissa,

ransk. oik. sivustan tukikohtana Gravelotten

ik^. t.i taistelussa.

St. -Quentin ks. Sai n t-Q u en t i n.

Strabismi (kreik. strabismo's) ks. Kiero-
s i 1 m ä i s y y s.

Strabo ks. S t r a b o n.

Strabon [-Ö-] (lat. strabo) (n. 63 e. Kr.-lS j.

Kr.), kreik. maantieteilijä ja historiankirjoittaja,

syntyisin Pontoksen Amaseiasta, tuli 29 e. Kr.

Roomaan ja teki vv. 24-20 e. Kr. matkoja, m. m.
Egyptissä Aleksandreiasta Philaihin saakka.

Myöhemmin hän taas näyttää oleskelleen Vähässä-
Aasiassa. S. sepitti 43-kirjaisen historiateoksen

(„Hypomnemata liistorika"), joka ulottui hänen
omaan aikaansa saakka, mutta josta on säilynyt

vain vähäisiä katkelmia. Suurimmalta osaltaan

sitävastoin on tallella 17-osainen maantieteelli-

nen teos („Geographika")
,

joka johdannon
(1-2 os.i jäljestä esittää Euroopan (3-10 os.),

\a-ian (11-16 os.) ja Afrikan (17 os.) maan-
tieteen. Teos, monivuotisen työn hedelmä, on
erittäin arvokas, se kun perustuu, paitsi teki

jän omiin matkahavaintoihin, parhaimpiin läh-

teisiin (Ephoros, Eratosthenes, Artemidotos y. m.).

Sen ovat julkaisseet Cramer (3 os., 1844-52),

Möller (2 os„ 1858), Meineke (1866) y. m.
"

E. R-n.

Strack [strak], Johann Heinrich
(1805-80), saks. arkkitehti. Schinkelin oppilas,

teki opintomatkoja Stulerin kera. oleskeli 1862
Ateenassa, jossa kaivoi esille Dionysos-teatterin
liitteet Akropoliin etelärinteellä. S:n monista
töistä mainittakoon: Andreaskirkko (1853-56),

Villa Borsig ja perintöprinssin palatsi. Kansallis-

galleria (Stulerin pohjat) .-.ekä Königsplatzin
Siegessäule (paljastettu 1873) Berliinissä, Babels

heruin linna Potsdamin lähellä: julkaissut

i atersuehunp libei das altgriechische Theater-

gebäude" (1849) \. m. arkkitehtonisia töitä,

I o N.
Stradella /•'-/. Alessandro (1645-81), ii

.1 1 ii..
i.

:

i .-ii\ ei-i useita ooppei oita oratoreja ja

n .i i imiisiikkiteok.-ia. S:n nimellä käyvä kan-

in- . .kirkkoaaria" (Pietä signori l. toisin sanoin

Si i m n i sospiri), jota miltei kyllästymiseen a ti

tavataan konserttiohjelmissa, ei olekkaan bänen
säveltämänsä. /. K.

Stradivari (-&'], Antonio (1844-1736), it.

\ iuluntekijä, Aina! i'n oppilas, ulallaan kaikista

mestareista etevin. Syntyisin crei ilai i ta

aatelisperheestä, työskenteli kotikaupungissaa d

n. 7n vuotta. Paitsi viuluja S. teki myös muita
jousisoittimia (selloja, gamboja y. ta.). Hänen
poikansa. I' r a n e e s e o (1671-1743) ja O m o b o-

ii n (1679-1742), olivat hänen t vötovereinaan.

/. K.

Stradivarius /-iv/'-/, Stradivari'n (ks. t.) t.

hänen oppilaidensa valmistama viulu.

Strafford [st nifxlj, T h o m as W e n t w o r t h,

S:n jaarli (1593-1641), engl. valtiomies, valit-

tiin ensi kerran 1613 parlamentin alahuoneeseen,

jossa vastusti Jaakko I:n ja Kaarle 1 : n poli-

tiikkaa, menetti sen johdosta arkistonhoitajan-

toimensa, joka hänellä oli Yorkissa, ja kieli äy
dyttyään maksamasta Kaarle I:n säätämiä lait-

tomia veroja hän vangittiin; 1628 hän oli jäl-

leen parlamentissa. V. 1628 S. teki sovinnon
kuninkaan kanssa, joka nimitti hänet paariksi

ja pohjoisten maakuntien hallituksen presiden-

tiksi sekä salaisen neuvoston jäseneksi, ja oli

sitten Laudin kanssa Kaarle l:n paras apumies.

S. oli 1633-39 Irlannin käskynhaltiana. ja koro-

tettiin jaarliksi 1040. Kun skotlantilaiset olivat

alkaneet sodan, johti hän kuninkaan joukkoja
Yorkshiressä Pitkässä parlamentissa, joka
kokoontui 1G40, nostettiin häntä vastaan syytös

siitä, että hän oli kehottanut kuningasta sotaan
kansaansa, vastaan ja. perustuslakien rikkomiseen.
S. puolusti itseään taitavasti, mutta alahuone
tuomitsi hänet kumminkin kuolemaan Bill of

attainder'in nojalla, ja lorditkin hyväksyivät sen

tosin vain 7 äänen enemmistöllä. Kaarle 1 vah-

visti tuomion S:n omasta kehotuksesta., jotta

hänen ja hänen ulamaistensa kesken voisi syntyä
sovinto. Toukok. 12 p. 1641 S. mestattiin, vrt.

K a a r 1 e i E n g 1 a n n i n ja Skotlannin
kuninkaita). [E.Cooper, ,. Life of S.": Traill,

Lord S."J K. <>. L.

Strahlenberg [strä-J, Philipp Johann
von (1676-1747), alkuperäiseltä sukunimeltään
Tabbert. synt. Stralsundissa, meni 1004 ruots.

sotapalvelukseen, yleni kapteeniksi 1703 ja aate-

loitiin 1707 nimellä v. S.: seurasi mukana
Kaarle XIl:n Venäjän-retkellä, joutui Pultavan
taistelussa vanuiksi ja lähetettiin Siperiaan,

josta laskettiin vapaaksi vasta 1722; nimitettiin

1740 Karlshamnin linnoituksen päälliköksi ja

1746 Södermanlandin rykmentin majuriksi. Sipe-

riassa ollessaan S., asianomaisella luvalla, teki

laajoja tutkimusmatkoja ja laati Siperiasta kar-

tan, josta mieltyneenä Pietari Suuri tarjosi —
vaikka turhaan - - S:lle erään maanmittaus-
konttorin johtajan paikkaa. V. 1726 S. julkaisi

.. Yorlierieht eines Werkes von der grossen Tar-

tarey und Sibirien mit Anhang von Gross-

Russland" sekä l7:io yllämainitun kartan ynnä
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tunnetun tärkeän teoksensa ..Das Nord- und Ost-

liche Theil von Europa und Asia." (ven. 1797),

joka myös sisältää suomalais-ugrilaisia kansoja

koskevia tietoja. S. lienee m. m. ensimäisenä tuo-

nut Eurooppaan tiedon koski Aasian muinais-

turkkil ii-i-i i kivikirjoituksista (ks. t.).

V. W.
Strait [strcit] (engl.), salmi.

Straits settlements [streits selluun ts] (=

„salmisiirtokunnat") , engl. kruununsiirtomaa
Taka-Intiassa, käsittää useita pieniä alueita Ma-
lakalla ja Taka-Intian saaristossa, Singaporen
(ynnä Christmas- ja Keeling-saaret sekä Labua-
nini. Penangin ja Malakan siirtokunnan; 4,220

km-'. 745,302 as. 1 19131, joista n. -
'a miespuoli-

sia. — Pinnanmuodostuksesta, ilmastosta, kas-

villisuudesta y. m. s. ks. Singapore 1. Pe-
nani;. M a lakka 2. — Asukkaista 1913 oli

s.-,.sj_> kiinalaista. 248.304 malaijia ja 85.040

hindulaista. Väestön lisääntyminen perustuu koko-

naan siirtolaisuuteen (1913 kuolleisuus 5.950 hen-

keä svntvnei-vyttä suurempi) ; 1913 tuli siirto-

maahan 240.1179 kiinalaista ja 118.583 hindu-

laista. Melkoinen osa palaa takaisin kotimaa-
han. Paikoin siirtomaassa on osittainen koulu-

pakko. V. 1913 S. s:>sä oli 227 koulua, niissä

27.100 oppilasta. — Siirtomaan taloudellinen mer-
kitys on melkein yksinomaan kaupallinen, ja se

onkin sangen suuri (vrt. Singapore 2. ja

Penang). Kauppa on etupäässä transitokaup-

paa, V. 1913 S. s:n satamiin tuotiin tavaraa

1,424 milj. mk:n (tinamalmia 285 milj., riisiä

166 milj., puuvillatavaroita 85 milj. mk:n y. m.)

ja vietiin 1.144 milj. mk:n itinaa 333 milj., rii-

siä 139 milj.. kautsukkia 78 milj. mk: n, kopraa,
puuvillatavaroita. kalaa y. m.) arvosta. Sata-
mina (tärkeimmät Singapore. Penang ja Ma-
lakka) sam. v. selvitettiin 27. i milj. rek.-ton.

' 1 i -
; i k -s i alkuasukasaluksia 1.7 milj. rek.-ton.). —

Rahayksikkönä dollari = Smk. 2:91. Pituusmitat
englantilaisia. Kaupassa käytetyt painomitat

:

feoyom = 40 pifcuiia, pikul = 100 kiin. kutia., kati
= 16 tahilia = 0,605 kg. — Hallintoa hoitaa kuver-
nööri, joka asuu Singaporessa. Hänen rinnal-

laan on toimeenpaneva neuvosto (executive coun-

m lakiasäätävä neuvosto (legislative council).

Kuvernööri on samalla myöskin Malaijilaisten

lusvaltioiden. Englannin Pohjois-Borneon,
Brunei'n ja Sara\vakin ylin hallitusmies. — S.

B:n tulot 1913 olivat 30 milj.. menot 31 milj. mk.
E. E. K.

Stralsund [sträl-], samannimisen hallitus-

alueen 4.H14 km-'. 225. 14S as.. 1910) pääkaupunki
Pobjois-Saksassa, Pommerin luoteisosassa. Strela-

äundin-salmen rannalla, vastapäätä Riigenin-
ia. mantereen puolelta pikkujärvien ympä-

röimä, monen radan risteyksessä; 33,988 as.

(1910). — Suureksi o-aksi vanhanaikaisesti rak.;

useita uudempia esikaupunkeja. Kirkkoja : Niko-
laikirche (1311), Marienkirche (1416-78), Jakobi-
kirche. Raatihuone 11306; museo), 1870-71 vv:n

a. v. Schillin ja Armltin muistomerkit. —
Lukio (per. 1560), reaalilukio. yläreaalilukio.

merikoulu, kauppa- ja teollisuuskoulu ; teatteri.

ekalaista teollisuutta: pelikorttitehdas, kone-,
sokeri-, saippua-, tupakka- y. m. tehtaita. Kala-,
kivihiili-, vilja-, villa- y. tn. kauppaa. Laiva-
liikenne ja ulkomaankauppa viime aikoina vähen-
tyneet, huolimatta hyvästä satamasta. — Höyry-

lauttaliikenne Rtlgenin kanssa. Sähköraitiotie.

S:n perusti 1234 Rilgenin ruhtinas. Se kohosi

pian huomattavimpien hansakaupunkien jouk-
koon. Tanskalaiset piirittivät sitä turhaan 1429,

kärsien lopulta tuntuvan tappion. V. 1628 S.

teki liiton Kustaa Aadolfin kanssa, torjuen

sam. v. VVallensteinin piirityksen ja tuottaen

hänelle suuria tappioita (menetti 12. 0110 miestä).

YVetsfalenin rauhassa 1648 S. joutui Ruotsille,

antautui 167S ankaran pommituksen jälkeen

Brandenburgin vaaliruhtinaalle, joutuen kuiten-

kin rauhassa takaisin Ruotsille. Suuren pohjan-

sodan aikana preuss.-tansk.-saksilainen armeia
pitkän piirityksen jälkeen (puolustusta johti jon-

kun aikaa Kaarle XII) sai S:n haltuunsa, mutta
17 20 S. jäi taasen Ruotsille. Ranskalaiset mie-

hittivät S:n 1807. V. 1809 von Schillin vapautus-
yritys kukistettiin ja Schill itse surmattiin.

V. 1814 S. alueineen joutui Tanskalle ja seur. v.

Preussille. Linnoitukset hävitettiin v :sta 1N7:;

alkaen. (E. E. K.)

Stramalji (lat. strämen = korsi, olki), jäykkä
harsomainen kangas, jota käytetään koruompe-
lun pohjana.

Stramiini (holl. stfrjamijn, < lat. strämt n

ko"-si. olki), on paksu kampalankainen kangas,

jota käytetään jalkineiden vuorikankaana. Myös-
kin jäykäksi kovetettua harvaa puuvillakangasta

ja kanavakangasta, joita käytetään jäykentävinä
välivuoreina, sanotaan usein s:ksi. Samoin tunne-

taan tiiliä nimellä eräs harvarakenteiuen silkki-

kanava. E. J. S.

Stranda, S t r a n d a h ä r a d = K a n n a n

kihlakunta, Stranda d o m s a g a = R a n-

n a n tuo m i o k 11 n t a (ks. n.).

Strandberg f-bärj], Carl Vilhelm
August (1818-77), salanimi Tai is Qualis,
ruots. runoilija ja sanomalehtimies. S. laski

perustuksen runoilijamaineelleen 1845 Lundin
ylioppilasjuhlassa, jossa loinen sepittämänsä runo
Suomelle ..Vaticinium'' herätti yleistä ihastusta.

Hänen mainettaan lisäsi vielä runokokoelma
,,Sänger i pansar" (1845), joka sisälsi m. m.
runon „Ur svenska hjärtans djup", ruotsalaisten

..kuningaslaulun". V. 1848 ilmestyi uusi runo-

kokoelma ,,Vilda rosor" ja 1S54 ..Dikter", jotka

sisälsivät myös uusia runoja sekä runokäännök-
siä. S. on huomattava varsinkin Byronin kään-
täjänä. V. 1862 S. kutsuttiin Ruotsin akatemian
jäseneksi. — S :n runoudelle on ominaista heh-

kuva isänmaanrakkaus ja vapaudentunne. Kieli

taiturina hän on maansa etevimpiä. //. Kr-n.

Strandberg [-bärjj, Karl Henrik (1780-

1865), pappi, kirjailija. Tultuaan ylioppi-

laaksi 1796 ja maisteriksi 1802 S. työskenteli

erinäisissä pappistoimissa. kunnes tuli tehtaan-

saarnaajaksi Koskelle 1818. Karunan kappalai-

seksi 1319 ja Lopen kirkkoherraksi 1824. V. is::;,

hän siirtyi Karjan kirkkoherraksi, tuli 1840

lääninrovastiksi ja sai 1859 jumaluusopin tohto-

rin arvon. Pappina S. harrasti varsinkin lasten-

opetuksen parantamista. Sitä varten hän julkaisi

1826 kirjasen ... loiulat n- Christillisyyteen yxin-

kertaisille". Arvokas tiedonlähde on yhS vieläkin

hänen 1832 ilmestynyt teoksensa „Abo -tm
herdaminne", vaikka Turun palo 1827 oli hävit-

tänyt paljon hänen lähteitänsä, s. julkaisi myös

kiu Tuomas Kempiläisen „Kristuksen 1 traai

sesta" suolin I 1
.-1. J. P-ä.
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Stranguria (kreik. gtro»JJj«rt'o), virtsapakko,
i e iumpi, virtsanheiton esi yminen,
Strapatsi Iit. strapazzo), väsyttävä [ n tus,

v;i ivannäkö.

Stiasburger [strasburgar], E i! n ar d (1844

1913), saks. kasvitieteilijä, tuli kasvitieteen pro
ksi Jenaa n 1869, Bonniin 1881. S. ""

uudemman ajan buomatuimpia kasvitieteilijöitä

On julkai ui suuren määrän perustavia tutki

muksia varsinkin hedelmöittymistapahtumain ja

soluopin alalta; näistä mainittakoon: ..tJbei Zell

hildung und Zelltheilung" (1875), „Die Vngio pei

luen und du' Gymnospermen" (1879), Laajalle

Levinneitä suosituita oppikirjoja ovat: „Lehrbuch
in Botanik" (useita painoksia ; toimitettu yhdessä
Niiliin. S e h i- n r k in. Schimperin y. m.

kanssa) ja. ,,Das botanische Praktikum, Anlei-

tung zum Selbststudium der tnikroskopisehen

Botanik" (useita painoksia!. S. julkaisi yhdessä
Ptefferin kanssa aikakauskirjaa: „Jahrbiicher fiir

ivissensckaftliche Botanik". K. h.

Strassburg [strasburhj] (ransk. Strasbourg),

kaupunki Lounais-Saksassa, Elsass-Juothringenin

valtakunnanmaan lujasti linnoitettu (ensi luokan
linnoitus; kaupunkia ympäröi linnakekehä) pää-

kaupunki, viljavassa Heinin laaksossa, Reinin
vas. rannalla, sillä kohtaa moneen uomaan haa-

rautuneen Ulin i Heinin lisäjoki vas.) ympärillä,

Reiu-Rhönen ja Rein-Marnen kanavain lähtökoh-

dassa, monen radan risteyksessä; 178,891 as.

(1910; 1905: 167,678 as., inistä 85,848 Eoomal.-

katolista, 75. 91(1 evankelista ja 5,111 juutalaista).

S. jakaantuu ent. linnoituslaitteiden (11 port-

tia) sisäpuolella olevaan vanhempaan keskikau-
punkiin, ja viime vuosikymmeninä ulkopuolelle

kasvaneisiin esikaupunkeihin (Ruprechtsau, Neu-
dorf, Neuhof, Königshofen, Schirmecker-Strasse,
Griineberg-Elsau, Kronenburg; siellä myös S:n
uusi Reinin-satama). Keskikaupungin sisäosat

(Ulin ja Stadtgraben-kanavan ympäröimä saari)

ovat suureksi osaksi vanhanaikaisesti rakennetut

(1870 v:n pommituksen hävittämiä alueita

lukuunottamatta), mutkaisille katuineen ja haus-

koine, tiilikattoisine taloineen. -- Huomattavia
toreja ja julkisia paikkoja: Kaiserplatz, Kleber-
platz (Kleberiu muistopatsas), Gutenbergplatz
(S:ssa syntyneen Gutenbergin muistopatsas),
Broglieplatz, Schlossplatz. — Puolentoistakym-
mentä kirkkoa, joista huomattavimmat: suuren-
moinen, katolinen tuomiokirkko Munster (rak.

1015-1439, edustaa melkein kaikkia keskiajan
rakennustyylejä, molemmista torneista vain poh-
joinen valmistunut, 110 m korkea; ihana pää-

portaali, lasimaalauksia, saarnastuoli, Sehwilgu6n
valmistama merkillinen astron. kello y. m.),

evank. Neue Kirche (rak. 1870 poltetun paikalle),

Thomaskirche (1200-1300-luvuilta; Morits Saksi-
laisen muistopatsas). Muita rakennuksia: keis.

palatsi, linna (vastapäätä tuomiokirkkoa Schloss-

platzin etelälaidassa; vuoroin piispan asuntona,
yliopistona, kirjastona, nyt kaupunginmuseona),
n. s. Prauenhaus (keskiaikaisia kuvanveistoksia)

,

Hotel du Commerce (kauppakamari; S:u kau-
nein renesanssirakennus) , kaupungintalo, Broglie-

platzin äärellä oleva teatteri, käskynhaltian
palatsi, maapäivieu talo, kirjasto, postipalatsi,

uusi yliopistorakennus monine sivurakennuksi-
neen, maaoikeuden palatsi y. m. — Sivistys- ja

oppilaitoksista tärkein on 1S72 uudestaan per.

Strassburttm tunmiiikirkko. -
I

yliopisto i neljä tiedekuntaa; 2,241 yliopp. talvi

lukuk. 1913-14) yliopistollisille laitoksiueen

i.in. m. tiili t it. observatori), yliopisto- ja maa-
kirjasto (koottu 1870 palaneen kirjaston sijalle;

922,000 nid., 1909), protestanttinen ja piispalli-

nen lukio, miislukio, useita reaalikouluja, pappia
opettaja- ja opettajatarseminaareja, polytekuilli-

nen opisto, tekn.. kauppa- ja maatalouskoulu.

musiikkikonservatori, useita museoita, teatteri.

Useita hyväntekeväisyyslaitoksia, suuria sairaa-

loita y. m. Valtakunnanmaan hallinnollisten, oi-

keudellisten, kirkollisten ja sotilaallisten keskus

virastojen asunto. Katolisen piispan istuin. —
Teollisuus, perustuen S:n oivalliseen liikennease-

maan, kehittyy voimakkaasti: konepajoja, olut

panimoita, nahkatehtaita, myllyjä, soittokoneteh

taita y. m. Varsinkin S. on kuuluisa säilykkeistään

(,,S :n hanhenmaksapasteijat") . — Niiukauan kuin
S. kuului Ranskaan suuntautui sen kauppa ja

liikenne alussa mainittuja, kanavia myöten etu-

päässä länteenpäin. Eron jälkeen seurasi kehi-

tyksessä pysähdyskausi. Liikenne Reiniä myöten
ei noussut S:iin asti, mutta vetääkseen joki-

liikennettä puoleensa S. rakensi Metzgertorhafen-
sataman (valmis 1892) sekä sittemmin (1898-1901)

Reinin rannalle suuren, uudenaikaisen sataman
Sporeninsel-saarelle ; 1906 aloitettiin Reinin per-

kaustyöt. V. 1892 S:n satamaan tuotiin ja sieltä

vietiin 11,000 ton. tavaraa, 1913 2,625.000 ton.

(kivihiiltä, koksia, viljaa, puutavaroita, viiniä,

teollisuuden tuotteita y. m.). Kauppa on myöskin
vastaavasti vilkastunut. — Kaupungin eri osien

ja sen ympäristön välillä liikennettä välittävät

sähkö- ja hoyryraitiotiet. E. E. K.
Historia. S :n nimi oli roomalaisaikana

Argentoratum (per. Augustuksen aikaan). S:n
hiippakunnan perustamisen jälkeen (rneroviuuien

aikana) kasvoi kaupungin merkitys; oltuaan

piispan vallan alaisena se pääsi itsenäiseksi;

valtakuunankaupuhki 1200-luvulla. S:n kukois-

tusta tähän aikaan ja seur. vuosis. todistavat

tuomiokirkko sekä senaikuiset etevät kirjailijat

Gottfrid Strassburgilainen, mestari Eekart ja

Johann Tauler. S :ssa mainzilainen Gutenberg
valmisti ensimäisen kirjapainimen; myöhemmin.
1400- ja 1500-luvuilla täällä vaikuttivat runoi-

lija Sebastian Brant, satiirikko Thomas Murner.
humanisti Jakob Wimpheling, uskonpuhdistaja
Martin Butzer, valtiomies Jakob Sturm, pedagogi

Johannes Sturm ja kirjailija Johann Fischart.

V. 1621 perustettiin S:n yliopisto. V. 1681 Lud-
vik XIV reunionikamarinsa päätöksen mukaan
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keskellä rauhaa anastutti sotajoukoillaan kau-

pungin. Useat huomattavat yliopistoa opettaja!

ylläpitivät kuiteukin edelleen saksalaisuutta

S:ssa. Ranskan vallankumouksen johdosta val-

litsi S:ssa jonkun aikaa hirmuvalta. Vasta ensi-

m&isen keisarivallan aikana S. ranskalaistui.

V. ISTO syyskuussa saksalaiset valloittivat kau-

pungin. O. R.

Strassburg fätrasburhj), Gottfried von,
Is. Gottfried Strassburgilainen.
Strassburgin tärpätti [strasburin], hopea-

kuusesta (Abies pectinata) saatu väritön, kirkas,

hyvänhajuinen, kanadapalsamin tapainen palsami,

jota koniaan Vogeseilla. 8. 8.

Strassi (saks. Strass) ks. Lasi.
Strategi ikreik. stratrgo's), sotapäällikkö, sota-

laulun tuntija. — Ateenan valtiossa valittiin

kymmenen s: ia, jotka hoitivat koko sotalaitok-

sen ja jotka aikaisemmin olivat sodassa vuoro-

ulien ylipäällikköinä, kukin päivänsä. Myöhem-
min ainoastaan kaksi tai kolme, joskus vain yksi

heistä uli sotaretken johtajana, voitiinpa sota-

päällikkö valita s:ien piirin ulkopuoleltakin. S:u
virka oli Ateenassa suurimmassa arvossa pidetty

ia valtion johdossa vaikutu- valtaisin. — Myös-

kin palkkasoturijoukkojen päälliköitä sanottiin

s:eiksi. — Aitolialaisten ja Akaian liitossa oli

liiton ylimmällä virkamiehellä s:n nimi.

Strategia Ikreik. strategi'a, vrt. Strategi),
sodanjohtotaito, se osa sotataitoa, joka tarkoit-

taa sodan johtoa kokonaisuudessaan. S:n tehtä-

vänä on armeian kokoonpano sotaa varten, sota-

liikkeiden lähtökohdan (operatsionibaasiksen) ja

päämäärän määrääminen, sotanäyttämön valmis-

taminen, mikäli se on mahdollista, armeian kokoa-
minen, liikkeiden johtaminen, taistelujen ajan ja

paikan määrääminen, saavutettujen voittojen

oikea käyttäminen ja kärsittyjen tappioiden seu-

rausten tyhjäksi tekeminen, y. m. Taktiikka
taas tarkoittaa sotavoimien käyttämistä yksi-

tyistä taistelua varten. On kuitenkin vaikea vetää

jyrkkää rajaa s:n ja taktiikan välillä, koska ne
käytännössä monella muotoa sekaantuvat toi-

siinsa ja pysyväisesti vaikuttavat toisiinsa. —
Jo kreikkalaiset ja roomalaiset käsittelivät s:iaa

tieteellisesti ja koettivat päästä sen lakien pe-

rille. Tieteellisen s:n herätti uudelleen eloon

Lloyd (1729-83). Napoleonin s:iaa selvittivät

nerokkaasti Jomini (ks. t.) ja preussil. C 1 a u-

sewitz (1780-1831), y. m. Kun sana strate-
ginen liitetään määräyksenä nimisanaan, tar-

koitetaan, että kysymyksessä olevalla seikalla on
merkitystä sodan kulkuun nähden, esim. strate-

ginen voitto tai tappio on menestys tai vastoin-

käyminen, joka vaikuttaa koko sodan kulkuun
ottamatta huomioon, onko taistelu taktillisessa

suhteessa voitettu vai menetetty, [v. Clausewitz,
,Vom Kriege" ; Jomini. ..Pröcis de l'art de la

guerre"; v. Blume, „Strategie"; Scherff, „Die
Lehre vom Kriege"; v. d. Goltz, ,.Das Volk in

n" ja ..Krieg- und Heerfuhrung"; v. Caem-
„Die Enlxvirkelung der strategisehen Wis-

senschaft im 19. Jahrhundert"; v. Verdy du Ver-
nois. ..Studien iiber den Krieg"; Oman, ,,A his-

tory ui t li e art of \var": Maude, ,,Die Entwicke-
lung der modernen Strategie" (engl. alkuteos).

J

Stratford de Bedcliffe fsträtfad da redl.lifj,

Stratford C a n n i n g (1786-1880). viskouutti,
engl, diplomaatti, tuli 1808 lähetystösihteeriksi

Konstantinopoliin ja sai 1812 aikaan rauhan Tur-
kin ja Venäjän välillä; toimi sittemmin lähetti

läänä Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja 1824-27 sekä

Yen.ij-.illa ett i turkissa kreikkalaisten hyviksi.
V. 1833 S. määrättiin lähettilääksi Pietariin,

mutta Nikolai I ei suostunut ottamaan häntä
vastaan, minkä vuoksi S. siitä lähtien kantoi
kaunaa häntä vastaan. Vv. 1842-58 S. uli lähet

tiläänä Konstantinopolissa toimien menestyk-
sellä venäläisvastaiseen suuntaan. Hän saavutti

suuren vaikutusvallan myöskin Turkin sisällisissä

asioissa ; edistäen reformipyrintoja hän m. m.
sai kidutukset poistetuksi; hankki myöskin
Layardille ja Chesneylle luvan ryhtyä kaivaus-

töihin Ninivessä ja Kypros-saarella. [Lane Poole,

„Life of S. R."] J. F.

Stratford-on-Avon [strätfad-an-civvf, kau-

punki Länsi-Englannissa, \Varwiekin kreivikun-

nassa, Avonin (josta kanava Warwickin ja Bir-

minghamin kanaviin) varrella, ratojen risteyk-

sessä, Birminghamista etelä-kaakkoon; 8,310 as.

(1901). — Paljo Shakespearen-muistoja : Shake-

spearen syntymätalo (Shakespeare-seuran ostama
18471. kaunis Holy Trinity-kirkko (rak. vanhan,

jo 691 olemassa olleen luostarin paikalle), jossa

Shakespearen hauta ja kuvapatsas, kaupungin-
talon (per. 1633, uusittu 1767) edustalla Gar-

rickin 1769 lahjoittama Shakespearen muistopat-

sas, toinen, yliluonnollista kokoa on kaupungin
puistossa; Shakespeare niemorial-rakennus (per.

1877), jossa teatteri, taidekokoelma ja kirjasto.

— S. -o. A:n paikalla oli jo roomal.-aikana asutus.

Strathcona [sträpko'un9], Donald Alexan-
der Smith (1820-1914), lordi, engl. valtio- ja

rahamies, kotoisin Skotlannista; muutti 1838

Kanadaan, missä rupesi Hudson's bay komppa-
nian palvelukseen tullen 18S9 yhtiön kuvernöö-
riksi. Hän toimi varsinkin kaukaisen Manitoban
maakunnan kohottamiseksi ; hänen ansiokseen on

luettava v. 1885 valmistuneen Kanadan Paeific

radan aikaansaaminen; valittiin 1870 Manitoban
eduskuntaan ja 1871 Kanadan parlamenttiin.

V. 1896 S. tuli Kanadan ylikomisaariksi. Suu-

resta omaisuudestaan hän lahjoitteli varoja eri

tarkoituksiin; buurisodan aikana hän asetti 609-

miehisen ratsuväenosaston hallituksen käytettä

vaksi. J. F.

Stratigrafia (lat. strätum = levitetty, kerros, ja

kreik. graphein = piirtää, kirjoittaa), se geologian

osa, joka käsittelee muodostumain ikäsuhteita ja

kerrosjärjestystä. P. F.

Stratiootit (kreik. 8tratiö'tes = soturi) , Alba-

niasta ja Moreasta kotoisin olevia, kevyesti ases-

lettuja ratsumiehiä, joita ennen vanhaan käytet-

tiin Venetsian, Ranskan ja Espanjan palveluk-

sessa.

Stratiotes ks. S a h a 1 e h t i.

Strato-cumulus (lat.), pilvimuoto ks. Pilvet,
palsta 623 ja liitekuva Pilvimuotoja II.

Stratum [-ä-] (lat., = levitetty, kerros), anato-

miassa esim. s. corncum, ihon sarveiskesi, s. Mol-

jiighi, nilakerros.

Stratus dat. strätti8 = levitetty), pilvimuoto ks.

Pilvet, palsta 623.

Strauss [straug], David Friedrich
(1808-74), saks. teologinen kirjailija. S., joka

syntyi vViirttembergin Ludwigsburgissa, opi-! di

Haiuin johdolla Tiibingeni- ä ja Hegelin johdolla

Berliinissä. Hänen radikaalinen kantansa esiin-



79 Strauss- Streljbitskij BO

lyi riisin teoksessa „Das Leben Jesu I ri1

i
: i beitet" 1 1835) jo > hän yritti osoit I i

-uksen elämän alkukristillisen seurakunnan myto
logisoivan messiastoivon tuotteeksi. Kirja berätti

tavatonta paheksumista ja suunnattoman mä
\.i takirjoituksia. V. 1839 s. kutsuttiin teologian

professoriksi Zttrichiin, mutta a etettiii Ikein

kohta eläk] eelle I an a ise puh jenneiden levotto

muuksien takia. Nyt S. julkaisi teoksen »Christ-

liche Glaubenslehre" (2 uid., 1840-41), joka tab

too kuvata kristillisten dogmien särkymistä ja

häviötä. Katkeroituneena epäonnistuneesta val-

t iollisesta toiminnasta ja onnettomasta avioliitosta

laulajatar Schebestin kanssa s, antautui yhä jyr-

kempään radikalismiin ja julkaisi 1872 teoksen

. . 1 )it alte unil der n<-uo Glaube", jossa bän tyk

I :u im hylkää kristinuskon ja esittää matsiisdis

tisen uskontunnustuksen. V. 1864 julkaistu kan-

santajuinen esitys Jeesuksesta ..Das l.el.en Jesu

iii i- das deutscbe Volk" ei enää saavuttanut, sa-

maa huomiota kuin ensimäinen. Kaikista kris-

tinuskon vastustajista 19:nnellä vuosis. S. oli

epäilemättä tieteellisesti pätevin. Multa hiilien

kritiikkinsä oli suuressa määrin riippuvainen

Hegelin ja Baurin perusteista ja sortui niiden

mukana. Yleisellä kirjallisella alalla S. on myös
julkaissut useita arvokkaita teoksia, esim. „U1-

i ich von Ilutten" (1858), ..Herman Samuel Rei-

niarus" (1862), ..Voltaire" (1870). [Hausrath,
..David Friedrich S. und die Theologie seiner

Zeit" (1876-78, 2 uid.); Zeller, ..D. Fr. S. in sei-

ncm Lelien und seinen Schriften gesebildert"

|1S74).J
'

E. K-a.

Strauss [straus]. 1. Johann S. (1804-49),

vvieniläinen tanssisäveltäjä. Toimittuaan ensin

apujohtajana Lannerin orkesterissa S. perusti

oman tanssisoittokuntansa 1825. Tuli valssisävel-

lyksistään kuuluisaksi ja teki (v:sta 1833) orkes-

tereineen konserttimatkoja monin paikoin, 1S37

Pariisiin ja Lontooseen asti. Tuli 1S34 rykmentin
kapellimestariksi ja 1835 Wienin hovitanssijais-

ten musiikin järjestäjäksi. S:n kootut teokset

julkaistiin 1889 (7 os.. yht. 470 sävellystä). —
2. Johann S. (1825-99), edellisen poika, perusti

1S44 oman soittokunnan, mutta otti isänsä kuol-

tua huostaansa hänen orkesterinsa, kehittäen sen

esitystaitoa vielä entistä loistavammaksi. Teki
useita konserttimatkoja Pietariin, Berliiniin, Lon-
tooseen ja Pariisiin, jopa Ameriikkaankin. Jätti

1SG3 orkesterinsa Josef ja Edvard veljilleen

ja rupesi operettisäveltäjäksi. Hänen tunnetuim-
mat teoksensa ovat : valssi ..Au der sehönen
blauen Donau" ja operetti ..Die Flederinans"

(1874). /. K.

Strauss /Uinu*/. Richard (s. 1864), saks.

säveltäjä, nyk. maalailevan tyylin rohkein ja

kuuluisin lipunkantaja. Saatuaan jo 1881-84

ensimäiset suuremmat sävellyksensä (jousikvar-

tetin, sinionian y. m.) julkisesti esitetyiksi S.

kutsuttiin 1S85 Biilov/in toimesta hovfkapellimes-
tariksi Meiningenim. Siellä hiin sai voimakkaita
virikkeitä ..tulevaisuuden musiikin" harrastuk-
seen. Siirtyi hovikapellimestariksi Miincheniin

(1886), We"imariin (18S7), jälleen Möncheniin
(1889) ja viimeksi Berliiniin (1898), jossa hänet
1004 nimitettiin ..ken raalimusiikki tirehtööriksi".
Sävelsi i! sinfoniaa, 5 oopperaa (,,Salome",
..Elektra" y. m.), 8 sinfonista runoelmaa (..Kuo-

lema ja kirkastus", 1890, ..Till Eulenspiegel",

- oka i lelamä". 1 899, j . m,
I i

aaa

iin, viulusonaatin, sellosonaatin, lauluja y. m.

S:n vahvana puolena OD loi-lavan t ait urill imu
oitinnus; sävelten tonaalisista uhtei ta hän

tahallaan ei välitä aiheittensa valinnassa S. on

osoittanut yhfi enenevää taipumusta taiteellisuu

den ulkopuolelle käyvään ensatsioninhakuun.
/. K.

Strecker [iin koi /. A doll I-' r i e d r i c h

Ludvig (1822-71), saks. kemisti, prof. ensin

K i istiaaniassa, sitteminiii \\ iii /J.urgi-sa. on teli

nyi tärkeitä tutkimuksia orgaan. kemian alalla,

m. m. alaniinin ja maitohapon synteesin, sekä

julkaissut aikoinaan yleisesti käytetyn oppikirjan
,,Lehrlnirh • der Cliemie" | Kegnaiiltin teoksen mu
kaani. Edv. II j.

Street [strtt], George Edmund (1824 si
,

.

engl. arkkitehti, uusgoottilaisen tyylin edustaja,

opiskeli 4 v. Gilbert Scottin luona; V:sta 1849

omintakeisesti, etenkin kirkkoalalla toimien, ra-

kentanut m. m. Dublinin Christ Church cathedralin

ja Bristolin katedraalin laivan. Hänen tunne
tuin työnsä mi kuluminkin New lavv courts (oi-

keuspalatsi) Lontoossa, monenmoisia ristiriitoja

aiheuttanut ja erilailla arvosteltu rakennus. S:n
vahvin puoli oli 1200-luvun gotiikka; akatemian
professorina hän piti huomiota herättäneitä luen

toja keskiajan taiteesta ja julkaisi opintomat-
koiltaan ,,The brick and marble arehitecture of

northern Hah " (1856) ja „Gothic arehitecture in

Spain" (18G5). S. on haudattu Westminster Ab-
bey 'hi n. V-n N.

Streikki (engl. strike = lyödä), työlakko.

Streitberg [sträitberhjj, \V i 1 h e 1 m (s. 1864).

nuoremman sukupolven huomattavimpia germ.

kielten tutkijoita, vertailevan kielitieteen pro-

fessori Miinehenin yliopistossa, julkaisi perusta-

massaan sarjassa ..Germanische Bibliothek, Samm-
lung germaniscber Elementar- und Hand-
lni( hei" alkugermaanilaisen kielen kieliopin

..Urgermanische Grammatik" (1896), sekä ,.Go-

lisehes Elementarbuch" (1906) ja ..Die gotischi

Bibel" (1908). Useat hänen kynästään lähteneet

tutkielmat vertailevan kielitieteen alalta ovat

ilmestyneet aikakauskirjassa „Indogermanische
E'orschungen", jota hiin (v:sta 1891) julkaisee

yhdessä Brugmannin kanssa. Yhdessä Hirtin

kanssa S. julkaisee (v:sta 1902) sarjaa „Indoger-

maniscbe Bibliothek (Sammlung indogermanischer
Lehr- und Handbiieher)". B. 8-hti.

Strelitz [strelits], herttuakunta, muodostaa
Hatzeburgin ruhtinaskunnan ohella Mecklenburg-

S:n suurherttuakunnan (ks. Mecklenburg),
Mecklenburg-Schvverinin itäpuolella; 2.548 km2

,

88,452 as. (1905). — Herttuakunnassa on kau-
punki S. (All-S.), etelään Neustrelitzistä; 4,382 as.

(1905). — Vanha linna (nyk. kuritushuoneena).

Tekn. oppilaitos. Sekalaista teollisuutta. — Sa^
kaupunginoikeudet 1349.

Streljbitskij [-li'-}, Ivan Afanasjevits
1828-1900), ven. sotilas, kenraali, kuuluisa karto-

grafi ja tilastotieteilijä, sai 1865 tehtäväkseen

toimittaa ..Euroopan Venäjän erikoiskartan"

(mittakaavassa 1:420.000), joka valmistui 1873

ja käsittiiii myöskin osia Preussista, Itävalta-

Unkarista, Turkista sekä Balkanin niemimaan.
Seur. v. S. julkaisi suurtöiseu ja suurta huomiota
herättäneen, planimetrisiin mittauksiin perustu-

van ..Laskelman kaikista Venäjän valtakunnan
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alueista" (piirikunnittain ja kuvernementittain).
Knsimäincn ja perustava laatuaan oli myö-kin
liänen kaikki Euroopan maat käsittävä ,,Super
Kcie de l'£un pe" 1 1882).

Streljna, Strelkan suulla Inkerinmaalla sijait-

seva suosittu huvilapaikka, jossa kesäisin asuu

tuhansittain pietarilaisia, 21 km: n päässä Pieta-

rista. S:n merkillisyyksistä on mainittava Buuri-

ruhtinas Konstantinin perheen omistama suuri

nelikerroksinen hovi komeine puistoineen, alku-

jaan Pietari Suuren rakennuttama 1711. ja vanha
kirkko, jonka Pietari Suuri rakennutti suomalai-

sesta puukirkosta ja jossa liänen ja Katariina 1

vihkimisen kerrotaan tapahtuneen 1707. P. T.

S.trelka (suom. N uoli j o k i), Suomenlahteen
etelästä kiskova n. 25 km:ii pituinen joki Inkerin-

maalla, alkaa Ropsuu hovin seuduilta.

Streltsit (ven. slreljtsy), oikeastaan ampujat,
[ivana. Julman 16:nnella vuosis. perustama henki

vartiaväki, joka sittemmin käsitti koko vakinai-

sen jalkaväen, lukumäärältään joskus 40-50,000

miestä: tunnetut kurittomuudestaan ja kapinalli-

suudestaan, minkä vuoksi Pietari I erään kapi-

nan jälkeen 1698 lakkautti koko s:n joukon.

Streng. 1. Adolf V o 1 d e m a r S. (s. 1852),

yliopettaja, professori. Yliopp. 1808, fil. kand.

1873, fil. lis. 188G (väitöskirja „De Cieeronis ad
Brutum epistolarum libro qui seeundus inscribi-

lur"). toiminut Helsingin suom. alkeisopiston

johtajana 1883-87, nimitetty 1888 latinan ja krei-

kan kielten lehtoriksi ja 1891 yliopettajaksi

suom. normaalilyseoon, jonka rehtorina toiminut
1891-1908. Jäsenenä 1906 asetetussa oppikoulu-
komiteassa. Julkaissut alkeisoppikirjoja.

2. Werner Osvald S. (s. 1872), suom.
lääkäri: lääket. lis. 1900, saavutti väitöskirjal-

laan ..Kxperimentelle Untersuchungen iiber die

Lusscheidung der Bakterien durch die Nieren"
lääket. ja kirurgian tohtorin arvon 1902, nimi-
tettiin bakteriologian dosentiksi 1903 ja bakterio-

iogian ja serologian ylim. professoriksi 1911.

S. on tutkinut toksiinien vaikutusta vereen ja

verta synnyttäviin elimiin. Hänen julkaisuis-

taan mainittakoon vielä: ..Studien iiber das Ver-
haltcn des Rinderserums gegeuiiber den Mikroben"
(1909) ja ..Die Konglutination und die Diagnose
der Syphilis" 1 1911). M. OB.
Strengbergin tupakkatehdas [-hurjin] (omis-

taja Ph. U. Strengberg & C:os a k t i e-

bolag) Pietarsaaressa on Suomen ja Pohjois-
maiden suurin sekä vanhin Suomen nykyään toi-

mivista tupakkatehtaista. Se on kehittynyt siitä

tupakkatehtaasta, jonka perustamisoikeuden 1762
i Pietarsaaren pormestari Lars Blom, kaup-

piaat Anders Böckelman, Johan Steen nuor. ja

Niclas Malm. ja joka oli toinen Suomeen perus-
tettu tupakkatehdas (Turussa ensimäinen, per.

1731). Tehdas, joka 1764 vielä ei ollut käyn-
nissä, valmisti rullatupakkaa ja nuuskaa sekä
sittemmin myös kartuusitupakkaa kotimaisista

Pietarsaaressa oli melkoiset tupakkaistutukset;
a 1369 lopetettiin kotimaisen tupakan käyttö

tehtaassa) ja ulkomaisista tupakanlehdistä.
V. 1767 valmistus oli 18,000 naulaa, 1773 23,785
naulaa ja 1803 34.280 naulaa: työväestö n. 12 hen-
keä. V. ls-12 liikkeen osuuksien enemmistö jou-
tui raatimies Philip Ulrik Strengbergille
1 1805-72) sekä loput 1845 apteekkari Victor Leo-
nard Schaumanille (1822-72). Jonkun aikan sei

sonut tehdas pantiin kuntoon, ja työt aloitettiin

1845. Liike edistyi niin. että esim. työväestön
lukumäärä kasvoi 9:stä 1845 78 :aan 1869;
viimem. v. vuosivaihto oli 24iI.4imi mk. V. 1876
Strengbergin kuolinpesä myi l

/8 osan osuuksista
konsuli Otto A. Malmille |ks. t.) ja sain. v. muo-
dostivat osuuksien kolme omistajaa Ph. I

Strengberg & C:o nimisen yhtiön (pääoma
330,000 mk.), loka 1881 muutettiin o.-y:ksi: sen

alkuperäinen pääoma, 450,000 mk., on sittemmin
5 kertaa kolotettu, viimeksi 1909 5,400.000 mk:aan.
Valmistus on tasaisesti kasvanut: vuosivaihto

sivuutti 1888 V2 niilj. mk., ollen tällöin

538,600 mk., 1900 5,180,700 mk. ja 1914
8,209,100 mk. (lähes puolet koko maamme tupakka-
teollisuuden valmistusarvosta). Valmistus oli jo
vuosisadan puolimaista käsittänyt sikarien val-

mistusta ja 1870-luvulla oli ryhdytty valmista

maan savukkeita (n. 400,000 kpl. keskimäärin
vuosittain 1870-74). V. 1886 järjestettiin erikoi-

nen savukeosasto ja seur. v. valmistettiin jo

3,5 milj. kpl. savukkeita. Sam. v. alkoi myöskin
sikarien ja nuuskan valmistus nopeasti kasvaa;
1886 sikareja oli valmistettu 0,se milj. kpl..

nuuskaa 4,800 kg, 1887 valmistus nousi l,»u milj.

kp] iseen sikareja ja 24,300 kg: aan nuuskaa. V. 1890
valmistettiin savukkeita 3,« milj. kpl., sikareja

2,7 milj. kpl., nuuskaa 71.800 kg, purutupakkaa
18,400 kg, piipputupakkaa 2,600 laatikkoa; 1900
vastaavat luvut olivat: 179.8 milj. kpl., 9,6 milj.

kpl., 205.700 kg. 32,400 kg ja 7.800 laatikkoa;

1910: 290,7 milj. kpl.. 17.» milj. kpl., 336,700 kg,

47,000 kg, 13,000 laatikkoa. - - Vv. 1897-1900
rakennettu n. s. ,,vanha tehdas", 1908-09 siihen

liitetty „uusi tehdas" muodostavat suurenmoisen
rakennusryhmän. — Valmistus jakaantuu savuke-,

sikaari-, kartuusi-, nuuska- ja pikanelliosastoi-

liin. Käyttövoimana. v:sta 1902 sähkö. — V. 1880
työväestö oli n. 100 henkeä, 1890 180 henkeä,
1900 840 henkeä, 1910 1,371 henkeä ja 1914

1,013 henkeä (joista 874 naista). Työväestöllä
on tehtaalla suuri keittiö- ja ruokailurakennus.
— Sairaus-, hautaus- ja eläkerahastot (viimem :ssa

1911 305,800 mk.).

S. t:n tuotteiden, etenkin ..Fennia"'- ja

,,Armiro"-savukkeiden erinomainen menekki Ruot-

sissa aiheutti 1900 päätöksen perustaa sinne

haaratehtaan. Päätös toteutettiin 1903, jolloin

Hernösandissa avattiin tehdas Ph. U. Streng-
berg & C:os A.-B., Jakobstad niinisen,

Ruotsissa rekisteröidyn toiminimen nimissä (osake-

pääoma aluksi 36,000 kruunua, sitten 3 kertaa

korotettu, viimeksi 1914 2 milj. kruunuuni.
Vv. 1906-08 rakennettiin ripeästi kehittyvälle lai-

tokselle mahtava, nelikerroksinen tehdasrakennus.

Savukevalmistus kasvoi kymmenessä v:ssa suu-

remmaksi kuin kaikkien Ruotsin muiden savuke-

tehtaiden valmistus yhteensä. Kehityksen kes-

keytti tupakkateollisuuden muuttaminen valtio-

monopoliksi 1915. — Paitsi Ruotsiin, perustettiin

lisäksi Norjaan. Kristiaaniaan ja Tanskaan.
Kööpenhaminaan haaratehtaal 1912. E. E. h.

Strengnäs ks. S t r ä n g n ä s.

Strepsiceros ks. K u u d u.

Strepsiptera ks. Poimusiipiset.
Streptococcus ks. Streptokokki.
Streptokokki 1. streptococcus (kreik.

etrepto'8 = kierretty, väännetty, ketju, ja kokkos

pyöreä hedelmä), ketjukokki, helminauhan ta-
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paan yhteen liittynyt bakteerisarja (kokki). I 11

laisia ovat esim. ruusun aiheuttaja (Streptoooccus

orysipelatosus) ja iapsivuodekuumeen synnyttäjä
vi t. Bakteerit.
Strich [slrih] (saks., = viiva, linja

saks. millimetrin nimitys (1868-84); Sveitsis6ii

= Vio linjaa = u, s mm; Itävallassa ennen käytettj

\ een 1875) rekryyttien mittaamisessa: 3 Innaa
= 6, in:, nm); Böömissä viljamittana : 4 vierteliä

= 93,3i) 1, pintaniil tana ia f'. S :n >.

Stricte (lat., < atringere = kiristää, kiinnitt iS

a ukarast i. tarkasi i

Strictum jus (lat., = ankara oikeus), yleispäte

vihi, tav. kirjoitetussa lussa oleviin liksussäan-

nöksiin perustuva oikeus. Jo roomalaiset asetti

vat vastakohdiksi s. j :n ja kohtuudenmukaisuu-
den (cequiias), ja kaikkina aikoina on ollut suuri

merkitys sillä kysj myksellä, missä määrin oikeutta

käyttelevä viranomainen saa lieventää s. j :ia

ottamalla kohtuusnäkökohtia huomioon. Hilloin

laki itse osoittaa hänelle tämän tehtävän, on asia

yleensä selvä, mutta, vastakkaisessakin tapauk-

sessa jääpi näille näkökohdille usein jonkun ver-

ran sijaa, vaikkakin sääntönä on, ettei tuomari

kohtuuden vaatimuksia tyydyttääkseen saa s. j:n

ohjeista poiketa. Likeisessä yhteydessä tämän
kanssa on nykyaikaisessa oikeustieteessä paljon

pohdittu kysymys tuomarin n. s. vapaasta oikeu-

den etsinnästä ja löydännästä (freie Rechtsfin-

dung), josta mielipiteet käyvät suuresti erilleen.

Sen oikeana pidettävä (eräissä lakikirjoissa julki-

lausuttukin) perusajatus voidaan lyhyesti ilmaista

niin, että milloin laki (tai vakaantunut oikeus-

tapa) ei anna johtoa, milloin siis laissa on ,,auk-

koja", tulee tuomarin noudattaa sitä ohjetta,' jonka
hän itse lainsäätäjän asemassa saat-

taisi voimaan. — Yleensä katsotaan välitystuoma-

rien olevan s. j :iin nähden vapaammassa ase-

massa kuin valtion tuomioistuimet. — Omansa
lieventämään sitä kohtuuttomuutta., joka usein-

kin välttämättömyyden pakosta johtuu säädetyn
oikeuden tarkasta sovelluttamisesta (,,summuui

jus summa injuria"), on armah du soikeu-
den käyttäminen. R. E.

Stridor (lat. stridor), korina, kohina, kurkun-
pään ahtaudesta aiheutuva koriseva tai kohiseva
hengitysääni.

Stridulatsioni (lat. stridulus = sihinä, < stri-

d&re = vinkua) , eläint., määrättyjä ruumiinosia t.

erikoisia s.-elimiä vastakkain hankaamalla ai-

kaansaatu ääni, etenkin hyönteisillä (heinäsir-

koilla, laulukaskailla ja eräillä muilla), sitä-

paitsi myös muutamilla äyriäisillä ja hämä-
häkeillä. Samantapaisia hankausääniä voivat
myös eräät kalat synnyttää. S.-kyky on nähtä-

västi yhteydessä sukupuolielämän kanssa (tav.

se puuttuu t. on heikommin kehittynyt naarailla i.

/. V-s.

Strigidse 1. S t r i g e s ks. Pöllö t.

Striktuuri (lat. striciiVra) ks. Stenoosi.
Strindberg [-bärj], Johan August (1849-

1912), ruots. kirjailija, synt. 22 p. tammik. 1849

Tukholmassa, k. 14 p. toukok. 1912. Jo koulu-

aikana heräsi S:ssä vastustushalu ja uskonnolli-

sia epäilyksiä. Hänen levoton luonteensa ajoi

häntä toisesta yrityksestä toiseen. Niinpä hän
tultuaan ylioppilaaksi 1S67 keskeytti moneen ker-

taan lukunsa, toimi kansakoulunopettajana, koetti

onneaan sekä näyttelijänä että näytelmänkirjoit-

i ja työskenteli usei s anomalebdissä, kun
ne, sai kirjastonapulaisen viran Tukholm

niinen en-! j ri

tyksiään kaunokirjallisella

alalla oli neljä nä
J

I elmää
niiden joukossa en

nen suorasanainen .•

dosi elma .. Mä I er i tlofista,

jota hän tui haan tarjo i

useille teattereille. Tämil
näytelmä (suom 1909),

jossa 20-vuotias nuorukai-
nen esiintyy valmiina i a

-

tariuna n miehenä, toiselta

puolen ihanteellisen totun

den puoltajana, toiselta

pettyneenä elämäntunti
jana. ilmestyi runomuotoon
uusittuna 1 s 7 S . heratta , . -, ,, , = u

. Vugust Strindberg. (S.H.i
malta kuitenkaan minkään-
laista huomiota. Nykyään sillä on ensimäinen sija

I luotsi n historiallisten näytelmien joukossa. S. teki

nimensä laajemmissa piireissä tunnetuksi va.-t i

romaanillaan „Röda rummet" tls7it, suom.),

tuolla loistavalla satiirisella kuvauksella, jonka
vertaista ei Ruotsin kirjallisuudessa ole toista

ja joka hyökkäsi kaikkia yhteiskunnan so

vinnaisuuksia vastaan. Tämän teoksen jälkeen,

joka yhtä suuressa määrin hämmästytti kuin

suututti ja ihastutti yleisöä, S. julkaisi useita

sivisl yshistoriallisia teoksia: ..Kulturhistoriska

studier" (1881), „Gamla Stockholm" (1880-82

..Svenska folket i helg oeh söeken, i krig oeh

fred" (1881-82) . mutta palasi jälleen kaunokii

jaHiselle alalle teoksellaan ,,Det nya riket" (1882),

jossa hän tähtää verisen ivansa varsinkin arvos

telijoitaan vastaan, sekä näytelmillään ,,Herr

Bengts hustru" (sam. v.) ja „Lyeko-Pers resa"

(sam. v., suom.), joista jälkimäinen on satii-

rinen satunäytelmä. V. 1882 ilmestyi niinikään

ensimäinen osa novellisarjaa ..Svenska öden oeh

äfventyr" (suom.). Senjälkeen seurasi kokoelma
satiirisia kiihotusrunoja „Dikter" (1883, suom.).

runovihkonen „Sömngängarnätter" (1884), kiista-

kirjoitukset „Likt oeh olikt" (sam. v.), sekä

optimistiset kuvaukset ,,Utopier i verkligheten"

(1885, suom.). Teoksessa „Gi£tas" (I os. 1884,

suom.), jonka johdosta S. vedettiin oikeuteen,

mutta julistettiin syyttömäksi, hän tekee anka-

ran hyökkäyksen ehtoollisoppia sekä, saman ker-

tomuskokoelman toisessa osassa (1886, suom.),

naista ja avioliittoa vastaan. Tätä taisteluaan

hän jatkaa näytelmässään ..Fadern" (1887, suom.).

jossa hän päästää hillittömiin vihansa valloilleen.

Oman elämänsä kehityksen S. paljastaa laajassa

kolmiosaisessa teoksessaan ..Tjenstekvinnans son"

(1886-87); sen jälkeen seuraavat huvinäytelmät
. . Kamraterna" (1S88), ,,Fröken Julie" (sam. v.),

romaani ..Tschandala" (tanskaksi 1889, ruotsiksi

1904), realistiset saaristokuvaukset „Hemsöborna"
(1887, suom.), „Skärkarlslif" (1888) ja ,.I hafs-

bandet" (1890). luonnokset „Blomstermälningar
cch djurstyeken" (1888) ja matkakertomus ,.Bland

franska bönder" (1889). Kemiallisia ja alkemis-

tisia tutkimuksia käsitteleviit S:n kirjat „Tryekt
oeh otryckt" (1890) ja „Antibarbarus" (saksaksi

1894). S :n sisäisiä taisteluja, hänen elämiinsä

synkintä kautta, kuvastavat teokset „Die Beichte

eines Thoren" (1893), joka Saksassa aiheutti
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oikeusjutun häntä vust.i;m, ..Inferno" (1S!I7I.

„Legender" (1898), ..Tili Damiisku*" i ! -TTT. 1S!>8

1904). Selvittyään tästä mielentilasta hän luo

sarjan historiallisia näytelmiä „Folkungasagan",
,Gustai Vasa" (suom.), „Erik XIV" (1898, suom.),

Gustai Adolf (1900). „Engelbrekt" (1001),

,Carl XII" (1902, suom.). Näytelmät „Midsom-
mar" (1901), „Pask" (sam. v., sunni.). „Döds-

dansen" (sam. v.), „Drömspelet" (19(t2i y. m.,

samoinkuin kertomukset „Sagor" (1903, suom.),

..Ensam" (sam. v.. suom.), „Götiska runimet"
(1004. suuni. i. ..luida rummefin jatku, sekä

Svarta fanor" (1907), jossa S. hyökkää raa'asti

tunnettujen henkilöiden kimppuun, paljastavat

sielutieteellisesti mielenkiintoisia puolia kirjaili-

jan kehityksessä. Vielä ovat mainittavat histo-

rialliset pikkukertomukset „Histuriska minia-

tyrer" (1905), „Nya svenska öden" (1906).

S:n kootut romaanit ilmestyivät 1899-1901 sekä

näytelmät 1903-04.

S:n tuotanto on monipuolinen ja laaja, mutta
arvoltaan hyvin epätasainen. Aloitettuaan selvä-

aatteisena ja rohkeana realistina hän siirtyi vähi-

tellen taikauskon, lapsellisen mystiikan ja kato-

listen haaveiden valtaan: jyrkästä sosialistista

ja l\ousseau'n ihailijasta tuli henkinen aristo-

kraatti, aviorakkauden puolustajasta hurja nai-

senvihaaja ja viimeisissä teoksissaan hän päätyi

sangen subjektiiviseen hyökkäys- ja puolustus-

taisteluun. S:llä on neroa säkenöivien teosten

rinnalla myös sellaisia, joissa ei ole järkeä eikä

järjestystä. Hänen esitystapansa on harvinaisen
ia ja voimakasta, usein väkivaltaista ja

karkeata, ja hänen tuotantonsa jättää mieleen
voimakkaan vaikutuksen S:n hellittämättömästä
taistelusta yhteiskunnan sovinnaisuuksia vastaan
ja hänen lahjomattomasta, vaikka räikeästä

totuudenjulistamishalustaan. //. Kr-n.

Stringendo l-ndze'-] (it.), mus., kiihtyen, niin

että esitys muuttuu vähitellen sekä nopeammaksi
että voimakkaammaksi. S:n vastakohta on
smorzando (ks. t.). /. K.
Stringocephalus, lonkerojalkaissuku devoni-

kaudelta: tärkeä opaskivettymä.
Strinnholm. Anders Magnus (1786-

1862), ruots. historiantutkija. Vaikka köyhyys
ehkäisi S:u opintoja, niin ettei hän koskaan yli-

opistossa suorittanut mitään opillista tutkintoa,

teki hän kuitenkin pian itsensä huomatuksi laa-

joilla ja perinpohjaisilla. Ruotsin historiaa kos-

kevilla tutkimuksillaan, joilla yhä vieläkin on
pysyvä arvo. Hänen pääteoksensa ovat ..Svenska
Folkets historia" (v:een 1319, 5 laajaa osaa,

1835-54), ..Svenska folkets historia under konun-
garne ai Vasa ätten" (3 os.. 1819-24) ja „Sve-

historia i sammandrag" (v:een 1560, 3 os.,

1857-60). S :n tutkimustyön ansiollisuus tuli myö-
hemmin monella lailla ulkouaisestikin tunnuste-
tuksi: hänet valittiin 1834 Kirjallisuus-, historia-

ja antikviteettiakatemiaan, 1837 Ruotsin akate-
mian. 184.3 tiedeakatemian jäseneksi, tuli 1842
kunniamaisteriksi Upsalassa: hänelle myönnet-
tiin ensin pienempi, sitten suurempi valtion eläke.

K. G.

Strix ks. Pöllöt.
Strobl lsli'~hl], Ala jos (s. 1856), unk. kuvan-

veistäjä, opiskeli m. m. Wienissä Zambuschin
johdolla, herätti suurta huomiota jo ensimäisellä
julkisella esiintymisellään : Budapestin ooppera-

taloa varten valmistamillaan, Spontini'a, Chftru-

bini'a, Lisztiä ja Erkeliä esittävillä kuvapatsailla.
Hänen muista teoksistaan ovat huomattavimmat:
Perseus, J. Arany, Elisabeth kuningatar (Mi
koleissa), Unkarin vapaustaistelu, sekä Deäkin
sarkofagi.

Stroboskooppi (kreik. strobos = pyörre, ja sko-

pe'in = katsella), toinen f e n a k i s tosk o o p i n

iks. t.) tai fantaskoopin (ks. t.) nimitys.

Jälkimäistä levynmuotoista kojetta sanotaan myös
stroboskooppiseksi levyksi. S:ii lii

kettä esittäviä kuvia voivat useat henkilöt

samaan aikaan nähdä, kun kojeelle annetaan
onton silinterin muoto (stroboskooppi n e n

silinteri). Se valmistetaan pahvista ja sen
yläreunaan leikataan sivuviivojen suuntaisia,

suorakaiteenmuotoisia, yhtä etäällä toisistaan ole

via aukkoja, joista voidaan katsella liikkeessä

olevan kappaleen eri asentoja esittävää, silinterin

sisäpinnalle sovitettua kuvasarjaa. Silinteriä sen

pystysuorassa olevan akselin ympäri pyöritet-

täessä katsojan silmän ohi nopeasti kiitävät

kuvat herättävät hänen tajunnassaan käsityksen
liikkuvasta kappaleesta, vrt. myös P r a k s i n o-

skooppi. U. 8:n.

Stroboskooppinen levy ks. Strobo-
skooppi.
Stroboskooppinen silinteri ks. Strobo-

skooppi.
Strofantiini, troopillisessa Afrikassa kasva-

vien Strophantus-l&jien siemenissä esiintyvä

myrkyllinen glykosidi. Siemenistä valmistetaan
tinktuuria, jota käytetään lääkkeenä sydäntau-
deissa. Vaikutukseltaan samantapainen kuin
/////i/.(/is-kasvista saatu rohdos. S. S.

Stroganov [ströganof], rikas von. aatelissuku.

sai 16:nnella vuosis. haltuunsa laajoja alueita

Koillis-Venäjällä ja vuorikaivoksia Uralissa.

V. 1582 S:t kannattivat Jennakin Siperiau-ret-

keä ja saivat pitkäksi aikaa haltuunsa Siperian

kaupan.
1. Grigori] Aleksandrovits S. (1770-

1857), kreivi, toimi lähettiläänä Espanjassa, Tuk-
holmassa 1812, myöhemmin Konstantinopolissa.
— 2. Pavel Aleksandrovits S. (1774-

1817). kreivi, tuli 1802 sisäasiainministerin apu-

laiseksi; oli Aleksanteri I:n hallituksen alku-

aikoina keisarin lähimpiä neuvonantajia ja muo-
dosti yhdessä Kotsubein ja Novosiltsevin kanssa
n. s. triumviraatin. Vv. 1805-07 S. oli diplo-

maattisissa toimissa, meni 1807 sotapalvelukseen

ja otti osaa Suomen sotaan ja taisteluihin Napo-
leonia vastaan. — 3. Sergej Grigore-
vits S. (1794-1882), kreivi, kenraali, S. l:n

poika; oli 1835-47 Moskovan opetuspiirin kuraat-

torina toimien monella muotoa yliopiston ja

koululaitoksen hyväksi; johti v:sta 1857 arkeo-

logisia kaivauksia, perusti 1S59 arkeologisen

komissionin, oli jonkun aikaa Moskovan ken-

raalikuvernöörinä, rautateiden pääkomitean esi-

miehenä ja perintöruhtinas Nikolain kasvatta-

jana. Hänen veljensä poika Grigorij S.

(1824-79) meni 1856 naimisiin Nikolai I:n tyt-

tären Marian. Leuchtenbergin leskiherttuattaren

kanssa. </. F.

Strohal [ströal], Emil August (s. 1844)

saks. oikeusoppinut. v:sta 1894 professorina

Leipzigissä; teoksia: ..Das deutsche Erbrecht

nach dem biirgerlichen Gesetzbuche" ( 1896) . ..Der
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Sachbesitz nacb dem bllrgerl. Gesetzbuche" (1897),

y. m.

Stroma [('>/ (kreik., = levitettävä, matto, alus

pai ja), t uk ikudo i, joko nui.nl.. taa esim. jollekin

rauhaskudokselle ja kasvainkudot elle peru

kudoksen.
Strömberg [-oärj], Nils (1646-1723 ki

ruots. sotilas; palveltuaan Sollannissa tuli it> s '.i

Skaraborgin rykmentin päälliköksi, i~i>'.\ kenra .li

luutnantiksi, 1705 kuninkaalliseksi neuvokseksi ja

Viron kenraalikuvernööriksi; puolusti 1707 Lii-

vinmaata venäläisiä rastaan, tuli L709 Liivin

maan kuvernööriksi ja puolusti kauan ja urheasti

Riikaa, missä hänen lopulta kuitenkin täytyi an-

tautua, jclloin hauta ja useita upseereja vastoin

antautumisentoj a pidettiin vankeina; tuli 1711

kamarikollegin ja valtiokonttorin presidentiksi.

J. F.

Stromboli ks. L i \> a r i n-s a a r e t.

Strongylidae ks. Sukkulamadot.
Strongylus (Eustrongylus), sukkulamatosuku,

tunnetuin laji, punertava S. gigas on suurin tun-

nettu sukkulamato, naaras voi niin. tulla 1 m:n
pituiseksi ja 12 mm paksuksi (koiras vain 1

/3 m
pitkä). S. iiii/us elää useiden petoeläinten, joskus

myös nautaeläinten ia hevosen, harvoin ihmisen

munuaissuppilossa. Kehitystapaa ei tunneta tar-

kemmin. /. V-s.

Strontiaani ks. S t r o n I i u m i.

Strontianiitti, rombinen, aragoniitin kanssa

isomorfinen karbonaattimineraali (SrC03 ). Tätä
jotenkin harvinaista mineraalia tavataan juo-

nina kalkkimerp liss i W estialenissa. Kivtclim
sokeriteollisuudessa sekä strontium-valmisteisiin.

P. E.

Strontiumhydroksidi ks. S t r o n t i u m i.

Strontiumi (nimi johtuu aineen löytöpaikasta

Strontianshiresta [Skotlannissa]), koin. alkuaine,

joka kuuluu maa alkalimetallien ryhmään. Kein.

merkki Sr. At.-p. ST.oa. Om.-p. 2,5. Se on väril-

tään kellertävä. Esiintyy luonnossa vaikeasti

liukenevana s.-sulfaattina, SrSO, (Coelestin)
a s.-karbonaattina, SrCOa (strontianiitti).
strontiaani on strontianiitista kuumenta-
malla saatu s. -oksidi SrO, joka veden kanssa muo-
dostaa s.-hydroksidia Sr(OH) 3.8HaO. Tätä käyte-

tään sokeriteollisuudessa melassista erottamaan
sokeria, joka yhtyy kuumassa liuoksessa stron-

tiaaniin muodostaen liukenematonta bistrontium-

sakkaraattia, josta sokeri eristetään hiilihapolla.

S. -nitraattia ja s.-kloridia käytetään ilotulituk-

seen in. m. punaista bengaalitulta valmistettaessa,

koska se värjää liekin karmiinipunaiseksi. Yhdis-
tyksissään s. on kahden arvoinen. 8. S.

Strontiumkloridi ks. S t r o n t i u m i.

Strontium nitraatti k s. S t r o n t i um i.

Strontiumsulfaatti ks. Strontiumi.
Stroofi (kreik. strophe' = käänne) , koorin

liike t. käänne antiikkisen teatterin orkhestralla

;

myös tämän käänteen aikana esitetty laulu 1.

säkeistö on runoelmassa kahden tai useam-
man säkeen yhdistys. Sekä antiikkisessa että

uudenaikaisessa runoudessa tapaamme monenlai
sia ja monennimisiä s:eja (Alkaioksen, Sapphon,
stanza-s., kansanrunouden jambinen tai trokei-

nen s., j. n. e.). Erityinen merkitys s :11a on
kreik. koorilyriikassa, esim. Pindaroksen runoissa,

joissa s:ia seurasi samanlainen lyhyt vasta-

säkeistö iks. An ti s tr o f i). Runoelma on ko-

koonpantu tav. useista ä:ei ta (tai yhdenlas
i la likeistä ilman -. mu... h. tusta) 1 a m

"...a .runoissa, niinkuu. uh. I u

meissä ja epigrammeissa, muodostaa i

runon. //. A i
..

Strophanthus hispidus, Apocynacea lennon
kiipivä, ehytlehtinen pensas Vlä-Guineassa, Sen
iemenei sisältävät kitkeränmakuista Btrofantii

mi jota ki\let:in s\d uneni i ikkeen i kuten ///

i/iinlis kasvin lehdistä saatua infusionia. A". /..

Strossmayer [itrös-], 3 o 8 e p h Georg f l s 1

5

L90S), kroatsialainen piispa ja politikko. S. tuli

1849 Djakovärin piispaksi: vastusti Vatikaanin
kirkolliskokouksessa paavin erehtymättömäksi
julistamista-, multa taipui siihen jonkun apin

kuluttua. S. oli innokas kroatsiala in.-n patriootti.

Etupäässä hänen aloitteestaan Byntyi Agramin vii

opisto ja tiedeakatemia. Hän perusti kansakouluja
a Bosnian kroatsialaisia varten seminaarin; toi-

niini julkisuuteen kroatsialaisia kansanlauluja ja

kokoelman ,,Vetcra niouiinienta slavorum meri

dionalium historiani illustrantia" (1863). /. F.

Strozzi [strotsi], firenzeläinen suku, kuului

alkuaan kansanpuolueeseen (popoloni); siitä on

13:nnelta vuosis. saakka esiintynyt huomattavia
jäseniä. Palla S. (k. 1402) oli renesanssisivi-

tyksen suosija, ja diplomaatti, kuului Cosimo dei

Medicfn vastustajiin ja karkoitettiin Firenzestä

1434. Hänen poikansa F i lippo S. (k. 1491)

hankki rahakaupalla suuren omaisuuden, sai

palata Firenzeen, niissä hän 1489 aloitti kuului-

san Palazzo S:n rakentamisen. Filippon poika

Giambattista S. (1488-1538), tunnettu
nimellä Filippo Nuorempi, tuli naimisensa
lohdosta Mediei'en sukulaiseksi, mutta oli sitten

kin heille vihamielinen, jätti Firenzen Alessandro
dei Medici'n tultua 1532 herttuaksi, teki hänen
murhansa jälkeen 1537 yrityksen uudistaa tasa-

valtaa Firenzessä, mutia joutui taistelussa van-

giksi sekä surmasi itsensä. Hänen poikansa me-
nivät Hauskan palvelukseen ja jatkoivat taistelua

Mediei sukua sekä heidän kannattajaansa keisa-

ria vastaan. Eräs haara S.-sukua elää vielä Ita-

liassa. G. R.

Struensee, J o h a n Frederik von
1
1 TM 1

72), kreivi, tansk. valtiomies; synt. Haliessa ; tuli

kaupunginlääkäriksi Aitonaan 1758; seurasi I7(is

69 henkilääkärinä Tanskan kuningasta Kristian

Yll:tä ulkomaanmatkalla, pääsi hänen suosioonsa

sekä myöhemmin kuningatar Karoliina Matildan

(ks. t.) rakastajaksi. Kuningasparin kannatuk-
seen luottaen S. erotti siihenastiset suosikit ja

ministerit, m. m. johtavan ministerin J. U. E.

Bernstorffin, sekä korotti heidän sijaansa toi-

sia, kuten E. Brandtin, josta tuli heikkomielisen

kuninkaan kaitsija. S. lakkautti valtioneuvos-

ton, sai oikeuden antaa käskyjä kuninkaan alle-

kirjoituksetta ja tuli 1771 ministeriksi sekä krei

viksi. Suosien valistunutta yksinvaltaa S. yritti

kehittää elinkeinoja poistamalla niitä rajoitta

vai määräykset, järjestää hallintoa ja raha-

asioita, parantaa talonpoikaissäädyn tilaa, perus-

taa sivistys- ja hoitolaitoksia, lieventää rikos,

lakeja y. m. Mutta hän toimi tässä häikäile-

mättömästi ja väkivaltaisesti, hankki siten itsel-

leen mahtavia vihollisia ja ärsytti kansaa syr-

jäyttämällä tanskan kielen saksan kielen hyväksi';

hänen suhteensa kuningattareen herätti myös pal-

jon pahennusta. Hovissa syntyi häntä vastaan
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tähdätty salaliiM o m. m. kuuluivat kunin-

kaan äitipuoli Juliana Maria sekä perintö

prinssi Fredrik. V. 1772 kuningas pakotettiin

antamaan suostumuksensa S:n, Brandtin ja ku-

ningattaren vangitsemiseen, ja molemmat ensin-

mainitul tuomittiin kuolemaan seka mestattiin.

S:n kohtaloa on usean kerran käsitelty kauno-

kirjallisesi m. m. \. Lundeg&rdin romaanissa
. S.". [Wittich, „S.".] 6. /'.

Strufva /siiliin/ (ruots.), tippaleivos.

Strukel [-ii-]. Mikael (s. 1851), insinööri,

opettaja ja teknillinen kirjailija, kotoisin Itä-

vallasta, sm, liiti insinööritutkinnon Wienin tek-

nillisessä korkeakoulussa, tuli 1879 Helsingin

Polyteknilliseen opistoon graafillisen statiikan

ja rautatierakennuksen opettajaksi ja 1880 tie-,

vesi ia sillanrakennuksen opettajaksi. Opiston

muuttuessa Tekn. korkeakouluksi S. siirtyi sii-

hen sillanrakennuksen ja rakennuskonstrukts-io-
1

1
1 1 1 1 statiikan professorina, erosi 1913 täysin-

palvelleena. Hänen suorittamistaan käytännölli-

sistä töistä mainittakoon piirustukset 80 m:n
pituiseen rautaiseen maantiesiltaan Oulujoen
umnänhaaran yli. Julkaisuista mainittakoon
la.i|i saksani- niinen oppikn

j i liisi ii;;;ji ltict» i
- i

„Der Grundbau" (2:nen pain. 1900), „Der Was-
serbau" (I-IV 1900-04. 2:nen pain. I, 111906-08),

„Der Briiekeiihau" (I, II 1911-13) sekä lisäksi

joukko kirjoitelmia ..Tekniska föreningens i

Finland förhandlingar"issa ja saks. tekn. aika-

kauslehdissä.

Struktuuri ilat. structvfra < struere = raken-

taa), rakennustapa, rakenne.

Struma i tui k. Karasu, vanhan ajan Htrymon),
joki Balkanilla. Bulgaariassa ja Kreikassa, liih-

tee Länsi-Bulgaariasta, Vitosa-vuoriston länsirin-

teeltä, virtaa eteläistä pääsuuntaa yleensä ahtaassa

laaksossa, joka paikoin laajenee leveämmäksi
(Ktistendilin, Dzumajan, Melnikin ja Sereksen
kaupunkien kohdalla), kulkee Sereksen kaupungin
ala puolella Takhynogöl nimisen kalarikkaan jär-

ven ilJ."> km-l halki, laskien pian senjälkeen Kal-
kidiken niemimaan itäpuolella olevaan Orfani'n-

laliteeu: 330 km. — Saa oik. Strumitsa
nimisen lisä joen. jonka laaksossa suurvaltain-

scidassa talvella 1915-lti oli kiivaita taisteluita

engl.-ransk. ja saks.-itäv.-unk.-hulgaar. joukkojen
välillä. Strumitsan varrella, viljavassa laaksossa,

Bulgaarian alueella on Strumitsan kaupunki
(10,000-15,000 as.), joka oli main. taisteluiden

piirissä. E. E. K.
Strumitsa ks. Struma.
Strusa [-U-] (it.). silkkiäistoukan kotelokopan

kokongijätteet, joista valmistetaan haaskio- 1.

veistisilkkiä. Silkkilankaa kotelokopasta kela-

tessa saadaan vain osa langasta eroamaan
raakasilkiksi, jotavastoin loppu on pergamentti-
maiseksi kovettunut. Tästä kotelokopan pohjasta,
-r-ta. saadaan lanka vasta sen jälkeen kuinm ia sitova silkkiliima on käyttämällä hajoi-

tettu. vrt. Silkki. E. J. 8.

Struthio k-. Strutsi.
Strutsi 1. ka m cli kurki (StrutMo camelus),

sm heimoon (Struthionidce) Bileälastaisten jou-
i kuuluva aro- ja erämaalintu. jalkojen ra-

kenteeseen nähden kaikista sileälastaisista ehkä
tyypillisin juoksulintu. varpaiden luku on niin.

vähentynyt 2:ksi ja niistä on sisempi erikoisen

voimakas ja vahvakynsinen
; yleisistä ominai-

suuksista ks. muuten S ileälastaiset. S:n
I. oikeus on n. 2.-. m. kuula ja jalat, pitkät, ruu-

mis vahva-, täysikasvuisen koiraan paino n. 75

kg. Pää on pieni, litteä, nukka suora, leveähkö
Iitti ik n kinen. siimat isot, yläluomet np iroiinii

set. Kaula on tav. punertava, melkein paljas,

samoin vahvat jalat reiden yläosaa lukuunotta
niaita. Muu ruumis on velttojen, koiraalla piki-

mustien, naaraalla ruskeanharmaiden höyhenten
peittämä. Siivet verraten isot. mutta lentä-

miseen aivan kelvot! at. pehmeä- ja veltto

höyheniset; varsinaiset siipi- samoinkuin pyrstö
sulat komeita, pitkiä, riippuvia, koiraalla lumi-

valkeat, naaraalla harmahtavat. S. asustaa

Afrikan ja Lounais- Aasian aro- ja erämaaseu
iloissa, missä vain vähänkin kasvillisuutta ja

vettä on tavattavissa. Ravintona ovat kasvi

aineet, mutta myös hyönteiset, pikku selkäran-

kaiset y. m. eläimet. Aistit, etenkin näkö, ovat

hyvin kehittyneet, henkiset kyvyt sen sijaan al-

haisella kannalla. Vaaran niiatessa s:t pakene-
vat, tavattoman nopeasti (voittavat hevosen, eivät

kuitenkaan ylitä kestäviä), ainakin enemmän
kuin 3 m pitkiä askelia ottaen, mutta voivat

myös puolustautua (esim. munia ja poikasia suo

jellessaan) voimakkain potkuin. Tav. s. elää pie-

nissä parvissa t. perheittäin (koiras ja 2-4 naa-

rasta). Pesänä on syvennys maassa, munia naa
railla yhteensä n. 20-30 ; väriltään ne ovat kel-

1anvalkeat, koko tietysti suurempi kuin millään

muulla linnulla, pituus 14-10, paksuus 11-13 cm.

Hautomisesta näyttää koiras ainakin etupäässä
pitävän liuolta. Vastasyntyneiden poikasten ihoa

peittävät piikkimäiset sarveismuodostukset, sit-

temmin kehittyy samanlainen höyhenpeite kuin
naaraalla. — S. on kaikkialla (etupäässä arvok-

kaiden sulkien vuoksi) innokkaan metsästyksen
esineenä. Liha on syötävää, samoin munat; mu-
nankuoria alkuasukkaat käyttävät astioina.

Nykyään saadaan sulat pääasiassa kesytetyistä

s :ista, joita hoidetaan erityisissä s.-tarhoissa.

Kustakin linnusta saadaan vuosittain n. 30-40 sul-

kaa; sulkien otto tapahtuu joka 8:s kuukausi,
ne leikataan tällöin poikki läheltä ihoa ja tyngät
putoavat pian pois. S:n-sulkien tuotanto on suurin

Englannin Etelä-Afrikassa (arvo 1913 n. 75 milj.

mk.; 85% kokonaistuotannosta); nykyään s:n-

lioitoa harjoitetaan muissakin maanosissa, enim-
män Kaliforniassa. Myös Etelä- ja Keski-Euroo
passa on piruni s. -tarhoja, Ruotsissa tehty yritys

sensijaan epäonnistui. — Kuva liitteessä Afri-
kan eläinkuntaa. — Afrikassa tavataan
2-3 muutakin, etupäässä värin suhteen poikkea

vihi. s. -lajia (joku niistä on kenties vain tavaili

sen s: n muunnos). (1. 1

Strutsilinnut, nimitys, jota käytetään joko

koko s i 1 e ä 1 as t ai s t e n (ks. t~) linturyhmästä

tai, tavallisesti, vain strutsin heimosta
(Struthionidae), johon luetaan strutsin ja

n a n d u n (ks. n.) suvul

.

Struuma liat. struma) ks. K a u 1 a k u p u.

Struve /-«-/. 1. Friedrich Georg \V i I

h el m S. (1793-1864), saks.-ven. astu, n,, mi, 1813

Tarton observatorin astronomi, 1839 Pulkovan

ob ervatorin johtaja. Toimi etenkin kaksoistähti-

astronomian alalla: ..< alalogus novus stellaruiii

duplieium" (1827), „Mens \ micr itriose stella

i nm duplieium" 1 1837 i, Posil - mediaa Btella

rum imprimis duplieium" (1852). Su a ven.
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astemittauksen (päättyi 1855) johtaja; jull

,Arc 'In meridien" 1 1860).

2. Otto Wilhelm S. (1819-1905), von.

astronomi, edellisen poika, 1837 Tarton oh ei

ratorin apulaisastronomi, 1839 i än i apulainen

Pulkovassa, työskenteli isänsä kanssa kai

tähtiastronomian alalla ja jatkoi näitä tutkimuk-
sia myöskin tultuaan (1862) Pulkovan observa-

torin johtajaksi. S:n kaksoistähtihavainnot on
julkaistu »Observations de Poulkowa" sarjan l\

ja K osassa. S:n tieteellinen toiminta kohdistui

lioiksi tähtisumuihin, pyrstötähtiin, tähtiparaJ

lakseihin v. m., ja kaikilla näillä aloilla hän on

saavuttanut huomattavia tuloksia. Otti 1889 eron

virastaan ja eli loppupäivänsä Saksassa. //. /.'.

Struviitti (guaniittil, mineraalina esiin-

tyvä ammoniummagnesiumiosfaatti [(XIUiMrPOi
+ 61IjO], rombisesti hemimorfisesti kiteytyvä.

Sit:i tavataan guanossa ja joskus myös likajohto-

kanavissa. P. E.

Strychnos, Loganiaceoe-heimoon (sukua Gen-

I ia imceceUe) kuuluvia, ehytlehtisiä puita ja pen-

(S.H.)

Strychnos nux vo-

mica: a siemen, 6

poikkiletknttu he-

delmä siemenille, -n.

saita tropiikeissa. Etu- ja Taka
Intiassa kasvavan »s', nu.-r mun
can n. 3 cm:n pituisia, litteitä,

hyvin myrkyllisiä siemeniä käy-

tetään strykniinin- ja brusiinin-

pitoisuuden takia tärkeänä lääk-

keenä, etenkin tonisoivana ai-

neena lainautumisissa y. m.,

myös vatsataudeissa. Monesta
lajista saadaan nuolimyrkkyä,
vrt. myös N u x. K. L.

Stryj, kaupunki Itävallassa,

Galitsiassa, etelään Lembergistä
Dnestrin oik. lisäjoen S:n var-

rella, usean tärkeän radan ris-

teyksessä; 30,895 as. (1910), puo-

lalaisia ja ruteeneja. — Pari
kirkkoa, linna; ylälukio. Nahka-.
rauta- ja mylly-teollisuutta; melkoista kauppaa.
— Suurvaltainsodassa ven. joukot. syysk:n alku-

päivinä 1914 miehittivät ratojen risteyksenä tui-

kean S:n; 31 p. toukok. 1915 itäv. von Linsin
genin joukot sen valloittivat takaisin.

Strykniini, Siri/e/iaos-lajien, etenkin Strychnos
im.r vomican siemenissä esiintyvä, kuolettavan
myrkyllinen alkaloidi. S. on väritön, kiteinen,

kovin katkeralta maistuva aine. Muodostaa suo-

loja, joista s.-n i t r a a 1 1 i a käytetään lajik-

keena. Vastamyrkkynä myrkytystapauksissa ki\

tetään m. m. ulostavia aineita ja kloraalihydraat-

tia. vrt. Ketunmyrkky. S. S.

Strymon ks. St ruma.
Strypa, joki Itävallassa, Galitsian itä-

osassa Dnestrin lisäjoki vas. Suurvaltainsodassa
kesällä 1915 venäläisten peräytyessä Galitsiasta

he pysähtyivät S:lle, jota pitkin taistelurintama

vielä keväällä 1916 kulki. Kiivaita taisteluita

siellä käytiin m. m. lokak. 1915 ja tammik. sekä

kesäk. 1916, joissa venäläiset olivat hyökkääjinä.
Strzygowski Jstsigr/vskiJ, Josef (s. 1862i,

itäv. taiteentutkija, sleesialaisen tehtailijan poika,

toimi ammattilaisena, ennenkuin aloitti yliopis-

tolliset opintonsa Wienissä, jatkaen niitä Berlii-

nissä ja Miinehenissä ; tuli uudemman taidehisto-

rian ylim. professoriksi Grazin yliopistoon 1892,

vakinaiseksi 1894. S. on tutkinut pääasiassa idän

vaikutusta länsimaiseen, etenkin bysanttiseen tai

tee ee fcion hän on luonut paljon uutta valoa.

liuun |. i i|.,irj::itukM iän tilli alalta ovat:

ni oder limu" (1901), .,i\ leina ien ein

l.uiil der fCunstgeschiehte" (1903); muita kiri<,i

tuksia: „Cimabue und Rom" (1888), B

uisi lie Denkmäler" (Bd I & 1 1 1891 G i

\\im],ii des lei rock hei Raphael und Correggio"
(1897), »Die bildende Kun-i d. Gegenwart"
(1907).

Strählman [atröl-J, Johan (1749-1840), kou
lunopettaja ja pappi, yliopp. 1767. opettajana

Viipurin koulussa 1769-80, Valkjärven kirkkobei
rana v:sta 1780, julkaisi (S tr ah lm an n nimeä
käyttäen) saksaksi suonien kieliopin ,, Kirnu i

Sprachlehro" (1816).

Strängnäs [strefjnes], kaupunki Keski Ruot-
i i, Södermanlandissa, kauniilla paikalla Miilu

rin etelärannalla, Mälariiu pistävällä kallioine

niellä vastapäätä Tosterön nimistä saarta, Tukhol-
man-Eskilstunan radalta haarautuvan radan pääte
kohdassa; 3,084 as. (1911).— Komea tuomiokirkko
(vihitty 1291. useita kertoja tulipalon vahingoit-

tama; Sten Sturen, Kaarle IX: n y. m. ruhtinaal-

listen henkilöiden hautoja), ent. piispankartano
(nyk. siinä on korkeampi oppilaitos ja hiippakun-
naukirjasto), piispankartano (v:sta 1650). raati

huone, konsistorin asunto. S:n päämerkitys on
S:n hiippakunnankaupunkina ja läänin koulu-

keskuksena. Asukkaiden pääelinkeinona on maa-
talous. Säännöllinen höyrylaivayhteys Tukholman
kanssa. — S. oli jo pakanuudenajalla Söderman
landin pääpaikka, tuli 1100-luvulla piispanistui-

meksi ja säilytti kauan huomattavan merkityk-
sen; siellä pidettiin useita tärkeitä kokouksia.
m. m. valtiopäivät 1523, joilla Kustaa Vaasa
valittiin Ruotsin kuninkaaksi. (E. E. K.l

Strömbergin konepaja [-börjin] (omistaja

Aktiebolaget Gottfr. Strömberg
osakeyhtiö) Helsingissä, Suomen ensimäinen
ja suurin sähkökonetehdas. Sen perusti insinööri

Gottfrid Strömberg 1889 omassa nimessään. Teh-
dasta on laajennettu 1898, 1907 sekä 1914 ja

1915 ryhdyttiin rakentamaan valimoa ja kone-

pajaa Pitäjänmäelle; lisäksi 1907 per. sähköliike

Loviisassa. V. 1909 S. k. siirtyi nyk. o.-y:lle

(toimeenpanevana johtajana ins. Gottfr. Ström
berg), jonka alkuperäinen osakepääoma 550.000 mk.
1912 korotettiin 700.000 mkiksi. Valmistus käsit-

tää dynamokoneita ja sähkömoottoreita, transfor-

maattoreita, korkea- ja matalajännityssähkö
laitosten laitteita y. m. V. 1890 valmistettiin

10 konetta, yhteensä 180hevosv., 1900 135 konetta,

2,100 hevosv. ja 1914 780 konetta, 17,000 hevosv.

Viimemain. v. valmistus kaikkiaan oli arvoltaan

1,100,000 mk.; työväestö sam. v. 200 henkeä

(1891: 7, 1909: 100 henkeä). E. E. K.

Strömborg [-borj], Johan Elias (1833-

1900). opettaja. Runebergin oppilaana, sittemmin
Porvoon lukion opettajana ja rehtorina S. vuosi

kymmenien kuluessa joutui läheisesti seurustele-

maan runoilijan kanssa ja aloitti jo hänen eläes-

sään laajan teoksensa, joka nimellä ..Biografiska

anteckningar om Johan Ludvig Runeberg" ilmes-

tyi neljänä osana 1880-98. Tämä teos on ensi

sijassa arvokas aineskokoelma, sillä se esiltää

tarkasti pienimpiäkin seikkoja ja tapahtumia,
jotka valaisevat Runebergin elämää ja hänen
teostensa syntyä. — S:n ansiot koulualalla olivat

huomattavat; innolla hän myöskin otti osaa Por-
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voon yhteiskunnalliseen elämään ja Runebergin
kodin hoitoon. II. Kr n.

Strömfelt. Otto Reinhold (1679-1746),

vapaaherra, virkamies; toimi sekä oikeudenhoi-

don että hallinnon ulalla ; tuli 1719 Vesterbot-

tenin ja sitten Kopparbergin Läänin maaherraksi;
oli 17-1 Ruotsin valtuutettuna Uudenkaupungin
rauhanneuvotteluissa; tuli 1723 kamarikollegin

presidentiksi, 1736 Svean hovioikeuden, 174;;

Turun hovioikeuden presidentiksi. J. F.

Strömfors 1. ks. Ruotsinpyhtää. — 2.

Rautaruukki Ruotsinpyhtään pitäjässä, Kymijoen
läntisessä haarassa olevan Strömiorsin kosken
(put.-kork. 3,a m, 720 hevosv. keskiveden aikana)

varrella. Petjärven (ks. t.) säterin maalla (ruukin

alkuperäinen nimi Petjärvi), n. 5 km meren ran-

nasta (jonne yksityinen kapearaiteinen rautatie),

mistä laivaliikenne Loviisaan (20 km S:sta lou-

nais, '.mii ja K. itkaan. Ruukin perustamisluvan
sai 1698 kreivi Juhana Creutz. V. 1711 ruukki
paloi; v:sta 1745 sen rakensivat uudestaan kaup-
pias Jakob Forsel] ja ruukinhoitaja Anders
Nohrström, joille Petjärven kartano ja ruukin-

oikeus olivat siirtyneet. V. 1749 ruukille raken-

aettiin nippuvasara. V. 1783 Jakob Forsellin

poika Henrik Johan af Forselles osti omistusoi-

keuden koko tehtaaseen ja sen tiluksiin. Hänellä.

hänen leskellään ja pojallaan se oli v:een 1876,

jolloin siirtyi jälkimäisen velkojille. Näiltä se

1878 joutui „S. aktiebolag"ille. Tämän 1885 teh-

tyä vararikon se kaikkine tiloineen ja laitoksi-

neen (paitsi kankirautapajaa, jonka vuosituo-

tanto oli n. 2,000 kippuntaa, siihen kuului 5

naulavasaraa, teollisuuspaja, mylly, saha, lohen-

ja siiankalastusoikeus, hyvät metsät, hyvä maan-
viljelys ja karjanhoito) 1886 siirtyi 595.000 mk:n
hinnasta Antti Ahlströmille, ollen nyk. Antti

Ahlström o.-y:llä. Ruukissa 1913 oli ahjotaonta-.

melloitus-, martini- ja valssilaitos, naula- ja

rautalankatehdas, karkea-, musta- ja hienotae-

paja. joiden työväestö yhteensä oli 22 henkeä ja

valmistusarvo 59,000 mk. Sahan vuotuinen val-

iii i -t us on n. 5,000 standerttia. Maanviljelys ja

karjanhoito uudenaikaisella kannalla. Paitsi S:n
koskea Sille kuuluvat Savukoski. Merikoski, Suo-

menkylänkoski sekä osa Kuuskoskea ja Paasi-

koskea. — Työväestö S:ssa ja kaikissa sen laitok-

sissa ja tiloilla n. 600 henkeä (1914). E. E. K.
Strömma. maatila Kemiön kunnassa S:n ka-

navan itärannalla (mannermaan puolella), käsit-

tää 2 tilaa (Kvarnbackan rälssitalon ja Ströms-
bergin ratsutilan), yhteensä 2 manttaalia, n.

850 ha. Tiilitehdas. S., joka mainitaan jo 1434
ja joka keskiajan lopulla oli Fleming-suvulla,
kuului seur. vuosisadalla n. s. kustavilaisiin pe-

rintötiloihin sekä sittemmin m. m. Gyllenhjelm-
ja De la Gardie-. Skalm-, Boije-, Kurek- ja Oxen-
-t jerna-sukujen jäsenille: 1700-luvun alussa omisti
sen majuri Henrik Pilrot (k. 1738) ja viime
vuosisadalla Bremer- ja Kekoni-suvut. Nyk. omis-
taja 11916. v:-ta 1888) tilanomistaja K. A. Wasa-
-1 jerna. Tilan maalla on vanhoja rautakaivok-
-hi i |älkiä 1740- ja 1840-luvuilla tehdyistä kokei-

lu). A. Es.

Strömman kanava ks. Kemiön viri a.

Strömmer, E m my Charlotta ks. A c h t 6.

E. C.

Strömmingsbädan f-hö-J, loistomajakka Me-
renkurkun eteläosassa Bergön ulkosaaristossa.

Norrkallan kalliolla Vargödaggar-kareilla, n. 46

km länsilounaaseen Vaasasta, n. 28 km eteläkaal
koon Merenkurkun (1. Norrskärin) majakalla.
näyttää vaihtamatonta punaista valua,; valaisu

matka 13,a engl. penink.. valonkorkeus veden
pinnasta 16 m, perustasta 13, et. m; valovi e

(Hefner-yksiköissä) t,450. Rak. 1885. h. U-nen.
Strömsbeck, valimo Petalahdella ; sen rakensi

vat 1850 G. ja J. Hedberg. Lakkautettu jo 1859.

Strömsberg- [-bärjj, piispan virkatalo (2 Va
manttaalia, 135 ha) Porvoon pitäjässä, Toivoon
joen varrella 7 km Porvoon kaupungista luotee-

seen. Vesimylly. S. oli 1400- ja 1500-luvuilla

kuninkaankartano (n. s. Porvoon kuninkaankar-
tano, jonka pääpaikkana olivat aika-ajoin myös
Vanhamoision ja Anäsin tilat; S. nimi esiintyy

vasta 1600 luvun alussa). Kustaa Vaasan aikana
se oli Porvoon ja Pernajan, aika-ajoin myös Hei
singin ja Sipoon tahi Pyhtään pitäjät käsittävän
voutikunnan keskuksena. 1570-luvulla tila annet-

tiin Berndes-suvulle, jonka hallussa se oli v:een
1652. Myöhemmin sen omisti vapaaherra Gustaf
Posse (k. 1676; puoliso o. s. Berndes). S:n säteri

peruutettiin 1683 ja määrättiin 1723 Porvoon
piispain virkataloksi. — 1700 luvun lopulla kaup-
pias E. J. Sträle perusti tilan maalle koski-

voimalla käyvän verkatehtaan, joka lakkautettiin

1840. — Päärakennus 1700-luvulta. A. Es.

Strömsdal ks. Juankoski ja Juan
tehdas.
Strömsnäs ks. Y 1 i v e s i.

Strömstad [-städ], kaupunki Etelä-Ruotsissa.

Göteborgs och Bohus Iän nimisen läänin pohjois-

osassa, lähellä Norjan rajaa, Strömsän nimisen
joen suussa, Skagerrakin rannalla, Uddevallasta
lähtevän radan pohjoispäässä; 2,955 as. (1911).
— Ruotsin vanhimpia merikylpylöitä (mutakyl-

pyjä), käytännössä jo 1780-luvulla. Harjoitetaan
merenkulkua; satama erinomainen. Merikoulu. —
Vanha kalastuspaikka, korotettiin 1666 kauppa-
laksi, 1672 kaupungiksi, poltettiin sodassa 1676.

Kaarle XII linnoitti sen, Tordenskjold menes-
tyksettä pommitti sitä 1717.

Strömsvik f-vil.J. allodisäteri Ahvenanmaalla
Finströmin pitäjässä lähellä kirkkoa, ollut 1500-

luvun keskivaiheilta alkaen Gyllenflög-suvulla

sekä Svinhufvud-, Carpelan-, Philip-, Theet-,

Ridderstolpe-, Brummer-, von Hartmansdorff-,
Avellan- y. m. sukujen jäsenillä. Nyk. omistaja

(1910) maanviljelijä J. Isaksson. Ahvenanmaan
kansanopisto ynnä maamies- ja emäntäkoulut toi-

mivat (v:sta 1898) tilan maalla (omalla, lahjoi-

tetulla palstalla). A. Es.

Stsenja 1. Stsenjatev, Daniil, ven. sota-

päällikkö, otti 15 :nnen vuosis. lopulla ja seur.

vuosis. alussa osaa useihin sotaretkiin piirittäen

m. m. 1495 Viipuria.

St. Thomas ks. S a n k t Thomas 1.

Stuart [stjuat], vanha skotl. suku (anglonor-

mannista alkuperää), josta on ollut useita hal-

litsijoita Skotlannin ja Englannin valtaistuimilla,

Kahdennellatoista vuosis. suku sai perinnöllisen

valtiohovimestarin (stevoard) arvon, josta nimi.

Walter S. nai 1300-luvun alussa kuningas
Robert I .-n Brucen tyttären; hänen poikansa

nousi Robert ll;na Skotlannin valtaistuimelle

1371 : tämän jälkeläinen Jaakko VI sai Elisa-

lietin kuoltua 1603 Englanninkin kruunun
(Jaakko I). S. -suvun sivuhaara oli Lennoxin
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kreivien suku johon kuului Henrik Darnlej

(ks. fc.). Jaakko [I:n karkoituksen jälkeen viii

tiviit, hänen tyttärensä Annan kuulina 1714.

luinen poikansa .lankku (pretendentti) seka pojan

poikansa Kaarle Edvard turhaan voittaa tai

menetettyä kruunuansa. Viimeinen s. suvun pää

haaran miehinen jäsen oli Kaarle Edvardin veli,

kardinaali Henrik Benedikt s., joka kuoli i
s|| 7

Italiassa. vrt. Skotlanti ja I''. n |
I a u I i

hisloiia G. I!.

Stuart [sijuot], .lain.', (1713-88), engl. ark

kitehti ja arkeologi, tuki jaikamatkan Roomaan,
yhtyi siellä Nicolas Revettiin, lähti yhdessä tä

mau kanssa Kreikkaan ia Vähään Aasiaan ja uin

sillävälin insinöörinä osaa itävaltalaisten teke

mää n Unkarin sotaretkeen. Revettin kanssa s. jul

kaisi Kreikan vanhoista rakennusmuistomerkeistä
suorittamainsa mittauksien tuluksena kuuluisaksi

tulleen teoksen „Antiquities oi Ithens", josta pal-

kaksi sai tuottavan intendentin paikan Green-

wichin sairaalassa, jonka kappelin hiin rakensi.

S. oli lisäksi etevä arkkitehtonisten aiheiden

vesivärimaalaaja, puunleikkaaja ja vaskenpiir-

tä|ä. U-o N.

Stuart [atjuatj, .John M' 1) o n a 1 ! MS18-66),

skotl. Austraalian tutkija, seurasi 1844-45 Charles

Sturtia tiimiin retkellä, teki itse 1858-6-2 kuusi

retkeä etelästä käsin Austraalian sisäosiin, pääs-

ten viimeisellä tunkeutumaan halki mantereen
Aih laide joen suulle Van Diemenin-lahdeu ran-

nalle. [..Explorations of Australia. The journals

of J. M'D. S., 1858-62".]

Stuart [stn-j, Karl M a g n u s (n.. 1650-1705),

vapaaherra, ruots. linnoitusupseeri. S. tuli 1675
luutnantiksi linnoitusväkeen ja johti sittemmin
m. m. Karlskronan perustus- ja varustustöitä

;

tuli 1697 ylimajoitusmestariksi. Järjestettyään
puolustuslaitoksen Pommerissa, Bremenissä, Kar-
jalassa, Inkerissä ja Liivinmaalla S. johti poh-

joismaisen sodan alettua 1700 ruotsalaisten

maihinnousua Sjadlandissa, jolloin haavoittui.

Seur. v. hän johti Ruotsin armeian Väinäjoen
toiselle puolelle; toimi sen jälkeen Kuurinmaan
kuvernöörinä; tuli 1703 kenraaliluutnantiksi ja

linnoitustoimen johtajaksi. J. F.

Stuart [stjuat], Maria ks. Maria, Skot-
lannin kuningattaria 2.

Stubaier Alpen [stubaiar alpon], alppiryhmä
Tirolissa, Innsbruckin eteläpuolella, Itä-alppieu

keskisessä gneissivyöhykkeessä, öt/t halin alppien

jatkona koilliseen ; sitä ympäröivät Innin-, Sil-

lin-, Eisaekin-, Jaufenin-, Waltenin-, Passeierin-.

Timblerin- ja ötzthalin-laaksot. Korkeimmat hui-

put Zuckerhutl .'>."> 1 1 m. Schrankogel 3,500 m,
Sonklarspitze 3,476 m, Ruderkofspitze 3.472 m
ja Wilde Pfaff 3,471 m yi. merenp. Suosittu

matkailuseutu
;
paljo matkailumajoja. — S. A:ssa

on S t ub ai n-1 a ak s o, jossa Sillin lisäjoki

Rutzbaeh virtaa koillista suuntaa. Asukkaat har-

joittavat karjanhoidon ohella metsätaloutta, rauta-

ja terästavarain valmistusta.

Stubbenkammer ks. Il ii g e n.

Stubbs [stabz], William (1825-1901), engl.

historiantutkija. S. vihittiin papiksi 1848. mutta
saavutti pian kuuluisan nimen historiantutkijana

ja tuli 1860 professoriksi Oxfordiin; siirtyi sit

teininin kirkon palvelukseen ja tuli 1884 Ches-
terin, 1889 Oxfordin piispaksi; julkaissut: „The
constitutional history of England" (pääteos,

isMVsj. ,,Seleci chartere and other illustration

oi english constitutional history" (1870i. aseita

Englannin keskiaikaisten hislorioit.-i piin teoksia,

y. m. ./. /

Stucco lustro ks. S tukki.
Stuck [Huk], Frans von k. 1863). saks.

i a id, -maalari ja kuvanveistäjä; opiskellut Miinehe
uis-ä. jonka taideakatemiassa hiin on profi

iina. S. alkoi uransa piirustajana tehden varsin
kin humoristisia kuvia ,,Fliegende Blätter"iin.

Sittemmin hiin lieriini melkoista huomiota maa
tauksillaan, jotka Böcklinin vaikutusta ilmais-

ten ovat relu \ uti |i koristeellisesti kisitelt\|i

vaikka enimmäkseen vain ulkonaisten häikäis\

keinojen varaan rakennettuja. Tunnettuja maa
hiuksia ovat esim. ..Synti" ja „Sota" (molemmat
Miinelieiiin pinakoteekissa) . S. on työskennellyt

taideteollisellakin alalla ja on etenkin kuvanveis-

täjänä osoittanut varmempaa makua kuin maa-
larina. [Elämäkert. kirj. O. Bierbaum (1893 ja

1890); F. H. Meissner (1899) ja Weese (1902).l

E; Hr.
Stuckenberg [stukken-J, V i g g o Henrik

Fog (s. 1863), tansk. kirjailija. Tuli ylioppi-

laaksi 1S84 ja julkaisi kaksi vuotta myöhemmin
esikoisteoksensa „Digte". Sitä seurasi joukko
romaaneja ja kertomuksia: ,.I Gennembrud"
(1888), ..Messias" (1889), „Fagre Ord" (1895)

..Valravn" (1896), ..Soi" (1897), „Hjemfalden"
Isis), ..Vejbred" (kokoelma ..Seikkailuja", 1899),

..Asinodaus" (1899). Lisäksi S. on julkaissut pari

näytelmää: ,,Den vilde Jaeger" (1894) ja „Ro-
merska Scener" (1895) sekä lyyrilliset runokokoel-

mat ..Flyvende Sommer" (18981 ja ..Sne" (1901);

viimeksimainitussa S:n taide kohoaa ehkä kor-

keimmilleen. S. on lahjakas runoilija, hieno sie-

lullisten havaintojen tekijä ja terävä yksityiskoh-

tien vaarinottaja, joskaan hänen voimansa eivät

riitä täyteläiseen objektiiviseen karaktei istiik

kaan. Tunnelmakuvat ovat hänen vahvin puo
lensa, ja luonnonkuvauksissaan hän on mestari'

linen, ollen tässä suhteessa huomattavana esi-

kuvana nuoremmille runoilijoille (Tilskueren.

1915, I, 371-383). E. W-s.

Studeerata (lat. stud&re), tutkia, lueskella,

opiskella.

Studenterforeningen [-de' n-], Tanskan suurin

ylioppilasyhdistys (v. 1913 n. 2,000 jäsentä i.

perustettu Kööpenhaminassa 1820; suunnaltaan
vanhoillinen'.

Studentersamfund [-de'n-J, norj. ylioppilas

yhdistys, jonka 1813 perustivat ensimäiset

Kristiaanian yliopistoon kirjoitetut ylioppilaat;

sillä on ollut myöskin kirjallista ja valtiollista

merkitystä.
Studentersamfundet [-dc' n-], tansk. ylioppilas

yhdistys, jonka 1882 perustivat Studenterforenin-

gen nimisestä yhdistyksestä eronneet radikaalit;

yhdistyksestä on lähtöisin joukko sosiaalisia lai-

toksia: työväen iltaopetuskurssit, työväen oikeus-

apu, vapaateatteri y. m.

Studentti (lat, studens = opiskelija), ylioppilas.

Studio (lat, studium), tutkielma. — ,,T h e S.".

1893 Lontoossa perustettu taideaikakauslehti. —
S.-t y y 1 i. main. aikakauslehden aiheuttama tyyli-

suunta.

Studiosus [-ö'-J (lat.), opiskelija, ylioppilas.

Studium (lat.), harrastus, tieteellinen tutki-

mus t. opiskelu.
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Stufii (saks. Stvfa t. Stuffe), kivonnäis t.

vuorilajinäyte.

Stulilmann [slill-J. Franz (s. 1803), saks.

eläintieteilijä ja Afrikan tutkija, lii 1 1 1 i 1888 Ber-

liinin tiedeakatemian avustamana eläint. tutki-

musmatkalle itä-Afrikkaan, otti vapaaehtoisena
osaa arab. kapinan kukistamiseen, jolloin liaa

voittui vaarallisesti 1890, seurasi sitten Emin
sisämaahan, palasi 1892 rannikolle muka

naau arvokkaita kartografisia ja luonnont. ko-

koelmia. Lähti 1893 Saksan hallituksen loimesta

toistamiseen Itä-Afrikkaan, jossa otti osaa alueen

kartoitukseen, nimitettiin 1903 Amani'n biol.-

maataloudellisen opiston johtajaksi, 1908 vasta-

perustetun Hampurin siirtomaaopiston pääsih-

leeriksi. Julkaissut: ..Zoologische Ergebnisse ei-

icer in ilie Kiistengebiete von Ostat rika unter-

nommenen Reise" (1893), „Mit Emin Pascha ins

Herz von Afrika" (1894), ,,Beiträge zur Kultur-

gesehielite von Ostafrika" (1909; sarjassa

..Deutsob-Ostnfrika"). E. E. K.
Stuklweissenburg ks. Sz6kesfeh6rvär.
Stuhmsdorf [.stums-], kylä Pohjois-Saksassa,

Länsi-Preussissa, Marienwerderin hallitusalueessa,

Danzigista eteläänpäin. — S:ssa Ruotsi ja Puola
1635 (Ranska välittäjänä) tekivät aselevon 26
v ksi.

Stuhr [itfirj. Peter Feddersen (1787-

1851), tanskalaissyntyinen saks. historian ja

uskontotieteen tutkija, synt. Flensburgissa, ylim.

prof. Berliinin yliopistossa 1826, julkaissut jou-

kon teoksia uskonto-, sivistys- ja valtiollisen his-

torian alalta. S. on ensimäinen, joka on Sak-
sassa pitänyt luentoja Kalevalasta ja suom. myto-
logiasta (1848-50). Muinaissuomalaisten uskon-
toa koskee hänen kirjoituksensa ,.t)ber die Bedeu-
tung der finnisehen Götternamen Jumala und
Ukko". [Finn.-ugr. Forsclmngen I, Anz., siv. 61].

E. N. S.

Stukkatuuri ks. S t u k k i.

Stukki (it. stucco), eri kipsilajeista (myös
kalkista) ja erinäisistä lisäaineista tehty seos

seinä- ja kattopintojen viimeistelevää peittämistä
sekä ornamenttien valmistamista varten. Erilai-

sia pinta-s:ja: s.-r a p p a u s. joka tehdään ta-

valliselle kalkkirappauspolijalle kipsistä tai

kalkista tav. mukaansekoittamalla hienoja mar-
morisiruja; s.-marmori, kiiltopintainen s.,

joka aikaansaadaan erivärisiä maaväreillä
värjättyjä kipsiseoksia yhteensotkemalla siten,

seoksen leikkauspinnat värikuvioineen
muistuttavat marmoria, porfyyriä y. m. Leik-

keleet levitetään kosteina muuripintaan karkealle

kalkkirappauspolijalle, raavitaan sileäksi ja kui-

vettuaan kiillotetaan, aluksi karkeilla, lopuksi

hienoilla kivillä. Tätä tekotapaa on italialais-

ten ammattimiesten avulla käytetty m. m. Hel-
li yliopiston kirjastorakennuksen pylväissä;

'Co 1 u s t r o, myöskin kiiltopintainen s.,

joka tehdään siten, että karkealle kalkkirappaus-
polijalle levitetään ohut kerros (joskus useampi
kerros) s.-seosta, joka sitten tasoitetaan. Pinnan
ollessa vielä kosteana, maalataan sille aiotut

kuviot freskojen tapaan, jonka jälkeen pinta kiil-

lotetaan kuumilla raudoilla. Esimerkkeinä täl-

laisesta tekotavasta ovat m. m. Pompeji'n monet
seinämaalaukset.

5. ornamentit tehdään joko kipsivalelmina
(kipsi s tu k k i), jotka valmiina kiinnitetään

4. IX. Painettu „, 16.

paikalleen tai valmistetaan ornamentli kiisin

suoraan muuripinnalle, jolloin kalkkirappau
alustaan ensin tehdään ornamentin päämuodot
ja hienot erikoiskohdat muovaillaan käsin mar-
inoi i jauheen sekaisella s.-laastilla.

S;n käytäntö on ollut tunnettu ammoisista
ajoista, llerodotoksen mukaan etiopialaiset ympä-
röivät kuolleiden ruumiit kauniisti maalatulla
silla; egyptiläiset käyttivät ornamentiikkaa var-

ten siia; kreikkalaiset olivat hyvin taitavia
s. työn (s t u k k a t u u r i n) tekijöitä: temppelit,

jotka eivät olleet marmorista, tehtiin usein sekä

uiko- että sisäpuolisesta s:sta; roomalaisten tie-

detään käyttäneen eräänlaista kalkki-s:ia (opus
albarium et marmoratum t. eoronarium) ; arabia-

laisessa rakennustaiteessa s :11a oli suuri käy-

täntö; keskiaikana taito valmistaa s:ia eritoten

kipsistä jäi unohduksiin, mutta keksittiin uudes-

taan v:n 1300 vaiheilla ja se kehittyi renesanssin

aikana huomattavaan täydellisyyteen (esim. s.-työt

Vatikaanissa); barokin ja rokokon aikana s:n

käyttö Italiasta käsin levisi laajalti muuhun
Eurooppaan; nykypäivinäkin on s :11a yhä suuri

käytäntö. K. S. K.
Stukkimarmori ks. Stukk i.

Stumm /st-/, Karl (1836-1901), saks. liike-

mies ja politikko, omisti suuret raudanvalmistus-

laitokset Länsi-Saksassa ja oli Saksan rikkaimpia
miehiä; piti hyvää huolta työmiehistään, mutta
vastusti kiihkeästi ammattiyhdistyksiä ja sosia-

listista työväenliikettä. S. oli Saksan valtiopäi-

väin jäsenenä 1867-81 ja uudelleen v :sta 18S9;

tuli 1882 herrainhuoneen jäseneksi. Hän oli val-

tiollisellakin alalla vaikutusvaltainen mies (tun-

nettu pilkkanimellä ,,kuningas S."). J. F.

Stumpf [st-], Karl (s. 1S48), saks. sielutie-

teillä ja filosofi, synt. Wiesentheidissä Luoteis-

Baierissa, opiskeli ensiksi katolista jumaluus-
oppia Wurzburgissa, sitten filosofiaa ja luonnon-

tieteitä, tuli 1873 filosofian professoriksi Wiirz-

burgiin, 1879 Praagiin, 1884 Halleen, 1889
Miincheniin ja 1894 Berliiniin. S. on perusteelli-

sesti tutkinut erittäinkin kuuloaistimuksien
psykologiaa ja sillä alalla julkaissut m. m.
2-osaisen, mutta kuitenkin keskeneräiseksi jää-

neen teoksen ,,Tonpsychologie" (1883-90) ; sitä-

paitsi useita pienempiä filosofisia teoksia.

A. Gr.

Stundistit (saks. Stunde = hetki, hartaushetki),

Etelä-Venäjällä v:n 1862 jälkeen syntyneen evan-

kelisen liikkeen kannattajat. Liike sai alkunsa

saks. siirtolasta Rohrbachista, jonka reformee-

rattu pastori Bohneka-mper alkoi jo 1820-luvulla

kutsua myöskin ven. työmiehiä evankelisiin bar

tauskokouksiin. Tämän pojan ja seuraajan Karl
Bohnekaimperin aikana tapa sai varsinaisen kään-
nyttämisen luonteen. 1870-luvulla liike levisi

koko Etelä-Venäjälle, niin että kokonaisia kyliä

oli sen vallassa, ja seur. vuosikymmenellä. s:eja

oli jo monissa paikoin sisäkuvernementeissakin.

S. järjestyivät, liittymällä baptisteihin, jotka

1879 tunnustettiin Venäjällä oikeutetuksi uskonto-

kunnaksi. Jo 1880-luvulla oli silla baptistien

kanssa ylitöisiä rukoushuoneita ja hartaus-

kokouksia. V. 1905 annetun uskonvapausjulis-

tuksen jälkeen baptistit ovat perustaneet saar-

naajaseminaareja, pitäneet yleisiä kokouksia

j. n. e. Tunnustus on puhtaasti evankelinen.

Erityisenä ryhmänä p\-\nrel -. joita, sanotaan
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„nuorstundiateiksi", ..evankelisiksi kristityiksi",

»kasteen kertojain vastustajiksi" y. m., hyll 18

\ät sakramentit ja muut ulkonaiset menot, papi
ton y. m. Osa heistä kannattaa Tolstoin oppia.

A. .1. P-ä.

Stupa 1. top e, itä-intialainen, puolipallon t.

kellonmuotoinen, katoavaisuuden symbolia, suurta

vesikuplaa muistuttava, tiilestä muurattuna
kiiltopintaiseksi rapattu, silinterimaiseltä alus

taita kohoava, u.-ein puurakennetta jäljittelevän

kiviaidan, monasti solakoiden pylväiden piirin ja

rikkaasti veistettyjen portaalien ympäröimä
muisto- ,i;i hautai lumentti, jonka sisäkomerossa
lippaaseen t. arkkuun kätkettynä säilytettiin

Buddhan tai hinen pihiin miestensä jäännöksiä;

monumentaalinen tumulus (hautakumpu). S:n
päätteenä k uhosi kuutiomaiselta alttarialustalta

(ti) valtiuden symbolina yhden tai kolmen pääl-

lekkäisen kivikirkon I. varjostimen muodostama
suojuskatto. S:ien korkeus vaihtelee alkaen pie-

nistä, temppelien sisään rakennetuista 15-35 m:n
korkuisiin; Ruanwelli-t6pe Ceylonissa on vielä-

kin 42 m korkea seisoen 150 m:n läpimittaisella

graniittipenkerellä, valtava Abhaygirin s. on
70 m korkea, 99 m läpimitaten. S:t ovat Intian

vanhimpia muistomerkkejä, ensimäisen parhaiten

säilyneen Santsi-töpen pystytti jo 200-luvulla

e. Kr. kuningas Acoka, jonka myöskin sanotaan
jaoitelleen Buddhan tomut S4.00u:een samanlai-

seen s:aan valtakuntansa eri osiin. S: ien leviä-

misillä on Etu-Intia, .laavan ja Ceylonin (siellä

d a g o b ien nimellä) saaret, ulottuen pohjoisessa

yli Afganistanin Etelä-Siperiaan saakka.

V-o N.
Stupidi (lat. stupidus), typerä, tyhmä.
Stupidus (lat.), älytön, tyhmä.
Stupor (lat.), erilaatuisissa mielisairauksissa

ikutea maanis-depressiivisessä mielisairaudessa,

nuoruudentylsistymisessä y. m.) esiintyvä taudin-

tila, jonka pääoireina on liikkumattomuus ja

puhumattomuus. Tällainen tila, jonka syynä on
tahdontoiminnan estyminen, voi kestää vuosi-

kausia ja se on usein antanut aihetta kertomuk-
siin pitkäaikaisesta nukkumisesta. E. Th-n.

Stupp, musta sekoitus elohopeaa, elohopea-

oksidia, -sulfidia ja -kloridia, jota elohopeaa teh-

dasmaisesti puhdistettaessa, s. o. tislattaessa,

kokoontuu jäähdytysastian seinille.

Stuprum (lat.), haureus; raiskaus; sukurut-

saus.

Stur fsturj, Ludovst (1815-56), slovaakki-

lainen kirjailija ja patriootti; oli 1840-43 pro-

fessorina Pozsony'in lyseossa. S. puolusti

useissa saksankielisissä kirjoituksissa slovaak-

kien oikeuksia unkarilaisten hyökkäyksiä vas-

taan ja perusti 1845 slovaakinkielisen sanoma-
lehden, jossa hän käytti kotiseutunsa murretta,
joka siten tuli protestanttisten slovaakkien
kirjakieleksi. V. 1847 S. valittiin Pozsony'in
valtiopäiville, mutta Unkarin kapinan puhjet-

tua 1848 hän pakeni Wieniin pysyen edelleen slo-

vaakkilaisen iiikkeeu johtajana; julkaisi 1853
kokoelman lauluja ja tsekin kielellä teoksen
slaavilaisten heimojen kansanlauluista ja sa-

duista; jätti jälkeensä saksankielisen käsikir-

joituksen „Slaavilaisuus ja tulevaisuuden maa-
ilma", jossa hän esittää panslavistisen teoriansa

ja joka ilmestyi venäjäksi käännettynä 1867.

vrt. Panslavismi.

Sturdza, vanha moldovalais-romaanialainen pa

jarisuku; siihen kuuluivat Moldova podarit

roan Alexandru (1822-28) ja Mihai S. [1834

49, ks. Moldova, historia). Ben jäsenistä

mainit takoon vielä:

1. A 1 e x ii u cl r u S. (1791 I ! u. kirjai-

lija. Sai sivistyksensä Saksassa ja meni '•

jän palvelukseen. Kirjoitti m. m. ..Mietelmiä
oikeauskoi.-eii kirkuu opista ja hengestä", jonka
johdosta hän tuli valtioneuvokseksi, BekS Aache
nin kongressissa 1818 Aleksanteri I:n käskystä
,, Mietinnön Saksan nykyisestä tilasta", jossa hän
esittää Saksan yliopistoja vallankumouksellisuu-
den ja ateismin tyyssijoiksi.

2. Dem et e r S. (s. 1833), romaanial. valtio-

mies, opiskeli Saksassa, puuhasi 1866 ruhtinas
Cuzan kukistamista, myötävaikutti yleisten töi-

den ministerinä väliaikaisessa hallituksessa Ho
heuzollernin ruhtinaan Kaarlen vaaliin, oli 1870-

88 useamman kerran m. m. raha . uiko- ja ope-

tusasiain ministerinä, johti 1895-96 kansallis-

vapaamielistä ministeristöä, tuli 1897 senaatin

presidentiksi; 1897-99, 1901-04 ja 1907-09 jäl-

leen ministeripresidenttinä (sekä uiko- ja sota-

asiain ministerinä)
;
johtanut Komaanian akate-

mian kenraalisihteerinä kahden historiallisen

lähdekokoelman julkaisua. Kirjoittanut useita

politiikkaa sekä numismatiikkaa koskevia teok-

sia. G. h'.

Sture /-''-/• useiden ruots. ylimyssukujen
nimi, joilla kullakin oli oma vaakunamerkkinsii.

1. Sten S. vanhempi (n. 1440-1503), Ruot-
sin valtionhoitaja, kuului vanhaan uplantilai-

seen sukuun, puuhasi 1464 yhdessä Linköpin-

gin piispan Kettilin kanssa kapinaa Kristian

kuningasta vastaan ja vaikutti tehokkaasti tä-

män häviöön Harakerin kirkon luona, asettui

Kaarle Knuutinpojan puolelle, kun tämä 1467

kolmannen kerran tuli kuninkaaksi, ja oli hänen
paraimpana tukenaan. Kuolinvuoteellaan Kaarle
Knuutinpoika jätti hänelle Tukholman, Turun
ja örebron linnojen päällikkyyden osoitteeksi,

että hän tahtoi hänet seuraajakseen. S. valit-

tiinkin valtionhoitajaksi 1470; ja kun Kristian

kuningas, joka vaati Ruotsin kruunua, saapui

laivastolla Tukholman edustalle, voitti S. hänet
perinpohjin Brunkebergillä (1471). Sen jälkeen

oli rauhan aikaa, jolloin S. saattoi kiinnittää

huomiota sisäisiin parannuksiin; maataloutta,

vuoriteollisuutta, käsityöteollisuutta ja kauppaa
edistettiin; ensimäinen kirjapaino perustettiin

Ruotsiin n. 1475 ja Upsalan yliopisto 1477.

S. kävi monta kertaa Suomessa ; niinpä 1472,

jolloin hän Naantalin luostarissa käydessään
antoi sille suojeluskirjeen, 1476 hän toimi

Turussa maaoikeuden esimiehenä, piti 1484
Ulvilassa laamanninkäräjiä ja toimi taas 1486
Turussa maanoikeuden esimiehenä, samoin 1488.

— Kun Kristian I Tanskassa oli kuollut 1481

ryhtyi hänen seuraajansa Hannu kuningas keskus-
teluihin Ruotsin ylimysten kanssa, tehden heidän

kanssaan kuuluisan Kalmarin resessin (1483),

jossa he tunnustivat hänet Ruotsin hallitsijaksi.

S. osasi kuitenkin kaikenlaisilla verukkeilla

estää sopimuksen täytäntöönpanoa; mutta hänen
asemansa oli tukala, sillä Hannu kuninkaan taholta

oli hänellä aina vaara väijymässä, jotapaitsi

Länsi-Göötanmaalla syntyi kapina 1483, ja 1484

Tukholmassakin oli meteli. S. joutui näihin
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aikoihin myöskin sekaantumaan Liivinmaan rits

rien ja Riian piispan väliseen riitaan, asettuen

piispan puolelle. Välirauha saatiin kuitenkin

1488 aikaan ritarien kanssa, mutta Liivin asiat

tuottivat hänelle senkin jälkeen huolta, ja vielä

suuremmassa määrässä sodan uhka Venäjän puo-

lelta. Ryöstöretkiä oli tehty Suomen puolelle

jonkun aikaa, ja 1490 pelättiin suurempaa hyök-

käystä, jonka vuoksi S. tuli silloin Suomeen mel-

koinen sotajoukko mukanaan, palaten talvella

takaisin Pohjanlahden ympäri. Seur. v. hän jäl-

leen kävi Suomen saaristossa nähtävästi myöskin
Suomen puolustusta varten; venäläiset näet esiin-

tyivät yhä uhkaavammin eivätkä tahtoneet

uudistaa 148G 5:ksi vuodeksi tehtyä rauhansopi-

musta, jota paitsi Hannu kuningas teki 1493

salaisen sopimuksen heidän kanssaan. S. sai niin

vähän puolenpitoa Ruotsin herroilta, että hän
lupasi luopua valtionhoitajantoimesta. mutta neu-

voskunnan hartaasta pyynnöstä jäi paikalleen.

V. 1495 hän taas tuli Suomeen tuodakseen apua
venäläisten parittamalle Viipurille, mutta Knut
Posse (ks. t.) sai vaaran torjutuksi, ennenkuin
S. ennätti avuksi, eikä hän voinut estää venä
Iäisiä ryöstämästä Hämettäkään. Jättäen Suomen
puolustuksen Svante Niilonpoika Sturelle (ks. t.)

iiii n palasi Ruotsiin, tuli takaisin seur. v., mutta
riitaantui silloin Svante Sturen kanssa, joka
luopui päällikkyydestä ja meni Ruotsiin, jonne
S:kiu, peläten Svanten rupeavan vehkeilemään
häntä vastaan, palasi. Ruotsissa oli sillä välin

vastarinta kasvanut, ja kun Hannu kuningas tuli

sotavoimalla Tukholman edustalle, luopui S. ensin

vastarintaa yritettyään valtionhoitajantoimesta ja

tunnusti Hannun kuninkaaksi 1497, saaden häneltä

[äänitykseksi koko Turun hiippakunnan, Nykö-
pingin läänin y. m., joista kuitenkin osa pian
otettiin pois. Ruotsin herrojen ja S:n välillä

syntyi kuitenkin Hemming Gadin (ks. t.) väli-

tyksellä sovinto; Hannu karkoitettiin ja S. valit-

tiin taas 1501 valtionhoitajaksi; 1502 hän kävi
Suomessa, saaden senkin haltuunsa. S. kuoli mat-
kalla Jönköpingissä 1503. Hän oli voimakas ja

isänmaallinen rahvaan suosima mies, joka laski

pohjan Ruotsin kansalliselle itsenäisyydelle.

2. Svante Niilonpoika S. (1453-1512),

Ruotsin valtionhoitaja, kuului Natt och Dag
Dimiseen sukuun, mutta hänen äitinsä oli erästä

Holsteinista peräisin olevaa Sture-sukua, ja S.

otti hänen sukunimensä. V. 1482 hän pääsi valta-

neuvostoon ja sai läänityksiä, m. m. Ahvenan-
maan, oli venäläissodan aikana 1496 päällikkönä

Suomessa, mutta riitaantui Sten Sturen kanssa,
liittyi unionipuolueeseen, ja Hannu kuninkaan
kruunauksessa 1497 hänet lyötiin ritariksi, nimi-
tettiin marskiksi, ja 1498 hän sai Elfsborgin
linnan päällikkyyden. S:n ystävyys kuningasta
kohtaan jäähtyi pian, ja sovinnon tehtyään Sten
Sturen kanssa hän auttoi tätä uskollisesti tanska-
laisia karkoittamaan. Sten Sturen kuoltua hänet
valittiin valtionhoitajaksi 1504, kävi sam. v. Suo-
messa, ottaen täällä olevat linnat haltuunsa sekä
neuvotteli Venäjän kanssa rauhansopimuksesta,
joka jonkun ajan kuluttua saatiinkin aikaan
20:ksi vuodeksi, 1510 se pitennettiin 60;ksi vuo-
deksi. S;n aika ei ollut onnellinen, sillä Tanskan
kanssa oli yhtämittaisia taisteluita, joista Suo-
mikin sai kärsiä, kun Severin Norrby ja hänen
alapäällikkönsä Otto Rud ryöstelivät maamme

rannikoita, hävittäen 1509 Turkuakin. Sisällinen
sotakin oli syltyiuäisillään lluutsissa. siellä

kuu eräs Sten Kristei inpoika (Oxenstierna) val-

misti kapinaa, ja valtaneuvostokin vaati S:ea
eroamaan. Hänen äkkinäinen kuolemansa esti

kapinan syttymästä.
::. S t e n S. n u o r < m p i

1
1492- [tai 1493] L520),

[luotsin valtionhoitaja, edellisen poika, tuli isänsä

kuoltua 1512 valtionhoitajaksi, vaikka, unioni-

puolue tahtoi hänet syrjäyttää, kävi sain. \. Suo
messa hallintoa järjestämässä, s. osoitti tarmoa
ja kykyä hallitusmiehenä, mutta siitä huolimatta
unionipuolue arkkipiispa Kustaa Trollen johta-

mana alkoi vehkeillä häntä vastaan, kääntyen
Tanskan kuninkaan Kristian II :n puoleen. Tämä
tuli laivastolla 1517 Tukholman läheisyyteen,

mutta S. voitti hänet, eikä seur. vikaan tehty
retki onnistunut ; mutta kun suuri tanskalainen
joukko 1520 tuli Länsi-Göötanmaahan, haavoittui
hän tätä vastaan taistellessaan Bogesundin luona,

ja. rientäessään Tukholmaan kuoli matkalla rei

Mälarin-järven jäällä.

4. Svante Steninpoika S. (1517-67),

edellisen poika, vietiin Tukholman antauduttua
Kristian II :Ile äitinsä Kristina Gyllenstiernan
kanssa Tanskaan vankeuteen; joutui sittemmin
ulkomaan matkalla ollessaan lybeckiläisten van-
giksi, jotka koettivat saada hänet ryhtymään
kapinaan Kustaa Vaasaa vastaan. Palattuaan
Ruotsiin 1537 hän sai Stegeborgin linuan ja

läänin, ja 1543 Kustaa Vaasa antoi hänelle

Leckön linnan ja läänin palkinnoksi siitä uskol-

lisuudesta, jota hän osoitti kun kapinanjohta ja

Dacke oli pyytänyt häntä rupeamaan valtakun-
nan hallitsijaksi: tuli 1544 valtaneuvokseksi ja

kutsuttiin 1559 kuninkaan salaiseen neuvoskun-
taan sekä nimitettiin Smälandin laamanniksi.
Aluksi S. oli myöskin Eerik XIV:n suosiossa,

joka nimitti hänet valtamarsalkaksi, ja antoi

hänelle eusimäisen sijan 1561 kreivin arvon saa-

neiden joukossa sekä suuria läänityksiä. S. nimi-
tettiin 1562 Viron ja Tallinnan kenraalikuvernöö-
riksi, taisteli 1566 sodassa tanskalaisia vastaan.
Mutta tällöin Eerik XTV:n kauan kytenyt epä-

luulo puhkesi esille; S:ea vastaan nostettiin syy-

tös ja hänet vietiin Upsalaan, jossa sai sur-

mansa.
5. Nils S. (1543-67), edellisen poika, oli aluksi

Eerik XIV:n suosiossa, joka lähetti hänet m. rn.

puolestaan naimatarjousta tekemään Englannin
Elisabetille; mutta ennen pitkää kuningas rupesi

luulemaan, että S. oli se valkotukkainen nuori

mies, jonka hän tähdistä oli lukenut saatta-

van hänet onnettomuuteen. Tanskan sodassa S.

sai käskyn olla Nils Boijen apulaisena Bohus-
linnan piirityksessä; mutta kun tämä yritys ei

onnistunut, tuomittiin S. kuolemaan; kuningas
kuitenkin muutti tuomion julkiseen häväistyk-
seen. Sen jälkeen S. taas oli jonkun aikaa suo-

siossa, ja kuningas lähetti hänet lopullisesti sopi-

maan Lothringenin prinsessan Renatan kanssa
aiotusta avioliitosta. Hänen palatessaan hänen
useimmat sukulaisensa olivat vankeina, ja hänet-

kin vangittiin, tuomittiin kuolemaan, ja kuningas
itse murhasi hänet Upsalassa.

6. Erik S. (1546-67), ruots. ylimys, edellisen

veli, oli hovi junkkarina Juhana herttuan hovissa

Turussa, kunnes tämä vankina vietiin Ruotsiin,

oli sitten veljiensä kanssa Tanskan sodassa, mutta
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vangittiin samalla kuiu isä ja veljet, vietiin

Upsalaan ja murhattiin siellä.. K. 0. /,.

Sturenkronikat [alH~J (ks. K r o n i k k a).

Tätä nimitystä' käytetään n. s. Kaarlenkronikan
loppusointuisista jatkoesityksistä, jotka käsittävät

Ruotsin historian w. 1452-1520. Ne ovat asialli-

suuden ja tyylin puolesta Kaarlenkronikkaa pal-

jon heikommat :
yhteisenä piirteenä niissä on

tanskalaisviha ja isänmaallinen mieli. Klem-
ming ou julkaissut ne kokoelmassa ..Svenska

medcltidens rimkrönikor" (3:s osa, 1867-68).

.1. F.

Sturlason, Snorre ks. S n o r r e Sturla-
s o n.

Stunn, Jacques Charles Francois
(1803-55), ransk. matemaatikko, synt. Gene-
vessä, muutti 1825 Pariisiin. Aluksi S. suo-

ritti tieteellisen työnsä yhdessä Colladon'in

kanssa. He voittivat nesteiden puristuvaisuutta

käsittelevällä kilpakirjoituksella Acadömie des

sciences'in asettaman palkinnon (1827) ja mää-
räsivät tunnetulla Genöven-järvessä tehdyllä

kokeella äänen edentymisnopeuden vedessä. V.

1829 S. keksi kuuluisan väittämän numeroyhtä-
löiden kahden määrätyn lukuarvon välillä ole-

vien reaalijuurien lukumäärästä. S. tuli 1830

College Rollin'in professoriksi, 1836 Acadömie
des seiences'in jäseneksi, 1840 L'fcole polytechni-

que'n matematiikan ja mekaniikan professoriksi

ja sam. v. mekaniikan professoriksi Sorbonneen.
— S. on julkaissut mielenkiintoisia different-

siaaliyhtälöitä, algebraa, geometriaa, mekaniik-
kaa, ääni- ja valo-oppia käsitteleviä esityksiä

ransk. aikakauskirjoissa (..Comptes rendus",

..Journal de Lionville", ..Bulletin des sciences"

y. m.). S:n oppikirjat ..Cours d'analyse" (1857-

63) ja ..Cours de mfieanique" (1861) ovat olleet

laajalti käytännössä (Suomessakin). V. S:n.

Sturm und Drang-kausi fät- nnt drarj-J

(saks.), ..myrsky- ja kiihkokausi", Max Klinge-

rin ,,Sturm und Drang" nimisen näytelmän
mukaan nimensä saanut aikakausi Saksan kir-

jallisuudessa (ks. Saksan kieli ja kirjal-
lisuus, palsta 625).

Sturnus ks. Kottarainen.
Sturt fstötj, C h a r les (1795-1869), engl. Aust-

raalian tutkija, upseeri, löysi tutkimusretkellään
Sisä-Austraaliassa 1828 Darlingin ja 1829 Mur-
rayn, yritti 1844-45 etelästä käsin tunkeutua
halki mantereen, mutta oli pakotettu puolitiessä

palaamaan takaisin kestettyään uskomattomia
ponnistuksia. Matkallaan hän löysi Cooper ereek-

joen. Julkaissut: ..Two explorations into the

interior of Southern Australia" (1833), ,,Narra-

tive of an expedition into Central Australia"

(1848).

Stmzen-Becker [sturtaen-iekkerj, Oskar
Patrik (1811-69). salanimi Orvar Odd.
ruots. runoilija. Toimi aluksi sanomalehtimie-

henä kirjoittaen ,,Aftonbladet"iin etupäässä pie-

niä novelleja ja kevyitä katsauksia, joista var-

sinkin ..Memoarer öfver den förflutna veekan"
miellyttivät yleisöä. Julkaistuaan matkamuis-
telmansa Saksasta ja Ranskasta nimellä „En
utflygt ur boet" (1842) hän herätti huomiota
teoksillaan „Med en bit krita" (1841), ,,Med en

l.it blyerts" (1842). ,.Ur Stockholmslifvet" (1844),

joissa hän taitavasti kuvaa pääkaupungin elä-

mää ja erilaisia tyyppejä. Sensijaan hänen

runoelman e Stormfoglarna" (1838), ..Hellman i

tfariefred" (1842), ...Min Eattiga sai i«44),

kokoelma ivallisia, valtiollisia runoja, eivät saa-

vuttaneet suosiota. — S. oleskeli kauan aikaa
peiiliaiiiinassa ja oli innokas skandinaavisen

yhtenäisyysajatuksen puolustaja. Tätä kysy-
mystä hän pohti useissa teoksissaan sekä toi-

mittamissaan aikakauskirjoissa ja sanoin.»

dissä. Myöskin kirjallisuushistoriallisia tutkiel-

mia S. on julkaissut, esim. „Den nyare svenska
skönlitteraturen och tidningspresseu" (1845) ja

„Grupper och personager frän i gär" (1861).

Vanhoilla päivillään, julkaistessaan kootut teok-

sensa „Samlade arbeten" (5 nid., 1861-62) ja

Sainlade ax" (1868), S. saavutti mainetta myös
runoilijana, voittaen varsinkin nuorison suosion.

S. on monipuolisimpia kirjailijoita, mitä Ruot-
sissa on ollut. //. Kr-n.

Stuteria (saks. Stuterei < Btute - tamma),
hevossiittola.

Stuttgart [it-J, kaupunki Etelä-Saksassa,
Wurttembergin kuningaskunnan kaunis pääkau-
punki, viehättävässä, terveellisessä, viinitarho-

jen ja huviloiden ympäröimässä, enimmäkseen
katetun Nesenbach nimisen puron (Neekarin lisä-

joki vas.) kattilanmuotoisesti levinneessä laak-

sossa, Neekarin varrella 245 m yi. merenp., mo-
nen tärkeän radan risteyksessä; esikaupunkei-
neen (Berg, Kannstatt 1. Cannstatt, joka liitet-

tiin S:iin 1904, Cablenburg, Gaisburg, Heslach,
Ostheim. Untertiirkheim, VVangen) 286,218 as.

(1910; 1905: 249,286 as., joista 203,045 evanke-
lista, 40,024 katolista ja 3,895 juutalaista). —
S:n jakaa idästä länteen kulkeva Königsstrasse
(yli 1 km) ja sen jatkona oleva Marienstrasse poh-
joisessa olevaan yläkaupunkiin ja eteläiseen ala-

kaupunkiin, jossa S:n pääosa ja harvat vanhem-
mat rakennukset ovat. Muuten S. on läpeensä
uudenaikaisesti rakennettu (paljon käytetty rene-

sanssikauden tyyliä). — Paljon puistoja ja toreja:

Schlossplatz (jossa 34 m korkea, 1841 pystytetty
riemujuhlapatsas), Alter Schlossplatz (Thorvald-
senin muovailema Schillerin kuvapatsas), Karls-
platz (keisari Vilhelm I:n ratsastajapatsas),

Planie, Dorotheenplatz, Bismarckplatz, Hegel-
platz, yli 3 km pitkä Schlossgarten-puisto

(useita kuvanveistosryhmiä), Silberburggarten-

puisto, Stadtgarten-puisto, Planie-puisto (Bis-

marckin ja Moltken rintakuvat) y. m. Yli 30
kirkkoa (joista n. 20 evank.) : Stiftskirche (1436-

1531), Leonhardskirche (1470-91), Hospitalkirche
(1471-93; m. m. Reuchlinin hauta), Johannis-
kirche (1865-76), varusväenkirkko (1879), Ma-
rienkirche (1873-79), synagoga (1860). Muita
rakennuksia: uusi kunink. linna (1746-1807),

vanha kunink. linna (1500-luvulta; pihalla kreivi

Eberhard Parrakkaan patsas), Konigsbau nimi-
nen rakennus (1856-60), n. s. akatemia (uuden
linnan yhteydessä; ennen siellä oli Kärlsschule
niminen oppilaitos, jossa Schiller kävi koulua),

hoviteatteri (rak. palaneen tilalle 1902), oikeus-

palatsi, YVilhelmspalast, kruununprinssin palatsi,

uusi postitalo, keskusrautatieasema, kunink. tal-

lit, (kaikki ylläm. Sehlossplatzin äärellä tai sen
läheisyydessä), Königin Olga-Bau (1893-95), Lan-
desge\verbemuseum (1890-96), kaupungintalo (val-

mis 1905), Neekarin yli vievä König Karls-
briicke, kylpylärakennus puistoineen, jossa ku-
ningas Vilhelm I:n ratsastajapatsas (Kann-
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~t.it tissa) y. m. — Oppi- ja sivistyslaitoksia :

bekn. korkeakoulu (1,386 opp. lukuv. 1913-14),

taideakatemia (127 opp.), imisiikkikonservatori

opp.), el&mläakariopisto, korkeampi kauppa-
koulu, taide- ja rakenuusteollisuiiskoulu, opet-

tajatarseminaari, useita lukioita ja reaalikouluja,

kuniuk. kirjasto (1909 374,000 uid., 5.300 käsi-

k i r j
.

; kuuluisa raaiuattukokoelma, jossa 7,200

iiid.i. kuuiiik. yksityiskirjasto (137,000 nid.l,

kuniuk. taide-, muinaismuisto-, raha- ja luon-

nout. kokoelmat, isänmaallisten muinaismuistojen
kokoelma, taidemuseon ja taideseuran maalaus-
kokoelma, taidenäyttely, eläint. puutarha y. m.
— Maan hallinnolliset, sotilaalliset ja kirkolli-

set keskusvirastot ovat S:ssa. — Teollisuus ku-

koistava: konepajoja (Daimlerin automobiiliteh-

taat Kannstattissa), soittokonetehtaita, kirjapai-

noja, kutomoita, tupakka-, huonekalu-, nahka-,

paperi-, väri-, kemiallisia y. m. tehtaita. Leip-

zigin jälkeen Saksan huomattavin kirjakauppa-
keskus. — Sähköraitiotie. — Ympäristössä
kunink. y. m. huvilinnoja (Rosenstein, VVilhelma

y. m.). — S:n paikalla oli Wiirttembergin krei-

vien hevossiittola (Gestiitgarten, josta S:n nimi).

Mainitaan ensi kerran 1229, tuli 1400-luvulla

kreivien asuinpaikaksi; kehittyi kuitenkin san-

gen hitaasti Kannstattin (mainitaan jo 708) kil-

pailun takia. S:ssa oli 1800-luvun alussa vain

20,000 as. V. 1849 Saksan kansalliskokouksen
jätteet (Rumpfparlament) kokoontuivat S:ssa.

E. E. K.
Stuxberg [stvksbärj], Anton Julius

(s. 1849), ruots. eläintieteilijä, fil. toht. 1875,

tuli Gööteporin museon eläint. osaston intenden-

tiksi 1882. S. on ollut eläintieteilijänä mukana
kolmella Nordenskiöldin tutkimusmatkalla, m. m.
Yega-retkellä, ja on julkaissut useita teoksia näi-

den matkain eläint. tuloksista. Paitsi tiet. tutki-

muksia S. on julkaissut lukuisia suosittuja

helppotajuisia luonnont. teoksia.

Stiibel jstybgl], Alphons (1835-1904), saks.

geologi ja tulivuorentutki ja. vietti suurimman osan
elämäänsä matkoilla vulkaanisissa seuduissa Ita-

liassa ja Etelä-Ameriikassa, ja on näiden mat-
kojensa tuloksista julkaissut lukuisia teoksia.

Tunnettu on S:n teoria maankuoren yleisestä

murtumisesta ja kappalten vajoamisesta magma-
sfääriin planeetin jähmettymisen varhaisemmilla
vaiheilla. P. E.

Styffe, Carl Gustaf (1817-1908), ruots.

historiantutkija, tuli 1843 amanuenssiksi valtio-

arkistoon, 1858 Upsalan yliopiston varakirjaston-
hoitajaksi ja 1864 vakinaiseksi sekä otti eron
1882. Teki useita tieteellisiä ulkomaanmatkoja,
nimenomaan etsiäksensä ulkomaisista arkistoista

lisiä Ruotsin vanhempaan historiaan. Tärkeim-
mät hänen julkaisemistansa teoksista ovat

:

„Samling af instructioner för landtregeringen i

Sverige och Finland" (1852), „Samling af in-

-tiuetioner rörande den civila förvaltningen i

Sverige oeh Finland" (1856), ..Bidrag tili Skan-
dinaviens historia ur utländska arkiver" (keski-

ajalta, 5 osaa 1859-84) sekä Skandinaavian mai-
den vanhemmalle maantieteelle ja historialle tär-

keä „Skandinavien under unionstiden, ett bidrag
tili den historiska geografien" (1867, uusi enen-
netty laitos 1880). Myöskin hän on painosta toi-

mittanut Kustaa II Aadolfin kirjoitukset ja kir-

jeet (1861, 1888). K. G.

Styke [•$•], A r e n t, meriroBvopäällikkö, mai-
nitaan 1392-98 Sven Sturen rinnalla Itämerellä ja
Pohjanlahdella liikkuvien vitaaliveljesten (ks. t.)

peljatyimpänä päämiehenä. Luultavasti juuri hän
oli sen rosvojoukon etunenässä, joka valloitti

Korsholman linnan (1396?) ja sitten pari vuotta
piti sitä hallussaan. Vihdoin Ahnaistakin sopi-

muksessa 10 p. lokak. 1398 Sture, S. y. m. vitaali

veljekset tekivät rauhan kuningatar Margaree-
tan kanssa ja lupasivat luovuttaa hänelle 3.000

Lyypekin markan maksusta hallussaan olevat

Faxeholmin ja Styrsholmin linnat Ruotsin Poh-
janmaalla ja Korsholman Suomessa, viimemaini-
tun seur. keväänä kolme viikkoa ennen pääsiäistä.
— Eräs Hennekin S. omisti sam. vuosisadan
keskivaiheilla Pyhäjoen kuninkaankartanon Per-

niössä, joten Arent S., muukalaisesta nimestään
huolimatta, mahdollisesti on suomalainen.

K. G.

Styks, puro, joka Pohjois-Arkadian Khelmos-
vuoristossa, muinaisen Nonakriin seuduilla, valuu
kapeana vyönä alas 200 m korkeaa aivan äkki-

jj-rkkää vuorenseinämää pitkin, osaksi hajoten
matkalla usvaksi ; alhaalla se yhtyy vuolaaseen
Krathis-jokeen. Syrjäisen seudun jylhä luonto

ja vuorenkukkuloilta syöksyvän veden jäätävä
kylmyys näkyvät mahtavasti vaikuttaneen kreik-

kalaisten mielikuvitukseen. Nimi S. onkin näh-
tävästi sukua stygos sanan kanssa (= viha,

kammo). Pidettiinpä S:n vettä kuolettavana. —
Jo Kreikan vanhimmassa runoudessa S. maini-
taan manalan virtana, vaikka siihen liittyvät

määräsanat samalla tuntuvat viittaavan Arka-
dian S:iin; S:n veden kautta jumalat vannovat
pyhimmät, pelottavimmat valansa. Myöhemmin-
kin S :llä tav. tarkoitettiin Haadeksen (manalan)
tärkeintä jokea, jonka kaameilla äärillä vaina-

jain haamujen luultiin värjöttävän. 0. E. T.

Stiiler [iif/hr], Friedrich August
(1800-65), saks. arkkitehti, eklektikko. Työsken-
neltyään aluksi Schinkelin johdolla ja yksityis-

arkkitehtinä S. yleni Friedrich W il lielm IV: n hal-

litessa sekä tämän suosiossa ollen vähitellen kor-

keimpiin asemiin. ..Forum Fredericianum"in täj'-

dennykseksi aiottua Berliinin tuomiokirkkoa var-

ten S. valmisti kolmekin ehdotusta, jotka kum-
minkin jäivät toteuttamatta. Gotiikka ja rene-

sanssi olivat S:n mielityylejä. S. oli hämmäs-
tyttävän tuottelias: hän on suunnitellut m. m.
Strackin 1876 päättämän Berliinin Kansallis-

gallerian, joka kumminkin klassillisen temppelin

muotoisena, korkealla kerrosalustallaan, korkeine
ulkoportaineen vähässä määrin täyttää uuden-
aikaisen museon vaatimukset, lisäksi Matthäus-,

Jakob-, Markus- ja Bartholomäus-kirkot Berlii-

nissä; ulkopuolella Berliiniä: Frankfurt a. M:n
vanhan pörssin, Demmlerin 1844 aloittaman

Schwerinin linnan päättämistyöt (Strackin kera),

Tukholman Kansallismuseon (1850-65, venetsia-

laista renesanssia), Königsbergin yliopiston

(1862), Budapestin akatemiapalatsin (1862-64)

sekä lukuisia linnoja (esim. Stoltzeufels, Schin-

kelin pohjat) ja huviloita. XJ-o S.

Styliitat (kreik. slylos = pylväs), pylväspyhi-

mykset, kristilliset, itsensäkiduttajat. jotka viet

tivät vuosikausia korkeiden pylvästen nenässä,

ks. Pylväspyhim y s. A. J . Pii.

Stylobaatti (kreik. styloba'tes), kreik. temp-

pelin porrastavan aluspenkereen (krepidoma) pyi-
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\ ui i kantava pnllyspinta; yksityisten pylvään-

alustain
I
tereobaattien) kokonaisuus, ö-o N.

Stylografia (kreik. stfjlos = piiriin, ja gra

phein piirtää), vaskipiirro levyjen jäljentämi

nen gah a noplasl illisi ti

Stylometria (kreik. slylos pylväs, piirrin,

ja metre'ir\ mitata), jonkun kirjailijan teo ten

keskinäisen ikäjärjestyksen ia oikeaperäisyyden
miiiii ääminen kieli ja tyyliominaisuuksien tar

k ; 1

1

i tilastollisen vertailun nojalla. Menetelmää
on sovitettu varsinkin Platonin teoksiin. [Luto-

slavsky, „The origin and grovrtb of Plato's logic

wiili an accouni oi Plato's style and of thechro
aology of his vvritings" (1897).) O. E. T.

Stylos [-y-J (kreik.), patsas; piirriu.

Stymphalos /-«-/, muinaiskreik. kaupunki
Koillis-Arkadiassa, K.\ llene-vuoriston eteläjuu-

rella, S:n järven partaalla. Järvi, josta vesi

pääsee virtaamaan vain maanalaisten halkeamien
(„katavothrien") kautta, peittää ajoittain ympä-
röivän laakson, muuttaen sen epäterveelliseksi

rämeeksi. Siinä luultiin muinoin elostaueen n. s.

S: ti lintuja, jotka joko höyhenpaljoudellaan
tukahduttivat kaiken elämän tai terävillä, halki

ilmojen lentävillä vaskisulillaan tappoivat ihmi-

siä; kuvailtiinpa niitä ihmissyöjiksikin. Näiden
hirviöiden tappaminen tai poishäätäminen luet-

tiin Eferakleen 12 suurtyön joukkoon. O.E.T.
Styptica (kreik. stypsis = yhteenvetäminen)

,

jumoavat, vertatyrehdyttävät lääkeaineet.

S. S.

Styptisiini, kotamiinihydroklöridi, verta-

tyrehdyttävä lääkeaine, jota valmistetaan narko-
tiinista. S. S.

Styptoli, ftaalihappoinen kotarniini, keltainen

jauho, jota käytetään lääkkeenä verenvuotoa eh-

käisemään. S. 8.

Styraks-palsami ks. S t o o r a k s i.

Styrax, Styracacece-heimon nahkealehtisiä puita
ja pensaita troopillisissa, hiukan myös subtroo-

pillisissa seuduissa. S. Benzoinista. y. m. taka-

intialaisista ja Taka-Intian saaristossa kasva-
vista (osaksi viljellyistäkin) lajeista, b e n t s o e-

puista saadaan b e n t s o e t a (ks. t.) . Itä-

mailla ja Etelä-Euroopassa kasvavasta S. offici-

naKs-lajista saatiin ennen s t y r a k s- 1, s t o o-

r a k s p a 1 s a m i a (ks. Stooraksi). K. L.

Styrbjörn [Styrbjörn] Väkevä oli pohjois-

maisten tärinäin kertomuksen mukaan Ruotsin
kuninkaan Eerik Voitollisen veljenpoika, joka,

kun ei hänen setänsä suonut hänelle osaa halli-

tuksessa, lähti viikinkiretkille. Tanskan kunin-
gas Harald Sinihammas antoi hänelle tyttärensä
Tyrän puolisoksi ja teki hänet Jomsborgin vii-

kinkilinnan päälliköksi. S. yritti sitten tanska-
laisten avulla valloittaa Ruotsia, mutta joutui

tappiolle ja kaatui itse Fyrisvallin kuuluisassa
taistelussa n. 983. K. G.

Styrbord [styrburd] ks. Tyyrpuuri.
Styrj, joki Länsi-Venäjällä, Volynian jaMins-

kin kuvernementeissa, ja Koillis-Galitsiassa, Pri-

petin lisäjoki oik., lähtee Galitsiasta, Brodyn
kaupungin läheltä, virtaa koillista pääsuuntaa,
ylempänä lössiperäisten, taajaan asuttujen, alem-
pana usein rämeisten ja metsäisten seutujen halki,

jakautuu suupuolella useaan haarakkeeseen, las-

kee Rripetiin Pinskin kaupungin eteläpuolella;

511 km, josta Galitsiassa 53 km. Suurin lisäjoki

Ikva oik. S. on kuljettava Ikvan suusta alaspäin,

i m ; siiii iii% öten 1 ui jetetaa n puuta i a raa ja

viljaa. Tärkein satamakaupunki Lutsk. ECala-

Talvella jää H 100 p. Suurvaltain-

sodan aikana kesällä 191S peräydyttyään Puo-

lasta ven. arzneia p;
:

i
i S:n tienoille,

pitkin talvea ja kevättä käytiin taisteluita.

Stiirmer /-?/-/. Boris Vladimiroviti
(s. 1848), ven. hallitusmies; palveltuaan aenaa
ti^sa ja oikeusministeriössä S. tuli 1892 Tverin
kuvernementt isemstvohallituksen puheenjohta-

jaksi, 1894 Novgorodin ja 1896 Faro lavin kuver
nööriksi, 1902 sisäasiainministeriön yleisten asi-

ain osaston päälliköksi, lttoi valtakunnanneuvos-
ton jäseneksi, helmik. nuti ministerineuvoston
puheenjohtajaksi, maalisk. sain. v. sen ohessa sisä

asiain ja heinäk. ulkoministeriksi,

Styrsudd ks. S e i v äs t 'i.

Styx ks. S I y k s.

Stählberg [stölbärj], Kaarlo Juho (s.

1865), suom. valtio- ja tiedemies, yliopp. 1884,

lakit. kand. 1889, lakit.

lis. ja tohtori 1893. Pal-

veltuaan jonkun aikaa käy-

tännöllisessä oikeuselä-

mässä S. tuli 1894 hallinto-

oikeuden apulaiseksi yli-

opistoon sekä 1898 proto-

kollasihteeriksi senaatin

talousosaston siviilitoimi-

tuskuntaan, mistä virasta I

1903 hallinnollista tietä

erotettiin lainkuuliaisen

kantansa vuoksi. Nimi- I

tettiin joulukuussa 1905

uuden senaatin jäseneksi

sekä kauppa- ja teolli-

suustoimituskunnan pääl-

liköksi, mutta sai jo 1907
pyynnöstään (n. s. kieltolakikysymyksessä edus-

tumansa kannan vuoksi) eron senaattorinvirasta.

Nimitettiin 1908 hallinto-oikeuden professoriksi

yliopistoon. S., joka on tunnettu etevänä ja

monipuolisena lakimiehenä, on toiminut useilla

yhteiskunnallisen elämän aloilla. Edustajana por-

varissäädyssä vv:u 1904-05 valtiopäivillä, valit-

tiin 1908 ensi kerran nyk. eduskuntaan; edus-

kunnan puhemies v:n 1914 valtiopäivillä. Valit-

tiin talonpoikaissäädyn puolesta 1905 Suomen
pankin varsinaiseksi valtuusmieheksi. Nyk. edus-

kunnan valitsema pankkivaltuusmies v :sta 1908

alkaen. Kirkolliskokouksessa 1913. S. on m. m.
toiminut henkivakuutusyhtiö Suomen johtokun-

nan puheenjohtajaa y. m. luottamustoimissa. S.

kuuluu nuorsuomalaisen puolueen johtohenkilöihin

ja avustaa ,,Helsingin Sanomain" toimitusta. —
Julkaisuista mainittakoon: ,,Irtolaisuus Suomen
lain mukaan" (189".), ..Äänioikeusliikkeitä" (1895),

..Asetus maalaiskuntain kunnallishallinnosta"

(2:nen pain. 1907), „Laki maanvuokrasta maalla"

(1903). ..Lakiasioita" (1912), sekä laaja kaksiosai-

nen ,,Suomen hallinto-oikeus" (yleinen osa 1913;

sisäasiain hallintoa käsittelevä osa 1915).

Stälann [stöl-], suom. aatelissuku, jonka
kanta-isä Niilo, Kiialan herra, mainitaan elä-

neen 1300-luvun keskivaiheilla ja samalla olleen

Tavast- ja Footangel-sukujen esi-isä. Hänen jäl-

keläisensä 5;nnessä polvessa oli Erik Boten-
p'o i k a, joka 1400-luvun lopulla oli Itä-Uuden-
maan tuomarina. Tämän pojat Olavi Eerikin

K. J. Stählberg. (SH.)
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poika. Kiialan herra (k. 1532). ja Arvi Eerikin-

poika. Sydänmaan herra (k. 1520-luvun lopulla),

tulivat suvun kahden eri haaran kantaisiksi.

Suku sammui 1702 mieskannalta.

1. F, e r i k Olavinpoika S. (k. n. 1565),

Kiialan herra, oli Hämeenlinnan isäntänä 1532-39,

unilla sai viimemainittuna vuonna eronsa luulta-

va-! i niiden haikeiden valitusten takia, joita lää-

nin talonpojat siilien aikaan häntä vastaan esit-

tivät. Hän pakotti talonpojat, niin sanottiin

valituksissa, myymään tavaransa puolesta hin-

na-ta. korotti mielivaltaisesti veroja, kulki ympäri
maata 150 hevosen ja 50 jahtikoiran kanssa ja

köyhdytti siten talonpojat putipuhtaiksi, joten

Jumalan tähden pyysivät kuningasta panemaan
hänet pois viralta ja pelastamaan heidät häviöltä.

Myöhemmin hänet mainitaan Porvoon ja Äyrä-

itään kihlakuntien tuomarina.

2. Arvi Eerikinpoika S. (1549-1620),

Suomen käskynhaltia, oli Sydänmaan herran ja

Savonlinnan isännän Eerik Arvinpojan (k. 1566)

ja Beata Niilont. Grabben poika, mainitaan
ensi kerran asiakirjoissa 1561-62 Juhana hert-

tuan hovipoikana. V. 1571 hän on suom. lipul-

lisen ratsumestarina, 1579 suom. sotaväen

..öfverste vaktmästare och rurnormästare". Sen-

aikuisessa Venäjän sodassa hän teki itsensä tun-

netuksi kelpo soturina, palvellen eri toimissa sekä

laivastossa että maalla ja lopulta 1592 nimitet-

tynä tärkeän Narvan kaupungin päälliköksi. Kun
Klaus Fleming keväällä 1597 kuoli, nimitettiin

S., joka paraikaa oli Suomessa käymässä, suo-

malaisten sotapäälliköiden pyynnöstä Suomen
käskynhaltiaksi. Niinkuin tästäkin voi päättää,

oli hän nähtävästi leppeämpi ja suositumpi hen-

kilö, kuin edelläkävijänsä, sen lisäksi urhoolli-

nen ja kunnon mies ja Sigismund kuninkaan
harras kannattaja, mutta Flemingin rautaista

tahtoa ja tarmoa ei hänellä ollut. Talonpoikia

hän ei kohdellut samalla kovuudella, kuin Fle-

ming, ja seurauksena tästä kai osaltaan oli, että

kapinalliset liikkeet kansassa nyt lakkasivat.

Mutta kun S. ei taipunut alistumaan Kaarle
herttuan vallan alle, saapui tämä sam. vuoden
syyskuussa Suomeen ja valloitti Turun linnan.

josta S. oli väistynyt sisämaahan apujoukkoja
hankkimaan. S:n kartano Lindö silloin m. m.
ryöstettiin. Herttuan poislähdettyä hän kuiten-

kin sai Turun uudestaan haltuunsa, ja varusti

Beur. v. Suomesta Ruotsiin retkikunnan (n. s.

makkararetken) , Sigismundin avuksi, kun tämä
yritti valloittaa takaisin perintövaltakuntaansa.

Toisella Suomen-retkellään 1599 Kaarle lopulli-

sesti kukisti suomalaisten vastarinnan, voittaen

Marttilan taistelussa Aksel Kurjen, ja pakottaen
S:n Turun linnassa antaumaan. Kuolemaan tuo-

mittuna hänet kuitenkin Turun verisaunassa sääs-

tettiin, nähtävästi koska Kaarle häneltä toivoi

-aavansa tärkeitä tietoja Sigismundin aikeista,

ja kuljetettiin Ruotsiin. Oltuansa pari vuotta
vankina Gripsholmin linnassa S. Suomen aate-

liston esirukouksesta 1602 armahdettiin; annet-
tiinpa hänelle taas sotapäällikkyyskin Liivin-

maalla, mutta kärsittyänsä siellä vastoinkäymi-
sen joutui hän taas epäillyksi hankkeista Sigis-

mundin hyväksi, tuomittiin Linköpingissä 1605
uudestaan kuolemaan ja astui viidennen kerran
mestauslavalle, sai nytkin armon mitä hengen-
rangaistukseen tuli, mutta vietiin Gripsholmin

linnaan ja oli siellä vankina 15 vuotta, ayj

kuusta 1605 toukokuuhun lli'20. jolloin kuolema
vihdoin hänet vapautti.

3. Aksel S. (1630-1702). presidentti, kreivi,

edellisen veljen pojanpoika, tuli 1664 reduktsioni-
kollegin assessoriksi ja oli ltiiis 7S maaherrana
Uudenmaan ja Hämeen läänissä, sittemmin
samassa virassa Itä-Göötanmaalla, ja nimitettiin

1687 kuuiuk. neuvokseksi ja Göötan hovioikeuden
Ii residentiksi. Reduktsionh ali ii. päivillä 1680 hänet

asetettiin n. s. suureen komiseioniin valtaneuvok-
sia tuomitsemaan, ja hän puolusti siinä innok-
kaasti lievempää kantaa, mutta alistui myöhem-
min voitolle päässeen suunnan alle. Korotettiin

vapaaherran ja kreivin arvoon. K. G.

Stälberg [stulbärj], Karolina V i 1 h e 1-

mina (1803-72), ruots. kirjailijatar. Hänen
ensimäistä suurta romaaniansa ..Emmas hjerta"

(1839) seurasivat arkielämänkuvaukset ,,Major
Mullers döttrar" (1845) ja ,,De begge aristokra-

terna" (1847). S. siirtyi sitten hist. romaanin
alalle: ,,Catarina Mansdotter" (1848), „Drottning
Filippa" (1849), ..Christina, drottning af Sve
rige" (1861), „Bröderna Stälkrona" (1863) y. m.
Sitäpaitsi hiin julkaisi teokset „Blomsterspräket"
(1843), „I"örsök tili ett nordiskt mythologiskt
lexikon jämte ett sammandrag af finska mytho-
logien" (1844), „0m svenska prinsessor" (1858),

lastenkirjoja, arvoituskokoelmia y. m. S. saa-

vutti aikoinaan suuren luki japiirin, vaikkei

hänellä ollut erikoista runollista kykyä.
//. Kr-n.

Stälhandske [stöl-], Torsten (1594-1644),

suom. soturi, oli syntynyt Porvoon pitäjässä

Hummelsundin kartanossa,

tuli 1626 majuriksi Porin
rykmenttiin, 1629 eversti-

luutnantiksi Uudenmaan
ja Hämeen ratsuväkeen.

Suuren maineensa hän
voitti suom. ratsumiesten,

kuuluisain ..hakkapeliit-

tain", päällikkönä 30-vuo-

tisessa sodassa, jonka otte-

luissa hän tavallisesti oli

Kustaa Aadolfin läheisyy-

dessä. Niinpä hän väki-

neen kunnostautui Brei-

tenfeldin, Alte Yesten ja

Lutzenin taisteluissa. Ku-
ninkaan kuoleman jälkeen __ . „ c „>„,„„,,,,,„ ,..„ ,

, ..
J LorsteD btallianaske. (bH.)

lian entisellä urhoollisuu-

dellaan taisteli m. m. YVittstockin, Chemnitzin,
Leipzigin luona, mitkä voitot suureksi osaksi

olivat hänenkin ansiotaan. Tanskan sodan syt-

tyessä 1643 S. yhden armeian johtajana lähe-

tettiin sinne, mutta sairastui ja kuoli siellä

Haderslevissa 21 p. huhtik. 1644. Hänen leskensä

Kristiina Horn (les. t.) lahjoitti silloin Turun
akatemialle miehensä sotasaaliina ottaman kir-

jaston. S. on haudattu Turun tuomiokirkkoon,

jonka kauneimpia muistomerkkejä hänen hau-

tansa on. K. G.

Sting [storjj, vanha ruots. pituusmitta = Vio

refia = 10 jalkaa = 2,s«o m. Pintamittana: kvad-
r a t-s. = 8.8i.-, m'-'.

Stängebro Istorjrjebru], paikka Itä-Göötan-

maalla, jossa kaksi siltaa johtaa Stängän yli;

siellä Kaarle herttua 25 p. syy-k. 1598 rafl.

25fe_T v
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v;isi i voitti Sigismundin sotajoukot tai telu <

jonka jälkeen Sigismundin täytyi suostua bert

in.m sanelemiin sopimusehtoihin ja lähteä Ruot-

sista. K. 0.

Stäkeholm [stSkeho'lm], entinen linna, ja sii-

li, n kuului :i lää m l. niin essa Smä la ud i a ; tuli

1562 yhdessä
1

Vestervikin kaupungin kera kreivi

kiniiniksi Sture-suvulle, ja sen sammuttua 1616

K.önigsmarkeille. K. G.

Staket (ste-J, oikea taa o \ I m a r esi ii k. luja

linna Ruotsin Uplannissa Mälar-järven erään
salmen lannalla, oli 1140-1517 Upsalan arkki

piispojen hallussa ja teidän maallisen valtansa

tukena. Viimein. \. , pitkällisen piirityksen

jälkeen valloitettiin Kustaa Trollelta ja hävitet-

tiin Arbogan valtiopäiväin päätöksestä perustuk
siansa myöten. K. O.

Stäket ks. Saltsjöba d e n.

Stöcker [stökgrj, Christian Adolf
(1835-1909), saks. pappi ja sosiaalipolitikko. oli

1874-90 hovisaarnaajana Berliinissä. S. perusti

1878 kristillis-sosiaalisen työväenpuolueen, jonka
tarkoituksena oli positiivisilla reformeilla vas-

tustaa sosiaalidemokratian leviämistä, 1890
evankelis-sosiaalisen kongressin ja 1897 vapaan
kristillis-sosiaalisen konferenssin; valittiin ensi

kerran Saksan valtiopäiville 1880; julkaisi

v -sta 1892 lehteä ,,Die deutsehe evangelische

Kirehenzeitung"; tunnettu myöskin kiilikeänä

antisemiittinä, vrt. Kristillinen sosia-
1 i s m i.

Stöckhardt [stökhärtj, Julius Adolf (1809-

86), saks. kemisti, prof. Tharandtissa, oli etevä
kemian oppien kansantajuinen esittäjä. Hänen
teoksistaan on tunnetuin ..Schule der Chemie"
(l:nen pain. 1846, 19:s pain. 1881), jokaon kään-
netty useimpiin sivistyskieliin (suomeksi 1864:

„Kemian-oppi aloittelijoille". Suom. J. Krohn).
Edv. Hj.

Stökiömetria, oppi niistä painosuhteista, joissa

alkuaineet keskenään yhtyvät ja jotka perustu-

vat niiden atomipainoihin (ks. Atomipaino),
sekä tämän opin käyttäminen kem. laskuihin.

S:n varsinainen perustaja oli J. B. Richter
(ks. t.). Edv. Hj.

Stölzel [stöltasl], Adolf (s. 1831), saks.

lainoppinut, tuli 1873 ministeriaalineuvokseksi
Berliiniin, 1887 kunniaprofessoriksi Berliinin yli-

opistoon; teoksia „Schulung fiir die zivilistische

Praxis" (1894, 1897). ..Kechtslehre und Recht-
sprechung" (1899), ,,Die Ent\vickelung des
gelehrten Riehtertums in deutsehen Territorien"

(1872), ,,Die Entwickelung der gelehrten Recht-
sprechung" (1901, 1910). ..Brandenburg-Preussens
Reehtsvernaltung und Rechtsverfassung" (1888).

J. F.

Störk Iit-], Felix (s. 1851), saks. oikeus-

oppinut, v:sta 1882 professorina Greifswaldissa;
teoksia; ,,Option und Plebiszit bei Eroberungen
und Gebietszessionen" (1879), ,,Das verfassungs-

niässige Verhältniss des Abgeordneten zur Wähler-
schaft" (1881), ..Handbueh der deutsehen Ver-
fassungen" (1884), „Der staatsbiirgerliche Unter-
richt" (1893); kansainvälisen oikeuden laitoksen
jäsen v:sta 1888; julkaissut v:sta 1886 (yhdessä
Labandin kanssa) aikakauskirjaa ..Archiv fiir

öffentliches Recht". J. F.

Störtebeker, Klaus (k. 1401), merirosvo-
päällikkö, johti niitä vitaaliveljesten (ks. t.i

joukkoja, jotka harjoittivat ammattiansa Pohjan-
merellä. Vihdoin Hampurin porvarit meritaiste

lussa Helgolandin luuna 1101 voittivat meriro
oii., .-n un ti. 70, muiden muassa beidän päämie

S;n ja \Vielimannin, vangiksi ja kuljettaen

beidäi Hampuriin jo a kaikki muille pelotta

vai 1 esimerkiksi mestattiin. K. <;.

Stössel, A n a I o 1 i j M i h a j 1 o v i 1 - (184J

1914 ven. kenraali, tuli upseeriksi 1866, kenraali-

Luutnantiksi 1901 otettuaan 1900 osaa Tientsinin
auttamiseen. V. 1903 S. nimitettiin Port Arthurin
komentajaksi, .lupailin sodan aikana, hän johti

Pori Arthurin ja sen lähiseutujen puolustusta,

mutta, osoitti Kintsun taisteluista lähtien niin

vähän tarmoa, että ylipäällikkö Kuropatkin jo

kesäk, 1904 antoi hänelle käskyn luovuttaa pääl-

likkyyden kenraali Smirnoville. S. ei kuitenkaan
totellut tätä käskyä, ja se urhea vastarinta, jota

Port Arthurissa ensin tehtiin, luettiin Byyttä

S:n ansioksi sekä ulkomailla että Venäjällä, mi- <

hänet soihin loputtua otettiin vastaan suurilla

kunnianosoituksilla. Mutta asian todellinen laita

tuli pian ilmi, S. pantiin syytteeseen Port
Arthurin antautumisen johdosta ja tuomittiin

190S kuolemaan ,, vallan käyttämättömyydestä ja

kurinpitorikoksesta"; sai kuitenkin täydellisen

armahduksen jo 1909. J. F.

Suaanit ks. C h o u a n s.

Suada [svä-] liat., < suädCre = suostuttaa 1,

mielen suostuttamisen jumalatar (ks. P e i t h o)
;

myös puhelahja, puheliaisuus.

Suseda, k i 1 o k k i, savikkakasveihin kuuluva
1-vuotinen, kalju, matala ruoho, jolla on puolilie-

reät, sinivihreät lehdet ja vihreät kukat. Ainoa
lajimme, merenrantakilokki (S. mari-

1ima). kasvaa hyvin harvinaisena merenrannoilla
ja eräillä lastauspaikoilla. K. L.

Suaheli {vasuaheli, swahili- < arab. sahil =

rannikko), sekakansa Itä-Afrikassa, Saksan Itä

Afrikan, Englannin Itä-Afrikan ja Etelä-Soma-
lian rannikolla sekä Sansibarissa ja lähisaarilla,

syntynyt aikojen kuluessa arabialaisten, ran-

nikkoneekereiden ja sisämaasta tuotujen neekeri-

orjien sekoituksesta. S :t ovat yleensä voimakas-
rakenteisia, mutta muuten tapaa kaikkia tyyp-

pejä täysverisestä neekeristä puhtaaseen seemi-

läiseen. Arabialaisilta perittyjä ominaisuuksia
ovat. tarmokkuus ja kyvykkäisyys, joiden nojalla

he ovat saaneet hyvin suuren merkityksen Itä-

Afrikan kaupan ja elinkeinojen kehityksessä;

välttämättömiksi he ovat käyneet viime vuosis.

puolimaista asti karavaanien kantajina ja sotu-

reina. Heidän kielensä (runko bantukieltä, johon
on liittynyt arab., int., pers., engl., portug. ja

saks. lainoja) on Afrikan laajimmin levinneitä

kauppakieliä (sitä käsittelevät useat tutkijat,

Daull, Steere, Krapf, Seidel, Raddatz, Shaw, De-
launay y. m.). — S:eja lienee n. 1 milj:n paik-

keilla. " E. E. K.
Suakin (Sanakin, Suakim, Satuakin), linnoi-

tettu ja maanpuolelta korallimuurin ympäröimä
kaupunki Koillis-Afrikassa, engl.-egypt. Suda-
nissa, Port-Sudanin-Berberin radalta lähtevän

haararadan päässä. Punaisen-meren länsiranni-

kolla, korallisaarella 2 km pitkän, suojaisen

satamalahden rannalla, jonne johtaa 4 km pitkä,

ahdas ja mutkitteleva väylä; 10,500 as. (1905).— Tullitalo, hallintorakennus, useita kolmiker-
roksisia, valkoisesta korallista rak. rakennuksia;
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kouluja. Kantainen silta vie lahden vastaisella

rannalla oleva&D Kl keliin, josta juomavesi saa-

daan. Kauppa melkoinen, huolimatta 70 km
S:sta pohjoiseen päin olevan Port Sudanin
(ks. t.) kilpailusta; tuonti S,i milj., vienti 2,8

milj. mk. (1906). — Vanha arab. kauppapaikka;
joutui 1517 turkkilaisten haltuun. 1865 Egyp-
tille. Oli ennen mahdi-kapinaa kukoistavan
karavaanikaupan keskus; Berberistä' saapui vuo-

-itlain 20.000 kamelia kumi-, norsunluu-, vuota-,

vaha-, kahvi-, vilja- y. m. lastissa ja lisäksi

S:iin tuotiin ennen orjakaupan lakkauttamista

suuret määrät orjia. Mahdin kukistumisen jäl-

keen kauppa taasen alkoi vaurastua S:n joudut-

tua engl. hallinnon alaiseksi. E. E. K.

Suarez, Karl G o 1 1 1 i e b ks. S v a r e z.

Sub (iät.), alla, -ssa, -11a, yhdyssanoissa ali-,

Subalpiininen vyöhyke (lat, sub = alla, ja

a 1 p i i n i n e n = alpistoa, vuoristoa koskeva), vuo-

ristoina t. tunturiseuduissa oleva välialue puut-

toman labpiinisen) laen ja alempien rinteiden

varsinaisen metsävyöhykkeen välillä. Kasvaa
pientä, usein pensaikkomaista metsää, puoli-

aukeita ruoliokoita j. n. e.; tuulelle alttiilla pai-

koilla on alue aivan puuton. Meillä on Lapin
koivuvyöhyke s. v. K. L.

Subalterni (ransk. subalterne, < lat. sub =

alla, ja alte'mus = vuorotteleva, toinen), toisen

alainen, alemman arvoasteen upseeri, joka on
kenraalien ja esikuntaupseerien alainen; Venä-
jän armeiassa: aliluutnantin, luutnantin, ali-

kapteenin ja kapteenin arvot. ,1/. v. H.
Subarktinen liat. sub = alla, ja arktinen

ks. ti. arktisen lähellä, sen eteläpuolella olevat

seudut; kasvimaantieteessä: arktisen ja lauhkean
vyöhykkeen välialue. Usein tämä nimitys tar-

koittaa koko pohjoista havumetsävyöhykettä. —
Subantarktinen (ks. yllä ja Antarkti-
nen), antarktisen lähellä, sen pohjoispuolella

olevat seudut.

Subdiakoni = alidiakoni, ks. Diakoni.
Subdivisioni (lat. sub, ks. t., ja divi'siö =

jako), alaosasto.

Subdominantti ks. Aladominantti.
Suber (lat), korkki (ks. t.).

Suberiini (lat. suber = korkki), kasvien korkki-
solukoissa oleva aine. — S.-h a p p o a saadaan
korkkiainetta hapettamalla. S. S.

Subfebriilinen tila (lat. sub = alla, ja febris

= kuume), tila, jossa ruumiinlämpö pysyttelee ta-

vallista vähän korkeammalla (n. 37,s-38° :een

asti), nousematta kuitenkaan niin korkealle, että

voisi puhua varsinaisesta kuumeesta. M. O-B.
Subfossiilinen (lat. sub = alla, ja fossiili-

nen, ks. Fossiili) on sellainen kasvi- t. eläin-

jäännös, joka ollen peräisin myöhäiseltä geolo-

giselta ajalta tavallisesti kuuluu vielä eläviin

eliömuotoihin eikä yleensä ole ehtinyt kivettyä
t. hiiltyä vanhojen fossiilien tapaan. Maassamme
tavatut eliöjäännökset ovat melkein yksinomaan
a:ia. K. L.

Subiaco (roomal. Sublaqueum), kaupunki
Keski-Italiassa, Rooman provinssissa, Roomasta
itään, Sabiinilaisvuoristossa Anienen (Teveroneni
oik. rannalla, radan varrella; 8,003 as. (1901;
kuntana). — Neron suuren huvilan rauniot (oli

k. .Imen Neron padottaman, keskiajalla hävinneen
järven äärellä; siitä nimi Sublaqueum), Grego-
rin* VII: n linna, paavi Pius VI: n kunniaksi

1789 pystytetty riemuportti, yliapotin kastelli

(1068). Läheisyydessä Santa Scolastican ja Sacro
Speeon luostarit (per. 500-luvulla; jälkimäinen
ensimäinen Pyhän Benedictuksen perustama luos-

tari) sekä kallioluola (Sacro Speeon limua), jonne
Pyhä Benedictus 494 vetäytyi erakoksi. — Semi-
naari, kirjasto; luonnonkauniin asemansa takia
-uusittu kesänviettopaikka. Kanta-, paperi-,

hattu- y. m. teollisuutta. — Santa Scolastican

luostarissa 1465-67 toimi Italian ensimäinen
kirjapaino (kahden saksalaisen perustama).

E. E. K.
Sub-imago (lat. sub = alla, ja imago = kuva),

muutamilla hyönteisillä (päiväkorennoilla) esiin-

tyvä väliaste toukan ja täysimuotoisen hyöntei-

sen (imagon, ks. t.) välillä. Niillä hyönteisillä,

joilla on s.-aste, ei ole koteloastetta. S. on siivel-

linen, aivan imagon kaltainen, mutta ei vielä

siitoskykyinen. Vaihdettuaan kerran nahkaa se

muuttuu imagoksi. V. 8-s.

Subito (it.), mus., äkkiä. — Volta s u b i t o,

lyh. V. S., merkitään joskus nuottisivun oikean-
puoliseen alareunaan. Se merkitsee, että lehteä

on käännettävä erityisen nopeasti, jotta soittaja

voisi häiriytymättä siirtyä seur. sivun alkuun.

/. K.
Subjekti (lat. sub-je'ctum, „alle asetettu"!.

1. Log. ja filos., se olento, joka toimii, havaitsee

tai ajattelee, vastakohtana toiminnan esineelle,

„objektille".

2. Kieliop. Alus, se lauseenjäsen, josta predi-

kaatin ilmaisema toiminta, tila t. ominaisuus sano-

taan (esim. poika lukee; hän on sairas). S:na on
tavallisesti substantiivi tai substantiivinen prono-

mini. Mutta jos predikaatti on 3:nnessa persoo-

nassa, voi s:na olla myös adjektiivi (esim. uusi on
aina hyvä) tai mikä substantiivisesti käytetty sana
tahansa (esim. rikki on rikki), taikka infinitiivi

(esim. oli hauska tulla), vieläpä kokonainen lause-

kin (esim. oli hauska, että tulit). Suomenkielessä
on s. (milloin se on substantiivi, pronomini tai

adjektiivi
i joko nominatiivissa: totaalinen

1. k o k o n a i s-s. (esim. pojat juoksevat pihalla),

tai partitiivissa; partsiaalinen 1. o s a-s.

(esim. poikia juoksee pihalla). Eräissä tapauksissa

s. -persoona käy riittävän selvästi ilmi predikaatin

muodosta ja sen ei silloin tarvitse olla ilmais-

tuna erityisellä sanalla (esim. tulen [= minä
tulen] huomenna kotiin; menkää [= menkää te]

tiehenne!). Subjektittomiksi sanotaan

joskus lauseita, joissa s.-persoona on määräämä-
tön eikä erityisellä jäsenellä ilmaistuna (esim.

sataa; minua janottaa; sen kohta kuulee, ettei

hänessä ole älyä; aamulla lähdettiin matkalle).
— Tämä kieliopillinen s. ei aina ole sama kuin

ajatuksellinen 1. psyykillinen s. ; niinpä lauseissa

pojalla on kirja ja minun täytyy lähteä on
kieliopillinen s. kirja ja lähteä, mutta ajatuksel-

linen s. on pojalla ja miv un. A. K.

Subjektiivinen, subjektin, s. o. tajuavan

ihmisen omituisesta luonnosta ja käsitystavasta,
— eikä tajuttujen esineiden olokohtaisesta luon-

nosta, — johtuva. — Vanhemmassa kielenkäy-

tössä merkitsi ..sithjeclivum" kuitenkin päinvas-

toin sitä. mikä kuuluu ajatuksien 1. ajateltujen

väitteiden subjekteihin, s. o. todellisiin, vaikut-

taviin olioihin, siis = ..objektiivinen" nykyaikai-

i merkityksessä (vrt. Objekti). A. Gr.

Subjektiivinen ks. Subjekti.
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Subjektivero, vero, jonka suuruus määrätään
veronmaksajan I. verosubjektin henkilöllisten omi-

naisuuksien ja hänen yksilöllisen maksukyl
mukaan. K:n vastakohta un objektivero, millä

ymmärretään veroa, jonka määräämisperusteena
un ulkonainen tunnusmerkki tai jokin määrätty
ei ikoinen i ulolähde. Verojen jako s :ihin ja objekti-

veroihin nojautuu siten verojen määräämie
perusteiden erilaisuuteen ja on siis muodollista
eii ..i periaatteellista laatua, s oja on kahta toi-

sistaan BelväSti eroavaa laatua puhtaat hen-

kilöverot ja tuloveron eri muodot. Edellisiä ve-

roja otetaan saman verran kaikilta verosubjek-

teilta ja pidetään veronmaksajaa sellaisenaan

veroesineenä (henkivero, savuvero). Jälkimäi-

sissä veroissa ei veroa määrätä yhtä yksinkertai-

sen perusteen mukaan vaan pidetään yksilön

tulojen suuruutta verotettavan maksukyvyn mit-

tana y. //.

Subjektivismi (ks. Subjekti), katsanto-

tapa tahi maailmankatsomus, joka on subjektii-

vinen, perustuu käsittävän ihmisen yksilölliseen

käsitys- tai arvostelutapaan; se mielipide, että

kaikki tietomme ja koko maailmankatsomuk-
semme välttämättä ovat subjektiiviset. — S u b-

jektivistinen = subjektivismin mukainen.
A. Gr.

Subjektivistinen ks. Subjektivismi.
Sub judice /;«-/ (lat.), „tuomarin alaisena",

s. o. ratkaisematta.

Subjunktiivi (nilat. subjunctVvus <J stibjiin-

yere = alistaa) , kieliop. moodin nimityksenä = kon-
junktiivi. A. K.
Subjunktsioni (mlat. subjit'nctiö = alistus) , No-

reenin kielioppiin ottama nimitys, jolla tarkoi-

tetaan alistavia sidesanoja, vastakohtana rinnas-

taville sidesanoille, joille tällöin jää kaikkien
sidesanojen aikaisempi yleisnimitys, konjunktsioni
(ks. t).

'

'

A. K.
Subkutaaninen (mlat. subcutaw7us < sub =

alla, ja c«ris = iho), ihonalainen, esim. s. rasva-

kudos, s. hermo, s. lihas; myöskin s. toimenpide,
niinkuin s. leikkaus, s. ruiskutus, vrt. H y p o-

d e r m a a t t i n e n.

Sublirnaatti (lat. subli'mis = ylös nostettu).

1. Sublimatsionin (ks. t.) tulos. — 2. Elohopea-
kloridi, ks. Elohopea. S. 8.

Sublimatsioni (lat. sublVmis = kohotettu, kor-

kea), härmistäminen, haihtuvan aineen erotta-

minen haihtumattomista siten, että aine muute-
taan kaasuksi ja tästä suoraan kiinteäksi. Jos
aine välillä muuttuu juoksevaksi, sanotaan toimi-

tusta tislaukseksi. S. tapahtuu helposti tavalli-

sissa olosuhteissa, jos sublimoitavan kiinteän
aineen höyrypaine sulamispisteessä on likipitäin

ilman paineen suuruinen tai jos sen sulamia- ja
kiehumapiste ovat lähellä toisiaan. Painetta vä-

hentämällä saadaan härmistyminen helpommaksi.
Helposti härmistyviä aineita ovat esim. rikki,

arsenikkitrioksidi, bentsoehappo, elohopeakloridi

1. sublirnaatti, y. m. S.-tulosta sanotaan s u bli-
ni aa tiksi. vrt. Lämpö. S. S.

Sublimeerata 1. sublimoida ks. Subli-
matsioni.
Sublimi (lat. sublVmis), ylevä.

Subluksatsioni ks. Niukahtaminen.
Submariininen (lat. sub = alla, ja mare = meri)

,

merenalainen, merenpohjalla syntynyt (geologi-

nen muodostuma, esim. savi, sora). P. E.

Suboksidi ks. Oksidit.
Subordinatsioni (lat. sub, ks. t., ja ördinä'-

tiö = järjestäminen), alistuminen, alistussuhde;

-utakuri.

Subordineerata (ks. Subordinatsioni),
olla jostakin riippuvainen, olla jonkin alainen.

Sub prtetextu / j>rvle'kstu] (lat.), jonkin sei-

kan varjossa, tekosyyllä.

Subretti (ransk. soubrette), kamarineitsyt;
viekastelevan ja vehkeilevän palvelustytön tai

\ lii-n ä nuoren tytön osa operetissa ja kevyessä
huvinäytelmässä; oopperalaulajatar, jonka eri-

koisalana ovat iloiset ja teknillisesti verrattain

vaatimattomat osat.

Sub rosa (lat.), ..ruusun varjossa", vaitiolon

edellytyksellä t. lupauksella (ruusu oli vaitiolon

tunnuskuva).
Subsekutiivinen (lat. subse'qui = seurata), jäi

jestäseuraava.

Subsidium [si'-J (lat.), apu, avustus; apu-

loukko.

Sub sigillo /.'/''-/ (lat.), sinetin (s. o. vaiti-

olon) edellytyksellä. — S. s. c o n f e s s i o n i s,

rippitunnustuksen turvassa.

Subsistenssi (lat. subsi'stere - olla apuna),
elatus.

Subskribeerata (lat. subscrVbere = allekirjoit-

taa), kirjoittaa nimensä listaan sitoutuen siten

lunastamaan tilattavan kirjallisen t. taideteoksen

t. kannattamaan jotakin kirjallista ja taiteel-

lista y. m. yritystä. — Subskribentti,
yllämainitunlaisen sitoumuksen antaja; tilaaja.

— Subskriptsioni. allekirjoitus; yllämain.

sitoumuksen antaja; tilaaja.

Sub specie feternitatis [-tä'-J (lat.), iäisyy-

ilen näkökannalta.
Substanssi (lat. substa'ntia < substä're = olla

alustana, pysyä), olio, tosiolio; se pysyväinen
olevainen, joka on pohjana ja perustuksena kan-
nattamassa esineiden havaittavia ominaisuuksia,
vaihtuvia olotiloja sekä toimintoja. Hyvin var-

hain heräsi se ajatus, että s. varmaankin on
häviämätön ja muuttumaton, sillä välin kuin sen

,,aksidenssit" vaihtelevat. Tämä käsitys näyttää
saavan tukea kokemusperäisen tieteen tuloksista.

(vrt. Olio. Aine, Aksidenssi, I n k e-

r e n s s i. Ilmiö.) — Descartes määritteli s:n

sellaiseksi olevaiseksi, joka on olemassa itsenäi-

sesti 1. omalla voimallaan, ,,siten että se ollak-

seen ei tarvitse mitään toista olevaista". Siitä

Spinoza johdonmukaisesti päätti, että ainoa s.

on ehdoton olento eli Jumala, ja johti tästä

panteistisen maailmankatsomuksensa. Itse asiassa

Descartesin ja Spinozan s.-määritykset, jotka

ovat hyvin paljon vaikuttaneet filosofisiin oppi-

muodostuksiin, eivät sovellu käytettäviksi, jos

yrittää selittää kokemusmaailmaa olettamalla

siihen kuuluvia äärellisiä s:eja. — Tavallisessa

puheessa = materia, aine, aines. A. Gr.

Substantiivi (mlat. nvmen substanti'vum <
nubstantVvus = substanssia koskeva), n i m i-

s a n a, kieliop. sana, joka nimittää olioita (elol-

lisia tai elottomia) tai yleensä jotakin, josta voi

sanoa, millainen se on. S:t ovat merkityksensä
puolesta konkreettisia, s. o. sellaisten

olioitten nimitjdcsiä, jotka ovat aistimilla tajut-

tavissa tai joita sellaisiksi kuvitellaan (esim.

poika, reki, kummitus) , tai abstraktisi a,

s. o. ainoastaan ajatuksella käsitettävien mieli-
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kuvien, ui

i

ukiitn ominaisuuden, toiminnan, tilan

nimityksiä (esim. hyvyys, pituus, ajaminen,
tuska. tka. suhde, tiede). Konkreettiset s:t ovat

joko appellatiiveja tai propreja (ks.

n.). A. K.

Substitueerata (lat. suhsfitu'ere), asettaa jon-

kun sijaan, korvata |ks. S u b s t i t u t s i o n i).

— Substituutti (lat. 8ubstitu'tus) , sijainen.

Substitutsioni (lat. substitu'ere - korvata) si-

jalle asettaminen. 1. ffef»., ilmiö, jossa kem. yhdis-

tyksissä joku atomi t. atomiryhmä suorastaan

korvautuu jollakin toisella alkuaineatomilla t.

-ryhmällä ja kokoomus muutoin jää muuttumatta.
Esim. kloori substitueeraa erittäin helposti vetyä

orgaanisissa yhdistyksissä. N. s. substitu-
t s i o n i t e o r i a. jonka Dumas 1834 perusti,

nojautui tähän ilmiöön. Edv. Hj.

2. Lakit., ylemmän viranomaisen määräys alem-

malle määrätyn, tavallisten toimivaltasääntöj en
mukaan toiselle viranomaiselle kuuluvan tehtä-

viin suorittamisesta. Erityisesti puhutaan rikos-

prosessissa s.-periaatteesta, jolla meillä olisi

ymmärrettävä prokuraattorin oikeutta, sivuutta-

malla asianomainen virallinen syyttäjä, määrätä
toisessa piirissä toimiva viranomainen nostamaan
syytteen. Meidän oikeutemme ei kuitenkaan
myönnä tällaista s. -oikeutta. S. -periaatteeseen

ei ole sekoitettava devolutsioniperiaatetta, joka

meillä on vallalla, ja jonka mukaan prokuraat-

tori voi itse tahi asiamiehen kautta ajaa mitä
Syytettä tahansa, sivuuttamalla asianomaisen
virallisen syyttäjän. El. K.

Substraatti (lat. substrä' ium = allelevitetty,

< sttbste'rncre = levittää alle), alusta, perustana
oleva aine t. esine.

Subsumeerata (lat. sub, ks. t., ja siimere =

ottaa), sisällyttää johonkin, sovittaa johonkin

yhteiskäsitteeseen.

Subtiili (lat. subtflis), hieno, sukkela, syväl-

linen.

Subtraktsioni (lat. subtra'here = vetää pois

tieltä), vähennys, vähennyslasku.
Subtrooppinen (lat. sub = alla, ja trope,

trooppinen, ks. t.), trooppisen vyöhykkeen
lähellä olevat seudut, näille ominainen ilmasto,

kasvillisuus j. n. e.

Subularia ks. Ä i m ä r u o h o.

Subventsioni (lat. subvenfre = tulla avuksi),

avustus, kannatusapu, eritoten valtion kannatus.

Succes [syksC] (ransk., < lat. succe'ssus), me-
nestys, onni. — S. d'estime [destim], jonkun
henkilön varsinkin kirjailijan) kunnioitukseen
la hänen (teoksensa) hyviin tarkoituksiin (eikä

niin paljon teoksen taiteelliseen arvoon) perus-
tuva menestys.

Succinum (lat.), meripihka.

Succisa ks. Purtojuuri.
Suchet [syse'l, Louis Gabriel (1772-

1826), ransk. marsalkka, Albuferan herttua;

meni 1791 vapaaehtoisena Rhönen kansalliskaar-

tiin, otti osaa vallankumouksen ja Napoleonin
sotiin yleten jo 1799 divisioonakenraaliksi. S.

kunnostautui erityisesti Espanjan sodassa, jossa

hän saavutti Leridan ja Sagunton voitot ja val-

loitti useita kaupunkeja. Napoleonin palattua
Elhasta hän meni tämän puolelle ja nimitettiin

paariksi; menetti bourbonien palattua tämän ar-

von, mutta sai sen takaisin 1819; hänen muis-
telmansa julkaistiin 1829. J. F.

Suchtelen [suh-J, J o h a n Peter van (17.11 -

1836), ven. sotapäällikkö ja diplomaatti, oli synty-
perältään hollantilainen ja hoiti pari vuotta
matematiikan professorinvirkaa Leidenin yliopis-

tossa, mutta kutsuttiin 1783 Venäjän sotainsi-

nööri- ja tykistökuntaan. Hän otti osaa Suomen
sotaan 1789-90, jossa haavoittui. Vv:n 1808-09
sodassa hän oli Venäjän Suomessa olevan armeian
ylimajoitusmestarina ja johti Helsingissä niitä

keskusteluja, jotka veivät Viaporin antaumuk-
seen. Ruotsissa hänet sentähden vastaanotettiin

sangen kylmästi, kun hän 1810 sodan jälkeen

nimitettiin Venäjän lähettilääksi Tukholmaan.
Mutta pitkänä siellä-olonsa aikana S. osasi vähi-

tellen voittaa yleistä, tunnustusta ja arvonantoa.
Hän oli monipuolisesti sivistynyt mies, harrasti

kirjallisuutta ja taidetta ja omisti harvinaisen

kallisarvoisen kirjaston. Tukholmassa hän kuoli-

kin. S. on kirjoittanut teoksen Suomen sodasta
..Pröcis de la guerre de Finlande 1808-09", joka
julkaistiin hänen poikansa, kenraali Paul v. S:n
nimissä. E. O.

Sucre. 1. Kaupunki (myös Chuqtiisaca) Etelä-

Ameriikassa, Boliviassa, Chuquisacan departe-

mentin pääkaupunki ja koko valtakunnan nimel-

linen pääkaupunki, Andien vuoristossa, Pilco-

mayoon laskevan Cachimayon laaksossa 2,694 m
yi. merenp., terveellisessä seudussa; 23,416 as.

(arv. 1906), sekarotuisia ja intiaaneja. — Sään-
nöllisesti rakennettu. Tuomiokirkko (1553) Plaza
Mayor nimisen torin äärellä, ent. presidentin-

palatsi, ent. kongressintalo, kaupungintalo, raha-

paja, yliopisto (per. 1624; lainop., lääket. ja

jumaluusop. tiedekunta). Seminaari, vuöriakate-

mia. Arkkipiispan (Bolivian primas) istuin. —
Per. 1536 intiaanikylän (Chuquisaca) paikalle;

nimi alkuaan Charcas, sitten Ciudad de ta Plata

ja v:sta 1825 kenraali Sueren kunniaksi S. Oli

ensimäinen Etelä-Ameriikan esp. kaupunki, joka
nousi kapinaan emämaata vastaan 1809. —
2. Cariacon kaupungin satama, Venetsuelassa,

Bermudezin valtiossa. — 3. Ecuadorilainen raha,

nyk. = 2 mk. 50 p. E. E. K.

Suctoria ks. C i 1 i a t a.

Suczawa [sutsäva] (romaan. Sticeava), kaupunki
Itävallassa, Kaakkois-Bukovinassa, Serethiin las-

kevan S.-j o e n ja rautatien varrella, Romaanian
rajalla.; 11,401 as. (1910), romaanialaisia ja

saksalaisia. — K reik. -katolinen Pyhän Yrjön
kirkko (1300-luvulta) ja luostari (jossa Buko-
vinan suojeluspyhimyksen Johannes Novuksen
hauta), Pyhän Demetriuksen kirkko (1400-

luvulta), linnan rauniot; ylälukio. Olut-, nahka-,

mylly- y. m. teollisuutta. — Oli 1300-1500-luvuilla

Moldovan pääkaupunkina. — Venäläiset miehitti-

vät S;n suurvaltainsodan aikana 1914.

Sudan (arab. Bilad-es-S. = „mustien maa").

1. Alue Afrikassa, Saharan eteläpuolella, idässä

n 3°-20° pohj. lev., lännessä 5°-14° pohj. lev.

välillä, rajoittuu lännessä Atlantin rannikkomai-

hin, etelässä Guinean-lähden pohjoispuolella ole-

viin vuoriseutuihin ja Niilin sekä Kongon väli-

seen vedenjakajaan, idässä Abessiiniaan, Eritreaan

ja Punaiseen-mereen; n. 5, s milj. km2
, 40-70 milj.

as. — S. voidaan jakaa Länsi- (Senegalin ja

Nigerin alue, 1,5 milj. km 2
), Keski- (Tsad-järven

alue, ent. Bornu, Adamaua, Bagirmi, Vadai,

1.5 milj. km 2
) ja Itä-S:iin (Niilin alue,

2.5 milj. km2
, vastaa suunnilleen Englantilais-
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Egyptiläistä S:ia; ks. S. 2.), mutta on kuitenkin
maani, ja kansat, venaten elieä kokonaisuus,

vaikka valtiollisesti kuuluukin usealle eri siirto

maa vallalle. Vuoripei listassa on alla graniittia

y. m. s., joka kukkuloina pistää esiin vaaka-

suorassa olevien nuorempien kerrostumain
(hiekka- ja kalkkikiveä, lateriittia y. m.) alta.

Pinnanmuodostukseltaan s. on paikoitellen aivan
ia ainen, yleensä kuitenkin kumpuinen, keski-

määrin 400 600 m yi. merenp. Korkeampia seu-

tuja on Dar-Furissa (Dzebel Marrah n. 1,800 ni

yi. raerenp.) ja Adamauassa (useita vuoria 2,000-

3,000 in yi. merenp.). — Ilmastollisesti S. suu

riinin. ik-i osaksi kuuluu kuuman, alituisten satei-

clru ja sateettoman vyöhykkeen välimaahan, kesii

sateiden vyöhykkeeseen (sadeaika, kesä-lokak.,

kuiva aika ma 1 1 a-, -toukok.l. Etelämpänä sade-

määrä on suurempi kuin pohjoisosissa, Saharan
rajaseuduilla. Sadeaikana jokiuomat täyttyvät ja

niiden laaksot muuttuvat epäterveellisiksi

rämeiksi; kuivana kautena useimmat joet ovat

vedettömiä tai lammikkosarjoina. Senegal, Niger,

Sari ja Niili ovat S:n tärkeimmät, kautta vuo-

den virtaavat joet. Järviä vähän; suurin Tsad.

Senkin ala on nopeasti pienenemässä. — Ominai-

nen kasvillisuusmuoto on yksinäisiä puita (baobab

y. m.) tai harvaa metsää kasvava heinäaro jokien

uomia pitkin luikertelevine galleriametsineen.

Pohjoiseenpäin mentäessä se aste asteelta vaihtuu

Saharan erämaahan, eteläänpäin taas Guinean ja

Kongon aarniometsiin. Eläimistö sangen laji- ja

yksilörikasta (vrt. Afrikka, eläinkunta). —
Väestön pääaineksena ovat etupäässä maanvilje-

lystä harjoittavat sudanilaiset neekerit (ks. Nee-
keri), joiden seassa hallitsevina asuu etupäässä

karjanhoidolla eläviä arabialaisia, tuaregeja, ful-

beja sekä sekakansoja. Arabialaisten mukana
Muhamedin oppi levisi neekereiden keskuuteen
saavuttaen innokkaita tunnustajia varsinkin

sekakansoissa. — Maanviljelyksen ja karjanhoi-

don ohella harjoitetaan metsästystä sekä usean-

laista käsiteollisuutta. Kauppa suuntautui aikai-

semmin lännessä ja keskiosissa pohjoiseen, kara-

vaaniteitse Saharan halki, idässä Niiliä myöten
Egyptiin. Euroopp. siirtomaavaltaan rakenta-

mat rautatiet ja valmistamat jokiväylät ovat

ohjanneet kaupan osaksi uusille urille, lännessä

ja keskiosissa etelään, idässä Berberin-Port Su-

danin rataa myöten Punaiselle-merelle. Viedään
puuvillaa, norsunluuta, strutsinsulkia, kumia,
viljaa, kahvia, ennen suuret määrät orjia; tuo-

daan suolaa, teollisuudentuotteita. Rahana käy-

tetään vieläkin Maria-Theresian-taaleria, kauri-

kotiloita, puuvillakangaskaistaleita, rautakappa-
leita, suolaa y. m. Siirtomaavaltioiden lyöttä-

mät rahat, kuitenkin voittavat alaa. — Valtiol-

lisesti S. kuuluu Ranskalle, Englannille ja Sak-
salle, jakaantuen Ranskan La ns i-A f r i-

k a n, Ranskan Kongon, Kamerunin,
Togon (molemmat Saksan), Nigerian,
Ku Itärannikon (molemmat Englannin

;

ks. n.) ja E n g 1 a n t i 1 a i s-E gy p t i 1 ä i s e n
S;n osalle.

2. E n glantli 1 a i s-E g y p t i 1 ä i n e n S.

(engl. Anglo-Egyptian 8.) vastaa alaltaan liki-

pitäen Itä-S:ia, ulottuen kuitenkin pohjoisessa

Niilin itäpuolella 22°:lle pohj. lev., siten käsit-

täen myöskin suuren osan Nubiaa; n. 2,550,000

km2
, 3,000,000 as. Pinnanmuodostuksesta, geolo-

i ii iiii ia ilmastosta, vesistöistä, kas-
villisuudesta, eläimistöstä ks. S. 1. ja Niili
Väestössä on edustettuna erilaisia aineksia, ete-

)i i etupäässä neekereitä, pohjoisessa

miläis-haamilaisia kan n|. talollisia ovat
n. s. niililäiset. neekerit, silluk, dinka, dor
1. bongo (ks. n.), nuer, Niilin ja Kongon veden
jakajan tienoilla asuvat njam-njamit (ks. N j a m-
n

I
a m), Kordofanin nuhat (ks. Nuba), Dar-

Furin furit y. m., jälkimäisiä useat erittäin

sotaiset, osaksi itseään arabialueiksi nimittivät
paimentolaisheimot, biSari, baggara y. m. (ks.

Nubia, Nuba). Lisäksi alueella asuu joku
määrä maahan muuttaneita egyptiläisiä

rialaisia, eurooppalaisia (kreikkalaisia, englanti-

laisia) y. m. kaikkiaan parikymmentä) uhatl a

(1905 2,800 eurooppalaista). Neekeriheimot o

enimmäkseen pakanoita; pohjoisessa he ovat

omaksuneet kiihkomuhamettilaisilta seemiläis-

haamilaisilta naapureiltaan islamin opin. — S:n
kehitystä ovat tavattomasti hidastuttaneet mel-

kein viime aikoihin asti harjoitetut orjameteäs-
tykset sekä ennen kaikkea yli neljännesvuosi-

sadan kestänyt mahdilaisaika, jolloin asukasmää-
rän lasketaan alentuneen 8,5 milj:sta (1880-lu-

vulla) 1,8 miljtaan (1905) ja koko maa joutui

pohjattoman sekasorron valtaan. Saatuaan S:n
haltuunsa 1899 englantilaiset tarmokkaasti kävi-

vät käsiksi sen rauhoittamiseen ja laskivat lujan

perustan alueen taloudellisten mahdollisuuksien
kehittymiselle. Maanviljelys tuottaa (osaksi eng-

lantilaisten rakennuttamien kastelulaitosten

avulla) suuret määrät viljaa (durraa, vehnää ja
ohraa), papuja, taateleita, maapähkinöitä, seesa-

mia, melooneja y. m. Varsinkin ovat englanti-

laiset, tarmokkaasti koettaneet kehittää puuvillan-

viljelyä; 1911 puuvillaa S:sta vietiin jo 12,394

ton. Metsistä saadaan kumia, S:n toistaiseksi

tärkeintä kauppatavaraa. Bahr-el-ghazalissa on
myös kautsukki-istutitksia. Pohjoisessa asuvien
neekeri- ja arabialaisheimojen päärikkautena on
karja, kameleja, hevosia, lehmiä, vuohia, lam-

paita. On jo strutsifarmejakin. Mineraalikun-

nan tuotteilla (kultaa, ruskohiiltä, rautamalmia,
vaskimalmia) on vähäinen merkitys. Liikennettä
Niilillä Assuaniin asti ja Niilin kulkukelpoisilla

lisäjoilla (kaikkiaan S;ssa n. 4,000 km kuljetta-

via vesiteitä) ylläpitävät hallituksen höyryaluk-

set säännöllisin kulkuvuoroin. Rautateitä on
Wadi Hallasta (Egyptin rajalla) Khartumiin,
josta rata haarautuu Senaariin ja El Obeidiin.

Khartumin-\Vadi Halfan radalta, Berberistä, läh-

tee rata Port Sudaniin (jolta haararata Suaki-

niin), Punaisen-meren rannalle. Kaikkiaan rau-

tateitä 2,400 km (1915). N. 8,000 km sähkölen-

nätinlin joja; 75 sähkölennätinasemaa ja posti-

toimistoa (1912). Ulkomaankauppa käy etupäässä

Port Sudanin ja Suakinin (ks. n.) kautta. Tuonti
(puuvillateoksia 13, 1 milj., sokeria 6,7 milj.,

vehnäjauhoja, kahvia, teetä, viinejä) arvoltaan

54.» milj. mk. tulee Egyptistä. Englannista ja

Intiasta, vienti (kumia 9,: milj., puuvillaa 3,9

milj., norsunluuta 2,9 milj., seesamia 2,? milj.,

taateleita y. m.) arvoltaan 30,7 milj. mk. menee
Egyptiin, Englantiin ja Ranskaan (1913). Raha-
yksikkönä Egyptin punta £E (= Smk. 25:97). —
Maan hallinnon etunenässä on Egyptin hallituk-

sen nimittämä ja Englannin hyväksymä ken-

raalikuvernööri (englantilainen), jonka rinnalla
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v:sta 1910 on kenraalikuvernöörin neuvosto. Pää-

kaupunki K h a r t u m. Paikallishallintoa var-

ten S. on jaettu 14 provinssiin (huomattavim-
mat: Bahr-el-ghazal, Mongalla, johon 1910 lii-

tettiin myöskin Kongo-valtion vaatima Lado,

Kordofan, Senaar, Kassala, Dongola, Berber)
;

jokaista hoitaa engl. sotilas- tai siviilivirkamies,

arvoltaan kuvernööri. Dar-Furissa on kotimai-

nen sulttaani. — S:n tulot 1913 42.9 milj., menot
41,» milj. mk. — Oikeudenhoito on osaksi eng-

lantilaisten, osaksi muhamettilaisten huostassa.

Rikoslaki on jäljennös Intian keisarikunnan
rikoslaista. — Opetuslaitos on vielä kehittymä-
tön; kansakouluja on 6 (989 oppilasta; 1914).

Useita ammattikouluja. Pakanallisten neekeri-

heimojen keskuudessa toimivilla lähetysasemilla

on useita kouluja. Khartumissa on Gordon col-

lege. — Sotavoima on osana Egyptin armeiasta;
ylipäällikkönä, sirdarimi, on kenraalikuvernööri.
— S:ssa käytetään rinnan Egyptin ja Englannin
lippua. — Historia. S:n eteläosat eivät

esiinny historiassa ennen 1800-lukua. Pohjois-

osat kuuluivat vanhalla ajalla Egyptin vaikutus-

piiriin (vrt. Etiopia). Sitten sinne syntyivät
Meroe (ks. t.) ja Napata nimiset, aikanaan mah-
tavat valtakunnat. Kristinoppi levisi näille

main 500-luvulla ja Meroen ja Napatan rau-

nioista muodostuivat Dongolan ja Aloan (pää-

kaupungit Dongola ja Soba) kristityt valtiot. Ne
säilyivät 1300-luvulle asti, jolloin ne murskasi
niiden eteläpuolelle syntyneet muhamettilaiset,

Senaar (vrt. F u n d s) ja Dar-Fur (ks. t.) nimi-
set, sekarotuisten heimojen muodostamat valtiot.

Xekin vähitellen rappeutuivat ja helposti jou-

tuivat 1S21 Mehemed Ali'n Egyptistä lähettämään
Ismailin ja Mahommed btin valtaan. Aikaa myö-
ten Egypti ulotti valtansa idässä Kap Guarda-
fuihin (Abessiinia jäi itsenäiseksi), etelässä päi-

väntasaajan seuduille. Valloituksiaan se hoiti

perin kurjasti. V. 1877 Englannin vaatimuk-
sesta S tn kenraalikuvernööriksi nimitetty Gor-
don ei ehtinyt saada parannusta aikaan, en-

nenkuin Mahdi 1881-84 valloitti koko S:n.
Mahdi ja etenkin hänen seuraajansa , .kalifi"

Abdullah (1885-99) hävittivät S:n melkein
perin juurin. Vv. 1896-98 englantilaiset ja

egyptiläiset saivat S:n valloitetuksi takaisin

1902 viimeinen dervisi vangittiin) ja nopeasti
maa oli rauhoitettu muutamista arabialaisten
tekemistä kapinayrityksistä huolimatta (1903,

1908 ja 1910). Suurvaltainsodan aikana 1916
Dar-Furin sulttaanin aloittama sotaretki englan-
tilaisia vastaan ei menestynyt; hänen joukkonsa
voitettiin kevätkesällä sam. v. — V. 1899 tehdyssä
sopimuksessa Egypti myöskin muodollisesti jakoi

suvereniteetin S:ssa Englannin kanssa, jolle S:n
omistus m. m. Intian takia on tavattoman suuri-

arvoinen. [Englannin sotaviraston ..Handbook of

the S." (vuosittain i : Nachtigal, ,.Sahara und S."
-89) : Peel, ..The binding of the Nile, and

the New Soudan" (1904) ; Slatin Pascha, „Feuer
und Bchwer1 in S." (1895) ; Ward, „Our S„
iis pyramids and progress" (1904); Wingate,
..Mahdiism and the S.. 1881-90" (1891), „England,
Egypt and the S." (1896).] E. E. K.
Sudbury [sadbDri], kaupunki Pohjois-Amerii-

kassa. Kanadassa, Ontarion maakunnan itäosassa,

Nipissing- järvestä länteen pacifie-radan var-
rella: 2,027 as. (1901). — Räjähdysainetehtaita,

sahoja; maailman suurimmat nikkelikaivokset.

Saadaan myös kultaa, vaskimalmia y. m.

Sudeetit (saks. Budeten). Böömiläiseen vuoris-

toon (ks. Saksa, palsta 562) kuuluva, luoteesta

kaakkoon kulkeva, moneen osaan pirstoutunut
vuoristo Saksan (Sleesian ja Saksin) ja Itävallan

(Böömin, Määrin ja Itävallan Sleesian) rajalla.

Elben ja Oderin-Beczvvan välissä, 310 km pitkä,

40-80 km leveä. S:n pääosat ovat kaakosta
alkaen: Määriläis-Sleesialainen vuoristo jakau
tuen Määriläis-Sleesialaiseen Gesenkeen (etupa:

kivihiilikauden kerroksia; korkein huippu 821 m
yi. rnerenp.) kaakossa ja Altvateriin (kiillelius-

ketta, gneissiä; Altvater-huippu 1,490 m) luo-

teessa, Hunsriiek (Fichtlieh 1,128 m), Reichen-

steiner Gebirge (molemmat etupäässä kiillelius-

ketta ja gneissiä; Heidelberg 902 m), Eulen-

gebirge (kiteisiä liuskeita; Hohe Eule 1,014 m).
Rinnan kahden viimem. jonon kanssa niiden

eteläpuolella kulkevat Habelschwerdter Gebirge
(Kohlberg 962 m) ja Adlergebirge (molemmat
gneissiä; Deschnayer Koppe 1,114 m) nimiset

rinnakkaisjonot sekä niiden jatkot luoteessa

Erlitzgebirge, Heuseheuer (Grosse Heuscheuer
919 m) ynnä Adersbacher Gebirge (niissä vallit-

sevat liitukauden kerrokset). Molempien rinnan
kulkevain vuoristojonojen välissä, Neissen ylä-

juoksun ympärillä on kaakossa (Hunsriickistä

lounaiseen lähtevän) Glatzer Schneegebirgen
(Schneeberg 1,422 m) osaksi sulkema, laaja

vajoamisallas (reunoilla pohjoisessa ja lännessä

kivihiilikauden, sisempänä permi- ja liitukauden

kerroksia, joiden päällä paikoin on laajalti

kvartsiporfyyriä). — Länteen yllämainituista

ovat monenlaisista aineksista syntyneet Nieder-

schlesisches Steinkohlengebirge (Diirrer Berg
928 m), Katzbachgebirge (Kainmerberg 724 m),
Dberschar- 1. Rabengebirge (Königshaner Spitz-

berg 879 m), Rehorngebirge (Quetschenstein

1.001 m), Landeshuter Kamm (Friesensteine

940 m), Schmiedeberger Kamm (Tafelstein

1,281 m), useat mataloita, pyöristettyjä. Seuraa
sitten S:n mahtavin seutu, graniittinen Riesen-

gebirge (Schneekoppe 1,603 m), jonka rinnan
etelässä kulkee Böhmischer Kamm (Brunnberg
1,555 m) ja jonka jatkona lännessä on Iser-

gebirge (Hinterberg 1,126 m). Viimeisenä län-

nessä on joskus aivan eri vuoristoksi luettu, etu-

päässä graniittinen Lausitzer Gebirge (Jeschken

1,013 m). — Vain S:n korkeimmat, yli 1,260 m
nousevat huiput kohoavat havumetsävyöhykkeen
yläpuolelle. — S : n rinteet ovat yleensä hyvin
taajaan asuttuja, huomattavan käsi- ja kotiteol-

lisuuden tyyssijoja; paikoitellen kivihiilikerrok-

set ovat synnyttäneet kukoistavan tehdasteolli-

suuden. (E. E. K.l

Sudenkorennot (Odonata), n. 2,400 lajia (Suo-

tnessa n. 40) käsittävä hyönteisryhmä, yhdiste-

tään usein alalahkona koren n öisiin (Pseu-

doneuroptera), ks. t., tai erotetaan itsenäiseksi

hyönteislahkoksi. Viimemainittuun on pätevät

syyt. sillä s:n ryhmä on ikivanha, jo paleozooi-

sella kaudella edustettu, ja on halki aikojen säi-

lyttänyt luonteenomaiset, s. muista hyönteisistä

selvästi erottavat, monessa suhteessa omituiset

rakennepiirteensii sangen muuttumattomina. Mui-

naisten s:n eroavaisuuksista nykyisiin muotoihin

nähden \"i mainita alkuperäisemmän, vähemmän
erilaistuneen siipisuonituksen; koko saattoi myös
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olla suurempi, niinpä Meganeuran (suurin tun-

nettu hyönteinen) siivenkärkien viili oli yli 70
n s. oval verraten isoja, pitkä ja kapearuu-

miisia, usein I i uniinvärisiä (koiras ja naaras
tav. erilaisia), kahdella kaivomaisella siipiparilla

ja vahvoilla purevilla suuosilla varustettuja peto

hyönteisiä, täysimuotoisina ehkä täydellisemmin
kuin mitkään muut hyönteiset ilmaelämään mu
kautuneila, toukkina laas tyypillisiä vesieläimiä

erikoisine toukkaelimi neen. Täysimuotoisen hyön-

teisen pää on hyvin liikkuva, takareunassa kover-
i iiimt, toisilla puolipallon muotoinen, suurim-
maksi osaksi mahtavien, ke kellä toisiinsa koske-

vien verkkosilmien täyttämä, loisilla taas poikit-

taisesta lieriömäinen ja silmät sivuilla kaukana
toisistaan; verkkosilmien lisäksi silla on 3 pikku-

silmää. Tuntosarvet vähäpätöiset, rihmamaiset.
Suuosista on erikoisen huomattava suuri, tav.

koppamainen alahuuli. Keskiruumiin ensi nivel,

eturinta, on pieni, hyvin liikkuva. Toinen ja kol-

mas nivel yhteenkasvettuneet, vinosti taapäin

suuntautu t. joten heikot, etupäässä tarttuma-,

ei käyntijalkoina toimivat raajat sijaitsevat lä-

hellä eturinnan jalkoja sekä huomattavasti lähem-
pänä päätä kuin siivet. Jäykät siivet ovat joten-

kin yhdenmuotoiset, kumpikin pari yleensä

kapeahkot ja pitkät, suonitus verkkomainen,
runsas, etenkin pitkittäissuonet lujat. Etureu-
nassa, lähellä kärkeä, on yleensä luonteenomai-
nen värillinen siipimerkki (pterostigma). Vain
harvoin siivet ovat kokonaan t. suurimmaksi
osaksi välilliset. Takaruumis on pitkä ja tav.

ohut, sen kärjessä on koiraalla 3-4, naaraalla 2

lisäkettä (varsinaiset perälisäkkeet, cerci, y. m.).

Toisen nivelen vatsapuolella on koiraalla merkil-

linen, monimutkainen paritteluelimistö, jonka
kaltaista millään muilla hyönteisillä ei tavata.

Se ei ole yhteydessä sukupuolielinten kanssa, vaan
koiras täyttää siihen kuuluvan säiliön spermalla
ennen parittelua. Varsinainen sukupuoliaukko on
koiraalla samoinkuin naaraalla 9: unen nivelen

kohdalla. Sen ympärillä naaraalla on eri lajien

munanlaskemistapojen mukaisesti erilainen mu-
nanasetinelimistö. — S. ovat liikkeellä etenkin

auringonpaisteella. Niiden lentotaito on yleensä

aivan erinomainen. Saaliinsa, jonka ne isojen

silmiensä avulla huomaavat melkein niissä suun-

nassa hyvänsä, ne pyydystävät suoraan suuhunsa
t. tav. ensin jaloillaan lennosta (vain Zygoptera-
ryhmän verraten huonolentoiset lajit myös istuvia

hyönteisiä, lehtitäitä y. m.) ja kykenevät tällöin

suorittamaan mitä äkkinäisimpiä liikkeitä kaik-

kiin mahdollisiin suuntiin. Myöskin parittelu

tapahtuu t. ainakin alkaa ilmassa. Koiras tart-

tuu lennossa naaraaseen ja pitää takaruumiin
kärkilisäkkeillä kiinni sen päästä t, eturinnasta,

kunnes naaras taivuttaa takaruumiinsa kärjen
koiraan paritteluelimistöön. Omituiseksi renkaaksi

yhtyneenä pari sitten lentää edelleen t. asettuu

puun oksaan, vesikasveille j. n. e. Naaraan munia
laskiessa useiden lajien koiras seuraa mukana
yhä naaraasta kiinni pitäen. Toiset laskevat

munat suoraan veteen tav. lennosta, toiset taas

pistävät ne munanasetinelimillään vesikasveihin

y. m. poraamiinsa reikiin t. myös pohjaan; Les-

tes sporeso-parien on huomattu jatkavan munien
laskua kokonaan veden allekin siirtyen. Toukat
(kuva 1) viettävät vedessä useampia vuosia, esim.

v-Esc/nta-lajien kehitys munan laskemisesta ima-

gon esiihtulemiseen näyttää meillä kestävän 4-5

v., imago taas elää vain kesäkauden,
toukal oval saaliinhimoisia petoja. Huomatta
vimmat toukkaelimel oval „pyydystysnaamari" ja
ini.i putkikidukset. Pyydystysnaamariksi on i

do lunni alahuuli. Usein melkein kokonaan
mudassa piilevillä Libellulida tunkilla sen pää
"n koppamainen. muilla taas enemmän pihtimäi-
nen; lepoasennossa se peittää pään alta, mutta
tar] n tullen toukka työntää sen silmänräpäyk-
sessä esiin tarttuakseen saaliiseen, [lmaputki-

a h

Kuva 1. Sudenkorentojen lonkkia, a Lih<u<<u<i"-. b .Kschma-,

c Agrioniäa toukka. (s. Ha

kidukset ovat A»usoptera- ryhmässä ohuita useassa

rivissä sijaitsevia poimuja peräsuolen sisäpin-

nassa; takaruumiin säännöllinen supistuminen

ja laajeneminen synnyttää edes takaisin käyviin

vesivirtauksen suolessa. Puristamalla voimak-
kaasti veden ulos suolesta toukat voivat vaaran
uhatessa syöksähtää pakoon. Zygoplera-muodoiUn.

taas 3 takaruumiin kärkilisäkettä on laajentu-

nut lehtimäisiksi kiduksiksi (kuva 1, e), näiden

ohella voi esiintyä pienet suolikidukset, ja eräällä

troopillisella suvulla on parilliset kiduslehdykät
takaruumiin reunoissa. (S.H.)

Uiminen tapahtuu taka-

ruumista kiemurtelemalla.

Kasvaessaan s:n toukat

vaihtavat nahkaa useita

kertoja, samalla selkäpuo-

lella näkyvät siipitupet

vähitellen suurenevat. Muo-
donvaihdos on vaillinainen,

varsinaista lepoastetta (ko-

teloa) ei esiinny. Lopuksi ™va
toukat kiipeävät ylös ve-

destä, toukkanahka halkeaa
tulee esiin.

S. voidaan ryhmitellä seuraavasti: I. Zygopi, ra,

ominaista ennen mainittujen seikkojen lisäksi

Eoallagma (Ag-
rion) cyathige-rum (koiras.)

selästä ja imago

m. m., että sii-

vet lepoasennossa

ovat taakse ylös-

päin kääntyneet.

Heimo Caloptery-

gidce, meillä suku
Calopteryx, nei-

donkorento, juok-

sevien vesien var-

silla, omituisesti

lepattaen lentä-

viä; koiraiden sii-

vet kokonaan t.

vyömäisesti tum-
mansiniset. Heimo

(S.H.)

Kuva 3. .Eschna juncea (koirasi.
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Kuva 4 Libellula quadrimaculata
is ii i (koiras)

Ai/riinuilir. tytöiiknrennot. pienimmät s., hentoja,

siroja lajeja, lentelevät etenkin rantakasvien
lomassa, sukuja Les-

tes, Agrinn, Enal-

lagma (kuva 2),

Eryth rotu ma (molem-

mat viimem. usein

Ajrion-sukuun luetut)

y. m. — II. A nisop-

tera, ominaista m. m.,

että siivet ovat le-

vossa vaakasuorasti
sivuille suuntautu-

neet. Heimo JEschni-

dcB, sukuja /Eschna, ukonkorento; isoja, komeita
lajeja, yleisimmät JE. grandis ja M. juncca

(kuva 3), joiden pituus on n. 7 cm, Oomphus
(usein omaksi heimoksi erotettu) y. m. Heimo
hibellulidce, sukuja: Cordvlia, vihreitä, metallin-

kiiltoisia, kauniita lajeja. Libellula, jonka laji

h. quadrimaculata (kuva 4) on meillä hyvin
yleinen, vaeltaa joskus suurin joukoin (meillä-

kin huomattu), Leucorrhinia (L. dubia, L.

rubigunda, L. coudalis \. m.l. Siimpetrum, ylei-

simmät lajit S. danm ja S. flaveolum, y. m.
[E. Hisinger. ..Bidrag tili kännedomen om Fin-

lands Libellulider" (1861); Y. Sjöstedt, „Odonata"
(Svensk insekt fauna 3:1, 1902); K. Tumpel, „Die
Geradfliigler Mitteleuropas" (1907); F. Ris, „Odo-
nata" (Sussvvasserfauna Deutschlands. 9, 1909).]

/. V-s.

Sudenkuoppa ks. Metsästys.
Sudenmarja (Paris

quadrifolius), liljakasvei-

hin kuuluva, pienenpuo-

leinen, juurakollinen ruo-

ho, jonka maanpäällisen
varren, vanan, tyvellä on
pieni alalehti ja latvassa

kukan alla kehässä 4 (3-

6) isoa vastapuikean soi-

keaa t. suikeaa suojus-

lehteä. Kukka yksi ai-

m ia, kellanvihreä, 4-lukui-

hen. Marja sinimusta,

myrkyllinen. S. on ylei-

nen t. jokseenkin ylei-

nen koko maassa leh-

doissa ja lehtomaisilla

paikoilla. K. L.

Sudennälkä (bulimia),

-airaloinen näläntunne,
jollainen esiintyy muu-
tamissa hermoston häiriöissä, esim. neuraste-

aiassa ja hysteriassa, ynnä joissakuissa riiuan-

sulatuselimien taudeissa, mahalaukun kroonilli-

sessa katarrissa, sisälmysmatojen aiheuttamana
! n. e. vrt. N ä 1 k ä.

Sudermann [zii-], H e r m a n n (s. 1857), saks.

kirjailija, kotoisin Matzirkenista Itä-Preussista,
polveutui vanhasta holl. mennoniittiperheestä.
S. harjoitti vv. 1875-79 historiallisia, kirjallisuus-
pa kielitieteellisiä opinnoita Königsbergin ja Ber-
liinin yliopistoissa, oli jonkun aikaa sanomalehti-
mielienä ja kotiopettajana, mutta antautui sitten

yk-inomaan kirjailijan uralle. Julkaistuaan aluksi

joukon vähäpätöisiä novelleja ja näytelmiä S.

saavutti loistavan menestyksen naturalistisella

draamallaan „Die Ehre" (1888; esitetty suom.:

(S. H.) Sudenmarja.

Hermann Sudermann.
(SH k

..Kunnia"), kohoten aikansa kirjailijoiden etu-

riviin. S:n seur. näytelmällä „Sodoms Kude"
(1890) ei ollut onnea,

mutta sitä suuremman
voiton hän saavutti kap-

paleellaan ..Ileimat" (1893
;

esitetty suom.: ,,Koti"),

jonka menestys koti- ja

ulkomaalla oli melkein
ennen kuulumaton. Muisto

S:n näytelmistä mainitta-

koon ,,l)ie Seiimetterlings-

sehlacht" (1894; esitetty

6uom. : ,,Perhostaistelu")

;

„Das Gltick im Winkel"
(1895; esitetty suom.:
..Onnen sopukka"), „Jo-

hannes" (1898; esitetty

suom.), „Johannisfeuer"

(1899; esitetty suom.:

„J uhannustulet") ,
joka teknillisesti on S:n par-

haita saavutuksia, „Es Iebe das Leben" (1902),

huvinäytelmä „Sturmgeselle Sokrates" (1903)

sekä „Stein unter Steinen" (1905). S:n varsinai-

iii-n merkitys on näytelmäkirjallisuuden alalla.

Mutta myöskin kertojana hän on saanut osakseen

suurta menestystä, ja muutamat hänen romaa-
neistaan ovat saavuttaneet hämmästyttävän
menekin. Niistä mainittakoon „Frau Sorge"
(1888; suom. ,,Surutar"), joka on taiteellisesti

yhtenäisin S:n romaaneista. „Der Katzensteg"
(1890: suom. ,,Kissanporras"), „Es war" (1894);

lisäksi hän on julkaissut muutamia novellikokoel-

mia. Teoksissaan S. käsittelee yhteiskunnalli-

sia varjopuolia ja paljastaa häikäilemättömällä
realismilla ympäristönsä paheita. S:n kirjalli-

nen tuotanto on melkoisen epätasaista. Hänen
näytelmänsä ovat usein taiturimaisia, mutta si-

säisesti epäkypsiä. Aiheiltaan ne ovat mielen-

kiintoisia, mutta niissä on jotakin hermostu-
nutta, levotonta ja kiirehtivää; S. tavoitteleekin

enimmäkseen vain hetkellisen vaikutuksen aikaan-

saamista. Hänen teoksissaan on usein raakoja ja

karkeita, rumia ja sairaaloisia piirteitä, jotka

loukkaavat kauneusaistia. S:n ansiot ovat etu-

päässä ulkonaista teknillistä laatua. Mutta hänellä

on myös runollista lennokkuutta, todellista tun-

netta, teräviä sielullisia sekä ulkopuolisia havain-
nolla. [Brandes, ..Menschen u. Werke" (3:s pain.

1900); Litzmann, ,,Das deutsche Drama" (4:s

pain. 1897) ; Meyer, „Hie deutsche Literatur d. 19.

Jh." (3:s pain. 1906); Bulthaupt, ,.Dramaturgie

des Schauspiels", IV :s nid. (5:s pain. 1907); Ka-
werau, „Hermann S." (2:nen pain. 1899).]

E. W-s.

Sudor /-»-/ (lat.l, hiki.

Sudorifera liat.), hikoilemista edistävät aineet,

diaforeettiset aineet.

Sudra (sanskr. fudra), intialaisten neljäs kasti,

johon alk. luettiin kaikki maan tummaihoiset
alkuasukkaat. E. K-a.

Sudraka (Cfldraka). Mritshakatikä nimisen

int. näytelmän tekijäksi sanottu kuningas, joka
lienee ollut todellisen tekijän suosija, ks. I n-

t i a n k i e 1 e t ja kirjallisuus, palsta 1 029.

K. T-t.

Sue [sy], Eugene (oik. Marie Joseph)
(1804-57), ransk. romaaninkirjoittaja, syntyi

Pariisissa, jossa hänen isänsä oli lääkärinä. Hän
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harjoitti itsekin läiiket. opinnolta ja teki sitten

laivalääkärinä laajoja merimatkoja, Kokemuk-
siensa ja havaintojensa perustuksella hän kotiin

palattuaan julkaisi meriromaanin „Kemock le pi-

rate" (1830), jonka saavuttaman suuren mene-,

tyksen kellottamana liiin sitten antautui kirjal-

liselle alalle. Perittyään isältään suuren i

suuden hän heittäytyi Pariisin seuraelämän
pyörteisiin, multa kärsittyään täällä haaksirikon

hän vetäytyi yksinäisyyteen ja ryhtyi kirjoille

lemuan tapainkuvauksia ja yhteiskuntaromuu-
neja, jotka voittivat tavatonta suosiota ja levi-

si •. u k i innoksin t harvinaisen laajalti. Naista
mainittakoon ,,l,es mystöres ele Paris" (1843, 10

nid.), „Le juif errant" (1S45, 10 nid., suom.),

,, Martin, 1'enfant trouvö" (1847, 12 nid.), „Les sept

pecb.es eapitaux" (1847-40, 10 nid.),
,
,Les mystöre

du peuple et les mystöres du monde" (1849-57, 16

nid.), joka Ranskassa kiellettiin kapinallisuu-

tensa ja epäsiveellisyytensä vuoksi. Muutamia
hänen romaaneistaan on muodostettu näytelmiksi,

kuitenkin menestyksettä. — Valtiokaappauksen
aikana 1851 S. tuomittiin maanpakoon ja eli

loppuikänsä Anneey'ssä Savoijissa. — S:n ro-

maanit kuvailevat räikein värein siveellistä tur-

melusta niin ylhäisten kuin alhaistenkin pii-

reissä, ne ovat täynnä kammottavia ja jännittä-

viä kohtauksia, niissä esiintyy voimakasta mieli-

kuvitusta ja usein draamallista vauhtia, mutta
ne ovat taiteellisesti vähäpätöisiä. [E. de Mire-

court, „Eugöne S." (1858).

j

E. W-s.
Suecia [svesia], Ruotsin uuslatinainen nimi-

tys.

Sues ks. Suez.
Suess [xys], Eduard (1831-1914), itäv. pro-

logi, professorina Wienissä 1857-1901. S. on ollut

etevimpiä uranaukaisijoita maapallon suurien

tektonisten piirteiden selvittämisessä. Teokses-

saan ,,Die Entstehung der Alpen" (1875) hän
todisti, että Alppien vuorijono on syntynyt maan
kuoren kerrosten poimuttumisesta ja että mui-
denkin vuorijonojen rakenne ja esiintyminen

maapallolla käy tämän teorian avulla ymmär-
rettäväksi. Suuripiirteisessä teoksessaan ,,Antlitz

der Erde" (3 os„ 1885, 1888 ja 1901) hän antoi

yhtenäisen esityksen maankuoren rakenteesta ja

pinnanmuodoista kaikissa maissa; koko siihen-

astinen näitä asioita käsittelevä tutkimusaineisto

esiintyy tässä koottuna ja keskinäiseen yhteyteen
sovitettuna. S:n muista teoksista ovat mainitta-

val ..Die Erdheben Niederösterreichs" (1873) ja

„Die Zukunft des Goldes und des Silbers" (1877

ja 1892). P. E.

Suetonius /svflö'-], G a i u s S. Tranquil-
lus (n. 75-150), roomal. historioitsija, joka toi-

mittuaan asianajajana Roomassa oli keisari Had-
rianuksen valtiosihteerinä (ab epistulis) v:een
121, kirjoitti melkoisen joukon sekä latinan- että

kreikankielisiä teoksia. Melkein eheänä on säi-

lynyt kirja „Vitse C'a>sarum", joka käsittää

ensimäisten keisarien elämäkerrat Domitianuk-
seen saakka. Moninaisten häväistysjuttujen ja

juorujen ohella nämä elämäkerrat tarjoavat pal-

jon arvokkaita tietoja keisarien elämästä ja hal-

linnosta. S:n muista historiaa (m. m. ,,De viris

illustribus") , muinaistiedettä, luonnontutkimista
ja kielioppia käsittelevistä teoksista on vain

murtokappaleita tallella. S:n vaikutus myöhem-
piin historioitsijoihin on ollut suuri. Hänen teos-

tensa julkai ijoi ta viirne aikoina mainittakoon
C. I,. Koli. (1858), A. Reifferscheid (1880) ja

M, Ihm M908). K. J. II.

Suez (myös Xmx, arab. 8uwes), kaupunki ja

l uvernöörikunta Egyptissä, Punaisesta merestä
luoteiseen pistävän, 302 km pitkän, 23-56 km
leveän S:nlahilen pohjois- ja S:n-kanavan
eteläpäässä; 18,347 as. (1907), joista 14. Olo e".vp

tiläistä. — S. on kanavan suun länsipuolella

olevan matalan lahden länsirannalla, jakaantuen

arab. ja euroopp. kaupunginosiin. S:n pohjoi

puolella on Niilistä johdetun makeanveden kana-
van (2 m yi. merenp.) eteläpää mahtaviin' Milku-

laitoksineen. Eteläpuolella, 3 km:n pituisen

kivivallin" päässä on täylesaarelle rakenneltu.

väljä Pori Ibrahim niminen satama (sotalaiva-

ja kauppalaivaosastoineen) . S:sta pohjoiseen vie

rautatie Ismailiaan, jossa se haaraantuu Pori

Saidiin ja Kairoon sekä Aleksandriaan. — S:n
merkitys satama- ja kauppapaikkana riippuu

kokonaan S :n-kanavasta. Kauppa on etupää
läpikulkukauppaa. — S:n paikalla oli 600-luvulla

Kolzum niminen kaupunki, sen kanavan etelä-

päässä, joka silloin yhdisti Puuaisen-meren Nii-

liin. Se välitti melkoista Arabian kauppaa.
mutta rappeutui sittemmin samoin kuin sen pai-

kalle syntynyt S. Turkkilaisten valloitettua

Egyptin S. 1500-luvulla tuli tärkeäksi sota- ja

kauppalaivaston asemapaikaksi. Ranskalaisten
miehittäessä S:n 1798 se jo oli menettänyt mel-

kein kaiken merkityksensä ja engl. laivasto

hävitti sen suurimmaksi osaksi 1800. Rautatie
suoraan Kairosta avattiin 1857 (sittemmin hyl-

jätty) ja S:n-kanava 1869. E. E. K.
Suezin-kanava, suluton merikanava, katkaisee

112 km leveän, enimmäkseen erämaanluontoisen,
Aasian ja Afrikan yhdistävän S :n-k annaksen
ja yhdistää Välimeren Punaiseen-mereen (S:n-

lahteen), kulkien pohjoisesta suoraan etelään,

Port Saidista Sueziin, Mensaleh-, Bala-. Tinisuh-

ja Katkorau-järven kautta. Pituus on 160 km,
leveys pinnalla 70-110 m, pohjalla 38,5 m, syvyys
9-9,5 m, laivojen suurin sallittu syväkulkuisuus
S,».! m, suurin kulkunopeus 10 km tunnissa.

Sähkövalaistus tekee purjehduksen myöskin yöllä

mahdolliseksi. V. 1913 S:n kautta kulki 5,085

alusta, yhteensä vetäen 20,os milj. rek.-ton. netto

(1912 20,2s milj. rek.-ton.), josta engl. alusten

osalle tuli 12,os milj., saks. 3,ss milj., alankoni.

1,29 milj., ransk. 0,os milj., itäv. 0,85 milj., jap.

0,84 milj., ven. 0,34 milj., it. 0,29 milj. rek.-ton.

netto; kanavan kautta kulki 282,235 matkusta-
jaa. Tulot olivat 126,65 milj. mk. (1912

136,42 milj. mk.). Kanava on puolueeton. Sen
omistaa Coni /inr/nic universelle du Canal mari-

time de Sues niminen yhtiö (osakepääoma
200 milj. mk.). Suurimpana osakkaana on

v:sta 1875 Englanti. — Ajatus yhdistää toi-

siinsa Välimeri ja Punainen-meri joko suoraan
tai Niilin kautta on hyvin vanha. Kamakin
temppelissä olevat piirtokirjoitukset kertovat

Seti I :n aikana (1300-lopulla e. Kr.) olleen

kanavan, joka yhdisti Niilin Bubastiksen luota

Heroopoliksen-lahteen (nyk. Katkera-järvi). Sit-

temmin kanava rappeutui ja Nekho (609-593

e. Kr.) ryhtyi panemaan sitä (kenties Heroo-
polikseu-lahden ja Punaisen-meren välistä osaa)

kuntoon; työ jäi kuitenkin kesken, vaikka sen

sanotaan maksaneen 120,000 työmiehen hengen.
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Suezin-kanavan kartta ja pitkittäisleikkaus. (S.H.)

Dareioa I (521-485 e. Kr.) sai kanavan käyttö-

kuntoon. Kleopatran aikana se taas oli kiekoit-

tiiiiut. Mahdollisesti se korjattiin Trajanuksen
aikana, mutta todennäköisesti vasta Omarin
sotapäällikkö Ami uudelleen yhdisti Niilin Kai-
ron kohdalta Punaiseen-mereen; 700-luvulla

kanava lopullisesti suljettiin kalifi Almansurin
käskystä. — Merikanavaa suoraan Välimerestä
Punaiseen-mereen ajatteli jo Harun arrasid, ja

(S.H.) Stiezin-kana\ a.

Intian meritien löydyttyä venetsialaiset elvyt-

tääkseen kukistuvaa kauppaansa suunnittelivat

samaa. Egyptissä ollessaan Napoleon antoi suo-

rittaa mittauksia kanavaa varten, mutta koska
insinööri Lepere laski Punaisenmeren pinnan
olevan 9,9 m korkeammalla Välimeren pintaa.

i kanavasuunnitelmat heittää. Vasta 1X41

huomattiin LepSren erehtyneen ia itäv. Negrelli

ryhtyi (suoritettuaan 1847 ja 1855-56 tarkkoja
mittauksia) 1856 toteuttamaan kanavasuunnitel-
ma.i. Iliincu kuoltuaan 1858 ransk. F. de Lesseps

t osti hiinen suunnitelmansa kanava-
ennusmyönnytyksen 1856 hankkineelle Corn-

it- universelle du Canal maritime de Suez
nimiselle yhtiölle; myönnytyksen piti kestää

89 \. kanavan valmistumispäivästä lukien. Osak-
keiden (kaikkiaan 400,000 kpl.) liikkeelle laskemi-
nen alkoi 1858; n. puolet niistä merkittiin Rans-

'. loput joutuivat Turkille ja Egyptin kedii-

vilh-. Englanti asettui aluksi vihamieliselle ja

raatu kannalle koko yritykseen aähden.
Sittemmin Englanti kuitenkin, kun kanavan mer-
S- IX. Painettu '"

,„ 16

I kitys ja yrityksen taloudellinen kannattavaisuus
oli tullut ilmi. käyttäen hyväkseen silloisen

kediiviu rahapulaa 1875 salaa osti kediiville ker-

tyneet osakkeet (170,602 kpl.), ja tuli siten suu-

rimmaksi osakkeenomistajaksi. — Rakennustyötä
hidastuttivat diplomaattiset vaikeudet Englannin
ja Turkin taholta, rahalliset hankaluudet (kus-

tannukset nousivat 432.8 milj. mk taan lasketun

200 milj. mk:n asemesta), osaksi myös rakennus
työväestön (n. 25,000 henkeä) suuri kuolleisuus

ja makeanvedensaannin hankaluudet. Juoma-
veden kuljetusta varten käytettiin päivittäin

1,600 kamelia, kunnes 1863 makeanvedeukanava
.Viilistä Sueziin valmistui. — S. avattiin liiken-

teelle 19 p. marrask. 1869 suurenmoisin juhlalli-

suuksin. Kanavan leveys- ja syvyysmitat (leveys

pinnalla 60-110 m, pohjalla 22 m, syvyys 8 m)
huomattiin pian liian pieniksi ja suurennettiin

v:sta 1S'.i!i nykyisiksi. Parina ensimäisenä vuo-

tena kanava tuotti yhtiölle tappiota, mutta on
sitten tuottanut vuosi vuodelta parempia tulok-

sia niin. että kanavamaksuja on kerta toisensa

jälkeen voitu alentaa. — S:n merkitys maailman-
liikenteessä on arvaamattoman suuri; sen kautta

lyheni matka Länsi-Euroopan ja Etelä- ja Itä-

Aasian välillä n. 20 päivällä. Välimerenmaat,
jotka Intian meritien ja Ameriikan löydön joh-

dosta olivat jääneet syrjään maailmanliikenne-
teistä. joutuivat S.-n kaulia valtaväylän varrelle;

Aasiaa ne lähestyivät :;u-40 päivämatkalla. Purje-

Laivaliikenteeseen S. vaikutti tuhoisasti. Aasian

ja Euroopan välisessä liikenteessä purjealukset

olivat S:n avaamiseen asti verraten hyvin pitä-

neet puoliaan kilpailussa höyryalusten kanssa,

mutta joutuivat nyt auttamattomasti tappiolle;

purjealuksille kanavamaksut ovat liian kalliit

ia Punainen-meri epäsuotuisten tuulisuhteittensa

takia lisäksi vaikeasti purjehdittava. Suuret

purjelaivastot, yhteensä ehkä pari milj, rek.-ton.,

Pori Sata (S.H.)
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joutuivat siten S :o kautta työttömiksi. Merirab
dii alenival kaikkialla kaupan, maatalouden ja

teollisuuden hyödyksi. — Suurvaltain odan
aikana turkkilai ei helmikuussa 1915 tekiväl

hyökkäyksen s aa vo taas pommittivat [smailiau

ja yrittivät turhaan parissa kohdin mennä S:n
poikki. Heidiin kanavaan upottamansa alukset

saatiin poistetuiksi heinäkuussa. [Charles-Roux
„L'Isthme et le Canal de Suez" (1901); Lesseps,

„Lettres, Journal ei documenta a l'histoire du
canal de Suez" (1875-81); Voss, „Der Suezkanal
n ml seine Stellung im VVeltverkehr" (1904).]

/'. E. K.

Suffetit (hepr. soffetim), muin. Karthagon
(ks. t.) korkeimmat hallitusmiehet, luvultaan 2,

joiden toimivalta oli suunnilleen suma kuin Roo-
man konsulien.

Suffiksi (lal. sn[(i'xus = jälkeen liitetty)

jälkiliite, epäitsenäinen kielenosa (äänne t.

äänneryhmä), joka esiintyy ainoastaan itsenäi-

sen kielenosau jälkeen liittyneenä antaen talle

jonkin lisämerkityksen. S:eja ovat erilaiset johto-

ja taivutuspäätteet sekä sellaiset, tavallaan itse

uäisemmät liitteet, jotka liittyvät valmiisiin tai-

vutusmuotoihin tai taipumattomiin sanoihin

(esim. suomen possessiivisuffiksit ja -ko, -kin,

-kaan, -pa, -lian, -s, lat. -que, -ve. ven. e, li)-

ks. Alfiksi ja P r e f i k s i. A. K.

Suffionit, boorinpitoiset kuumat lähteet, jom-
moisia tavataan eräiden tulivuorten, sekä toimi-

vien että sammuneiden, läheisyydessä, esim. Tos-

eanassa ja Vulcano-saarella. P. E.

Suffolk /«;/./,/. kreivikunta Etelä-Englan-
nissa, Pohjanmeren rannalla; 3.S.

r
>r> km 2

.

420.128 as. Pääkaupunki Ipswich.

Suffragaani (lat. suffrä'gvum = äänioikeus),

katolisen hengellisen kollegin äänivaltainen jäsen;

arkkipiispan alainen piispa.

Suffragetti (engl. suffragette), nimitys, jota

Englannissa käytetään naisten valtiollisen ääni

oikeuden kiihkeimmistä naispuolisista esitaisteli-

joista, kun taas tiimiin asian maltillisempia kan-
nattajia sanotaan s u I f r a g i s t e i k s i. S:t
panivat ennen suurvaltainsodan syttymistä usein

toimeen kiivaita, vieläpä väkivaltaisia mielen-

osoituksia: hyökkäyksiä ministereitä vastaan,

murhapolttoja y. m. Ne vankeusrangaistukset,

joihin heitä tämän johdosta tuomittiin, antoivat

heidän puoleltaan aihetta „syömälakkoihin". S:ien

pääjohtajana on esiintynyt rouva Pankhurst
-ks.' t.t.

'

Suffragium [suffrff-] (lat., < sub ja frangere
= murtaa), murtokappale, liuska, ääni, äänioikeus,

varsinkin Rooman täysikansalaisten valtiollinen

äänioikeus, vrt. C i v i t a s. K. J. II.

Sufilaisuus, islamin pohjalla ilmaantuva
mystiikka, joka on saanut nimensä siitä, että

sen harrastajat askeettien tavoin käyttivät kar-

keavillaista pukua (arab. silf = villa) . S. näyttää
olevan islamille alkuperäisestä outo uskonnollinen
suunta. Lähtien kristillisistä piireistä islamiin

tulleesta askeesista (zultd), jolle synnintuska ja

Allahin tuomion pelko valmistivat maaperää, se

S: unella vuosis. ensin ilmaantui Jerusalemissa ja

Syyriassa, missä syyr. Bar Sudaill 6:nnella

vuosis. oli esittänyt uusplatonilaiseeu filosofiaan

pohjautuvan mystiikan perusajatuksia. Suunnan
ensimäinen tunnettu kirjallinen edustaja nlMuhä-
sibi alBasri (k. 857) vielä tyytyi saarnaamaan

n ensähillitsemistä, maailmankieltämietä ja olit

lumista jumalan taliloon rakkaudes-u, Sn
min sekaantui s:een, varsinkin idäe ä, panteis-

ti ia ja buddhalaisia aineksia. Haltioituu

kautta pyrittiin vapautumaan aineelli uuden
rajoituksista ja liittymään täydelliseen yhteyteen
jumaluuden kana e tai sulautumaan olematto-

maan liuun i. Suumaustilasaaan moni sufi buo

raan selitti itsensä jumalaksi. Tällaista Hioitte

lua ei edes islamin ehkä yvällisin Uskonnollinen

henkib, liha/.ali kokonaan hylännyt, koska huu-
inaiistila muka ainakin "li jumaluuden saavuttä
inisen kaltaista. Eräs pers. työläinen ll.illädz

(k. 921) oli ensimäinen -uli jolla luultiin olevan

voiman tehdä ihmeitä. Varsinaiseksi lahkoksi
ei muodostunut. Mutta 1 i-l , r

> i:n- -aan rakkautta
jumalaan lainkuuliaisuuden kustannuksella siihen

määrin, että arvelivat olevansa positiivisen uskon
non sääntöjen, jopa viilistä siveyslainkin ylä-

puolella, ja pyrkiessään selittämään Koraania
hengen eikä kirjaimen mukaan, sufilaiset aset-

tuivat virallista islamia vastustavalle kannalle.

Yleensä he ovat varsin kirjavaa joukkoa: todella

yleviä luonteita, hurmahenkiä, haaveksi joita,

aistillisuutta ylistäviä ja maailmaa vihaavia

runoilijoita, houkkioita ja pettureitakin. Muuta-
mien etevien sufilaisten persoonallinen vaikutus
aiheutti suunnan suuren leviämisen ja useiden

veljeskuntien synnyn (ks. Dervisi). Persian

siittiläisille s. on ollut varsin mieluinen suunta,

jonka avulla he ovat päässeet vapautumaan
oikeauskoisen islamin siteistä. Pers. runouden
etevimmät edustajat Omar Khajjäm, Attär, Rflmi

ja Sa'dikin olivat sufilaisten aatteiden vaikutuk-

sen alaisia. [Tholuck, „Ssufismus sive Theosophia
Persarum pantbeistica" (1821) ; Merx, .Jdee und
Grundlinien einer allgemeinen Geschichte der

Mystik" (1893) ; Nicholson, „The origin and
developement of sufism" (1906) ;

Wbinfield. ,,The

spiritual couplets of Jalälu-'dia Rfimi" (1887).

sama. ..On the influence of graec pbilosopby upon
sufism" (1906) : Goldziher, „Vorlesungen iiber

den Islam" (1910).! K. T-t.

Sufletti (ransk. soujflct = palje), reen tai rat-

taiden kuomi.
Suflööri (ransk. souffleur < souffler = kuis-

kata), kuiskaaja (eritoten teatterissa).

Suger [syz?] (1081-1151), ransk. kirkkoruh-
tinas ja valtiomies. v:sta 1122 St. Denis'n apotti:

vaikutti Ludvik VI:n ja Ludvik VII:n aikana
suuresti valtioasioihin ; lujitti kuningasvaltaa,
suosi elinkeinoja ja kaupunkien vaurastumista.

oli Ludvik VII:n ristiretken aikana 1147-49 hal-

lituksen hoitajana. Kirjoitti teoksia Ludvik VI :n

elämästä (..Vita Ludovici VI". julkaistu 1887) sekä
omista hallintotoimistaan („De rebus in sna

administratione gestis", julkaistu kokoelmassa
..Seriptores" V). [Cartellieri'n kirjoittama elämä-

kerta.] G. R.

Suggereerata ks. Suggeroida.
Suggeroida 1. suggereerata (lat. sub =

alle, ja gerere = johtaa; siis = ,,viedä alle"), usko-

tella, johdattaa mieleen; saada aikaan suggestioni

(ks. t.).

Suggestibiliteetti (ks. Suggeroida), herkkä
vastaanottavaisuus suggestioneille, ..uskoteltavai-

suus".

Suggestiivikysymys (ks. Suggestioni),
johdattava 1. solmiva kysymys, jonka tuomari
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tui asianajaja esittää siinä muodossa, että riita

puoli tai syytetty helposti johtuu vastaamaan
haluttuun suuntaan. El. K.

Suggestioni (ks. Suggeroida), mieleen

johdatus, luulottelu; välittömästi omaksuttu
mielikuva 1. ajatus, joka <m siinä määrässä tun-

teen värittämä tai Yliarvoinen, että se riistää

itsenäisen harkintakyvyn. S. on peräisin joko

toisesta henkilöstä (vieras s.) tai syntyy henki-

lössä' itsessään (auto I. itse-s.i. Kaikkein sel-

vimmin esiintyy Ben luonne ja vaikutus hypnoo-
sissa iks. t.i. — Jokapäiväisessä elämässä näli

dään usein, että aistimukset synnyttävät tunne-

ilmauksia (syöpäläisten näkeminen esim. kutkua-

mista) ja että tunteet (kuten pelko, nälkä \.m.i

aiheuttavat mielijohteita ja a jatusyhtyiuiä. Paljon

vilkkaampana tavataan tällainen vuorovaikutus

hypnoottisessa tilassa olevassa henkilössä. Jos
esim. hiinen kätensä asetetaan ristiin, niin joh-

tuvat hänen ajatuksensa välittömästi rukoilemi-

seen ja hänen kasvonsa saavat tämän mukaisen,
hartautta osoittavan ilmeen. Jos sanotaan vaa-

ran häntä uhkaavan, niin hän tulee pelokkaan
näköiseksi ja etsii itselleen suojaa. Kun usko-

tellaan hänen käsivartensa olevan halvautuneen,

niin hän on kykenemätön sitä liikuttamaan j. n. e.

Hypnotisoidussa henkilössä johtuvat näin vieraat,

ja omat mielikuvat toinen toisistaan, joten

hänessä siis tapahtuu samalla kertaa vieras- ja

itse-s. — Hypnoosissa voi s :11a synnyttää harha-
aistimuksia, jotka menevät joko positiiviseen tai

negatiiviseen suuntaan (vrt. Hypnotismi).
- On väitetty, mutta vastaiseksi ei ole tieteel-

lisen varmasti toteennäytetty, että s:n avulla voi-

taisiin aikaansaada vasomotorisia ilmiöitä, kuten
ve<i rakkoja ja paikallista ihon turvotusta. Hyp-
noottisen suggeroimisen avulla onnistutaan mo-
nesti poistamaan hermostollisia häiriöitä, varsin-

kin sellaisia, jotka ovat itse-s:n synnyttämiä,
mutta paraneminen ei aina ole pysyvää laatua.

Viime aikoina on tässä tarkoituksessa ruvettu

yhä enemmän käyttämään aivan kevyttä hyp-
noosia tai yksistään n. s. vakuuttavaa hoitotapaa.

|H. Bernheim. „De Ia suggestion dans 1'etat de
veille" (1884), sama, ..De la suggestion et de ses

applieations ä la thgrapeutique" (1886); Pierre

Janefn (ks. t.) teokset; Binet. „La suggestibilite"

(1900); Schmidkunz, ..Psychologie der Suggestion"

(1892); Schrenck-Notzing, ..tlber Suggestion und
suggestive Zustände" (1893) ; Benedikt, „Hypno-
tismus u. Suggestion" (1894) ; Stoll, „Suggestion
und Hypnotismus in der Völkerpsychologie"
(2 pain. 1904) ; Beehtereu-, ..Die Bedeutung der

estion im sozialen Leben" (1005. myös ruots.)
;

Boris Sidis, ,,The psyehology of suggestion"
(1898); Keatinge, ..Suggestion in edueation"
(1907i.] E. 77/-». (A. Gr.)
Suggestion mentale [sygzestiö' mäta'l]

ransk.), ..henkinen mieleen johdatus", puhtaas-
taan sielullinen a jatustensiirto; ks. Ajatus-
tenlukeminen.
Sugi ks. Cryptomeria j a p o n i e a.

Sugillatsioni (lat. sugiUä'ti&= mustelma, veri-

mustelma), pieni vereupurkautuma. joka aiheutuu
m pienen verisuonen repeämisestä tai puh-

keamisesta.

Suhde. Kahden samanlaatuisen suureen A ja
/! (kahden viivan, kahden pinnan, kahden kappa-
leen) s. eli .s.-l u k u on luku. joka ilmoittaa edel-

lisen iAi suuruutta, kun jälkimäinen (B) otetaan

mitaksi. A :u ja B:n s:ta merkitään ' tai A:B.

A on s:n edellinen, />' sen jälki m ii i u e n

jäsen. S. on ratsionaalinen (ks. Ratsio-
naali) tai irratsionaalinen (ks. t.) sen mukaan
ovatko suureet kommensurabelit (ks. Yhteis-
mittainen) vai inkommensurabelit (ks. t.|.

I . 8:n.

Suhdeluku ks. S u h d e.

Suhdelukuvaalit ks. Suhteelliset vaa
1 it.

Sulidesana ks. Postpositsioni.
Suhistuspuu, pitkähkö, lattea, leikkauksilla

tai maalauksilla koristettu, usein kalan muotoi-
nen puunkappale, jonka toiseen päähän on ilmassa

pyörittämistä varten sidottu lanka. S:n koleassa

surisevassa äänessä luullaan kuuluvan jotain yli-

luonnollista ja kummituksellista. Sen ääni kuu-
luu välttämättömänä numerona erinäisten tilai-

suuksien kuten ympärileikkausjuhlain ja mies-

ten kokousten (Uusi Guinea), pyhitysmenojen
i Au.-t raalia), salaseurani (Yoruba, Länsi-Afrikka)
ynnä kuolinjuhlain (bororot, Etelä-Ameriikka)
ohjelmaan ; sateen taikomiseen sitä käytetään
Uudessa Seelannissa, Etelä-Afrikassa ja Pohjois

Ameriikassa. Kaikkialla on naisten ja lasteu —
väliin kuolemanrangaistuksen uhalla— vältettävä

sen näkemistä. V. T. S.

Suhm [sum], Peter Fredrik (1728-98),

tansk. historiankirjoittaja, tuli 1748 hovioikeu-

den asessoriksi, mutta antautui historialliseen

tutkimustyöhön ja nimitettiin lopulta kunink.

historiografiksi. Hän on julkaissut useita tär-

keitä historiallisia teoksia, joista ensi sijassa on
mainittava hänen kirjoittamansa. ,,Historie af

Danmark" (7 os., 1782-93) ja hänen toimittamansa
..Scriptores rerum daniearum" (useita osia. Lange
hekin kuoleman jälkeen). K. G.

Suhona, joki Venäjällä. Vologdan kuverne-
menlissa. Vienajoen suurin lähdejoki, alkaa

Kubenskoe-järvestä, virtaa ensin kaakkoon, ete-

lään ja itään, sitten suurimman osan matkastaan
koilliseen, yhtyy Velikij Ustjugin alapuolella

Vienajoen oikeanpuoleiseen lähde jokeen Jugiin;

560 km. koko matkan kuluttava ikesällä matala
vesi vaikeuttaa liikennettä). Kubenskoesta joh-

tava Aleksanteri YVurttembergin-kanava yhdistää

S:n Seksna-jokeen ja siten sekä Kaspian-mereen
että Itämereen. S:n leveys vaihtelee 100-400 m,
-,\ vyys paikoitellen keskikesällä on vain n. 1

/2 m.
Alajuoksu verraten vuolas (paljo koskipaikkoja).

Kevättulvalla (jolloin yläjuoksun matalat rannat

useissa kohdin kilometrimäärin peittyvät) vesi

nousee 4-5, syystulvalla J
/2 m. Jäidenlähdön

aikana S:n yläjuoksu 2-3 viikon aikana viilaa

taaksepäin, Kubenskoeen. Jäässä S. on tav.

Iokak:n lopulta huhtikuun keskivaiheille.

Rantamaat yläjuoksulla matalat, alajuoksulla

korkeammat, metsäiset. — Pääsatamapaikat Veli-

kij Ustjug ja Totjma. S :11a kuljetetaan viljaa,

pellavaa, puutavaroita, vuotia y. m. Suurim-

mat lisäjoet: Vologda, Totjma oik., Verhnjaja

Jerga ja Niznjaja Jerga vas. Kuljettavia.

E. E. K.

Suhteellinen ks. Verranto ja Relatii-
vinen.

Suhteelliset vaalit. Niitä käytettäessä tahdo-

taan valmistaa valitsijain keskuudessa esiiuty-
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ville eri puolueille ja aatesuunnille tilaisuus

saadu edustajia jotenkin samassa Buhteessa kuin
niiliiu Lukeutuu välit ijoita, joten edu taji to olisi

valitsijakunnan pienoiskuva. Ko ka annetaan
I mättäville vähemmistöille tilaisuus saada väli-

i joku edustaja, kuuluvat suhteelliset vaali-

järjestelmät * ;i li e m m i -. i 8 vaali e n ryh

m jotka eroavat enemmistö vaaleista
i että noudatettava menettely estää enem-

Eistöäi mielensä unikaan 1 i\ II imV-l i kaikkia

edustajapaikkoja.
Kun suhteellista vaalijärjestelmää käytetään,

ei vaalitaistelu tule yhtä kiivaaksi eikä sen nos-

tama! intohimot yhtä katkeriksi kuin jos vaalii

uval enemmistövaaleja. Myöskin vältetään edusta-

jain enemmistön vallan äkkijyrkkä vaihtuminen
sekä. missä valitsijain joukossa tavataan aseita

puolueita, luonnottomien vaaliliittojen solmimista

enemmistön saavuttamisen toivossa. Sopivalla

tavalla järjestettyinä ne sallivat yksityiselle va-

litsijalle ja puolueeseen lukeutuvalle eri ryhmälle

suuremman vapauden mieluisten ehdokkaiden
valinnassa, puolueen omankin piirin sisäpuolella,

koska eivät |iiioliieen kaikki valitsijat. vaStapuo-
lneeii täydellisen voiton polosta, ole pakotetut

äänestämään muuttamatonta ehdokaslistaa. Pää-

asiallisena muistutuksena s:ia v:eja vastaan
esitetään, että niiden järjestely tulee monimut-
kaiseksi, jos tahdotaan tehdä tyhjäksi muuta-
mien, osaksi teoreettisesti mahdollisten, osaksi

todellisesti käytettyjen vaalikepposten harjoitta

minen, edelleen, että s. v. hajoittavina estävät voi-

makkaan 1 ia r la meni ti eneni inistiin muodostumista.
Oikeastaan tulee kaikkien valitsijain muodos-

ta:! yksi vaalipiiri, jos tahdotaan antaa pienille

maan eri osiin hajaantuneille vähemmistöille

tilaisuus käyttää keko äänivcimaansa. loiselta

puolen tuottaa sellainen järjestelmä monta epä-

kohtaa, esim. siten, että paikkakunta, jonka asu-

tus on tiheä ja kulkuneuvot hyvät, saattaa suh-

teellisesti enemmän vaikuttaa tulokseen kuin
huonompiosainen. Senvuoksi jaetaan valitsijat

useimmin joko maantieteellisiin tahi muulla ta-

valla määrättyihin vaalipiireihin.

Siksi v:ksi sanotaan myöskin joskus paria

järjestelmää, |otka oikeastaan ovat vain väheni-

inistövaaleja, varsinaisesti pyrkimättä suhteelli-

seen tulokseen. Näihin kuuluu osaksi Englannin
parlamenttivaaleissa v. 1S67-85 sekä monessa
muussa maassa käytetty rajoittava (limita-

tiiviuen) menettely, jonka mukaan valitsija ei saa

äänestää täysin yhtä monta ehdokasta, kuin vaali-

piirin tulee täyttää edustajapaikkoja- Toinen
sellainen on verrattain laajalti eri maissa käy-

täntöön otettu kasaava (kumulatiivinen) jär-

jestelmä. Sen mukaan valitsija käyttää korkein-

taan niin monta ääntä kuin vaalipiiri täyttää

edustajapaikkoja, ja hän saa jakaa ne ehdokkait-

tensa kesken mielensä mukaan, antaen kuten
enemmistövaaleissa viiden äänen kullekin taikka

myöskin, milloin vaalilippuun kirjoitettujen ni-

mien luku on pienempi kuin hänen käytettävä-

nään oleva iiniiniui. useampia ääniä kullekin,

vaikkapa kaikki yhdelle ehdokkaalle. Jos äänes-

täjät etukäteen tarkoin tuntevat oman puo-

lueensa ja valtapuolueiden äänimäärät ja sen
mukaan järjestävät ehdokkaittensa luvun, voi tämä
menettely aulaa oikean suhteellisen tuloksen.

Varsinaisiin s:iiu v:liin on luettava A n d r se n

v. 1855 ehdottama, Tanskan ,,landstingetin"

valitsijamiesten vaaleissa käytäntöön otettu

vaalija rjestelmä. Sama ala
i

i a ehdot ti vi afi n o

iiemniiii Englannissa Hare, tuntematta tai

laista järjestelmää, Valitsijalla on muu ylesi

ääni käytettävänään, mutta hän kirjoittaa var-

sinaisen ehdokkaansa niinen jälkeen muutaj
täydennysehdokkaiden nimet. Vaalitulosta mää-
rättäe 8 lasketaan äänestäjien luku (s), joka

jaetaan valittavien luvulla (n). Kun jonkun eh-

dokkaan iinim.ruii vaalilippu.! avattaessa ou

noussut ääni os a m ä ä r ii ä n ( ), katsotaan

hän valituksi, ja jos sen jälkeen ilmaantuu hänen
nimeensä annettuja vaalilippuja, luetaan ne
lähinnä seuraavan vielä valitsematta olevan täy-

dennysehdokkaan hyväksi. Elleivät kaikki pai

kat liiten tule täytetyiksi, annetaan loput jäi

jestyksessa suurimman innmitran saaneille tahi

paunaan töineen täydennysvaalit.

Paikkaan oikeuttavana lukuna on äänio-a

määrä tarpeettoman suuri. .Senvuoksi käytetään
tähän tarkoitukseen nykyään usein osamääiäii

-7-7, loka täydennetään lähinnä suurempaan

kokonaislukuun, milloin jako ei mene tasan, tahi

johon lisätään yksi. kun se on kokonaisluku.

Puheena olevaa lukua sanotaan tavallisesti Ha-
g e n b a c h-B i s c h o f f i n ositusluvuksi.
Tämän periaatteen mukaan toimitetaan Suomen
ylioppilaskunnan s:ia v:eja.

Vaalijärjestelmistä, joiden mukaan valitsijain

ei tarvitse muodostaa edeltäpäin ilmoitettavia

ryhmiä, mainittakoon seuraava, jonka ovat ehdot-

taneet B 11 r n i t z ja V a r r e n t r a p p (v. 1863)

sekä. edellistä tuntematta. Suomessa Tli. Ho-
men (v. 1894). Kukin äänestäjä kirjoittaa

vaalilippuunsa niin monta ehdokasta, kuin on
vaalissa paikkoja täytettävä, ja siihen järjestyk-

seen, jossa hän toivoo heidän tulevan valituiksi,

hipun ensimäiselle nimelle luetaan 1 ääni. toi-

selle 1
/ 2 = 0,5o, kolmannelle 1

j 3 = 0,33, neljännelle
l
/i = 0,j5 ääntä j. n. e. (alenevien ääni-
luku j e n p e r i a a t e). Ehdokkaat kilpailevat

keskenään heille tulleiden äänisummien perustuk-

sella. Tämän vaalijärjestelmän on Suomen edus-

kunta iv. 1913) hyväksynyt käytettäväksi
aiiiiiiattivaltiiustojen vaaleissa, mutta asetusta ei

vielä ole vahvistettu. Järjestelmä on sopiva,

ellei valitsijain luku ole varsin suuri eikä tar-

koin etukäteen tunneta eri ryhmien äänestäjien

lukua,

Tärkeimmät ovat kuitenkin ne vaalijärjestel-

mät, joissa täytettävät paikat jonkun ositusluvun

mukaan jaetaan etukäteen ilmoitettavien äänes-

täjäryhmien kesken (kilpailevien listo-
jen periaate). Osituslukuna käytetään tätä

nykyä etupäässä d' Ilo n d tiu ehdottamaa tks.

d' Hondt). Yksinkertaisimnialla tavalla tämä
ositusluku saadaan siten, että kunkin ryhmän
äänimäärä jaetaan luvuilla 1, ii, 3, 4 j. n. e.,

kaikki osamäärät järjestetään suuruuden mukaan
ja niistä erotetaan suurimmasta alkaen niin

monta, kuin 011 valittava edustajia, jolloin vii-

meisenä luoteltu osamäärä on d'Hondtin ositus-

luku. Kukin äänestäjäryhmä saa niin monta
paikkaa kuin sen osamääriä on erotettu.

Monella eri tavalla voidaan määrätä, ketkä

äänestäjäryhmän ehdokkaista astuvat sille tule-
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viin paikkoihin. Vaaditaan esim., ettei viralli-

sesti ilmoitettuun ehdokaslistaan saa tehdä muu-
toksia,

i

* >1 1< >i 11 listan ensimäiset nimet katsotaan

valituiksi, tahi määrätään heidän keskinäinen

a 1 e n e v i e n ä 8 n i lu k u i
e n

perustuksella. Monasti sallitaan ryhmän asettua

useita toisiinsa l i i ttj n e i t ä ehdokaslistoja,

jolloin äänestäjä merkitsee mitä listaa hän kan
ii. itt, i,i tahi keille, yhden tahi useamman listan.

ehdokkaille hän antaa äänensä, jopa hän joskus

on oikeutettu kasaamaan äänensä muutamille
ehdokkaille. Yleensä sallitaan, että eri äänestäjä-

ryhmät asettavat yhteisiä ehdokkaita, joskus se

on kielletty ehdokkaan niinen pyyhkimisenkin
uhalla.

Suonien eduskunnan vaaleissa maa on jaettu

16 vaalipiiriin. Kuhunkin puolueeseen kuuluva
valitsi jakunta muodostaa valitsijayhdistyksiä,

jotka asettavat korkeintaan 3 nimeä sisältä-

viä ehdokaslistoja. Näiden listojen kannatta

l
at voivat muodostaa keskenään vaaliliiton,

kun vain sen ehdokkaiden luku ei ole vaali-

piirissä valittavien lukua suurempi. Ääues-
joko antaa äänensä jonkun valitsijayhdis-

tyksen ehdokaslistan hyväksi, piirtäen siihen

punaisen viivan, jolloin hän saa muuttaa nimien
järjestyksen, taikka kirjoittaa vaalilippuun oman,
korkeintaan 3 nimeä sisältävän listan. Edelli-

Bessä tapauksessa tulee hänen äänensä valitsija-

yhdistyksen ja vaaliliiton, jälkimäisessä yksis-

tään hänen äänestämäinsä henkilöiden hyväksi.

Vaalitulosta määrättäessä annetaan ehdokkaille

valitsijan miuinne s i järjestyksessä ääniä, ale-

nevien ääiiilukujen periaatteen mukaan, jonka
jälkeen listan ehdokkaat järjestetään heille siinä

tulleiden äänisummien mukaan. Listaa kannat-
tavini äänestäjien luku jaetaan l:]]ä, 2:11a ja

:11a, raitki osani i uit ovat valitsi] avhdii.t •. ksen

ehdokkaiden vertausluvut. Jos ehdokkaan nimi
on samaan vaaliliittoon kuuluvan kahden tai

useamman valitsijayhdistyksen asettamassa lis-

tii--.!, niin hänen vertauslukujensa yhteenlaskettu

määrä osoittaa hänen järjestyssijansa vaali-

liitossa. Koko vaaliliiton hyväksi annettujen
vaalilippujen sumina jaetaan luvuilla 1, 2, 3, 4

j. n. e. ja osamäärät merkitään järjestyksessä

liiton ehdokkaiden uusiksi vertausluvuiksi. Mil-

loin henkilö on saanut ääniä eri vaaliliitoilta

tahi listalla, joka ei kuulu mihinkään vaaliliit-

toon, on hänen saamiensa vertauslukujen summa
hänen lopullinen vertauslukunsa, joka kuitenkin

-.i poikkeustapauksissa vielä saattaa joutua

oikaistavaksi. Valituiksi katsotaan niin monta
suurimpien vertauslukujen saajaa kuin vaalipii-

rissä valitaan edustajia. Siis jaetaan tämän jär-

jestelmän mukaan paikat kilpailevien vaaliliit-

tojen kesken d'Hondtin säännön mukaan, ja
vaaliliiton paikat sen eri ehdokaslistojen kesken

.innon mukaan. Tätä järjestelmää nou-
datetaan myöskin henkivakuutusyhtiö Suomen
- --.i \ .

- -.i.

8:n v:en käyttö laajenee useissa maissa vuosi

vuodelta, etupäässä kuntien edustuksen ja yhteis-

kunnallisen toiminnan alalla, ja on muutan
sa (esim. Ruotsissa) siihen siirrytty valtiol-

listi 1 1 k 1 1 1 vaal ien alalla.

[d'Hondt, ..Systeme pratique et raisonng de
reprfsentation proportionelle"; Rosin, „Minori-
tätenvertretung und Proportionalwahl" (1892)

Siegfried, „Ein Votum zur vvuxttembergischen
Verfassungsreform" (1898) ;

Klöti, ..hio 1'ropor-

tionalualil in der Schweiz" (1901), Meyer, Da
parlamentarische Wahlrecht" (1901); Klöti, „Die
Texte der schweizerischen Verhältnisswahl-
gesetze" (1909), sama. „Betänkande med Eörslag

tili proportionellt valsätt i Sverige" (1903); Vase-
nius. ..Suhteellisesta, edustuksesta" I I 895) : I loi i hoi.

..Suhteellisista vaaleista"
i 1894 ja 1906) : V. VVendt,

„Die 1'roporl ieuial» ahl zur f iniiiselieu Volksvi I

tretung" (1906).] O. // n.

Suhteellisuuden laki on tärkeä, yleinen ilmiö

sielunelämässämme. Kun tajuamme jotakin sie

lullista vaikutetta, esim. aistimusta tai tunnet! i,

niin käsitystämme siitä määrää tämän vaikutteen
suhde muihin samanaikuisiin tai edelläkäyneisiin

vaikutteihin. Me ehdottomasti vertaamme kuta-

kin tajunnalle esiintyvää ilmiötä niihin muihin
ilmiöihin, jotka esiintyvät sen rinnalla, ja voimme
ainoastaan .siten muodostaa itsellemme käsityksen

ilmiön laadusta. Esim. jos aistimuksen rinnalla

tajuamme siitä jyrkästi eroavan, vastakohtaisen

ilmiön, niin kumpikin tajutaan selvemmin ja

voimakkaammin sekä laadultaankin jossain mää-
rin muuntuneena (.. kontrastivaikutus"! ; eri

tajunnanilmiöiden voimakkuutta voimme verrata

ainoastaan arvioimalla niiden suhteellista 1. ver-

rannollista voimakkuutta toisiinsa nähden („We-
berin laki"), y. m. A. Gr.

Suhum f-ii'mj (myös Suhum Kale), saman-
nimisen piirin (ven. Suhumskij okrug; 6,594 km2

,

120,200 as. 1913, melkein yksinomaan ahhaseja

ja mingrelejä) pääkaupunki Kaukaasiassa,

Kiitäisin kuvernenientissa. Mustanmeren rannalla,

syvän ja väljän, mutta etelään päin suojattoman
Sm-lahden pohjoisperukassa; n. 10,000 as. —
Aleksanteri Nevskijn tuomiokirkko, luostari, kau-
niita puistoja, vanhan turk. -linnan rauniot. Tasai-

sen, lauhkean ilmastonsa (monet etelämaiset kas

vit viihtyvät erinomaisesti) ja kauniin luontonsa
takia S. on tullut suosituksi ilmaparantolapai-

kaksi. — Melkoista tupakkakauppaa. — S:n
paikoilla oli vanhalla ajalla kukoistava Diosku-
rias niminen miletolaisten siirtola; sen kohdalle

roomalaiset perustivat Sebastopolis nimisen kau

pungin, joka kukoisti vielä genovalaisten valli-

tessa Mustallamerellä. V. 1455 turkkilaiset val-

loittivat S:n, josta sitten tuli orjakaupan kes-

kus. Genovalaisten linnoituksen raunioille turk-

kilaiset 1700-luvun alussa rakensivat linnoituk-

sen. Venäläiset, miehittivät S:n 1810 ja saivat

sen myönnetyksi itselleen 1829. Vv. 1855 ja

1877 turkkilaiset saivat S:n lyhyeksi aikaa hal-

tuunsa. Molemmilla kerroilla se hävitettiin.

/:. E. K.

Suicidium [-di'-] liat.), itsemurha.

Suidse ks. Siat.
Suidas [sui'däsj, myöhäiskreik. sanakirjan

tekijä (luultavasti 10:nnen vuosis. keskipalkoilla

j. Kr.). S:n sanakirja on laaja ja erinomai en

runsassisältöinen kokoelma sana- ja asiatietoja

antiikkisen kulttuurin eri aloilta. Hänen tieto-

lähteensä olivat suurimmaksi osaksi välilli ii

laatua, sanakirjoja ja muita poiminta ja kokoel

mateoksia, vanhain kirjailijain teksteihin lii-

tettyjä selityksiä (skholioneja) y. m. s.; kuiten-

kin hän on myös jossakin määrin käyttänyt alku-

peräisiä tekstejä. Vaikka S:n sana ja asiaseli

tykset osaksi ovat sekavia ja epäkriitillisiä, on
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hiilien teoksensa kuitenkin antiikin tutkijalle

inilii tärkeimpänä aarreaittana iinä kun on säi-

lynyt paljon sellaisiakin tietoja, joita ei enää

ole muualta saatavissa. Arvokkaita ovat varsin

kin kirjallisuushistorialliset tiedot, rärkeimmät
julkaisut ovat Gaisfordin (is::4i ja Bernhardyn
1 1834 53) toimittamat. 0. E. T.

Suihku ks. R y ö |j |> y.

Suihkukaivo, laite, jolla aikaansaadaan vapaita

vesisuihkuja tav. koristeellisissa tarkoituksissa.

siiii varten johdetaan putkella vettä korkealla

olevasta säiliöstä illempana olevaan paikkaan
jossa se saa purkautua ulos sopivan aukon kautta.

Se nousisi silloin, kuten yhtyvissä astioissa, suih

kuna säiliön vesipinnan tasalle, ellei hankaus
putkijohdossa y. m. vastus vähentäisi nousu- 1.

painekorkeutta. Suihkun nousukorkeus riippuu

paljon torven äärimmäisestä osasta, suihkutti-

mesta. Pystysuoralle suihkulle on lyhyt kari m
mainen suihkutin paras. Kaupunkien vesijohto-

jen paineella, joka aikaansaadaan kohosäiliön

avulla, syntyy s. helposti. S:t ovat tav. samalla

veistotaiteellisia rakennuksia patsaineen ja altai-

lleen ja niiden suihkut erimuotoisia ja eri asen-

noissa. Korkeimpia ja kuuluisimpia s. -suihkuja

ovat Versaillesin '2:'. m. Sanssouei'n 39 m, YVil-

helmshöhen 52 m ja Sydenhamin 85 m korkeat
suihkut. J. C-cn.

Suihkukone, laite, jossa ilma-, höyry- t. vesi-

suihku panee liikkeeseen jonkun kaasu- t. neste

muotoisen t. rakeisen aineen. S :ta käytetään
tuulettimena, höyrykattiloiden syöttölaitteena,

höyryn lauhduttu jana, pumppuna nostamaan
vettä (etenkin sameata) kuopista ja kaivannoista,

ejektorina poistamaan höyrylaivojen kattiloista

vedettyä kuonaa ja tuhkaa, nostolaitteena nosta-

maan viljaa y. m., puhaltimena syöttämään hie-

noksi jauhettua turvetta höyrykattiloiden tuli-

pesiin y. m. S:t ovat yksinkertaisia ja halpoja

laitteita, vailla liikkuvia osia, josta syystä niitä

käytetään paljon, vaikkakin niiden tehoisuus

yleensä on pieni. S:t ovat rakenteeltaan hyvin
erilaisia, riippuen siitä, millaista suihkua käyte-

tään ja mihin tarkoitukseen. Seuraavassa esite-

tään tunnetuimmat.
1. I 1 m asui h k u v e s i p u m p p u (hajoit-

taja), yksinkertaisin muoto kuvassa 1. Siinä on
vaakasuora puhallusputki
<i, pystysuora nousuputki
e, jonka alipää on nostetta-

vassa (»ajoitettavassa) nes-

teessä ja yläpää asetet-

tuna siten, että puhallus-

putkesta tuleva ilma vir-

taa aivan sen yli; imuvai-
kutuksesta neste silloin

nousee pullosta p putkeen
ja seuraa linjoitettuna

suihkuna puhallusputkesta
tulevaa ilmaa. — 2. Ilma-
s u i h k u i 1 m a p U m p p u,

käytetään ilmanvaihtokojeena. Laite on sellai-

nen, että väljemmän putken sisään sovitetusta

pienemmästä putkesta virtaava ilma imee väljem-
män putken yhteydessä olevasta tilasta (huo-
neesta) ilmaa. Tämä sovitus on osoittautunut
käytännölliseksi ainoastaan rautatievaunuissa,
joissa sisäputkessa tarvittava ilmavirta saadaan
aikaan yksinkertaisesti siten, että putken suppi-

lolla varustettu pää sovitetaan vaunun ulkopuo-

lelle ja junan liike pakottaa ilmaa viilaamaan
siihen. - 3. V esisu i h k u i I in a p ii m p \> n.

Tähän ryhmään kuuluvista siista

ou tunnetuin Körtingin s., jota

l,.i vtet ään laboi atoreis a y. m.

i \ h jön a il, aa osaamiseksi. Putki

a ikuva iii yhdistetään vesijoh-

toon, jolloin suukappaleesta h

virtaava vesi imee putkesta o

ilmaa, mikä veden mukana pois-

tuu putkesta >/_•. Tämän putken
lähellä suukappaletta h oleva

poikkipinta <'i tasaisesti laaje-

nee arvoon i/-.., jolloin veden no-

peuden vähetessä sen paine suu-

renee, joten ulkoilma ei pääse putkesta <k

keutumaan putkeen c. Putkeen e voidaan asettaa

tyhjömittari. Jos putkesta a tulevan vedenpaine
on vähintään 0,i ilmakehää (5 m: n painekor-

keusi. voidaan saada melkein täydellinen tyhjö

aikaan. — 4. Vesisuihku p u m p p u. a) T a

saisesti vaikuttava, kuvassa 1 esitetyn

periaatteen mukaan, ainoastaan se erotus, että

nousuputkeu yläpää pallonmuotoisella ympäröi
i..i \ ttövesiputken a päätä. Voi imeä jopa Sin-

kin 111:11 syvästä, edullisin matka 3-4 m. Vaiku-
i i.^aste 0,i ja 0,3 välillä, b) Sysäten vaikut
t a v a s„ tunnettu nimellä „v e s i o i n a s" (ruots.

hydraulisk vää/ur) : periaatteellinen rakenne esi-

tetty kuvassa :'•. Vesisäiliöstä \V (joki, järvi, al-

(S.ll i

Kuva 3. (S.H.)

las) tuloputkea T myöten tuleva käyttövesi sul-

kee paineellaan venttiilin Vi, jolloin veden juoksu
— i i t ii äkkiä lakkaa ja vesi sysäten aukaisee vent-

tiilin Va ja virtaa nousuputkeen A". Kuu käyttö-

veden sysäysvaikutus on lakannut, sulkeutuu V>

ja avautuu Vi, jolloin osa käyttövedestä pääsee

poistumaan Viistä, Sitten sama meno uusiintuu.

/ on ilmakupu, jonka tarkoitus on saada veden

nouseminen putkessa V tasaisemmaksi. — Tätä
s:ta käytetään, kuu matalapaineista (pieni

putous) vettä on runsaasti saatavana ja tahdo-

taan nostaa pienempi vesimäärä suurempaan kor-

keuteen. Vaikutusaste (O.s-O.s») on sitä pienempi,

kuta, isompi nostokorkeuden ja putouksen välinen

suhde on, keskimäärin 0,7. — 5. Vesisuihku-
h ö y r y p u m p p u. Käytetään höyrykoneitten

menohöyryn lauhduttajaua. Vanhempi muoto on

injektorinmallinen, johon vesi virtaa paineeu

alaisena tai erityisen pumpun työntämällä. Uusim-
man muodon esittää kuva 4 (Westinghousc-

Leblanc-s.). Menohöyry tulee putkesta A ja suihku-

veden tuo siseen sen yhteydessä oleva heitto-
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rata- /. Joutuessaan
kanssa höyry lauhtuu.

_

.

olevasta

iSII i Kuva 4

yhteyteen kylmän veden

ja seos poistuu alipäässa

putkesta, jonka
poikkipinta, samoinkuin ku-

vassa 2 esitetyssä s:ssa ja

samasta syystä kuin siinä-

kin, on alaspäin laajeneva.

Tarvittava suihkuvesimäärä
on vähintään 50 kertaa höy-

ryn edustamaa vesimäärää
isompi. Ileittopyörän kier-

rosluku noin 1,000 minuu-
tissa. — 6. H ö y r y s u i k k u-

vesipumppu. Näitä s:ita

sanotaan ejektoreiksi
(ks. t.), kun niiden tarkoi-

tus on nostaa vettä johonkin

korkeammalla olevaan paik-

kaan, injektoreiksi
(ks. t.), kun niitä käytetään
syöttämään vettä höyrykat-
tilaan. Molemmissa höyry
lauhtuu, lämmittäen pumpat-
tavan veden. — 7. H ö y r y-

mapumppuja, jotka ovat injek-s u i h k u i

torin periaatteen mukaan rakennetut, käytetään
paljon tuulettajina ja ilmanvaihtolaitteina kai-

voksissa, tehtaissa, makaasiineissa, laivoissa y. m.
Asuinhuoneissa ne eivät sovellu käytettäviksi nii-

den synnyttämän kovan äänen takia. E. S-a.

Suihkulähde, lähde, josta vesi suihkuna pur-

kautuu ulos (ks. Lähde ja Oeysir).
Suilikupumppu ks. S u i h k u k o n e.

Suihkutuulettaja ks. Suihkukone.
Sui juris []&] (lat.), täysivaltainen.

Suikulainen (Amphioxus lanceolatus 1. Bran-
chiosiomti lanccolutuiii K pääkallottomiin (Acra-

1. putkisydämisiin (Leptocardia) kuuluva
sukkulanmuotoinen, sivuilta litistynyt, muutaman
cm. n pituinen kalamainen eläin. Vaikkakin s.

on kooltaan vähäpätöinen ja ihmisen taloudessa

merkityksetön, on se tunnetuimpia ja parhaiten
tutkittuja eläimiä, sillä se on rakenteeltaan yksin-

kertaisin ja alkuperäisin selkärankainen ja sen
tutkiminen on siten ollut omansa mitä suurim-
massa määrässä luomaan valoa lukuisiin kysy-
myksiin selkärankaisten rakenteen ja kehityk-
sen aloilla. S :11a ei ole parillisia raajoja; sen
liikuntoelimenä toimii koko ruumis, erityi-

l g n o i
'

Suikulainen kaavamaisesti, au silmäpilkku. r selkänänne,
r selkäydin, m lihassegmentti, o suu, *p kidusrako, g suku-
puoli rauhaset, n raunuaisputket, / maksa, p kidusontelon

aukko, a peräaukko.

sestikin täydellisesti tasamukainen pyrstö.
Tätä reunustaa selkäpuolelta vatsapuolelle

ulottuva ihopoimu, joka kidusontelon aukon
branchialis) luona jakautuu kahdeksi

apuolella kulkevaksi ja lähellä suuaukkoa
päättyväksi kölimäiseksi metapleuraalipoimuksi.
Iho on paljas ja sen orvaskesi on i kuten selkä-

i toinilla
i yhden ainoan solukerroksen muo-

dostama ieroten siinä kaikista muista selkäran-

kaisista) ja niin ohut. että yksinkertainen, sään-
aöllisiin, keskellä oraalisesti mutkitteleviin myo
ruereihin jakautunut lihaksisto kuultaa läpi. Ruu
iiiiin tukisolukkona toimii kautta koko eläimen
kulkeva kimmoinen puikko, selkäjänne (chorda
dorsalis); rustoisesta t. luutuneesta selkärangasta
samoinkuin pa xkopasta ei \nli ole merkki il iin

Selkäjänteen dorsaalipuolella ou putkimainen
selkäydin, jonka etupää on jonkun verran laajen-

tunut aivoja vastaavaksi rakoksi. S:u silmät
ovat surkastuneet; niitä vastaa pariton musta
pigmenttipiste selkäytimen etupäässä. Sitäpaitsi

s:lla on selkäytimen vatsapuolella tummia, valolle

ärtyisiä pigmenttipisteitä. Aivorakon oraalipäässä,

silmäpilkun takana, on pariton kuoppa, hajuelin.

Kuuloelintä ei ole. Makuelimenä toiminevat suu-
lonkeroiden pinnalla olevat solunystyrät. Ruuan-
sulatuskanava on suora putki, suulonkeroiden
(cirrus) reunustamasta leuattomasta suuaukosta
johtaa nielu lukuisilla poikittaisilla kidusraoilla

varustettuun, n. ruumiin keskipaikkeille saakka
ulottuvaan kidussuoleen; suolen loppuosa,

varsinainen ravintosuoli, muodostaa kidussuolen
ja ruumiin seinämän väliin oikealla puolella laa-

jan umpipussin, maksan. Kidussuolen pohjalla on
selvä pitkittäisuurre, hypobranchiaaliuurre, ja sa-

moin katossa epibranchiaaliuurre, joiden soluissa

on värekarvoja. Nämä värekarvat liikuttavat

hypobranehiaaliuurteen erittämän liman ja siihen

tarttuneet, hengitysveden mukana tulleet ravinto-

hiukkaset ravintosuoleen päin; hypobranchiaali-

uurre toimii siis ravinnon kuljettajana ja hengi-

tysveden puhdistajana. Suun kautta kidussuoleen
joutunut hengitysvesi menee kidusraoista kidus-

suolta ympäröivään laajaan kidusonteloon, peri-

branchiaalionteloon, jonka takaosassa on pieni,

ulos johtava aukko, porus branchialis 1. dbdomi-
nalis. S :n verenkierto on pääasiassa samanlainen
kuin kaloilla, mutta varsinaista sydäntä ei ole,

vaan veren liikkeellepanijana toimii suurin osa
ventraalipuolisia laskimoita (putkisydämi-
s e t, Leptocardii). Veressä ei ole punaisia veri-

soluja. Munuaiset ovat yksinkertaisia, ruumiin-
ontelosta kidusonteloon johtavia putkia, jotka

parillisina esiintyvät yli koko kidussuolen alan.

Kidussuolen ja ravintosuolen etuosan molemmin
puolin ovat kidusontelossa pyöreähköt, koiraalla

ja naaraalla ulkonaisesti melkein samanlaiset
sukupuulirauhaset, gonadit. Sukupuolisolut joutu-

vat gonadin seinämän särkyessä kidusonteloon

ja sieltä porus abdominaliksen kautta ulos; eri-

koisia tiehyitä ei ole. S. tavataan Välimeren ja

Pohjanmeren hiekkaisissa rantavesissä (jo Katte-

gatissa), missä se elää hiekkaan kaivautuneena,

vain suu näkyvissä. S. on valonarka eläin. Hä-
tyytettynä se lähtee nuolen nopeudella uimaan
kaivautuakseeu jälleen hiekkaan vähän matkan
päässä. Paitsi s:ta kuuluu pääkallottomiin 1.

putkisydämisiin vain muutamia harvoja hyvin
läheisiä lajeja eri osista maapalloamme. P. B.

Suinula, rautatieasema (V 1.) Tampereen-Haa-
pamäen rataosalla, Kangasalan ja Oriveden ase-

mien välillä, 20 km Tampereelta, 207 km Helsin-

gistä.

Suippokaari, huippukaan, kahden toisiaan

leikkaavan, neljännesympyrää pienemmän kaaren

muodostama seinäkaari. ks. Kaari ja Gootti-
lain e n t y y 1 i. U-o \

Suippopääty, ristikukkaan päättyvä, ruu
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kuvioinen goottilaisen ikkunan tai oven pilallinen

I oi tipäät j . i impergi. ks. Goot 1 ilainen
tyyli ja Rakennustaide, kuvaliite lll.

kuval 2 ja 3 alhaalla, U-o V.

Suippusolukko ks. S o I u k I. o

suiskij, sammunut ven. ruhtinassuku, joka

polveutui Suzdalin ruhtinaista. Sen jäseniä "li

tsaari Vasili j S. ks. Vasili j.

Suistamo (kansanomainen nimitys Suis-
i .i m m. I, n n i a, \ iipurin I., Salmin kihlak.,

Suistamon nimismiesp.; kirkolle Sortavalasta 42

km ikesäliikenne käj Läskelän sataman kautta,

jonne 25 kuu. Pinta-ala 1,507,! km', josta vil-

jeltyä maata (1910) 1,654 lm (siinä luvussa luon.

nonniityi 1,969 ha, viljaakasv&va kaskimaa
420 ha). Manttaalimäärä 45,si, talonsavuja 651,

toi pansavuja 2 ja muita savuja 755 (1907).

6,487 as. (1914)', joista kreik.-katolisia 4,775.

1,064 ruokakuntaa, piisin maanviljelys pääelin-

keinona 472:11a (1901). 693 hevosta, 2,396 nau-

laa (1913). — Kansakouluja: il suomalaista, 5

venäläistä (venäläisiä asukkaita kunnassa ei ole).

Kunnanlääkäri yhteinen Soanlahden kanssa
(asuntopaikkana Suistamo). Apteekki (Impilah-

den haara-apteekki) . — Teollisuuslaitoksia: höyry-

mylly ja sen yhteydessä sirkkelisaha; 15 vesi-

myllyä; meijeri (valmistetaan myös juustoa).

—

S. ..ti vanhan runolaulun suomenpuolisia pääpaik-

koja; huomattavimmat runokylät: Loimola,

Lyt.-v. gemeikka, Muuanto. Äimäjärvi ja Jalo-

vaara; etevimmät runolaulajasuvut: Sotikainen

ja Semeikka (ks. n.). -- S:u kreikkalais-
katolinen seurakunta, kuuluu Suomen
kreik.-katolisen hiippakunnan kolmanteen rovasti-

kuntaan; kuului 1500-luvun lopulla kappelina

Sortavalan kreik. -katoliseen seurakuntaan, ero-

tettiin 1600-luvulla itsenäiseksi seurakunnaksi.

Kirkko (..Nikolain kirkko") puusta, rak. 1844,

uudistettu 1903, \an]ioja rukouskappeleita (,,tsa-

sounia") 5:ssä kylässä, jätteitä samoin 5:ssä. —
S:n luterilaiset asukkaat kuuluvat Soan-
lahden khrakuntaan i S :11a ei ole omaa luteri-

laista kirkkoa eikä rukoushuonetta). [Iivo Hai-

konen, ..Runojen ja metsäin Karjala" (1914).]

L. H-nen.
Suistomaa 1. delta (vrt. Delta 2.), joen

suun edustalle meren tai järven rannalle virran

kuljettamista liete- ja hiekka-aineksista muodos-
tunut maa. S :ssaan joki säännöllisesti jakau-
tuu moneksi suuliaaraksi. jotka usein vaihtavat
paikkaa, ja tulvan aikoina matalat s:t kokonaan
peittyvät, jolloin nutia lietettä laskeutuu poh-

jalle. S:ita on pienimpienkin ojien ja purojen
suissa, ja suurten virtojen muodostamina ne
saattavat olla suunnattoman laajoja. Niilin s.

on Kairosta merenrantaan 185 km; Mississippi'n

s. on 320 km ja Hoanghon s. 500 km pitkä. Suo-
messa on Pohjanlahteen laskevilla virroilla huo-
mattavat s:t. varsinkin Kokemäenjoella. Niiden
laajenemista edistää meillä maan kohoaminen.

P. E.

Suite [svit] (rausk.i ks. Sviitti.
Suitia ks. S y r j

ä.

Suitset, tehdään nahkasta ja käytetään hevo-

sen päässä ajaessa, ratsastaessa tai hevosta talu-

tettaessa. S:ssa on: kannatin- 1. niskaosa, poski-

osat, otsahihna ja kaulanalushihua. Yksinkertai-
semmissa, huokeissa s:ssa niska ja poskiosal

eivät ole eri kappaleita, vaan yhtenä hihnana.

ValistB on n poskiosiin kiinni! e1 ty ..lipui " l.

,,silmälaput" (lippusuitset) ja väli ti käytetään
. m... i. n, .n. .1. ii. un. i kuten yleensä renäläi

n po i tosiin kiinnitetään kuo

(S.H )

1 2 8

1. Lippusuitset. — 2. Liputtomal suitset. - 3, Päitset, joita

k;i\i. .... m ta.

laimel (ks. t.l. joihin taas ralast inui t. ohjakset

kiinnitetään. Lippu-S:ia käytetään ainoastaan

ajossa, jotavastoin liputtomia käytetään ratsas

(uksessa ja hevosta taluttaessa sekä yleisimmin

ajaessakin. S. koristetaan usein värillisellä

kiiltonahalla, kiiltoheloilla y. m. lon.

Suitsutus ihepr. getöreth ja labönä), uhra-

tessa käytettävä aine (..pyhä savu"), esiintyy

sekä uhrin lisäkkeenä että itsenäisenä uhrina.

S. -aineena käytettiin eräitä pihka- ja palsami-

lajeja, kanelinkuorta y. m. (vrt. 2 Moos. 3053.34).

Parasta s;ta saatiin Sahasta (vrt. .les. 60«.

Jer. 620), jossa vieläkin kasvaa Bosivcllin saara

niminen, pienilehtinen, pensasmainen puu. mistä

s:ta sanotaan valmistetun. S:ta käytettiin varsin-

kin viljauhrien lisäkkeenä (Aam. 45 , 3 Moos. 2-..I.

mutta sangen yleisesti myös teurasuhreissa, joten

lihasta nouseva höyry sai miellyttävän tuoksun
(vrt. 1 Moos. SS i). Senvuoksi ,,uhrata" ja ..suit-

suttaa" mainitaan tav. vieretysten (1 Kun. 33 ,

Hoos. 413 ). Itsenäinen s.-uhri mainitaan var-

haisempana aikana Israelissa ulkomaalaisena
tapana (2 Kun. I64, Hes. 6^3. Jer. 443 seur.) ja

esiintw .täydellisimmin kehittyneenä vasta penta

teukin 1 ks. t.) nuorimmassa lähteessä, pappiskir-

jassa, jossa sen toimittaminen kuuluu Aaronin
jälkeläisten etuoikeuksiin (4 Moos. 16, 17s). S:ta

poltettiin sekä erityisissä astioissa (3 Moos. 10i,

2 Aikak. 2G, 9 ) että' s.-a 1 1 1 a r i 1 1 a (2 Moos. 30).

Vielä tänäkin päivänä poltetaan Arabiassa s:ta.

kun uhrataan. Tämä alkuaan pakanallinen ja

juutalainen tapa esiintyy kristillisessä-
kin kirkossa messu-uhrin yhteydessä. Se
tuli ensin itämaiseen kirkkoon (5 ;nnellä vuosis.).

sitten länsimaiseen (7:nnellä vuosis.), kotiutui

evankeliseenkin kirkkoon ja on siinäkin — kato-

lisesta ja anglikaanisesta kirkosta puhumatta-
kaan — säilynyt eräissä Saksan seuduissa nyky-
aikaan asti. A. F. P-o.

Suivala, maatila Kärkölän pitäjässä, kuulunut
1700-luvulla ja 1800-luvun alussa Arckenholtz-

suvulle.

Suja, piirikunnankaupunki Keski-Venäjällä,

Vladimirin kuvernementissa. Vladimirin kaupun-
gista koilliseen, Kljazmaan laskevan Tezau ja

rautatien varrella: 30,702 as. (1911). — Kuver-
nementin siisteimpiä kaupunkeja. Kymmen-
kunta kivistä kirkkoa, luostari, mies- ja nais-

lukiot, kirjasto, sairaala, teatteri. Harjoitetaan

huomattavaa turkkien ja rautatavaraan valmis-

tusta. Mainitaan ensi kerran 1539, jolloin

-itä hävittivät Krimin tataarit.
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Silja ks. S u ii
i

(i k i.

Suka ks. Harjat e.ollisu u s.

Sukahäntäiset ks. & p t e r 3 g o t a.

Sukaleukamadot 1. n 11 u I i m a d o t (Chceto

gnatha) oval meren pintakerroksissa eläviä,

1-5 cm pitkiä lasikirkkaita eläimiä, joiden pit-

känä, nuolimaisessa ruumiissa on vaakasuora!

evät. Suuta ympäröi pari vahvasukaista iholius-

kaa. S. liikkuva! nuolen nopeudella ahdistaessaan

pi< iicmpi 1 \ t -.1: 1 miu 1 Harvoja sukuja.; elaval

melkein kaikissa merissä. Tunnetuin suku on
Sunilla. /'. Ii.

Sukamadot (Chmtopoda), nivelmatojen ala-

luokka, jonka edustajia on runsaasti sekä mc-
ressS ja suolattomassa vedessä että kosteassa

maassa. Ruumis on tav. pitkä ja liereä, selvästi ni

veliin jakautunut. Suuaukko ruumiin etupäässä,

vatsapuolella, erityisen n. s. suuliuskan peittä-

mänä. peräaukko aina ruumiin takapäässä, vii-

meisessä nivelessä. Jokaisessa nivelessä on tav.

4 sukaa tai sukakimppua erityisissä ihotaskuissa

t. kuopissa neljässä pituusrivissä pitkin ruumiin
kylkiä ja vatsapuolta. Sukia liikuttavat erityi-

set iholihakset ja ne toimivat liikuntoeliminä. Poi-

kittainen väliseinä jokaisen nivelen rajalla jakaa
ruumiinontelon niveliä vastaaviin osastoihin.

Useimmat elimet s :11a ovat segmenteeratut. Kes-
kushermosto on nivelmadoilla tyypillinen ..tika-

puuhermosto" (vrt. Hermosto). Verisuonis-

tossa on huomattava ruumiin etupäästä takapää-

(S.H.) Eräs N erels-lajl.

hän ulottuva selkä- ja vatsapuolinen verisuoni,

joita liittää toisiinsa suolen kummaltakin puo-
lelta kulkevat anastomoosit. Selkäsuoni ja jos-

kus anastomoositkin ovat sykkiviä; veri. joka
monella lajilla on punaista, virtaa näissä suo-

nissa ruumiin takapäästä etupäähän ja selkäpuo-
lelta vatsapuolelle. Erityseliminä ja usein myös-
kin sukupuolituotteiden ulosviejinä toimivat pit-

kät mutkikkaat parilliset munuaisputket (seg-

mentaalielimet)
, jotka alkavat värekarvojen reu-

nustamalla munuais-suulla nivelen takaseinällä.

lävistävät väliseinän ja päättyvät seur. nivelen
ulkopinnalle. Suuliuskassa on herkkä tunto-
aisti, siinä on usein myöskin yksinkertaisia sil-

miä, joissa muutamilla meri-s:lla on linssi.

lasiainen ja verkkokalvo. Kuulorakkulat (stato-

i.vstitl ov?t harvinaisia. Siellä täällä ruumiin
pinnalla ja päässä tavataan pikarimaisia syven-
nyksiä (makuelimiä) . Meri-s:lla on muodonvaih-
dos, niiden nuoruusaste on n. s. trochofora
1. Loven in toukka. Makean veden muodoil-
lakin on .~ikiöillä ruumiinrakenteessaan ominai-
suuksia, jotka viittaavat siilien, että näilläkin on
ennen ollut muodonvaihdos. Jotkut s. voivat su-

vuttomasi ikin lisääntyä jakautumalla useaksi
kappaleeksi ; tämä aiheuttaa muutamilla muodoilla
sukupolvenvuorottelun. — Sukasien lukumäärän
ja kiinnitystavan perustalla ryhmitetään s. tav.

2 lahkoon, monisti kaiset. Polycltmla ja

h arvas ukaiset, Oligochccln. Monisukaisilla
on runsaasti pitkiä ja vahvoja sukasia kimpuiksi
yhtyneinä; sukaskimput ovat erityisten ihonysty-
räin piiä^>ä ikii-näjalat. parapudit). joita pide-

tään todellisten raajain ensimäisinä kehitysmuo
toina. Selkäpuolella on erilaisia lisäkkeitä, Mel
kein kaikki tähän lahkoon kuuluvat s. oval meri
eläimiä; > ksineuvoisia. Useimmilla inumlouvaih-
dos. Ovat joko vapaasti liikkuvia (Errantia),
joista meillä tavataan muutamia lajeja, yleisin

"Sertin tliitisirnliir. ,. nirrit uhat ja Ika i non", tai elä-

vät valmistamissaan putkissa pohjaan kiinnitty-

neinä tiii pohjaan kaivautuneina (Tubicola 1. Se-

dentaria) ks. Putki mad o-t. Harvasukais-
ten sukasel ovat tav. lyhyel ja harvalukuiseni
mat, käanäjaikoja ei ole. Ruumiin pinta si-

leä, ilman minkäänlaisia lisäkkeitä. Kaksineu-
voisia. Sukupuoliaukkojen luona olevissa nivelissä

on iho paksuuntunut siinä olevien runsaiden rau-

hasten takia (clitellum). Elävät joko suolatto-

massa vedessä, varsinkin pohjaliejussa (Limicola)

tai kosteaan maahan kaivamissaan käytävissä

(Terricola). Edellisen ryhmän edustajia ovat

meillä m. m. Nais-, Slylaria-, ja Tubi(r.i:-\a\i\.

Jälkimäisiin kuuluu kastemato (ks. t.). P. B.

Sukapää ks. C y 11 o s u r u s e r i s t a t u s.

Sukellus. Oleskelu veden alla voi ilman eri-

koisia varusteita kestää ainoastaan parin minuu-
tin ajan, mutta erityisten s. -laitteiden avulla

useita (4-5) tunteja. Vanhimpia, jo vanhalla
ajalla mainittuja s.-laitteita, on avara kellomai-

nen, alta avoin kattila, s.-k e 1 1 o, joka köyden
varassa lasketaan veteen. Ilma salpautuu kel-

loon ja suojelee sen sisällä olevia sukeltajia

vedeltä ja tekee heidän työskentelynsä veden alli

mahdolliseksi niinkauan kuin kelloon salpautu-

neen ilman happi riittää, hengittämiseen. Oles-

keluaikaa voidaan pitentää varustamalla kello

erityisillä happisäiliöillä taikka ilmapumpun
yhteydessä olevalla paineilmajohdolla, jolloin

liika ilma poistuu kellon alasyrjän alitse suurina
kuplina. Kun kelloon tehdään väljä, kiikarimai-
sesti kokoontyönnettävä torvi, jonka päässä on
samanlainen ilmasulku kuin ilmakaivoissa (ks. t.),

saadaan näiden tapainen uudenaikainen n. s.

s. -kuilu, jonka usein hyvinkin laaja rautainen
laatikkomainen työkammio lasketaan pohjaa vas-

ten, vesi sen sisästä painetaan ulos paineilmalla

aivan kuin ilmakaivoista, niin että sen sisälle

voidaan sulun ja torven kautta laskeutua suo-

rittamaan erilaisia töitä ja sen jälkeen nostaa

koko kuilu ylös muualla käytettäväksi. Tavalli-

simpia s.-laitteita ovat s. -puvut (kuva 1). Yksin
kertaiseen s.-pukuun, jonka keksi ransk. Cal ii ml

1850, kuuluu tiivis kumipuku lyijyanturaisine

jalkineineen ja kintaineen sekä päätä suojeleva

metallikypärä tukevine, silmien kohdalle sovitet-

tuine akkunoineen sekä rinnalla kannettava lyijy-

paino. Kypärä on letkujohdon avulla ilmapumpun
yhteydessä, jolla s.-puku täytetään puristetulla

ilmalla. Liika ilma poistuu kuplina kypärä ää ole

van venttiilin kautta. Kypärässä vallitsee pumpun
käydessä hyvin vaihteleva ilmanpaine, mikä rasit-

taa sukeltajan keuhkoja, jotapaitsi hengitettävä

ilma ei ole puhdasta, vaan käytettyyn sekoittu-

nutta. Tiimiin epiikoinkin poistaa n. s. Denayrouzen
äätäjä (kuva 2), joka on kaksio

kannettava metallilaatikko. Osastoon -1 tulee

ilmaputki )a toisesta /; lähtee putkijohto sukel-

tajan -niilom, joten sukeltaja ainoastaan sisään-

hengittäessään ja osastojen välisen venttiilin V
silloin avautuessa joutuu yhteyteen paineilman

kanssa. I lo>henL'itt:ii" ii paine Brssä lisääntyy,



147 Sukellusalus -Sukeva Us

kausi pullistuu ulos ja venttiili sulkeutuu, joi-

loiu käytettj ilmi poistuu putkijohdon kellomai-

sesta puhallusventtiilistä. Osaston /•' kansi on

(E I'

Kuva 1. Sukeltajan puku. Kuva 3. Sukeltaja työssään.

niin. kumireunuksella tehty liikkuvaksi, jotta

ulkopuolinen vesipaine, ilmanpaineen sisään-

hengityksen lakia vähentyessä, taivuttaa kannen
sisään ja avaa venttiilin. Tällaisilla laitteilla

varustettuna sukeltaja voi olla 4-5 tuntia yhteen
niittaan jokseenkin syvällä. Sukeltajan tulee olla

erittäin vahvarakentei-
nen ja tottunut voidak-

seen työskennellä pari-

kaan tuntia 30 m:n sy-

vyydessä ja 60 m:iä pide-

tään suurimpana mahdol-
lisena sukellussyvyytenä.
Uusimpia s. -pukuja, ovat
sellaiset, joissa ei tar-

vita ilmapumppua lain-

kaan, sillä niissä sukel-

taja kuljettaa tarvitse-

mansa ilman mukanaan
siten, että hänen ulos-

hengittämänsä ilma kul-

kiessaan säiliön läpi

puhdistuu hiilihaposta ja

sisäänhengittäessä saa
happisäiliöstä tarpeellisen uuden happimäärän.
Mukunakuljetettava happimäärä riittää 2-3 tun-
niksi. Sukeltajan varustuksiin kuuluu sitä-
paitsi varaköysi, jolla hänet voidaan nostaa
ylös ; meikinantoköysi, jolla hän antaa sovit-
tuja ohjeita ilmapumpun käyttäjille ja apu-
laisilleen, tai puhelinlaite sekä sähkövalojohto
lamppuineen pimeällä tai hyvin syvällä työsken-
nellessä, joskus vielä erityisiä laitteita.' jotka
helpottavat sukeltajan liikuntoa vedessä. S.-lait-

teita käytetään monenlaisiin tarkoituksiin kuten
korallien ja simpukkain pyyntiin ja varsinkin
kaikenlaisissa vesirakennustöissä sekä laivojen
korjauksessa ja pelastuksessa, jollaisten töiden
suorittaminen ilman niitä useinkin kävisi mah-
dottomaksi. J. c-6n.

Sukellusalus ks. Vedenalainen alus.

(S.H.) Kuva 4 Sukeltajan
kypärä.

palatessaan takaisin

Sukeltajat (Dytisoidte), vesieläinään mukautu-
neita petokuoriaisia (Carnivora joiden ruumis
on leveänsoikea ja eri ruumiinosat kiinteästi i"i

siinsa liittyneet. Takajalat, jotka ovat |<

pitemmät kuin keski- ja etujalat, ovat muutin
ueet tiintieiiitiiksi, jotka liikkuvat vain eä

taaksepäin ja päinvastoin. Sääret ja nilkkanive-
let oval litteät, ja nii-sä on pitkiä uimakarvoja.
S. uivat soutamalla yhtaikaa molemmilla taka-

jaloillaan. Keskijalkoja käytetään ohjaukseen.

Etujalai oval lyhyitä tarttumajalkoja. Koirak
sella on näissä erityiset kiiunityselimct, jotka

ovat niuochi-t nneet laajentuneista nilkkanivelistä

Mntiella lajilla, nämä ovat muuttuneet suuriksi

ympyriäisiksi levyiksi, joiden litteässä alapin-

nassa on suuri joukko pyöreitä nappeja. Levyillä

koiras voi tarttua lujasti kiinni sileihin pintoi-

hin siten, että napeista erittyy sitovaa nes-

tettä. Levyjen avulla koiras pitää kiinni naa-

raasta parittelun aikana. — Samalla s:n lajilla

mi joskus olla kahdenlaisia naaraita, joista toi-

silla on, kuten koiraksellakin. sileät peitinsiivet

.

toisilla uurteiset tai karkeapintaiset.-— S. hengit-

tävät ilmaa. Tätä säilytetään ilmanpitävässä
ontelossa, joka jää peitinsiipien ja takaruumiin
väliin. Ilmaputket aukeavat tähän onteloon.

Kun ilma loppuu, niin s. nousevat vedenpinnalle,

nostavat takaruumiinsa kärjen vedenpinnan ylä-

puolelle, kohottavat hieman siipiään ja täyttävät

ontelon ilmalla. — Toukat ovat, samoinkuin
täysimuotoisetkin s., raatelevaisia petoja. Niiden
ruumis on pitkähkö, pehmeä ja kimmoinen, tav.

enemmän tai vähemmän sukkulanmuotoinen.
Takaruumiin päässä on 2 lehtimäistä lisäkettä t.

pitkää sukasta, jotka levitetään veden pinnalle

toukan noustessa kuten imagokin veden pinnalle

hengittämään. Leuat ovat suuret, useimmiten
sirpinmuotoiset. Suuaukko on kasvanut umpeen,
mutta sen sijaan on kummassakin leuassa kär-

jestä tyveen saakka johtava putki, joka on ruu-

ansulatuskanavan yhteydessä: ja näitä putkia

myöten toukka imee saaliistaan verta. Koteloi

luminen tapahtuu kosteassa maassa. — S., joita

tunnetaan n. 600 lajia, ovat levinneet yli maa-
pallon. Eniten niitä kuitenkin tavataan lauh-

keassa, vyöhykkeessä. Suomi on s:sta erittäin

rikas. Niitä tunnetaan täältä 140 lajia. Suurin
on leveälaitainen suursukeltaja (Dytiscus latissi-

musj, jonka ruumis on 35-40 mm pitkä ja lai-

doiltaan levinnyt litteiksi reunuksiksi. Muista
mainittakoon kcltalaitainen suursukeltaja (D.

marginalis) sekä suvut : Acilius, Agahus, Ilybius

ja Hydroporus. Viimemain. sukuun kuuluu suom.
lajeista n. 50. Ne ovat pieniä, n. 2-5 mm pitkiä,

useimmat mustia tai mustan- ja keltaisenkirja-

via. — Kuvia liitteessä Kovakuoriaisia I.

U. S-s.

Sukeltaminen ks. Sukellus.
Sukeva, rautatieasema (IV 1.) Iisalmen-

Kajaanin rataosalla Kauppilanmäen ja Murto-
mäen asemien välillä. 39 km Iisalmesta, 44 km
Kajaaniin; etäisyys Kotkasta 448 km. -- Ase-

man luona on valtion omistama S:n saha
(2-raaminen) ; valmistetaan vuosittain n. 3.000

standerttia sahattua puutavaraa. Työmiehiä n. 100.

Vienti Kotkan kautta. — Lähellä asemaa sijait-

see S:n vankisiirtola S:n kruununpuis-
tossa; siirtolan rakennustyöt aloitettiin marras-
kuussa 1913, valmistuivat huhtikuussa 1914;
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• .i kiiyt »tiiiin rangaistusvankeja, joiden

rangaistu-aikaa on jäljellä korkeintaan G kuu-

kautta t j
.

; 1 1 1
«

1 1 un lukuni i ira on 1 i h in saakka
ollut 20-30). h. 11 nen.

Su-king, vanhin Kiinan historiaa koskeva

teos (2400-800 e. Kr.); sisältää enimmäkseen hal-

litsijain puheita ja keskusteluja oppineitten

kanssa, ks. Kiinan kieli ja kirjaili-
s u u s. E. K-a.

Sukka, jalkaterän ja säären välitön verho.

Länsimailla s:t olivat vielä keskiaikana tavalli-

siniinin nahkaisia, pitkävartisia, vyöhön tai ly-

hyen mekon alaosaan kiinnitettäviä ;
ne vastasi-

vat siis tavallaan housuja. Niitä tehtiin usein

villavaatteestakin. Neulotut, housuista eriyty-

neet s:t tulivat käytäntöön vasta 1500-hivulki,

ensin Saksassa. Englannissa alettiin niitä vai

tnistaa 1S64; saman vuosisadan lopulla rupesi-

vat niitä jo talonpojatkin neulomaan. Meidän
maassamme mainitaan villa-siia Savosta ja Kar-
julastakin jo 1600-luvun alkupuolella. Nurin neu-

lomalla aikaansaatuja koristeita sanotaan v i k

keleiksi (<^ saks. Zirickcl = kiila). Kiilan

muotoinen ..kultainen" koriste tehtiin länsieuroop-

palaisiin miesten s: iin nilkan kummallekin puo-

lelle 1600-luvun loppupuoliskolla sukkanauhoista
poisjääneitä tupsuja korvaamaan. 1700-luvun lo-

pulla ja 1800-luvun alulla käyttivät miehet, jopa

ylellisimmät talonpojatkin, meidänkin maassamme
polvihousujeusa ohella komeita, silkkisiäkin s:ia.

ks. myös Puku, palstat 1078-9. O. T. S.

Sukka, hehkusukka, ks. A u e r 1 a m p p u.

Sukkanauharitarikunta (engl. order of the

gartcij, Englannin korkein tähdistö, Edvard
lll:n perustama n. 1350. Tapauksesta, joka ai-

heutti sen perustamisen, on olemassa erilaisia

kertomuksia. Muutaman perinnäistiedon mukaan
Edvard III :n rakastajatar, Salisbury'n kreivitär,

hukkasi sukkanauhansa eräissä tanssijaisissa, ja

kun kuningas kiirehtiessään ottamaan sen lat-

tialta tuli tarttuneeksi hänen hameeseensa, al-

koivat läsnäolijat tehdä hänestä pilaa. Lopet-

taaksensa pilanteon kuningas huudahti „honny
suit qtd mal y pense" (häpeä sille, joka siitä

ajattelee pahaa) ja vannoi tekevänsä sukkanau-
han niin korkeaksi kunniamerkiksi, että kaikki

koettaisivat saada sen. Ritarikuntaan otetaan
ainoastaan hallitsevia ruhtinaita ja ylhäissukuisia

englantilaisia; jäsenten luku on 26, ottamatta
lukuun Englannin hallitsijasuvun prinssejä ja
ulkomaalaisia jäseniä. Sitäpaitsi on 26 n. s. köy-
hää ritaria, tavallisesti entisiä hovivirkamiehiä,
jotka nauttivat 300 punnan eläkettä. Ritari-

merkkinä on tummansininen, keltareunuksinen
samettinauha, joka kiinnitetään kultasoljella

vasemman polven alapuolelle ja jossa on tunnus-
lause .. lintuni soit qui mal y pensc", y. m.

J. F.

Sukkinen, maatila (2 manttaalin allodisäteri)

Nou-iuteu pitajirsi juustomeijeri. — S joka
mainitaan jo 1346 ja jonka 1498 omisti asemies
J5ns Häkoninpoika. oli 1500- ja 1600-luvuilla
Ram-, Boga-. Stjernkors-, Jägerhorn- ja Frie-

sensköld-, 1700-luvulla Ramsay- (?), Lilljestjerna-

ja von Uillehrand-suvuilla sekä 1800-luvun alku-
puolella viimemainitulla sekä Munck-suvulla,
Nyk. omistaja [1916) maanviljelijä Frans W. Suk-
kinen. Päärakennus (puinen) viita 1787.

A. Es.

Sukkula ks. K u t o m a t e o 1 1 i s u u s.

Sukkulamadot {Nematoda 1. Nematodes, myS
Nemathelminthea, jota nimitystä kuitenkin tav.

käytetään s:sta ja oknkii rsäniadoista yhteen
lajirikas matoryhmä, käsittää sekä vapaina
vedessä t. maassa eläviä että runsaasti Loismuo
toja, m. m. useita vaarallisia ihmisloisia. Ruu-
mis liereä, ohuen sukkulaniainen t. rihmamaiuen.
niveletön, lujan päällyskelmun, kutikulan peit-

tämä. Kuumiin seinämän muodostavat suurim-
maksi osaksi pitkittäis- ja rengaslihakset, jotka

4 pitkittäistä päällyskelmun alaista paksunnos-
harjua (selkä- ja vatsapuolelia ja sivuilla, viime-

mainitut ulkopuolisestakin selvinä sivuviivoina

esiintyviä) jakaa ryhmiin. Sisäelimet ovat omi-

tuisesti irrallisina ruumiinontelossa, joka syn-

nyltään näyttää kokonaan poikkeavan ontelo-

matojen ruumiinontelosta; tämän vuoksi s:oja ei

enää tav. yhdistetä ontelomatoihin kuten ennen
tehtiin. Suuaukko on aivan etupäässä, perä-

aukko taas on siirtynyt vatsapuolelle (tav. on
asianlaita madoilla päinvastoin). Yksinkertaisen,

suoran ruuansulatuskanavan etuosa on tav. pai-

sunut, lihaksikas imuelin. Hermoston pääosina
ovat nielua ympäröivä hermorengas ja siitä läh-

tevät lukuisat pitkittäisnermot; oikeita hermo-
solmuja ei esiintyne. Aistimista on huomattu
tuntonystyröitä ja silmäpilkkuja (vain harvoilla,

vapaina elävillä lajeilla i. Verisuonisto puuttuu.

Erityselimistönä toiminee 2 pitkin edellämainit-

tuja sivupaksunnoksia kulkevaa kanavaa, joita

etupään lähellä yhdistää vastapuolella ulos avau-

tuva poikkihaara. Useimmat s. ovat yksineuvoi-

sia. Sukupuolielimet yksinkertaiset, tav. hyvin
pitkät, putkimaiset, koiraalla parittomat ja suo-

len loppuosaan avautuvat, naaraalla parilliset,

erityiseen yhteiseen aukkoon päättyvät. Hedel-

möitys on sisäinen, tav. on silla senmukaisesti

erikoiset paritteluelimet. Monet synnyttävät elä-

viä poikasia, useimmat kuitenkin laskevat munia.
Kehitystapa on elämäntapojen mukaisesti monen-
lainen, vapaina elävillä yksinkertainen, loismuo-

doilla usein monimutkainen: jälkimäisillä voi

esiintyä isännän vaihdos, sukupolvenvuorottelu

j. n. e. Suvutonta lisääntymistä ei tavata. —
S:n tärkeimmät alaryhmät ovat: Anguillulido
iks. t.), edustajia etikkamato (Anguillula
niin, ihmisloinen Strongyloides intestinalis

kasviloiset Tylenchus tritici (vehnässä) ja

T. dcvastatrix (rukiissa y. m.) sekä Heterodera

Schachti (juurikkaissa, nauriissa y. m.); Asea-

ridos, suolinkaiset (tätä suom. nimeä on
myös käytetty koko s:n ryhmästä), edustajia

suoli n k ai nen ( Ascaris) ihmisessä y. m.,

kihomato (Oxyuris vermicularis) samoin
ihmisessä; Sirongylidce, edustajia useita loisina-

eläviä lajeja käsittävä suku Strongylus sekä

vaarallinen ihmisloinen töpisuolinkainen
1. k a i v o s m a t o (Ancylostoma duodenale) ;

Triciiuiimiu litifc, edustajia ihmisloiset pii
mato (Trichocephalus trichiurus [disparj) ja

trikiini (Trichinella [Trichina] spiralis);

FHmulir, pääsuku Pilaria (ks. Filaridse). —
Sihiii luetaan lisäksi poikkeava ryhmä jouhi-
madot i Gordiida ,. — ks. muuten erikoisartik-

keleita. I. Vs.
Sukkulamato ks. Sukkulamadot.
Sukkulentit, mehu kasvit iks. t.).

Suklaa iransk. chocolat, < meksikon kiel.
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choko kaakao, ja latl ve i), kaakaopuun sieme
nisiä valmistettu nautintoaine. Siemenet puhdis-

tetaan, lajitellaan ja paahdetaan erityisissä

koneissa a. I03°:n C lämmössä. Siemenk t

poi tetaan koneissa musertumalla ja siiiiifiicl

jauhetaan lämpimien kivivalssien välissä taikina

maiseksi massaksi. <><;i kaakao rasvaa poistetaan

aina massasta, koska se on vaikeasti vai e

sulavaa. Hienoksi jauhettu massa, a kaakao
massa, valetaan muotteihin sokeroimattomana
s:na tai sekoitetaan siihen okeria, kondensoitua

maitoa, tärkkelystä, vaniljaa, erilaisia mausteita

y. m. S:ta aautitaan joko kuivana tai siitä val-

mistetaan veden tai maidon kanssa juomaa
Amernkan loydon aikcma aztekil käyttivät

s:ta yleisesti. Sieltä se levisi Eurooppaan Espan
jan kautta, jossa hitu vieläkin eniten käytetään.

V. 1912 tuotiin Suomeen kaakaota 389,624 mk:n,
1913 381,813 mk:n arvosta, vrt. Kaakao.

S. S.

Suksessiivinen (lat. succe'ssiö= seuraaminen

peräkkäinen, vähitellen tapahtuva.
Suksessioni (lat. succe'ssiö), seuraanto 1. siir-

tyminen toisen tilalle hänen oikeuksiinsa ja vel-

vollisuuksinpa, on joko osanais- 1. singulaari-

tai kokonais- 1. universaali-S:ia. Eritoten pulul-

taan perillisen s:sta perittävän omaisuuteen.

S. voi myös olla prosessioikeudellista laatua.

El. K.

Sukset, ihmisen Euraasian pohjoisosissa lumella

kulkemiseen, hiihtämiseen käyttämät kulkuneuvot
Vanhimmat tunnetut s:t ovat olleet suhteellisesti

leveitä; Euroopan puolella ja eritoten Suomessa
ne ovat kapenemistaan kavenneet. Jo aikaisin

näyttää olleen kahdenlaisia suksia: karvaisella

nahalla pohjitettuja (kalhut) ja poh.jittama.t-

tomia. Molempia käytetään edelleen Siperiassa,

edellisiä pehmeällä, jälkimäisiä kovalla kelillä.

Jalansijan peittävä tuohi on p ä 1 ä s. Olas 1.

s:n pohjan varho, joka oli lylyssä, samoin
kuin sen kohoutuvaisuus, ovat myöhäisiä ominai-

suuksia, ks. Hiihto. U. T. s.

Suksinaatit k.,. M eripihkaha p p o.

Suksirasva, voide, jolla lisätään suksen liuk-

kautta. S:na käytetään tav. tervaa, steariinia,

vahaa, parafiiniä y. m. s. joko sinänsä tai sekoi-

tuksina, jolloin sekoitusaineiden keskinäinen

suhde vaihtelee kelin mukaan. S. kiinnitetään

suksen pohjaan joko paahtamalla se puun si-

sään (terva ja pakkasvoiteet) tai sivelemällä

sitä pintaan (suojavoiteet). Kl. V. S.

Suku (genus). 1. Kasvi!, ja eläint., lajia laa-

jempi systemaattinen käsite, vrt. Laji ja Sys-
tematiikka. — 2. Kieliop., sellainen eräiden

kielten omituisuus, että jokainen substantiivi on
joko maskuliini, feminiini tai neutri (ks. n.).

Kuhunkin s:uuu kuuluvat sanat muodostavat,
vaikkeivät läheskään eheästi, oman kieliopillisen

muotokategorian, jolla on pääasiallisesti yhden-
mukainen taivutus; tärkeintä ou kuiteukin, että

substantiiveihin jollakin tavoin kuuluvilla adjek-

tiiveilla, lukusanoilla ja pronomineilla on en muo-
dot eri s:ja varten. S. -jako eri kielissä on hyvin

säännötön ja mielivaltainen; ainoastaan osaksi

pitää paikkansa sääntö, öttä mies- tai naispuolisia

olentoja ilmaisevat sanat ovat maskuliineja ja

feminiinejä, ja muut, asioita ilmaisevat, neutreja.

Itse nimityskin, s., on näin ollen harhaanviepä.
Eräissä kielissä on aikaisempi s:n kolmijako mo-

nin tavoin yksinkertaistunut. Suom tigrilai

ja i iissä muissa k n-1 i sai ikoa ei ole.

l 8

Sukuaateli k, aateli.
Sukuelimet ks. S u k u puolieli m e t
Sukukartano ks. Sukutila, S ii B Q t S

P e i i n t ö.

Sukukehitys I. r y h m ii k e h i i y s. f y 1 o g e-

!. i-
1

i (myös Eylogenia nimitystä on I

tettj : yleensä tällä kuitenkin tarkoitetaan o p
pia s : - 1 ; 1 1 . vastakohtana yksilökehityk-
selle (ks. t.i eliöiden (lajien, sukujen t. suu-

rempien ryhmien) historiallinen kehity- nykyi-

siin muotoihin orgaanisen elämän ensimäisestS
alusta alkaen, vrt. 1' o 1 v e u t u m i s o p p i.

Sukukielet ks. Suo m e n sukuiset k i el e t.

Sukukirja Suomen aatelittomia sukuja. V.

i s 7 '. > Suonien muinaismuistoyhdistys J. E. Aspe-
iinin aloilld, la ryhtyi keräämään sukuluetteloja

aatelittomista ja ritarihuoneen kirjoissa olematto-

mista aatelisista suvuista julka istaksensa ne
yhteisessä sukukirjassa.. V. 1811:2 yhdisty^ uskoi

tämän teoksin toimittamisen lehtori A. Berg-

holmille, ja 1901 valmistui Otavan kustannuk
solia vihkoina ilmestynyt S. (1,566 sivua). Se
sisältää sukutauluja ja sukuluetteloita sekäelämS
kerrallisia tietoja 214 nimellä tunnetusta suvusta

;

kaikkiaan siinä on selvitetty n. puoli kolmatta

sataa sukua, jotka kolmen, neljän viime vuosi-

sadan kuluessa ovat toimineet maassamme val-

lion, kirkon, opetustoimen, tieteen, talouden tai

muilla aloilla. J. F.

Sukulaisuus, syntymän kautta perustettu

tosiasiallinen suhde, on useiden henkilö- ja omai-
9UUSoikeudellisten perhe- ja perintöoikeuksien
perusteena. Vastakohta lankous 1. avioliiton

kautta perustettu suhde. S. on joko suoraan yle-

nevää (n s e e n d e n t i t) tahi aleneva;, (des-

cendentit), taikka sivu-s;ta (kollateraa-
lit), täysi- tai puoli-s:ta, avioliitosta tai sala-

vuoteudesta johtuvaa. Oikeus mennä avioliittoon,

perimys- ja sukulunastusoikeudet. tuomarin- ja

todistajanjäävit, rangaistukset rikoksista suku-
oikeuksia vastaan ynnä useat muut seikat ovat

eri lailla riippuvaisia ä:sta ja sen laadusta.

El. K.
Sukuluettelo 1. suku sei vi ke, joko histo-

riallinen tai käytännöllisiä, tav. oikeudellisia tar-

koitusperiä palveleva tutkimus t. todistus henki-

löiden sukulaisuussuhteesta, ks. Genealogia,
S u k u p u u. El. K.

Sukulunastus (lat. jus retractus gentilitium,

ruots. biird). Tämä nykyjään jo vanhentuneeksi
katsottu oikeusinstituutti johtanee alkunsa hei-

mon tai suvun omistusoikeudesta maahan, jota

yksityisen suvun jäsenen ei sentähden katsottu

voivan yksinään peruuttamattomasti poisluovut-

taa, vaan joka päinvastoin oli lankeava perintönä

mistajan kuoltua hänen läheisimmille suku-

hiisilleen. Jos suvun jäsen eläessään syystä tai

toisesta tahtoi luovuttaa maansa vieraalle, oli

hän velvollinen sitä ennen tarjoamaan sen suku
laisjlle lunastettavaksi. Tämän oikeuden teho-

kasta valvomista varten oli säädetty lain h u u-

dat u s menettely (heml>y,<d = yksityinen lunastus-

tarjous sukulaisen kotona, uppbud 1. lagbiid = jul-

kinen lunastustarjous käräjillä). Maanlain ajoista

ruvettiin kuitenkin huudattamaan ansiomaatakin,

jonka kautta lainhuudatuksen luonne muuttui. AI-
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kujaan s.-oikeus oli luonteeltaan etuosto-oikeus,

ilat. jua proiimiseos), joka ilmenee m. m. siitä,

kaupanteko tapahtui vasta lainhuudatuksen
päätyttyä, jos siikulunastusoikeutta ei määräajassa

sen jälkeen käytetty, ja että sukulunastushinta
määrättiin arvioimisella. S.-oikeus "li kaikilla

suoraan alenevaa tai ylenevää sukua olevilla hen-

kilöillä ja sivusukulaisista serkuilla ja muilla

polviluvussa heidän tasallaan olevilla. V:n istu

alusta ovat ainoastaan myyjän lapse! ja, jolleivät

nämä käytä oikeuttaan, vanhemmat s:seen oi-

keutel nt. Saina \:n ls7s asetus, joka sääsi tämän
muutoksen, kumosi myös kaiken s.-oikeuden kau-

punkikiinteistöihin nähden, niin että kaupun-
geissa <'n jäljellä enää vain osatalokkaan ja naa-

purin lunastusoikeus. S.-oikeus astuu voimaan,
kuti omistaja on myynyt perimysmaata pois su-

vusta, s. o., henkilöille, jotka eivät ole oikeutet-

tuja lunastamaan sukuun, kun hän on luovutta-

nut sellaista maata eläkettä 1. syytinkiä vastaan,

kun [lantiksi pantua, ei kiinnitettyä, maata Maa-
kaaren 9:nnen luvun mukaan huudatetaan, ja kun
maa myydään pakkohuutokaupalla. Jos sitävastoin

perimysmaata lahjoitetaan tai testamentataan on
Hiililläkin perillisillä kuin sukulunastajalla valta

lunastuksetta peruuttaa maa lahjoittajan kuol-

tua. Perimysmaakäsitteellä on s.-oikeutta har-

joitettaessa toinen merkitys kuin muissa tapauk-
sia-.!. IVriinyMiiaak-i katsotaan tällöin: 1. Suku-
laisilta peritty maa ja ansiomaa, joka pannaan
sellaisen poisluovutetun perimysmaan sijaan, eli

siis sellainen perimysmaan vastike, jonka muo-
dostaa maalaiskiinteistö (Maakaaren 2 luku,

Perintökaaren 17 luvun 2 §). Kuitenkaan ei myy-
jän isä saa lunastaa myyjän äidimpuolista, eikä

äiti inyyjän isänpuolista maata. 2. Sukuun lunas-

tettu ja sukuun ostettu maa. Viimemainitulla
ymmärretään stseen oikeutetun henkilön suoraan
siltä henkilöltä, jonka perillinen hiin munien
olisi, ostamaa sellaista maata, joka luovuttajan
kädessä mi perimysluontoista (Maakaaren 5 lu-

vun 3 !j. Kuu. selitys 4 p. helmik. 1801, Keis. ase-

tus 27 p. kesäk. 1878, 1 k. Kun. Maj: n päätös

15 i'. syysk 1756). Sukuun lunastetun ja ostetun
maan saa kyllä poistestamentata, mutta suku-

lunastajalla on valta lunastaa se takaisin siitä

hinnasta, jolla testamentinlaatija itse oli sen
ostanut. Sitävastoin saa lahjoittaa ja siis tes-

tamentiltakin sellaisen maan arvon (Perintökaari

17:3, Maakaari 8:1). Myöskin saa toinen puoliso

naimaosan avioliiton aikana sukuunostettuun
maahan [Kun. selitys 23 p. maalisk. 1807 Naimis-
kaaren 11 luvun 2 §:ään). Jos luovutus tapah-
tuu s. -polvissa, ovat yhdysperilliset kuitenkin oi-

keutetut sukuun lunastamaan heidän perintö-

osuuksiaan vastaavat osuudet maasta.
Kun ansiomaatakin oli alettu laissahuudattaa,

kehittyi lainhuudatuksen merkitys saantoa vah-
vistavaksi, niin että lainhuutojen ja kiinnekir-
jan antaminen (kaupan laillistuminen = laga

d) katkai-i saannon moitteen. Poikkeuksen
teki vain Maakaaren 1(1 luvun 1 §:ssä mainittu
tapaus, että juku oli myynyt toisen maata ilman
omistajan valtuutusta. Tästä poikkeuksesta teki

Kun. selitys 14 p. toukok. 1805 pääsäännön, joten

lainhuudatus tästä lähtien tuli ainoastaan kat-
kaisemaan sukulunastuskanteen, ja saannon moit-
teelle määrättiin erityinen preklusioniaika. Huo-
limatta siitä, että lainhuudatuksen saantoa vah-

vistava voima täten kumottiin, määrättiin sa

massa selityksessä, että entisen omistajan saanto
un lainhuudatusta haettaessa laillisesti toteen

näytettävä, jonka kautta selvin sanoin asetettiin

tuomioistuinten velvollisuudeksi saantojen lailli-

suuden tutkiminen, jonka Kun. asetus 13 p:ltä

kesäk. 1800 oli alullepannut.

S. kanne on pantava vireille haasteella vii-

meistään niihin käräjiin, joissa kolmas lainhuuto
annetaan, ja ensimäisenä oikeudenkäyntipäivänä
nuti l-.-.n -.iji-.i. |cihin haaste on otettu, on s. -raha

oikeuteen talletettava. Ostaja saa nostaa sen osan
lahoista, joka kauppasummasta jo on maksettu,
ja joka ei ole jäänyt kiinteisiini vastat I a vaksi

velaksi, jos hän asettaa takauksen ja maksaa 5

prosenttia korkoa nostamilleen railoille. Ellei hän
halua rahoja nostaa, voi sukulunastaja ne ottaa

takaisin, jos hiin asettaa takauksen siitä vahin-

gosta, mikä vastapuolelle oikeudenkäynnistä voi

koitila. Jos maa tuomitaan sukulunastajalle, vel-

voitetaan ostaja luovuttamaan sen hallusta au

siinä ajassa, kuin Maakaaren 5 luvun 12 §:ssä

lähemmin säädetään, ehdolla, että sukulunastaja
-iiii ennen suorittaa ostajalle kauppahinnan.
Myöskin on sukulunastaja velvollinen korvaa
maan ostajan maahan käyttämät tarpeelliset

kulut, joista ehkä syntyvät riitaisuudet, tavalli-

sesti lykätään eri oikeudenkäynnissä tutkitta-

viksi. — S.-oikeus ei nykyisissä kehittyneissä

oloissa lainkaan vastaa alkuperäistä tarkoitus-

taan, ja on vain omiaan aikaansaamaan hämmin-
kiä ja epävarmuutta oikeussuhteisiin. Kysymys
sen poistamisesta onkin meillä, päiväjärjestyk-

sessä. El. K.

Sukunimi ks. Nimi.
Sukuoikeustila (ruöts. bördsrättshemman) , Jo-

kioisten kartanoon Tammelan pitäjässä kuuluvia
rälssitiloja, joihin niiden haltioilla on perinnöl-

linen hallintaoikeus, mutta ilman perinnöksi-

osto-oikeutta. Sukuoikeuden lunastamisella ym-
märrettiin muinoin sitä, kun kruununluontoinen
tila ostettiin perinnöksi ehdolla m. m., ettei ta-

lonpoika saanut luovuttaa eikä pantata tilaa

aateliselle, jonka hallussa tila olisi vapautunut
veronmaksusta. Kaarle IX :n aikana peruutet-

tiin joukko s:oja kruunulle. EI. K. (K. J. S.)

Sukupolvenvuorottelu. 1. Kasveilla s. sen

laajimmassa merkityksessä ilmenee siinä, että

saman lajin yksilökehityksessä toistuu sään-

nöllisesti peräkkäin sukupolvia, jotka lisääntyvät

eri tavalla ja tav. ovat muutenkin erilaisia. Alem-
milla kasveilla se usein ilmenee pleomorfismina
iks. t.i. Varsinainen s. on suvullisen ja suvut-

tuman, yksinkertaisella ja kaksinkertaisella kro-

mosomiluvulla (vrt. Siitos) varustetun suku

polven vuorottelu saman yksilön kehityksessä. Jo
eräillä levillä, esim. punälevillä (ks. t.) s. on hy-

vin kehittynyt, samoin yleisesti sienillä, missä

sen cytologisena merkkinä yleisesti vuorottele-

vat 1- ja 2-tumaisilia soluilla varustetut yksilöt

eri sukupolvissa. Alemmilla sienillä on suvulli-

nen sukupolvi hyvin kehittynyt, ylemmillä (itiö

kantaiset) SUVuton polvi. Sama suhde vallitsee

siinä kehityssarjassa, mikä johtaa sammalista sa-

nikkaisten kautta siemenkasveihin. Sammalilla su-

vullinen polvi, jota aen sukuelimiä kan-

tava -aiiimalka I lu ta OH vähäpätöisenimä

n

suvuttoman 1. itiöpolven rinnalla hyvin kehittynyt

(ks. S a in m a 1 e I i. Sanikkaisilla suvullinen su-
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kupolvi, alkeisvarsikko, jolla sukupuolielimet syn-

tyvät, mi suhteellisesti vähäarvoinen itiöpolven I

varsinaisen sanikkaiskasviri rinnalla. Korkeam
Tuilla erilaisitiöisillä sanikkaisilla suvullinen polvi

mi pieni, tuskin itiöstä ulos kasvava muodo tu

(kB. S ii n i k k a i s e t) ja vielä vähäisempi se on
Hirn nk;i-\ i-illa. joilla se ilmenee siilepölyhiukka-

sen (pikkuitiön) itäessä tapahtuvissa solujakau
tuulisissa ja alkiorakkoon (isoitiö) syntyviin sir

menvalkuaisen muodostumisessa. Alemmilla sie-

menkasveilla, paljassiemenisillä, suvullinen polvi

mi paljoa paremmin kehittynyt (siitepölyhiukka

nen on monisoluinen, siemenvalkuainen syntyy
ennen siitosta ja siihen muodostuu munapesäk-
keila) kuin ylemmillä, koppisiemenisillä. Varsi-

nainen siemenkasvi muodostaa savuttoman 1. itiö-

polven. Suuri ansio näiden vaikeiden seikkojen

selvittelystä ja niihin perustuvista kasvien fylo-

geneettisen tutkimuksen suurimmista saavutuk-
sista kuuluu H o f m e i s t e rille (ks. t.i. Wett-
stein on selittänyt s:n syntyneen vähittäisestä

pyrkimyksestä vapautua vesieläimistä (johon

suvullinen polvi siittiöineen j. n. e. soveltuu) ja

sopeutua yhä täydellisemmin maaelämään.
K. L.

2. Eläimet. Muutamien luurangottomien
eläinten elämänvaiheissa esiintyy kaksi tai useam-
piakin vuorottelevia sukupolvia, jotka sekä ruu-

miinmuodoltaan ja rakenteeltaan että elämän-
tavoiltaan useasti eroavat toisistaan siinä mää-
rin, että niitä joskus on pidetty aivan eri eläin-

lajeillakin. Tällaista kehitystapaa nimitetään
siksi. S:ua tunnetaan kaksi eri muotoa, niin.

metagenesis ja heterogonia. Metage-
nesiksella tarkoitetaan yhden suvullisesti ja yh-

den tai useamman suvuttomasti lisääntyvän
sukupolven säännöllistä vuorottelua. Tällöin syn-

nyttää suvullinen polvi jälkeläisiä, jotka koko
elämänsä pysyvät, vanhemmistaan erillään ja

suvutonta tietä muodostavat jälkeläisiä, mitkä
joko heti kehittyvät suvullisiksi yksilöiksi tai en-

nen sitä lisääntyvät vielä kerran tai useammin-
kin suvuttomasti. Metagenesis tavataan esim.

hydrozooeilla, liuskameduusoilla, eräillä heisi-

madoilla ja vaippaeläimillä (Salpa), ks. n. liete

rogonia eroaa metagenesiksesta siinä, että jälki-

mäisen suvutonta lisääntymistä vastaa edellisessä

partenogeneesi (ks. Neitseellinen sikiä-
minen). Heterogoniassa vuorottelevat siis sii-

tetyistä ja siittämättömistä munista kehittyneet
sukupolvet. Esimerkkeinä heterogoniasta mainit-

takoon eräät imumadot, vesikirput ja kirvat

(ks. n.). P. B.

Sukupolvi, yksi ihmisikä (Int. gradus, ruots.

led), merkitsee lakikielessä s\ntymälukua kah-
den sukua olevan henkilön välillä. Esim. isä ja

poika ovat toisilleen sukua ensi polvessa, pojan-

poika toisessa, setä ja veljenpoika kolmanin i

kaksi serkusta neljännessä polvessa j. n. e. Täl-

laisesta polviluvun laskutavasta käytetään nimi-

tystä computatio civilis. Computatio canonica
eroaa sivusukulaisuuden laskemisessa siten, että

huomioon otetaan vain syntymäluku yhteisen
kantaisän ja tästä kauvimpana olevan henkilön

välillä, esim. setä ja veljenpoika ovat sukua toi-

sessa polvessa. ks. muuten Generatsioni.
El. K.

Sukupuoli on koiras- 1. naaraspuolinen. Kaikki
selkärankaiset (paria poikkeusta lukuunotta-

matta ja ii eimmat elkärangattomat esiintyvät

kahdenlaisina yksilöinä, koiras- ja naaraspuoli-

sina. Edellisille on ennen kaikkea ominai ta

ne valmistavat koiras-s.-soluja, siittiöitä,
jälkimäisin taa että Ien ruumiissa synty-

vät naarasgameetit, muna olui Koiras- ja

noarassukupuolisolujen jakautuminen eri yksi-

löille g o ii o e holismi 1. yksi n e u v o i-

- u u s. lienee tuskin a l k 1

1

1 ie i a isi ä , vaan täytynee
ei iii emmi iiki ii katsoa kehittyneeksi alkuperäi-
sestä, p r i m ä ii r i s e s i a h e r m a f i o d i-

tismista 1. k a k s i n e u v o i s u u d e 8 t a.

ks. t.i. Suurella joukolla .suvullisesti li ääntj
viii yksisoluisia ei niin. voi minkäänlaista
s. -eriin ;st muista huomata. Ksiin. kon ju'jeeraa vista

/'ii»»,»im /»/»-yksilöistä kumpikin toimii samalla
koiraana ja naaraana (vrt. Siitos). Mutta
eräillä muilla alkueläimillä on s. -erilaistuin iti

jo huomattavissa, erotetaan pienempiä koiras, ja

isompia naarassoluja. Vasta monisoluisten kes-

kuudessa esiintyy koiras- ja n a a r a s y k s i-

1 ö i t ä, koiras ja naaras nimityksillä tarkoite-

taan nim. varsinaisesti s.-soluja valmistavien

yksilöjen somaa (ks. t.), siis ei itse s.-soluja;

yksisoluisilla tällaista erotusta ei voi tehdä.

Aikaisimmilla monisoluisilla, joilla s.-solujen eri-

laistuminen koiras- ja naaraspuolisiksi alkaa,

syntyvät molemmat lajit usein samassa yksilössä;

tämä henna iroditismi on luultavasti primääristä.

Mutta sääntönä on, että pienien, aktiivisten koi-

ras- ja isompien, passiivisten naaras-s.-solujen

välisen työnjaon edistyessä samalla kumpienkin
valmistus jakautuu eri yksilöille. Tämän vuoksi

on epäilemätöntä, että useimmat kaksineuvoisuus-

tapaukset eläinkunnassa ovat sekundääristä
kaksine u vois uutta, syntynyttä lajin, his-

toriallisessa kehityksessä aikaisemman yksineu-
voisen jakson jälkeen. Myös säännönmukaisesti
yksineuvoisilla muodoilla voi harvinaisissa poik-

keustapauksissa esiintyä sekä siittiöitä että

munia tuottavia yksilöitä. Tav. tämä poikkeuk-
sellinen kaksineuvoisuus kuitenkin rajoittuu vain
sekundäärisiin s. -ominaisuuksiin, jolloin sitä

nimitetään g y n a n d r o m o r f i s m i k s i.

Kasveilla s.-suhteet ovat paljon monimutkai-
semmat, etupäässä riippuen siitä, että kasveilla

haploidinen ja diploidinen sukupolvi vuorottele-

vat ja kumpikin voi olla sekä kaksi- että yksi-

neuvoinen (vrt. Siitos ja Sukupolven-
vuorottelu). Korkeimmilla kasveilla yleinen

kaksineuvoisuus katsotaan päinvastoin kuin kor-

keammilla eläimillä luonteeltaan primääriseksi.

Sekundääriset s u k u p u o I i o m i n a i-

s u u d e t. On selvää, että siittiöiden tai muna-
solujen valmistus edellyttää olennaisia eroavai-

suuksia koiras- ja naaraspuolisten primää-
risten, varsinaisten sukupuolielin-
ten (ks. t.) rakenteessa. Näidenhän on pidettävä

huoli siitä, että siitos voi tapahtua, vieläpä usein

hedelmöitetyn munasolun jatkuvasta kehitykses-

täkin. Mutta s.-erilaistuminen on vaikuttanut
muihinkin, vain välillisesti lisääntymistä palve-

leviin ruumiinosiin. Näin syntyneitä sekun-
däärisiä sukupuoliominaisuuksia
tavataan etupäässä korkeammalle kehittyneissä

eläinryhmissä, esim. hyönteisillä, linnuilla ja

nisäkkäillä, ja näiden keskuudessa etupäässä koi-

railla, mutta myös naarailla. Useiden hyönteis-

ten koiraat ovat erittäin Ioistavanväriset, naa-
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ra at taas väriltään paljon v:uit nnattni ipia ja

vähemmän silmiinpistäviä. Samoin on laita lin-

tujen keskuudessa, etenkin paritteluaikoina koi-

raat voivat komeilla sunrenmoisessa väriloistossa

(esim. riikinkukon pyrstö, sinisorsakoiraan hää-

puku, peipposen y. m. m. lintukoiraiden kaunis

höyhenpuku), kun taas naaraat ovat vaatimatto-

masti Ilarinaan ja ruskean kirjavia j. n. e. Usei-

den m- ikk uilen sarvet esiintyvät v un koii ull.i.

samoin esim. leijonan y. m. harja, Hyöuteiskoi-

raiden kitiinipanssarissa voi myös esiintyä omi-

tuisia sarvimuoilosluk-ia t. muita merkillisiä

rakenne-erikoisuuksia, jotka kokonaan puuttuvat

naarailta. Kyky synnyttää fosforisoivaa valoa

voi myös olla sekundäärinen s. -ominaisuus (esim.

tavallisen kiiltomadon [ks. t.] naaraalla). Lukui-
silla sekä alemmilla että korkeammilla eläimillä

on erikoisia elimiä, joista lähtee voimakas, toista

sukupuolta kiihottava haju. Toiset taas synnyt-
lavat luonteenomaisia ääniä, esim. hyönteisten

stridulatsioni (sirkutus) ja lintujen laulu, joilla

äänetöntä sukupuolta houkutellaan ja vaikutetaan
sen tunteisiin. Kaikkien näiden puhtaasti f y y-

sillisten sekundääristen s.-ominaisuuksien
lisäksi on olemassa suuri joukko puhtaasti psyy-
k i 1 1 i s i ä. Tähän kuuluvat kaikki ne erilaiset

vaistot, jotka enemmän t. vähemmän suoranai-

sesti ovat lisääntymisen palveluksessa. Parittelu-

leikkejä esim. esiintyy lukuisilla selkärankaisilla

ja hyönteisillä, ja ne voivat kehittyä sangen pit-

källe kuten mehiläisten häälennossa, lintujen

kosinnassa, lintu- ja nisäkäskoiraiden keskiajan
tnrnajaisiin verrattavissa taisteluissa naaraiden
omistamisesta. Myös ihmisellä on kummallakin
silla ei vain runsaasti fyysillisiä. vaan myös
lukuisia psyykillisiä eroavaisuuksia, jotka voi-

daan katsoa sekundäärisiksi s.-ominaisuuksiksi.
Biologit ovat koettaneet kokeellisesti selvittää,

missä suhteessa primääriset ja sekundääriset
s. -ominaisuudet ovat toisiinsa, ja nämä kokeet
ovat osoittaneet, että monessa tapauksessa
B.-rauhaset sisäisen erityksensä kautta
huomattavasti vaikuttavat sekundääristen s.-omi-

naisuuksien kehitykseen. Nisäkkäiden kuohitse-

minen estää tämän kehityksen t. ehkäisee sitä

suuresti. Niinpä saksanhirven ja metsäkauriin
sarvet eivät lainkaan kehity, jos kuohitseminen
toimitetaan heti eläimen synnyttyä; jos se sitä-

vastoin tapahtuu myöhemmin, niin sarvet esiin-

tyvät surkastuneina („Peruckengeweih"). Eunu-
kit pysyvät parrattomina ja säilyttävät koko
ikänsä korkean poika-äänensä. Lintuihin ja ehkä
sammakkoeläimiinkin kuohitseminen vaikuttaa
samantapaisesti kuin nisäkkäihin. Että kuohit-
tujen eläinten sekundääristen s.-ominaisuuksien
kehityksen ehkäistymisen todella on katsottava
riippuvan s.-rauhasien eritteen puutteesta, käy
-<| ville siitä, että, jos tämä puute korvataan
ruiskuttamalla suorastaan eläimeen poistetuista
s.-rauhasista valmistettua ekstraktia, saadaan
kuohitsemisen vaikutus enemmän t. vähemmän
ehkäistyksi. Ansaitsee vielä mainita, että siittiö-

rauhasien poistaminen ja korvaaminen ovarioilla
aiheuttaa rotissa naaraspuolisten s.-ominaisuuk-
sien voimakkaan kehyksen. Niinpä koiraan
surkastuneet nisät suurenevat huomattavasti ja

alkavat erittää maitoa.
Toisissa eläinryhmissä sitävastoin kuohitsemi-

nen ei kummallakaan s:lla aiheuta minkäänlaisia

näkyviä seurauksia. Perhosilla ei edes poistet-

tujen s. -rauhasien korvaaminen toisesta s:sta

otetuilla vaikuta vähintäkään, ei Eyysillisiin eikä

psyykillisiin sekundäärisiin s. omina isuuksiin,

vaikkakin siirto toimitetaan aivan pienillä tou-

killa. Nämä lukuisien eri tutkijain puhtaasti

kielteiset tulokset perhosten suhteen ovat sitä

huomattavampia, kun eräät toiset niveljalkaiset,

taskuravut, voivat erään niissä loisivan toisen

äyriäisen vaikutuksesta täydellisesti muuttaa s:ta

(lqiskastratsioni) , vieläpä niin täydellisesti, että

on voitu todeta niiden siittiörauhasissa syntyvän
yksityisiä munia. — Sisäisen erityksen merkitys
sekundääristen s.-ominaisuuksien kehitykselle ei

siis ole läheskään selvä, ja tapaukset, joissa toi-

sessa puoliskossa ruumista ilmenee koiras-, toi-

sessa taas naaraspuolisia sekundäärisiä s.-ominai-

suuksia, todistavat ilmeisesti, että erilaisuus pii-

lee paljoa syvemmällä kudoksien ja solujen luon-

teessa. Kuohitsemiskokeet näyttävät kuitenkin

epäilemättömästi osoittavan, että kummallakin
s :11a on sille luonteenomaisten sekundääristen

s.-ominaisuuksien ohella myöskin toisen s:n vas-

taavien ominaisuuksien aiheet. Tämän otaksuman
oikeuden vahvistaa vielä se, että naaraat vanhetes-

saan ja tullessaan siitoskyvyttömiksi saavat

useita koiraan tuntomerkkejä. Naarasteirin kir-

java höyhenpuku muuttuu sinimustaksi ja pyrstö

lyyrymäiseksi, vanhoille naisille kasvaa parta

j. n. e. Myös risteytyskokeet puhuvat tämän puo-

lesta. Fasaaninaaraan ja tavallisen kukon koiras-

sekasikiöllä on joukko koirasfasaanin ominai-

suuksia, joiden siis on täytynyt näkymättöminä
aiheina piillä naarasfasaanissa ja joutua siltä

perinnöksi sen kukkopoikasille. Samaa todistavat

myös sellaiset periytymiskokeet, joissa esim. run-

saan munimiskyvyn aiheet periytyvät kukon
välityksellä tai voimakkaan maidonerittämis-

kyvyn aiheet härän välityksellä, vaikkakaan
kummassakaan tapauksessa mainitut ominaisuu-

det eivät voi esiintyä periytymisen välittäjässä.

Koska eräissä risteytyskokeissa myös syntyy
lukuisia yksilöitä, joiden s. -rauhasissa syntyy
sekä siittiöitä että munia, näyttää hyvin luulta-

valta, että kaikilla yksilöillä on sekä kumman-
kin s:n sekundääristen että myös primääristen

s.-elinten aiheet, mutta että yksineuvoisilla eläin-

lajeilla vain toisen s:n aiheryhmät pääsevät mää-
räämään, toisen taas eivät saavuta aktiveerauk-

seen s. o. varsinaiseen toimintaan tarpeellisia

edellytyksiä.

Mistä seikoista riippuu koiras- t. naaras-aihei-

den aktiveeraus ja milloin yksilökehityksen

kuluessa se tapahtuu? Nämä kysymykset muo-
dostava t sukupuolenmääräysproblee-
m i n. Sen selvittämiseksi biologit ovat tietysti

ensiksi tutkineet luonnossa vallitsevia säännöl-

lisiä olosuhteita ja sen jälkeen käyneet, kysy-

mykseen käsiksi kokeellisesti. Näissä tutkimuk-

sissa on suuri merkitys ollut. n. s. s.-l u v u 1 1 a,

joka osoittaa, montako koirasta syntyy 100 naa-

rasta kohti. Useimmilla eläinlajeilla tämä luku

pysyttelee 100:n tienoilla, s. o. kumpaakin s:ta

syntyy jotenkin yhtä monta yksilöä. Kuinka
vähän luotettavia s.-lukut käsittelevät tutkimuk-

set kuitenkin ovat, osoittaa tilasto ihmisestä.

Kuten tunnettu on täysikasvuisten naisten luku-

määrä yleensä huomattavasti suurempi kuin lun-

ten. Siitä huolimalta s. luku on Euroopassa elä-
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\in.i syntyneihin lapsiin nähden L05,», kuolleina

syntyneet mukaan luettuina 131,», koi apa ti
'

160:een Joe aikaisemmat keskoset otetaan

lukuun. .1"- taas vain ensiksi Byntyneet J ;
•
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otetaan liu ii saadaan s.-luvuksi 137. Nämä
1

luvut osoittavat, kuinka s.-luku voi ainakin
ihmiseen nähden, joka tässä a on par-

haiten tutkittu toisen s:n suure an kuole

vai uuden vuoksi muuttua ja lopulta tulla aivan
harhaanjohtavaksi. Epäilemättä tapahtuu saman-
laisia siirtymisiä aiyis kasvulla ja eiumtili ja

uudemmat tutkimukset sammakkojen suhteen
näyttävät osoittavan, että maantiet, olosuhteet

voivat huomattavasti vaikuttaa s.-lukuun. Eräi-

siin eläinlajeihin nähden voit • kuitenkin kat-

soa todistetuksi, että syntyy paljon enemmän koi

raita kuin naaraita, toisilla taas suhde lienee

päinvastainen.
Ajankohdaksi, jolloin s:n-määräys tapahtuu on

arveltu 1) s.-solujen kypsyluiskautta (progami
nen s:n-määräys), i) itse siitostapahtuman aikaa

(syngaminen s:n-määräys), 3) embryonaalista
(sikiö-) kehitystä siitoksen jälkeen (epigaminen
s:n-määräys). Biologian aikaisempina kehityskau-
sina oli usko epigamiseen s : n-määräykseen etu-

alalla, ja luultiin voitavan sikiökehityksen alku-

asteilla ulkonaisia olosuhteita, esim. ravintoa ja

lämpötilaa, muuttamalla saada s.-luku muute-
tuksi. .Mutta mitkään niistä kokeista, joiden

katsottiin antaneen positiivisen tuloksen, eivät

ole kestäneet ankarampaa kritiikkiä. S. -luvun

muuttuminen on riippunut toista s:ta olevien

yksilöjen suuremmasta kuolevaisuudesta, ei itse

s:n muuttumisesta. Nykyaikainen biologia tun-

tee vain yksityi-iä tapauksia epigamistu s : li
-

määräystä, jotavastoin progaminen on osoittaa

tunut yleisimmäksi.

S:n-määrä\ sarvoitusta käsitellessään mende-
listinen koulukunta lähtee siitä edellytyksestä,

että s:ta. kuten eliöiden muitakin ominaisuuksia,
edustavat määrätyt perinnölliset aiheet, ja koska
s:teu lukumäärä useimmiten on jotenkin yhtä
suuri, päättää se tästä, että luisella s:lla täytyy
olla sama kaava kuin Fi-yksilöllä (ks. Perin-
nöt 1 i * y y s, palsta 407 1 monohybridiristeytyk-
sessä, toisen taas täytyj olla puhtaasti resessii-

vinen. Jos merkitään koiras-S:n aikaansaavaa
tekijää .l/:llä ja otaksutaan, että sen puute, m,
aiheuttaa naaras-s:n syntymisen, olisi siis koi-

ras Mm, naaras sitävastoin mm. Koska koiras

synnyttää kahdenlaisia gameetteja, .1/ ja m, naa-

ras taas vain yhdenlaisia, m, niin syntyy jälleen

joka kerta siitoksessa yhdistelmät Mm ja mm,
siis yhtä paljon koiraita ja naaraita. Toisissa

tapauksissa taas livt\\ edellyttää., ett i rraaras-s.

riippuu vallitsevasta tekijästä, F, jolloin naaraan
kaavan täytyy olla Ff, koiraan taas ff. Kuten
näkyy, on siis tällöinkin koiraiden ja naaraiden
lukumäärä yhtä suuri, mutta edellisessä tapauk-
sessa koira- synnyttää kahdenlaisia gameetteja.

jälkimäisessä tapauksessa taas naaras. Eräiden
omituisella tavalla s:sta riippuvien ominaisuuk-
sien periytyminen on osoittanut, että jälkimäi-
nen kaava on voimassa linnuilla ja perhosilla,

edellinen taas muilla hyönteisillä, nisäkkäillä ja

erinäisillä muilla eläimillä. Kasveissa tehdyt
kokeet ovat osoittaneet, että edellinen kaava
pitää [laikkansa niihinkin nähden. Lopuksi on
vielä mainittava, että eräiden tautien, esim.

verenvuototaudin, värisokeuden ja monien mui
ilen poikki j ii un! ien omit uinen mäH räfcl

-:eeu rajoittuva periytyminen saa tämän perus

talla tyydyttävän selityksen. Mendelistisen
tulkinnan heikkous on kuitenkin siinä, ette

ota huomioon, että ail t molempiin ,s:iiu tava

taan joka yksilössä.

Solutieteilijät ovat tutkiessaan s.-soluja näi-

den kypsymisen aikana tulleet jossain määrin
yhtäpitäviin tuloksiin mendelistien kanssa. Ui-

kin ovat voineet todeta, että eri e-A ovat erilai-

sia, nim. kromosomisuhteisiin nähden, sekä, että

toinen s. (yleensä koiras) synnyttää kahden

, -? I
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Kuva 1. Kaavamainen esitys kromosomisuhteistu sukupuoli-
soluissa. INesara, Il Lyg&us, ll\ Pmtenor (kaikki puolisiipisIS

hyönteisiä;; i idiokroniosomit, n naaraan, rf koiraan merkki.

Kuva 2. Sukupuolenm&aräys kaavamaisesti. A Lygceus-tyyppi

B Protenor-tyyppi, Sp spermatogonio, Oo o'ogonio, >s siittiöitä

O munasolu, p napasolu, h sinuksen tulokset (,-/ kiinaan
7-,

' —'
V naaraan merkki), mustat kuviot edustavat idiokromoso-
meja (isommat .V-, pienemmät, A-kuvmssa. ^-kromosomeja),

rengaskuviot tavallisia kromosomeja.

laisia s.-soluja, toinen s. taas vain yhtä lajia.

Kuva 1 esittää häitä eroavaisuuksia. Kaikilla

kolmella kuvatulla tyypillä on naaraalla (?)

parillinen luku kromosomeja, nim. 6 paria taval-

lisia (n) ja 1 pari n. s. a-- 1. idiokromosomeja (i

kuvassa!. Reduktsionijaossa (vrt. Siitos) sna

sekä muna että napahiukkanen vastaavat 6 kro-

mosomia -j- viiden «-kromosomin. Kaikki saman
naaraan laskemat munat ovat siis yhtäläisiä,

s. o. naara, on m o n o g a m e e t t i n e n. 'Inisin

on koiraan laita. Proienor-tyypin illli koiraalla

on pariton luku kromosomeja, nim. kuten naa-

raalla 6 paria tavallisia (n), mutta vain 1 ainoa,

pariton «-kromosomi. Sperrnatogeneesin ensimäi-

sessä kypsymisjaossa «-kromosomi jakautuu
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k i : 1 1 -n muut, mutta toisessa jaossa se siirtyj jakau-

tumatta toiseen tytärsoluista. Tästä on seurauk-

Bena, että syntyy k;i IkUmiIu isin siittiöitä (kuva
2 li. S), sellaisia, joissa on »-kromosomi ja sei

laisia, joista se puuttuu. Koiras on siis tl i g a-

meettinen. Jos so-kromosomin sisältävä siit-

tiö in-f-.vi hedelmöittää munasolun (n-\-x), niin

synty\ \k-ilö. jolla on •> ,r-kromosomi a (2n-\-2x),

ja Joka tietysti on naaras ivrt. kuvaa 2 li, jossa

tavallisia kromosomeja on vähentynyt määrä,

8). Jos taas siitoksen välittää »-kromosomia
vailla oleva siittiö (n), on tuloksena koiras

(2n-{-x). — N. s. LyycBtts-tyyppi i TI) eroaa edel-

Iisestä -iiuä. että koiraalla on yhtä monta kro-

mosomia kuin naaraalla, mutta niistä »-kromo-
somia vastaava n. s. i/- kromosomi on paljon pie-

nempi. Tällöinkin siis syntyy kahdenlaisia siit-

tiöitä, sellaisia, joissa on yksi x- ja sellaisia, joissa

on yksi i/-kromosomi (kuva 2A, S). Siitos voi

siis tapailtua seuraavan kahden kaavan mukaan:
(n+x)+(n+x) = Zn+Zx; (n+x)+(n+y) =

2n-\-xy. Edellisessä tapauksessa syntyy yksilö,

jolla on 2 »-kromosomia, siis naaras (?), jälki-

mäisessä taas yksilö, jolla on yksi x- ja yksi y-

kromosomi. siis koiras (kuva 2 A, $). Kolman-
nella tyypillä, Vasara-tyypillä (I) ovat kroino-

somisuhteet kummallakin s :11a yhtäläiset, mutta
i:llä merkittyjen kromosomien suhteista kypsy-

misjaossa, jotka suhteet hyvin muistuttavat edel-

lisen tyypin x- ja jy-kromosomeilla tavattavia,

on tehty se johtopäätös, että i-kromosomit kvanti-
tatiivisesta yhtäläisyydestään huolimatta kuiten-

kin ovat kvalitatiivisesti erilaisia, joten siis nyt-

kin syntyy kahdenlaisia siittiöitä.

Lajeja, joilla on kromosomisuhteisiin nähden
kahdenlaisia siittiöitä, tunnetaan suuri joukko
hyvin erilaisista eläinryhmistä, esim. hyönteisten,

tuhatjalkaisten, hämähäkkien, sukkulamatojen ja

nisäkkäiden joukosta. Luultavasti myöskin ihmi-
nen kuuluu tähän tyyppiin, mutta täyttä sel-

vyyttä ei siitä vielä ole saatu. — Ne harvat
toistaiseksi tunnetut tapaukset, joissa soluopilli-

-i.i tutkimusmenetelmiä käyttäen on voitu samalla
lajilla todeta olevan kahdenlaisia, munia, koske-
vat perhosia. Tällöin siis naaras on digameet-
tinen. koiras taas monogameettinen.

Ei voi olla epäilyksenalaista, että edellämaini-

tuilla »- ja y-kromosomeilla on erittäin tärkeä
tehtävä s:n-määräyksessä, mutta on tuskin luul-

>, että ne yksinään olisivat syynä toisen tai

toisen s:n syntymiseen. Ne ovat meille huomat-
tavana merkkinä siitä, että esim. hyönteisen
«-kromosomia vailla oleva siittiö on sen laatui-

nen, että se tulee saamaan aikaan koiraan,
»-kromosomilla varustettu taas naaraan synty-
misen. S.-kromosomit ovat siis katsottavat niiden

tuntemattomien solussa piilevien ominaisuuksien
indeksiksi, jotka määräävät s:n.

tikka voi näyttää siltä kuin olisivat mende-
li-tisen koulukunnan kokeellisesti saavuttamat
tulokset ja solutieteilijäin huomaamat erilaisuu-

det eri s: ien kromosomisuhteissa hyvässä sopu-

QUSsa kt-kenään, tuottaa yhtenäinen tulkinta
kuitenkin erinäisiä vaikeuksia. On kuitenkin

; tulokset yhtäpitäviksi edellyttämällä ensin-
näkin, että kullakin yksilöllä on molempien S:ien

primääristen että sekundääristen s. -ominai-
suuksien aiheet, ja toiseksi olettamalla, että toi-

-:n aiheet tavataan parissa tavallisia kromo-
6. IX. Painelin "

,, 16

someja, toisen taas s.-kromosomeissa. Edellisiin

s.-aiheisiin nähden siis molempien s: ien s. solut

tulevat aivan samanlaisiksi, s.-kromosomeihin
sijoittuneihin aiheisiin nähden sitävastoin vain
toinen s. on nionog; 'eilinen, loinen digan I

tinen. Tämän käsityksen oikeuden puolesta puhu-
vat etenkin lukuisat, erittäin laajaperäiset ris-

teytyskokeet pienen Urosophila kärpäsen useiden
eri muotojen kesken. Ensi silmäyksellä suuresti

hämmästyttävät tulokset ovat mainitun tulkin-

nan avulla saaneet täysin tyydyttävän selityksen
ja on mainittava, että soluopilliset tutkimukset
juuri tähän lajiin nähden ovat erinomaisessa
sopusoinnussa kokeellisten kanssa. Myöskin edellä-

mainitut omituiset, määrättyyn s:een rajoittu-

vat taudinaiheiden periytymistapaukset ihmisellä

käyvät täysin ymmärrettäviksi, jos näiden aihei-

den ajatellaan paikallistuneen ./kromosomeihin,
joita miehellä suurimmalla todennäköisyydellä on
vain yksi, naisella taas kaksi. — Lopuksi
on vielä mainittava, ettei kasveilla toistaiseksi

ole voitu keksiä mitään epäämättömiä s.-kromo-
someja.

Jossain määrin vastakkaisia, edellä esitetyille

tutkimuksille, joiden mukaisesti s. -kromosomit
määräävät s: n, ovat kokeet, joilla todella on
voitu saada s. luku muuttumaan, Tässä mainit-

takoon vain muutamia E. Hertvvigin ja

hänen oppilaidensa sammakoilla kokeillessa saa-

vuttamia tuloksia. Erinäisillä keinoilla saatiin

tällöin samasta sammakkoparista kaksi joukkoa
hedelmöitettyjä munia :'>-4 vuorokauden väliajalla.

Ensimäisestä säännöllisesti lasketusta joukosta
kehittyi yhtä paljon sekä koiraita että naaraita,

jälkimäisestä sen sijaan melkein yksinomaan
koiraita. Että kokeella todella saatiin aikaan
s. -luvun muuttuminen, joka ei riippunut naarai-

den poistamisesta, käy selville siitä, että kuol-

leisuus oli aivan vähäpätöinen. Lisäksi todistet-

tiin, ettei koiraiden suuri lukumäärä riippunut
siittiöiden laadusta; heti jälkeenpäin tapahtu-

neesta saman koiraan ja toisen naaraan hedel-

möityksestä syntyi nim. yhtä paljon koiraita ja

naaraita. Tuloksen täytyy siis yksinomaan riip-

pua munien liikakypsyydestä. Tällaisten, munien
taipumus kehittyä koiraiksi on todistettu eräi-

siin toisiinkin eläimiin nähden. Niinpä Pearl
on verraten suurta aineistoa käyttäen todennut.

että lehmät, joiden hedelmöitys tapahtuu heti

ensimäisten kiimamerkkien ilmestyttyä, synnyt-
tävät n. 60% lehmävasikoita. kun taas päinvas-

toin kiima ajan lopulla hedelmöitetyistä munista
syntyy enemmän härkävasikoita. — Mainituissa

Hertwigin kokeissa huomautettiin, ettei siittiöi-

den ikä vaikuttanut s : n-määräykseen. Mutta toi-

silla kokeilla Hertwig on osoittanut, että koi

lailla voi olla suuri vaikutus jälkeläisten s:een.

Eräät koiraat saavat aikaan toukkien syntymi-

sen, jotka ovat s:een nähden indifferent lejä

asteella, jolloin säännölliset sammakon toukat

ovat selvästi silleen määrättyjä. Nämä indiffe

reiitit eläimet käsitetään naaraiksi, joiden naaras-

luonteen Hiiliini tekijä on vaikutukoeltaan hei-

kontunut. Lopuksi H.ertwig on huon t, että

myöskin lämpötila voi vaikuttaa s:een; alein

massa lämmössä syntyj enemmän naaraita kuin

korkeammassa. Myö I in Gephj re hin I I
I
kuu-

luvan Bonellia-madon toukista tule.' joko koi-

i.iitu t. naaraita 1. "isiä riippuen
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elämäntavoista, ja kokeellisesti voidaan saada

erilaisia selvien koiraiden, naaraiden ja kaksi-

neuvoisien viili aste il a.

Nämä ja muni kokeet todistavat siis, että s.

erinäisissä tapauksissa voi muuttua puntaa ti

ulkonaisten syiden vaikutuksesta, mikä näyttää

puhuvan otaksumaa vastaan, että s. -kromosomit

määräävä! s:n. Samoinhan ne tapaukset, joi

eri s:ia on hyvin eri suuri määrä, viittaavat sii-

hen, ellei s. 'kromosomeilla ole niin suurta merki-

tystä kuin niille on tahdottu aulaa. Mutta hyvin

lukuisilla eläimillä s. luku on kuitenkin kaikista

kokeista huolimatta pysynyt muuttumatta, joten

siis ne sisäiset tekijit, joulen nikyvlni merk
kinil ovat s. -kromosomit, ovat niin voimakkaat,
etteivät ulkonaiset, vaikutteet niihin pysty. Edel-

lisissä tapauksissa taas sis iiset tekijit ovat niin

sanoaksemme helpommin järkkyvässä tasapaino-

tilassa, jonka vuoksi ne voidaan pakottaa kään-

tymään toiseen tai toiseen suuntaan. Digameet-
t isiin muniin nähden voidaan ajatella, että eri-

näisissä olosuhteissa (liikakypsyys) s.-kromosomit
joutuvat ulos munasta napahiukkaseen, minkä
vuoksi syntyy etupäässä koiraita, t. toisissa

tapauksissa (alhaisessa lämpötilassa) päinvastoin

»-kromosomit yleensä jäävät munaan, josta on

seurauksena naaraiden enemmistö. Jos taas siit-

tiöitä on kahdenlaisia, on lähellä se otaksuma.

että toinen laatu joutuu etualalle ja siitos siis

tapahtuu melkein yksinomaan sen välityksellä.

Kuten edellisestä käy selville, on se aika vielä

kaukana, jolloin ihminen kajoamalla asiankul-

kuun voisi edeltäpäin määrätä syntyvän yksilön

s:u. Mutta ensi askelet tähän suuntaan ovat

jo otetut, ja viimeisen vuosikymmenen tavatto-

man tärkeät teoreettiset saavutukset s.-määräyk-

sen alalla lupaavat paljon. Tulevaisuudessa ne

johtavat epäilemättä myöskin käytännöllisiin

tuloksiin eduksi esim. karjataloudelle, jossa tie-

tysti olisi mitä tärkeintä, ettei tarvitsisi jättää

sattuman ratkaistavaksi, synnyttävätkö koti-

eläimet, koiras- vai naaraspuolisia jälkeläisiä.

[C. Correns & R. Goldsehmidt, „Die Vererbung
und Bestimmung des Gesehlechtes" (1913) ;

Th. H. Morgan, „Heredity and sex" (1913):

L. Doncaster, ..The determination of sex" (1914).]

H. F-ey.

Sukupuolielimet. 1. Kasvien s. Kasvit

ovat s:nsä puolesta kahta päätyyppiä: y h t ä-

läissiittoisia (useat alhaiset kasvit), joilla

s. ja niissä syntyvät sukupuolisolut ovat saman-
laisia, ja erilais- 1. munasiittoisia
(useimmat kasvit), joilla sukupuolisolut ovat

erilaistuneet koiras- ja naaraspuolisiksi (vrt.

Siitos) ja s. senmukaisesti siittiö- ja

munapesäkkeiksi, jotka molemmat ovat

mikroskooppisen pieniä, eri ryhmillä melkoi-

sesti erilaisia muodostuksia. Siittiö- ja

munapesäkkeet ovat korkeampien levien, eräi-

den sienien, sammalien ja sanikkaisten s:iä. Sie-

menkasveilla nimitetään koiraspuolisiksi s:ksi tav.

hedelehtiä, joiden ponsilokeroissa muodostuu siite-

pölyä, naaraspuolisiksi s:ksi emilehdillä synty-

viä siemenaiheita. Varsinaisia, sanikkaisten, sam-
malien j. n. e. s:iä vastaavia muodostuksia ovat.

kuitenkin eräs t. eräät solut siitepölyhiukkasessa

sekä alkiorakossa syntyvä munapesäke (paljassie-

menisillä) t. vain munasolu (koppisiemenisillä).

K. L.

2. Eläinten s. Varsinaiset s. tavataan vain

monisoluisilla eläimillä (vrt. Lisääntymi-
nen ja S i itusi, joilla kudoksien erilaistuessa

ja työnjaon tapahtuessa solujen kesken muutamal
-olut kehittyvät sukupuolisoluiksi, naaraalla muna-
soluiksi, koiraalla siittiöiksi iks. Munasolu,
Siilo, ja Siittiö), jotka syntyvät aina

i
lukuunottamatta -ienieläimiä

i
määrätyssä pai-

kassa eläinruumiissa, sukupuoliraul

deissa) : munat munasarjoissa (ovaria), siittiöt

kiveksissä 1. siittiörauhasissa (testes). Sukupuoli-
rauhaset, jotka melkein aina ovat parilliset, ovat

ruumiinontelossa hyvästi suojattuina, ne synty-

vät mesodermista jo hyvin aikaisella eläimen
kehitysasteella ivrt. Sikiö). Sukupuolisoluja
Byntyy rauhasissa tav. hyvin runsaasti; varsinkin
on siittiöiden luku erittiiin suuri iks. Siitin-
n es te ja Siittiö). Useimmilla eläimillä

munasarjat ovat kiveksiä paljon suuremmat, var-

sinkin sellaisilla, jotka laskevat useita tuhansia.

jopa miljooniakin munia samalla kertaa lesim.

monet loiseläimet). Jos vanhemmat sitävastoin

tavalla tai toisella suojelevat jälkeläisiään, voi

munasolujen luku olla hyvinkin rajoitettu ja naa-

raan sukupuolirauhaset pienemmät kuin koiraan
(esim. imettäväiset). Muodoltaan munasarjat vaih-

televat myös suuresti: kivekset ovat tav. pyöreitä

tai pitkänpyöreitä. Sukupuolirauhaset synnyttä-

vät sukusoluja joko vain kerran eläimen elon-

aikana tahi tavallisimmin useampia kertoja mää-
rättyjen väliaikojen kuluttua (esim. kalojen

kutuajat). Useimmilla eläimillä sukupuolirauha-
set synnyttävät vain joko munasoluja tai siit-

tiöitä (yksineuvoiset eläimet). Toisilla taas kehit-

tyy samassa yksilössä kumpiakin (kaksineuvoi-

set eläimet, ks. K a k s i n e u v o i s u u s) . Kaksi-
neuvoisuus on alemmilla eläimillä yleisempi kuin
korkeammalle kehittyneillä. Hyönteisistä tunne-

taan aniharvoja tällaisia muotoja ja selkärankai-

sista jokunen kala, esim. Serranus scriba ja lois-

ankerias (Myxine glutinosa). On joskus poikkeus-
tapauksissa huomattu kaksineuvoisuutta yksineu-
voisillakin eläinlajeilla, kun toinen sukupuolirau-

hanen on synnyttänyt siittiöitä, toinen muna-

Kastemadon sukupuolinivelet sukupuolieliraineen {suoli pois-

tettu), bm vatsahermositfe, bv&bl sukasriveja, st siittiiisäi-

liii (rcceptaculum semtnta), ab siittförakkuloita (kuvassa oi-

kealla puolen poistetut), sbu osaksi poistettu kotelo, jonka
sisässä ovat siittiiirauhaset (h) ja siittiotiehyeiden (yct) ripsi-

suut (*), o munasarjat, ui niunajohtinien ripsisuu ja e muna-
kotelo, di nivelien Tiiliseinä. (S. H.)
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A. Turilaskoiraan sukupuolielimet, i Biittlörauhaset, vd sm
Uotiehyt, w siittioraUkula, gl lisärauhasia. —

- B. Ilydrobiua

kovakuoriaisen nnuraan sukupuolielimet o munasarjat, ov

munajohdin, gl Lisärauhasia, rs siittiosäili '.crptaculum se-

mtttM), • emätin ja br sen laajennus bursa copulatrix. (S.ll.)

soluja tai sama rauhanen kumpiakin. Jälkimäi-

nen on keulikukot iloilla sääntönä. Kaksineuvoi-
silla eläimillä itsesiitos kuitenkin tapahtuu vain
poikkeustapauksissa. — Paitsi sienieläimillä ja

aniharvoissa muissa tapauksissa, käyttävät suku-
puolisolut eläimestä poistuessaan erityisiä kana-
via 1. tiehyitä, joita naaraalla nimitetään muna-
tiehyeksi 1. -johtimeksi (oviductus), koiraalla sie-

men- 1. siittiötiehyeksi (vas deferens). [Ilimi-

sen vastaavista osista käytetään osaksi erikoisia

nimityksiä, vrt. myöhemmin.] Nämä tiehyet, jotka

molemmilla sukupuolilla useimmiten ovat parilli-

set, alkavat sukupuolirauhasesta (koiraalla) l : t

i

aivan sen vierestä (naaraalla) ja päättyvät, teli-

nään' tav. useita mutkia, joko suolen loppuosaan,
kloaakkiin (esim. useimmat selkärankaiset) tai

peräaukon eteen ruumiin pinnalle (esim. imettä-

väiset, lukuunottamatta nokkaeläimiä). Suku-
puolisolujen käytävinä toimivat selkärankaisilla

tav. erityselimien (munuaisten) tiehyet tai näistä

erilaistuneet osat. S. ja munuaiset ovatkin selkä-

rankaisilla siksi 1 IheisesM yhteydessä että niisi i

tav. käytetään yhteistä nimeä urogenitaali-
elimet. Eläviä sikiöitä synnyttävillä eläimillä

on munatiehyessä erityinen laajennus, emä 1.

kohtu (uterus), jossa munat kehittyvät sikiöiksi.

ks. Emä. Sitäpaitsi munatiehyessä on joskus

muitakin erilaistuneita osia, kuten valkuaisrau-
lianen ja kuorirauhanen (esim. linnuilla) sekä
eräillä selkärangattomilla laajennus (receptacu-

BammakoD sukupuoli- ja vlrtsaelimet, vasemmalla koiraan,
iii naaraan (hiukan kaavamaisesti), h siittiiirauhanen,

' munuaiseen « vievät tiehyet, l Wolffin tiehyt (virtsa-
BiemenUehyt koiraalla, virtsatiehyt naaraalla), cl yhteissuoli
1. kloaakkt, M virtsarakko, nn Lisämunuainen, ov munasarja,
m munajoh-iin (Mailerin tiehyt), tr sen suu {ostium tubte),

f rasvakappale.

lum ieminis) siittiöiden säilyttämiseksi. Useim
millä selkärankaisilla munasolut vapautuvat
munasarjasta tämän seinämän repeytyessä ja jou-

tuvat tällöin ensin ruumiinonteloon ja tästä

munatiehyen etupäässä olevan suppilomaisen, reu-

noillaan värekarvallisen munatiehyen suun

(ostium abdominale tubcB) kautta munatiehyeen.
Munat iehyl

i
Milllerin tiehyt) on selkärankaisilla

.syntynyt esimunuais- 1. pronef rostiehyestä (ks.

Munuaiset ja S i k i ö) ja on aina eritys-

elimislä erillään, vain loppuosa on imettäväisiini

virtsatiehyen pääteosaan yhtynyt yhteiseksi

lyhyeksi kanavaksi t<-<ii<<ilis urogenitalis). Emästä
ruumiin pinnalle jatkuva munatiehyen osa

parittelevilla eläimillä on emätin (vagina). Kivek-

Od

Nisäkkäiden erilaisia emätyyppejä. A molemmat emät vielä
erillään (kaksinkertainen emä, uterus duplex; esim. pussi-
eläimillä), B alaosat yhteenkasvet.tuneet (kaksihaarainen 1.

sarvinen emä, uterus bicornis; esim. useimmilla kavio- ja
petoeläimillä), C emä ulkonaisesti melkein yhtenäinen, sisäl-

lisesti kuitenkin väliseinän kahtia jakama (kaksiosainen
emä, uterus bipartitus: esim. eräillä jyrsijöillä), I> emä täy-
dellisesti yhtenäinen (yksinkertainen emä, uterus simptex;
siipijalkaisilla ja kädellisillä). Od munajohdin, Vt emä, Ce

emänkaulakanava, Vg emätin. — vrt. myils Emä. (S. H.)

set yhtyvät jo aikaisin munuaisten etuosaan pois-

taakseen munuaistiehyitä pitkin siittiönsä. Niinpä
haikaloilla ja sammakkoeläimillä munuaistiehyt
(Wolffin tiehyt) toimii sekä virtsan että siittiöi-

den kuljettajana; muilla selkärankaisilla tämä
on kokonaan eristynyt erityselimistä toimien

yksinomaan siittiö- 1. siementiehyenä (vas defe-

rens). Siittiötiehyen kivestä lähinnä oleva osa

on vahvasti mutkitteleva, rauhasmainen, n. s.

lisäkives (epididymis), joka on kiveksen kanssa
yhteisen kalvon ympäröimä. Siittiötiehyessä on
joskus laajennus, siittiö- 1. siemenrakkula (vesi-

cula seminalis) sekä rauhasia (esim. prosta ta), joi-

den eritteet yhtyvät siittiöihin siemen- 1. siitin-

nesteeksi (sperma). Siittiötiehyen loppuosaa ympä-
röivät usein vahvat lihakset, jotka toiminnallaan

helpottavat siemennesteen ulostusta. Parittelevilla

eläimillä on erityinen siitin (penis), joka pari-

tuksessa naaraan sukupuolielimiin vietynä, johtaa

siemennesteen koiraasta naaraaseen. Myöskin
erityisesti paritteluun mukautuneet raajat voiva!

toimia apueliminä parituksessa (esim. eräillä

äyriäisillä, hämähäkeillä ja haikaloilla). /'. /.'.

Ihmisen s. Miehen -. jaetaan sisä- ja ulko-

siittimiin. Edellisiin kuuluvat kivekset, lisä-
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Miehen lantion s. -utu läpileikkauksessa. / kives, 8 kiitin.

3 virtsaputki, ' virtsarakko, • siemenjohtimen avautumis-
is.h i paikka virtsaputkeen, 6 peru i

kivekset, siemenjohdin ja eturauhanen. Kivekset

(testes) sijaitsevat kivespussissa vatsakalvosta

muodostuneen kalvon, ohuen lihaskerroksen ja

muutamaiu peitinkalvojen ympäröimänä. Kives on

pitkänpyöreä elin, jonka sisäosa on jakautunut
pieniin liuskoihin. Näissä kulkee suuresti mut-
kitellen siementiehyt, jonka seinämän solukossa

muodostuvat siittiöt (spermatozooit). Kiveksestä
nämä joutuvat pieniä käytäviä pitkin kiveksen

ylä-takapuolella olevaan lisäkivekseen (epidi

dymis), joka on monimutkaisten käytävien muo-
dostama elin. Tästä alkaa siemenjohdin (ductm
deferens), joka siemennuoraa pitkin kulkien nou-

see kivespussista, lävistää nivuskanavan kautta
vatsan seinän ja tulee lantioon kulkien alas

virtsarakon tyven seuduille, missä se laajenee pie-

neksi pullistumaksi sekä muodostaa siemenrakku-
lan (vesicula seminalis). Siemenjohdin päättyy
siemenheittotiehyenä eturauhasen kohdalla virtsa-

putkeen. Eturauhanen (prostata) on kastanjan-
pähkinän muotoinen rauhas- ja lihaskudoksen
muodostama elin virtsarakon alla peräsuolen

edessä. Sen tiehyet aukeavat virtsaputkeen. —
Ulkosiittimiin kuuluu siitin (penis) ja sen sisällä

kulkeva virtsaputki (urethra). Siittimen muodos-
tavat kaksi paisuvaista (corpora cavernosa), jotka
ovat tyvellään kiinni häpy- ja istuinluussa. Näi-

den alapuoliseen uomaan liittyy niinikään paisu-

van kudoksen muodostama virtsaputki, jonka pää
muodostaa siittimen päähän hattumaisen paksun-
noksen, terskan (glans penis).

Naisen s:iä sanotaan synnyttimiksi. Ne jae-

taan sisä- ja ulkosynnyttimiin. Edellisiin kuu-
luvat munasarja, munatorvi, emä 1. kohtu sekä

Naisen lantion .seutu läpileikkauksessa. 1 munasarja, 2 mu-
natorvi, 3 sen' liuskareunalnen suu {oslium tuba), t emä,
(S. H.) ö emiitin, o peräsuoli, 7 virtsarakko, s virtsaputki.

emätin, jälkimäisiin isot ja pienet häpyhuulet ja

b Lpyk ieli sekä \ 1 1 1 saput 1. 1 M u d a sarja
|
01 a

Hum in' ee lantio-ontelossa; se on litteän

mantelin muotoi-

nen elin, joka on
kiinnittynyt. le- '

treään emän kari

nattimeen, erää-

seen emän kum-
inallakin puolella

olevaan vatsakal-

von poimuun. Sen
pinnalla näkyy
n. ä. (iraafin fol-

likkeleita. pieniä
,

,

. . . r . Leikkaus osasta vastasyntyneen mu-
rakkuloita, joiden nasarjas cp epitell, jossa alku-

sisällä valmistuva sukupuolisolut(u.jj
i
kehittyvät, e.aehl

munasolu siiait-
si!i» iln P»''>

l

kasvavia soluioukkiolta,
J joiden keskellä munasolut sijaitsevat

see. Munatorvi ja Joista näiden kunkin ympärille lo-

(tuba nteritia) on puita muodostuu rakkula, Graafin fol-

emän pohjan si-
"kk«" ."''• «* syntyviä toUiklMleita

1
,.., .

(kussakin munasolu keslo-lla), M../ vi-

vusta lähtevä iisuouia. isii i

putki, joka kulkee
ulos ja kaaressa taaksepäin lantio-ontelon seinä-

mää pitkin munasarjan ympäri. Sen ulkopää laa-

jenee suppilomaiseksi liuskareunaiseksi aukoksi,

jonka kautta munasarjasta irtautunut munasolu
pääsee munatorveen jatkaakseen sitä pitkin mat-
kaansa emään. Varsinainen siitos (munasolun
ja siittiön yhteensulautuminen) tapahtuu muna-
torvessa. Emä on päärynämäinen, vahvaseinäi-

nen elin. joka sijaitsee virtsarakon takana perä-

suolen edessä. Sen ontelo voi laajeta raskauden
aikana moninkertaiseksi. Emän alaosa muodos-
taa pienen emättimeen pistävän e m ä n a p u-

k a n, jonka päähän aukeaa emäontelosta alkava
e m ä n k a u 1 a k a n a v a. E m ä t i n on emän ja

ulkosynnyttimien välissä oleva putki, jonka etu-

seinä rajoittuu virtsaputkeen, takaseinä peräsuo-
leen. — Ulkosynnyttimet muodostavat sisempänä
parillisen limakalvopoimun, helttamaiset pienet
häpyhuulet (labia minora) ja ulompana pa-

rillisen ihopoimun is..t häpyhuulet (labia

majora). Näiden väliin jää emättimen aukko ja

sen etupuolelle virtsaputken aukko. Siinä koh
dassa, missä kummankinpuoliset pienet häpyhuu-
let kohtaavat toisensa, edessä on häpykieli
1. pärrä (clitoris), jossain määrin miehen sii-

tintä muistuttava ja synnyltään sitä vastaava
elin. "Virtsaputki jatkuu yllämain. aukosta ly-

hyenä kanavana virtsarakkoon. Y. E.
Sukupuolipatologia (ks. Patologia), oppi

sukupuolielämän ja sukupuolielinten säännöttö-

myyksistä ja sairauksista. Psyykillisellä alalla

esiintyvistä sairaaloisista ominaisuuksista ks.

Sukupuolipsykologia. — Sukupuolielin
ten kehitysvirheistä ja epämuodostuksista ovat
tavallisimmat miehillä kryptorkia 1. salakivek-

sisyys, aspermatisnii 1. siemenettömyys, fimoosi

sekä hypo- ja epispadia, ja naisilla ovarioitten

puuttuminen tai surkastuminen, emän ja. emät-
timen puuttuminen tai jakautuminen sekä klito-

riksen l. hävynkielen hypertrofia. Hermafrodi-
tismi 1. kaksineuvoisuus on ihmisillä perin harvi-
nainen ja silloinkin enimmäkseen epätäydellinen.
— Sukupuolielinten taudeista ovat tarttuvat 1.

veneeriset taudit, kuppa, tippuri ja pehmeä san-
keri tärkeimmät (ks. erikoisartikkeleita).

E. Th-n.
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Sukupuolipsykologia (ks. Psykologia),
Oppi sukupu.dli 1 IIII i l \ II l] Il l\ lsl I tunteista ja

vieteistä. Selvästi tajutuiksi ja toiseen äukupuo
leen kohdistuviksi tulevat nämä tunteet vasta pu-

berteetissa, mikä meidän rotumme tytöissä sattuu

12: unen ja 18:unen ikävuoden ja pojissa i:i:nnen

ja 20:nnen ikävuoden välille. Voimakkaimmillaan
sukupuolivietti on naisilla 25 10 ja miehillä 20-50

ikävuosina. Senjälkeen se heikkenee yhtärintaa
sukupuolielinten toiminnan vähenemisen kanssa

ja lakkaa naisilla vaihdevuosina (45-50 vuoden
a miehillä 60-80 vuoden iässä. Joskus lei-

mahtaa vietti voimakkaasti esille vielä vähää
ennen loppuaan. — Sukupuolitunteissa erotetaan

aistillinen ja henkinen puoli. Edellisen tarkoi-

tuksena on ruumiillisen sukupuoliyhteyden har-

joittaminen ja jälkimäisen toiseen henkilöön kiin-

tyminen ja tämän omistaminen. Nämä eri puo-
let voivat toisiinsa verraten olla hyvin eri tavalla

kehittyneitä, saattaapa toinen niistä kokonaan
puutt uakkin. Täten syntyj kaikenlaatuisia väli-

muotoja säännöllisen ja kieron sukupuolielämän
välillä. Tasasiihteisenakin sukupuolivietti voi

ityS joko liian aikaiseen tai liian myöhään;
se voi olla liian heikko tai ylen voimakas. Saattaa
myös tapahtua, että eräät seksuaaliset mielikuvat,

joita tulisi säännön mukaan seurata epämiellyt-

tävä tunne, synnyttävätkin nautintoa ja heku-
maa. Tällaisen sukupuolisen perversiteetin aiheut-

tamat säännöttömyydet ja luonnonvastaiset teot

kohdistuvat joko toiseen sukupuoleen (jolloin niitä

sanotaan sadismiksi, kun hekumantunteen
lisäämiseksi rääkätään tai silvotaan toista henki-
löä, m a s o c h i s m i k s i. kun alistutaan toisen

rääkättäväksi, fetisismiksi, kun nautinnon
synnyttämiseksi tarvitaan erityisten ruumiin-
osien tai vaatekappalten näkemistä ja koskettele-

mista sekä ekshibitsionismiksi, kun
paljastetaan omat sukupuolielimet toisten näh-
täviksi) tai sitten nuo tunteet ja teot kohdistuvat
samaa sukupuolta olevaan henkilöön (homo-
seksuaalisuusi, tai lapsiin (pederosis)
tai vieläpä eläimiinkin sodomia). E. Th-n.

Sukupuolisolujeu kypsyminen, yhteinen ni-

mitys sukupuolisolujen kehityksen lopputapahtu-
mille, joiden kautta ne saavuttavat lopullisen

muotonsa ja rakenteensa, ennen kaikkea vähen-
tyneen määrän kromosomeja (reduktsionijako),
k-, lähemmin Siitos.
Sukupuolisolut, siitossolut, suvullista

lisääntymistä 1. siitosta välittävät solut. ks.

Munasolu, Siitepöly, Siitos, Siittiö,
Siittosolut ja Sukupuoli.
Sukupuolitaudit ks. Sukupuolipato-

1 g i a.

Sukupuolivalinta ks. Polveutumisoppi
ja Sukupuoli.
Sukupuu, luettelo perheen tai suvun jäsenistä

ja haaroista, usein havainnollisesti esitetty puuna
oksineen ja juurineen (ks. Genealogia);

in kasvi- ja eläintieteessä eliöiden sukulai-

ja polveutumissuhteiden havainnollinen
rt. Polveutumisoppi).

Sukurutsaus, sekaannus sellaisessa sukulai-

suudessa tai lankoudessa olevien henkilöiden vä-
lillä, että avioliitto heidän keskensä on kielletty.

<)-aksi rodun huonontumisen estämiseksi, osaksi
BiveeUis-uskonnollisista syistä on kaikkien sivis-

i

nen sekaantuminen ollut ja on edelleen rangat
tuksen uhalla kielletty, Aikaisemmin kielto ulo-

tettiin varsin pitkälle, ja rangaistuksena "li tav.,

kuten vielä v:n 1 7 : ; 4 laissa, kuolemanrangai tu

myöhemmin on kiellettyjen polvien lukumäi
melkoisesti supistettu ja rangaistustakin lieven-

netty. Rikoslain 20:nnen luvun 1-4 g:n unikaan
on sekaannus kielletty suoraan ylenevässä ja

alenevassa sukulaisuudessa tai lanl des a ole

vien henkilöiden välillä, sisarusten kesken -ekä

sellaisessa sivusukulaisuudessa olevien välillä,

että toinen polveutuu ensimäisessä, toinen kau-
kaisemmassa polvessa yhteisestä kaulai

Rangaistus, joka on kuritushuonetta enintään

kahdeksaksi vuodeksi tai vankeutta, on sitä anka
rämpi, mitä läheisempi sukulaisuus on, ja kun
sekaannus tapahtuu suoraan ylenevässä ja alene-

va i sukulaisuudessa, paljoa ankarampi sille,

joka on ylenevässä polvessa. Sitäpaitsi kielle-

tään saman luvun 5 §:ssä sekaannus eräiden

ensimäisessä sivulankoudessa olevien henkilöiden

välillä; jos sekaantujat ovat menneet keskenään
avioliittoon, ei rikoksesta säädettyä pienehköä
sakkorangaistusta kuitenkaan tuomita. K. h n.

Sukusakko miruot-, ättariot), maakunta-
laeissa surmaajan suvun surmatun suvulle mak-
settavaksi määrätty sakko, joka vaihteli suku--

laisuusasteen mukaan. .Maunu Eerikinpojan an-

tama Skaran sääntö v:lta. 1335 poisti s:n.

El. K.

Sukusiitos 1. sisäsiitos ks. Siitos ja

S i i t o s t a v a t

.

Sukusolu = sukupuolisolut (ks. t. ja Suku-
p u oli).

Sukutaulu, luettelo perheen tai suvun jäse-

nistä ja haaroista, ks. Genealogia.
Sukutiede =genealogia (ks. t.)

.

Sukutila (saks. Stammgut), samassa suvussa
perintönä kulkeva tila. S. voi olla fideikomissin

1. sääntöperintötilan luontoinen, milloin jokai-

nen haltia on kielletty sitä lainkaan oikeustoi-

mella luovuttamasta, taikka tavallisen perimys-
maan luontoinen, milloin rajoituksia luovutta-

misoikeuteen nähden on perillisten edun vuoksi

säädetty.

Sukutorppa ks. Perintövuokra.
Sukuvietti on eläinlajin olemassaolon jatku-

mista tarkoittava vietti, joka ilmenee eläimen
sukukypsäksi tultua ja esiintyy voimakkaimpana
säännöllisten väliaikojen kuluttua (kiima aikana,

kalojen ja sammakkoeläinten kutuaikana). S:n
pakottamina monet eläimet tekevät hyvinkin pit-

kiä vaelluksia sitä tyydyttääkseen (esim. anke-

rias sisävesistämme Atlantin syvyyksiin), koiraat

(aniharvoin naaraat) kilvoittelevat keskenään
naaraista komeilla väreillään ja muilla silmiin-

pistävillä ominaisuuksillaan t. taistelevat niiden

omistamisesta. Muutamat eläimet houkuttelevat

toista sukupuolta äänellään lesim. linnut) tai eri-

tyisellä haiulla. Eläimen vanhetessa tav. heik-

kenee, vrt. S ii k n p o n
| i P. B.

Sulaminen, jähmeän kappaleen muuttuminen
nesteeksi. Lämmitettäessä määrättyyn lämpö-

tilaan saakka moni jähmeä kappale alkaa, muut-

tumatta kohta, sulaksi, ensin pehmetä. Pehmene-
minen jatkuu, kunne kokonaan on muut-
tunut sulaksi. Lämpötila voi sillä välin, riip-

puen aineesta, kohota suuremt tai pienem-

mässä määrässä. I seassa aineessa, esim. jää
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mi kuitenkin se lämpötila, jossa kappale alkaa

pehmetä, niin lähellä sitä lopullista lämpötilaa
liiU-a s. päättyj että ne miltei yhtyvät. Sula-

mislämpötilaa voidaan siinä tapauksessa pitää

vakinaisena. Sitä sanotaan aineen sula in i S-

pisteeksi. luisissa aineissa tapahtuu s:n

alku ja Loppu hyvin erilaisissa, joskus epämää-
räisissäkin lämpötiloissa. Ksim. seleeni alkaa

pehmetä 40° a 50 c C:8sa, on 100' :ssa puoleksi

iiI.i.i ja vasta n. 200° :ssa täydellisr-t l neste-

mäinen. Aineen sulamispiste on usein riippuva

siilien sekoitetuista lisäaineista. Niinpä esim.

monet metalliseokset sulavat alemmassa lämpö-

tilassa kuin niiden aineosat. Tarpeellisen kor

keassa lämpötilassa kaikki aineet sulavat, ellei-

vät ne sitä ennen kemiallisesti hajoa, kuten esim.

puu, tai sublimoi kuten hiili. Alla. luetellaan

muutamien aineiden sulamispisteitä:

Platina . . I77f>»

Rauta 1500 L600°
Terlls 1300-1400"

Kulta 1062 Lyijy. . . 327°
Vaski . . 1085° Tina . . . l':!2°

Hopea . 96 ! Elohopea —39°

Sulanut aine muuttuu jälleen jähmeäksi, jos

sit-i |
.i.ilnlvlel i in. L.imp.iti! i p\s\\ j ihmettymi

sen aikana joko tarkkaan tai suunnilleen vaki-

naisena. Tämä lämpötila on aineen n. s. jääty-
ni is- (hyytymiä-) 1 . j ä h m e 1 1 y m i s-

piste. Useimmissa tapauksissa on aineen jäh-

mettymispiste sama kuin sen sulamispiste. —
Melkein kaikkia nesteitä voidaan pysyttää su-

lassa olotilassa jähmettymispistettä alemmassa
lämpötilassa, kun niitä varovasti jäähdytetään.
Nesteen sanotaan silloin tulleen y 1 i j ä ä h d y-

tetyksi. Umpinaisessa, ilmattomassa astiassa

on onnistuttu pysyttää vettä jäätymättä, kun
sitä vähitellen kylmennetään, —20 asteisenakin.

Vähäinenkin liike saattaa silloin veden läpeensä
jäätymään ja samalla lämpötila kohoaa 0° :een.

Koska nestettä jäähdytettäessä helposti voi sat-

tua ylijäähdytystä, on jähniettymispisteen mää-
rääminen epävarmempaa kuin sulamispisteen.
— Jotta jähmeä kappale sulaisi, ei riitä, että

sitä lämmitetään sulamispisteeseen saakka, sille

pitää sen ohessa koko sulamisen aikana, jolloin

lämpötila pysyy suunnilleen muuttumattomana,
tuottaa aineen laadusta riippuva tietty lämpö-
määrä. Lämmönpä!joutta, jota yksi kilogramma
tutkittua ainetta tarvitsee muuttuakseen sulaksi,

jos se ennestään on sulamispisteessään, sano-
taan tämän aineen sulamislämmöksi.
Sen suuruus on hyvin erilainen eri aineille. Yh-
den jääkilogramman sulattamiseen esim. menee
80 kaloria (ks. t.), mutta elohopean sulamis-
lämpö on ainoastaan 2. ss kaloria, lyijyn on 5,s7,

tinan 14,3, sinkin 28. i. vasken 43,o. — Jähmeän
kappaleen muuttuessa sulaksi tapahtuu yleensä
tuntuva tilavuuden muutos; useimmissa tapauk-
sissa sen lisääntyminen. Sulan aineen jähmet-
tyessä on havaittavissa vastaava tilavuuden vä-

hennys. Koppin havaintojen mukaan on jäh-

meän fosforin tilavuus tämän aineen sulamis-
pisteessä 44°C:ssa l,oioo, jos tilavuus 0°:ssa on
= 1, mutta sulan fosforin tilavuus samassa
lämpötilassa on = l,o5i7. Vastaavat luvut tuli-

kivelle sen sulamispisteessä (115°C) ovat I.oobs

ja 1,1504. Vedellä on se ominaisuus, että se päin
vastoin kuin useimmat muut aineet, jäätyessä
laajenee. Laajeneminen on Koppin mukaan 1

/io

ja Dufourin mukaan 1
/u tilavuudesta 0° :ssa. —

Aineen sulamispiste muuttuu, jos siihen vaikut

tava paine muuttuu sillä tavoin että -ui.nm
piste kohoaa paineen kasvae nii $ ainei B

joiden tilavuus sulaessa kasvaa, mutta alenee

joiden tilavuus sulamisen kautta \

nee (vrt .Jää). ' . 8:»l

Sulamislämpö ks. Sulamine n.

Sulamispiste ks. Sula m i n e n.

Sulamit (hepr, sulammUh = sulamitar) , Kor-
a veisussa (7i) ylistetty morsian. Kunsep

tuaginta on kääntänyt sen sanalla stinamttis

(sunemilainen) ja 1 Kun. l3 mainittu Davidin

kauneudestaan kuuluisa hoitajatar, joka sitten

joutui Salomolle (1 Kun. 2a), oli nimeltään \bi

sag Sunemilainen, niin sulamitar todennäköi-
sesti tarkoittaa juuri viimemainittua. Sulani

(Sunem) oli paikkakunta Jisreelin pohjoispuo-

lella pienen Hermoilin rinteellä. I. F. Po.
Sulate is ula in), rautaa ahjossa tai putla-

uuuissa melloitettaessa saatu puolijähmeä rauta-

kappale vrt. Rauta. W. W-o.

Sulatin 1. upokas (d eeg eli), erilaisten

aineiden sulatukseen tarkoitettu astia, jonka
tulee kestää korkeaa lämpötilaa leipoutumatta

tai sulamatta; äkillinenkään lämpötilan vaihtelu

ei saa s:ta vahingoittaa ja sitäpaitsi sen tulee

yleensä kestää kem. aineiden vaikutusta. —
S: ia valmistetaan käyttötarkoituksen mukaan
eri aineista, kuten puhtaasta savesta ja hiekasta;

tulenkestävästä savesta ja samotista ; kalkista;

magnesiumista; valuraudasta; metallien, kuten
teräksen (s.-teräs), kullan, hopean, messingin

j. n. e. sulatukseen käytetään grafiitista ja

tulenkestävästä savesta valmistettuja s:ia; labo-

ratoritarkoituksiin posliini-, platina-, nikkeli-,

hopea- j. n. e. s:ia. W. W-o.
Sulatinteräs ks. R a u t a.

Sulatusuuni, erilaisten aineiden sulatukseen
käytetty uuni, joka tarkoituksesta riippuen on

esim. kuilu-, lieska-, sähkö- j. n. e. uuni. Käy-
tetään esim. metallien ja lasin valmistuksessa
sekä monessa kem. teollisuudessa. W. W-o.

Sulavesivirrat, jäätikköjen raoissa ja jään-
alaisissa tunneleissa juoksee lämpiminä vuoden-
aikoina virtoja, jotka kuljettavat mukanaan sora-,

hiekka- ja lieteaineita ja jotka jäänreunalla tule-

vat ilmoille jäätikköporteista. Tällaisten virto-

jen suuhun kasaantuneista aineista oletetaan

vierinkiviliarjujen aikoinaan saaneen alkunsa.

P. E.

Suleiman pasa (18:i8-92), turk. sotapäällikkö;

otti v:sta 1S54 osaa Turkin sotiin, vaikutti

sotakoulun opettajana ja johtajana sekä kirjai-

lijana, oli mukana Abdulasisin kukistamisessa.

Taisteli 1876-77 menestyksellä Serbiaa ja Monte-
negroa vastaan, kutsuttiin sitten Rumeliaan vas-

tustamaan venäläisiä, jotka hän voitti Eski

Zagran tappelussa, mutta joutui itse tappiolle

sipkan solassa (elok. 1877): tuli Tonavan
armeian ylipäälliköksi, mutta tungettiin Balka-

nin yli ja voitettiin ratkaisevasti Filippopolin

luona tammik. 1878. S. p. tuomittiin nyt arvon-

alennukseen ja vankeuteen, mutta sulttaani ar-

moitti hänet. G. R.

Suleiman-vuoret (S o 1 i man-v uo r e t) ks.

Belutsistan, palsta 947.

Sulfaatti. 1. Yleinen nimitys rikkihapon

n s. ti suoloille. — 2. Tekniikassa rikkihapon
imt.riumsuola, NaoSCH. Sitä on liuonneeua muuta-
missa järvissä ja kiinteinä kerroksina Tiflisissä,



173 Sulfaattiselluloosa—Suliootit 174

Foniskissa ja Kaspianmeren rannoilla, y. m.
Teollisuuili'11 tarpeiksi sitä valmistetaan keitto-

suolasta eri tavoin. Leblanc'in mukaan sitä val-

mi-tetaan rikkihapon, tavallisesti Gloverhapon

avulla. Reaktsionit ovat seuraavat NaCl-)-H>SO«
x.iiisu,-! HClja NaCl+NaHSOi = NagSO«+HCl.

Valmistus tapahtuu s.-uuneissa. S: ia valmistetaan

myös Hargreavesin mukaan keittosuolasta (ks.

•Sooda). S la k.ivtitiin y i.oim illisesti lasin

valmistukseen, johon tarvitaan aivan raudasta

vapaata S:ia, parkitessa tarvittavan karvoja läh-

dettävän natriumsulfidin valmistukseen, ultra-

mariinia, soodaa y. m. valmistettaessa. Vedestä
kiteytetty s. molekyli sisältää 10 molekyliä 1.

56% kidevettä, joka s:ia kuumennettaessa haih-

tuu. Suomeen tuotiin 1012 ja 1913 13,885,661 ja

18,466,113 kg s:ia arvoltaan n. l.a» ja l,s&

milj. mk. Saksasta vietiin muihin maihin 1912

79,800 tonnia s:ia ä 37 Saksan mk. (vrt. G 1 a u-

b e r s u o 1 a.) S. S.

Sulfaattiselluloosa ks. Selluloosa.
Sulfanhydridit ks.Sulf osuolat ja S u 1 f o-

y h d i s t y k s e t.

Sulfanilihappo, sulfonihappo. tärkeä raaka-

aine väriaiueteollisuudessa. Sitä saadaan kuu-
mentamalla aniliinia väkevässä rikkihapossa.

Värittömiä, veteenliukenevia kiteitä. Tarvitaan
myös erinäisten lääkeaineiden valmistukseen.

S. S.

Sulfhydraatit, sulfoemäkset, esim. kaliumsulf-
hydiaatti. KSII; vrt. Sulfoyhdistykset,

Sulfidit. sulfuurit, metallien kem. yhdistyksiä

rikin kanssa. Luonnossa niitä on m. m. kiilteinä,

kiisuina ja välkkeinä, esim. lyijykiille ja sinkki-

välke. Rikki yhtyy kuumennettaessa helposti usei-

hin metalleihin s:eiksi. Niitä saadaan vielä rikki-

vedyn vaikuttaessa metallisuoloihin. Saman metal-

lin muodostaessa useampia s:eja rikin kera sano-

taan rikkiköyhempiä sulfuureiksi, ja paljon

rikkiä sisältäviä p o 1 y s u 1 f i d e i k s i. S. ovat
käsiteltävät, rikkivedyn suoloiksi. Ne ovat kiin-

teitä, useasti väristään hyvin tunnettavia aineita.

Veteen liukenevia ovat vain alkalimetallien s.

Raskaiden metallien s. liukenevat miltei kaikki
happoihin kehittäen rikkivetyä. Ilmassa kuumen-
nettaessa ne hajaantuvat muodostaen metallioksi-

deja ja rikkidioksidia. Kuumennettaessa ilman
luoksepääsemättä muutamat näistä luovuttavat,

osan rikkiään (vrt. Rikki). S. ovat tärkeitä

aineita tekniikassa, kem. analyysissa, lääkkeinä,

y. m. 8. 8.

Sulfiitit ks. Rikkidioksidi.
Sulfiittiaine ks. Selluloosa.
Sulfiittiselluloosa ks. Selluloosa.
Sulfoemäkset ks. Sulfoyhdistykset ja

Sulfosuolat.
Sulfohapot ks. Sulfoyhdistykset ja

Sulfosuolat.
Sulfonaali ilat. sulfur t. sulphur = rikki) , ase-

tonista ja etylimerkaptaanista hapettamalla
saatu 125-126° :ssa sulava, väritön kidejauho,
jota käytetään rauhoittavana unilääkkeenä, eten-
kin hermotaudeista johtuneessa unettomuudessa.

S. 8.

Sulfoneerata, käsitellä erinäisiä kem. yhdis-
tyksiä väkevällä rikkihapolla tai kloorisulfoni-

hapolla. jolloin muodostuu s u 1 f o u i h a p p o j a.

joilla on merkitystä esim. väriaineita valmis-
tettaessa. 8. 8.

Sulfosuolat, suoloja, jotka m lo tuvat siten,

että s ui f o- 1. tioanhydridit, s. o. sulfidit,

joilla on vastaavien happiyhdistysten tavoin
happoanhydridin luonne, yhtyvä! alkalisulfidei-

hin. S. hajaantuvat helposti happojen vaiku-
tuksesta, liukenemattomien sulfidieu sao-l ue.-.-.a

S:jen muodostamista käytetään analyysissä ero-

tuskeinona. 8. S.

Sylfosyaani, rikkisyaani, ks. R o d a a n i.

Sulfoyhdistykset, kemiallisia aineita, joissa

rikki on ottanut hapen paikan, vrt. esim. kalium-
arsenaattia, K3ASO4 ja kaliumsulfoarsenaattia,

KsAaSj toisiinsa, samoin bentsoehappoa, C 11&('OOH
ja sulfobentsoehappoa, CeHsCSOH. 8. 8.

Sulfur 1. sulphur (lat.), rikki. — S. p r te-

c i p i t a t u m, rikkimaito. — S. stibiatu m
r u b e u m, rikkiantimoni. — S. sublimatum,
rikki härme.

Sulfureerata ks. Sulfoneerata.
Sulfurylikloridi, rikin, hapen ja kloorin kem.

yhdistys, SO2CI2, jota saadaan esim. rikkitrioksi-

din vaikuttaessa, fosforipentakloridiiu. tai kuu-
mentamalla klorisulfonihappoa, SO2CIOH. Väri-

tön pistävänhajuinen 69° :ssa kiehuva, veden
vaikutuksesta hajaantuva neste. S. 8.

Sulfuurit ks. Sulfidit.
Suli (Shuli, Srluili), neekeriheimo Itä-Afri-

kassa, ylisen Niilin tienoilla Albert-järven poh-

joispuolella; iefalu niminen haara asustaa ete-

lämpänä, Unjorossa Somerset-Niilin varrella.

Sulit ovat naapuriensa madi'en ja sillukien lähei-

siä sukulaisia ja muistuttavat heitä kieleltään

ja tavoiltaan. Ovat kookkaita, voimakasraken-
teisia, mutta ihonväriltään vaaleampia. Miehet
käyvät joko kokonaan alasti tai käyttävät leo-

pardin- tai vuohennahkaista vaippaa, naisilla on
lyhyt nahka- tai helmivyö. Alaleuan etuhampaat
katkaistaan; alahuulessa pidetään kvartsipuik-

koa, kaulassa, käsivarsissa ja jaloissa raskaita

rautarenkaita. Luonteeltaan sillukit ovat rauhal-

lisia. Harjoittavat elinkeinoinaan maanviljelyä

ja metsästystä. Valmistavat saviastioita, pu-

nontatuotteita, soittokoneita. — Jokaisella kylällä

on vahuma-heimosta valittu päällikkö.

Sulin [-U'n], Karl Wilhelm (1839-97),

lakimies, Viipurin hovioikeuden asessori, Ikaa-

listen tuomiokunnan tuomari. Istui useissa komi-

teoissa, m. m. rikoslakikomiteassa, ja julkaisi

yhdessä Karl Kristian Sjörosin kanssa ensimäi-

sen painoksen 1734 v;n lakia selityksillä, muu-
toksilla ja lisäyksillä varustettuna (1872). Toi-

mitti senjälkeen vielä viisi painosta samaa
teosta.

Sulina [-%'-], kaupunki Romaaniassa, Mustan-
meren rannalla, Tonavan keskimäisen, S:n-suu-
haaran suussa (vrt. Tonava); 5,61 1 as.

(1899). — Ympäristö kaislanpeittämää rämettä.

Satama Tonavan suusatamista tärkein, koska lii-

kenne käyttää pääasiallisesti juuri S;n-haaraa.

S:n satama on syvennetty 2.; m:stä ".2 m:iin

ja S:n-haara 2,4 m:stä 5, 5 m:iin. Ulkomaille

viedään suuret määrät viljaa, joka osaksi S:n

satamassa siirretään jokialuksista merilaivoihin.

S:ssa on kansainvälisen Tonavan -kornissionin

teknillisen osaston pääpaikka.

Suliootit, Sulin seuduilla Kpciroksessa Jani-

nan lounaispuolella ennen asunut albanialais-

kreikkalainen kristitty väestö. S. asettuivat tä-

lliin autioon vuoriseutuun 17:nnellä vuosis. säi-
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lyttäen siellä melkein täydellisen itsenäisyyden

ja ollen ryö töretkieD ;i tähden suurena vitsauk-
sena ympäristön muhamettilaisille. Katariina II

sai 1789 - nousemaan sotaan Turkkia rastaan
mutia vii In IS(i:i onnistui .hulinan Ali

valloittaa heidän linnoitetul paikkansa, Eloon

jääneet pakenivat Pargaan ja Joonian saarille.

Mutta kun Ali paSa 1820 aloitti taistelun sult-

taania vastaan, asettuivat s. hänen puolelleen

ja palasivat entisille asuinsijoillensa, missä hei-

dän kuitenkin 1822 täytyi antautua turkkilai-

sille, jonka jälkeen heidät, vietiin Kephallenian
saarelle. Useat heistä ottivat, sitten huomatta
valla tavalla osaa Kreikan vapaussotaan. [Liide-

maun, ,,l)er Suliotenkrieg", Mendelssohn-Bar-
tholdy julkaisussa ..Ilistor. Taschenbueh" (1867),

sama. „Geschichte Griechenlands" I.] ./. F.

Sulitelma (ruots. Sulitälma), vuoriryhmä
Pohjois-Skandinaaviassa, Ruotsin ja Norjan raja

seudussa, Norrbottenin läänissä ja Nordlandiu
amtissa, Saltenfjordin perukasta Itään; korkein
kohta on nimetön huippu Norjan puolella, aivan
rajalla. 1,914 m yi. merenp. Muita ovat Stor-

toppen (1,830 m), Olmajalos (1,664 m) Norjan
puolella ja S. (1,877 m) Ruotsin puolella. Jää-
tiköt peittävät 68 km2

, josta 40 km2 Norjan
puolella. — S:n juurella olevan kapean Lang-
vandet-järven molemmin puolin on runsaita
rikki-, vaski- ja magneettikiisukerroksia, joita

käyttää 1891 per. ruots.-saks. vaskikaivosyhtiö.

V:een 1912 oli kaikkiaan louhittu l,s milj. ton.

malmia ja kiisua (sisältäen n. 60,000 ton. vas-

kea). Malmia lasketaan kaivoksissa olevan vielä

3 milj. ton. Osa malmista puhdistetaan paikalla,

osa viedään semmoisenaan ulkomaille. Työväestö
n. 1,600 henkeä (1913). — Kapearaiteinen rauta-
tie vie rannikolle. E. E. K.

Suljettu lippu 1. umpilippu, äänestyslippu,
joka on niin kokoon taitettu, ettei sen sisällystä

voi nähdä lippua avaamatta. 20 p. heimik. 1906
annetun vaalilain 45 §:n mukaan ovat edustajia
eduskuntaan valittaessa käytettävät vaaliliput

kokoontait. tliiina ja suljettuina annettavat lei-

mattaviksi ja sen jälkeen pudotettavat vaali-

uurnaan. v
l. K.

Suljettu rintama, rintama-asetus kahteen
riviin, joiden viili on n. 1 askelen levyinen (vasta-

kohta: hajajärjestys). S. r. voi olla joko
1 i n j a-a s e t u s, jolloin kumpikin rivi muodos-
taa vain yhden linjarivin. tai kolonna, jol-

loin alkuperäinen rivi katkaistaan useaksi ly-

hyeksi riviksi, jotka asetetaan toistensa taakse
n. 5 askelen päähän loisistaan. M. v. H.

Suljettu tavu ks. T a v u.

Suljettu yhtiö ks. Y li t i ö.

Suljetut ammattikunnat ks. A m m a 1 1 i-

k u ii t a.

Sulkakaura ks. Kaura.
Sulkapalmut ks. Pai m u t.

Sulkasato, lintujen, yleensä määrättyinä
aikoina tapahtuva, vanhojen höyhenten vaihtu-

minen uusiin. Se esiintyy tavallisesti kerran
vuodessa, etup. loppukesällä pesimisen loputtua.

Silla ahtaammassa merkityksessä tarkoitetaan
siipisulkien vaihtumista. Yleensä s. tapahtuu
hitaasti, mutta muutamilta vesilinnuilta lähte-

vät kaikki kiisi- ja kyynärsulat muutamassa
päivässä, joten ne joksikin aikaa kadottavat
lentotaitonsa kokonaan. E. M-o.

Sulkatöyhtö kuuluu myöskin sotilaspäähinei-

Biin. Aikaisemmin se oli varsin yleinen, nyi.

sitä käytetään vain muutamissa maissa kenraa-
lien kypärien koristuksena. S. tehdään strutsin-,

haikaran- lai kukonsulista. Samantapainen on

puhvelinkarvakoriste, jota käytetään kaartin
krenatöörien, alppijääkärien y. m. päähineiden
koristuksena. 1/ . I

. //.

Sulkava. I. Kunta. Mikkelin I.. Kanta ui

uitu kihlak., Sulkavan nimismiesp. ; kirkolle Sa
vonlinnnsia 40 km, Rantasalmen asemalta 33 km
(Hiltulan pysäkiltä talviteitse 25 km). Pinta-ala

578,8 km-, josta viljeltyä maata (1910) 5.470 ha
(siinä luvussa luonnonniityt 2,458 ha. vii

kasvava kaskimaa 73 ha, puutarha-ula 11, i hai.

Manttaalimäärä 52,7088, talonsavuja 391, torpan-

savuja 186 ja muita savuja 70 (1907). 6,276 .

(1914); 1,311 ruokakuntaa, joista maanviljelys
pääelinkeinona 813:11a (1901). 675 hevosta

2,824 nautaa (1913). — Kansakouluja 7 (1916
Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen Puuma-
lan kanssa (asuntopaikkana Puumala). Apteekki
(Puumalan haara-apt.). — Teollisuuslaitoksia:

Sulkavan saha: 3 höyrymyllyä (kirkonkylässä,

Telakanavalla ja Tunnilassa) ; Kuhakosken vesi-

mylly ja saha; Lohikosken, Kaartilankosken,
Mäntysen ja Siikakosken vesimyllyt. — Van-
hoja kartanoita : Partala. Tiittala, Eerikkälä,

litlahti. Linkola, Tannila, Hasula. — Luonnon-
nähtävyyksiä: Linnavuori: Saimaan vesiin kuu-
luvien pikkuselkien (Lepistönselkä y. m.) ja lah-

tien rannikot. — Säännöllinen laivaliikenne

joi a päivä) reitillä Savonlinna-Sulkava-Puu-
mala-Vuoksenniska-Lappeenranta. — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak.,

tuomiorövastikuntaa ; mainitaan „Iitlahti" niini-

senä („Idelaks fjerding") Säämingin osana (kap-

pelin luontoisena) jo 1555, oma khra v:sta 1630.

— Kirkko puusta, rak. 1822, korj. 1853 ja 1906.

h. ll-nen.

Sulkava (Abramis ballerus) on lahnan sukui-

nen pienenpuoleinen (n. 2(i 2.3 cm pitkä i kala.

Peräevä hyvin
pitkä, 38-44-ruo-

toinen ; suomut
pienet, syrjävii-

vassa 68-74 suo

mua. S. on elin-

tavoiltaan saman-
lainen kuin lahna,

mutta sen liha on
huononlaista. Ta-
vataan Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Mus-
tassa- ja Kaspianmeressä. Suomessa tavataan

s:aa Laatokan pohjoisosaan laskevissa vesi-sä

sekä monessa Keski- ja Etelä-Suomen sisäjär-

vessä. /'. li.

Sulkireki, lyhytjalaksinen, korkeakaplainen
kilpa-ajoreki.

Sulku, rakenne, joka suljettavalla aukolla

yhdistää kaksi vesialuetta, joiden pinnat ovat

eri korkeudella. Tavallisimpia ovat laivasulut.

joiden välityksellä alus toisesta vesialueesta nos-

tetaan tai lasketaan toiseen. Niitii käytetään
erittäinkin kanavissa (ks. t.) ja kanavoiduissa

joissa (ks. Jokirakennus) sekä sellaisten

satama-altaiden 1. tokkien suulla (ks. Satama),
joissa vuoroveden erotus on suuri. Ne ovat enim-
mäkseen kammio-sija, joissa yhdistettävien

Snlk,i\ ;i (S II,
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vesialueiden viilissä on pitkähkö puisilla, kivi-

sillä tui betonisilla seinillä ja pohjalla varus-

tettu allas, jonka kumpaisessakin päässä on
liikuteltava portti t. salpa, joita avaamalla
s.-kammio voidaan yhdistää joko ylemmän tai

jliiuman vesialueen kanssa. Salvat ovat tav.

puusto tai raudasta tehtyjä' ja kaksipuolisia, sei

niin vieressä olevien pystytappien ympäri kään-

tyvifi portteja, jotka suljettuina muodostavat ylä-

veden painetta vastaan suunnatun kulman ja

avautuneina painuvat kammion seiniin nm. ulos

tettuihin syvennyksiin, joten kammion koko
leveys jää vapaaksi. Yksipuolisia portteja ja

vaakasuoran akselin ympäri pohjassa oleviin

syvennyksiin kiintyvn läppiä kiytetaän myoo
joskus: samoin salpaseiniä, jotka avattaessa

työnnetään suoraan sivulle sinne varattuun
rakoon. Kun vedenpinnan portin kummallakin
puolen tulee tätä avattaessa olla yhtä korkealla,

lasketaan vesi s.-kammioon ja sieltä ulos joko
porteissa olevien avattavien luukkujen ja läp-

pien tai kammion kumpaankin sivuseinään teh-

ty
i

< • 1
1 \ äijien torvijohtojen kautta. Kummassa-

kin päässään venttiileillä varustetut torvijohdot
voidaan avata joko ylä tai alaveden yhteyteen
ja kammio siten joko täyttää tai tyhjentää.
Joskus rakennetaan vilkasta liikettä varten
kaksi s:ua rinnan, ja suurempien korkeuserojen
voittamista varten kaksi (kaksois-s.) tai useam-
piakin >:ja peräkkäin (vrt. Kanava); s.-kam-
mio tehdään toisinaan myös niin suuri, että

siihen mahtuu useampia aluksia rinnan (portti

on vain yhden levyinen), tai perättäin varsinkin
hinausliikenuettä varten, jolloin seinämät ainoas-
taan porttien kohdalla ovat muuratut ja muulta
Osaltaan varustetut kuten kanavan sivut tavalli-

sesti. Satama-altaiden suulla olevissa s:issa on
tav. vain yksi sisällepäin aukeava portti, joka
vuoksiveden aikana on auki, mutta luoteen

aikana -uljettuna, jotta vesi altaassa ei laskeu-
tuisi iks. Satama). Vettä säästäviä kanava-
ssa iks. Kanava) rakennetaan siten, että
s.-kammion viereen, joskus sen kummallekin puo-
lelle, tehdään tarpeeksi laaja sivusäiliö, jonka
pohja on tietyn määrän s.-kammion pohjaa
ylempänä. S:ua tyhjennettäessä vesi ensin laske-
taan täliän säästösäiliöön ja suljetaan sinne ja
vain loput kammion sisällyksestä päästetään ala-

kanavaan. Täytettäessä ensin sivusäiliön vesi las-

ketaan s.-kammioon ja vain loput täyttämiseen
tarpeellisesta vesimäärästä otetaan yläkanavasta.
Täten säästetään lähes Va s:n täyttövedestä. Jos
sivusäiliöitä on kaksi ja niiden pohjat sopivasti
eri korkealla, säästetään lähes 1

ja täyttövedestä.
Suuria korkeuseroja varten on rakennettu jopa
20 m:n syvyisiä kuilu-s:ja, joiden alaportin
päällä on kammiota rajoittava päätyseinä, minkä
alitse alaportin avautuessa alus kulkee, toisinaan
tunnelimaiseen alakanavaan. Tällainen oli Kris-
toffer Polhemin |ks. t.i alulle panema sulku-
rakennus Trollhättanissa Ruotsissa. Uudemmissa
kuilu-s ms 1 kiviet.iin useampia s 1 i t. . ulioita

käyttöveden säästämiseksi. Sama tarkoitusperä
saavutetaan täydellisemmin s:hin luettavilla

laivahisseillä. Tällaisessa n. s. painevesisulussa
on rinnan kaksi vahvaa silintereissään liikkuvaa
mäntää, mitkä kumpikin kannattavat vesi äj

liötii. joihin alus voidaan uittaa kanavan ja

1 olevien nostoluukkujen kautta.

Painesilinterejä yhdistää torvi, joka on yhtey-
dessä painepumppujen kanssa. Vesimäärä silin-

tereissä on niin mitattu, että toisen männän
täytyj olla ylhäällä ja sen kannattaman säiliön

yläkanavan kohdalla toisen ollessa alhaalla. Ylii-

altaaseen Ir-iiim \ ilmi vettä lisäpainoksi, jol-

loin se aluksilleen painuu alas ja loinen sisäl-

lyksilleen nousee, pumpuilla ylläpidetään tarpeel-

linen paine silintereissä ja säiliöiden liikettii

luetaan erityisillä johteilla. Toisissa hisseissä

yhtä laiva-allasta kannattavat torniolaisten teli-

neiden välityksellä umpinaiset levysilinterit,

jotka uivat alakanavan pohjaan rakennetuissa
syvissä kaivoissa. Säiliö on yläkanavan tasalla

ja liittyy vedenpitävästi siihen, joten alus avat-

tujen päätyluukkujen kautta uitetaan altaaseen.

Pienen lisäveden vaikutuksesta säiliötä kannat-
tavat silinterit, painuvat kaivojensa pohjaan ja

säiliössä oleva alus niiden mukana alakanavan
tasalle. Nosto käy päinvastaisessa, järjestyksessä.

Säiliön liikettii tuetaan erityisillä johtokoneis-

toilla. Tunnetuin tällainen laitos on Heinrichen-
burgissa lähellä Dortmundin kaupunkia Dort-
mund-Emsin kanavassa; sen nostokorkeus on
1") m. [,,Suomen vesitiet"; Strukel, „Der Was-
serbau"; Esselborn, „Lehrbuch des Tiefbaues", IL]

J. C-6n.

Sulkuasema, merkinanto- 1. signaaliasema t.

-paikka, josta samaan suuntaan kulkeville

junille päälleajamisen välttämiseksi annetaan
pysähdysmerkki, milloin edellä kulkeva juna
vielä on asemalla tai raiteella ja tie siis „sul-

jettu". ./. C-4n.

Sulkujohto, sähkövirtaiähteen (esim. galvaa-

nisen pariston, induktsionikoneen j. n. e.) napoja
yhdistävä metallilanka.

Sulkujärvi ks. Laaksosalpa.
Sulkukammio ks. Sulku.
Sulkulihakset 1. kurojalihakset ks.

Li hakset, palsta 919.

Sulkumerkit, välimerkit () t. [], joita käy-
tetään parenteesin (ks. t.) alussa ja lopussa erot-

tamaan sitä lauseen t. lausejakson yhteydestä.

Jos parenteesissa on parenteesi, merkitään se

toisenlaisilla s:eillä kuin ulompi parenteesi.

S:ien sijasta voidaan käyttää myös kahta ajatus-

viivaa. — Matematiikassa s. osoittavat, että se,

mikä on merkittynä niiden väliin, on muun
suhteen käsiteltävä yhtenä suureena, esim.
6— (2-J-3) merkitsee, että 2 ja 3 on ensin yhteen-

laskettava ja summa vähennettävä 6:sta. —
„Sanon tämän s.-ien välissä" = sanon tämän ohi-

mennen. A. K.
Sulkusolu ks. I 1 m a r a k o.

Sulkuvirta ks. Sähköinduktsioni.
Sulia, Lucius Cornelius S. Felix

(138-78 e. Kr.), roomal. valtiomies ja sotapääl-

likkö. S. herätti huomiota jo qua-storina taivut-

taes.-aan Mauretanian kuninkaan Bocchuksen jät

tiimiiiin Jugurthan (ks. t.) roomalaisten kä iin

105 e. Kr. N. s. liittolaissodassa S. toimi menes

lyksellisesti ja kukisti konsuliksi valittuna vii-

meiset vastustajat. Sitten ylipäällikkyys sodassa

Po Hiuksen kuningasta Mithridate ta va taan an-

nettiin S : Ilo. multa kansankokous siirsi päätök

sellään ylipäällikkyyden Gaius Mariukselle. Sil

loin S. sotajoukkoineen marssi Kampaniasta Roo-

maa vastaan ja sai sen lall.i.m-a \llal\l. ellii.

Marius julistettiin va.ltioi.kiroukseen ja hänen

!
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puoluelaisiaan rangaistiin ankarasti, Lujittaa]

scc ii ylimyspuolueen valtaa S. Unetti saattaa vall in

muodon samalle kannalle, millä se oli ollut vuosi-

satoja aikaisemmin. Etan teki tribus-kokousten
lainsäädäntötoiminnan riippuvaksi senaatin ii.\

väksymisestä ja rajoitti täten kansantribuunien
toimivallan kokonaan. Suurella menestyksellä S.

taisteli Mithridatesta vastaan sekä pakotti hänet

rauha.m v. 85. Senjälkeen S. järjesti Vähän-
Aasian olot sekä raukaisi kovasti kreikkalai ia.

Keväällä s:; s. saapui lakaisin italiaan muka
naan 40,(l(Hl miestä, voitti vastapunliieen joukot

parissa taistelussa seks tuhosi vihdoin samni-
laiset ja tukaanit Rooman edustalla marras
kuussa 82. Tämän voiton jälkeen S. oli Italian

herrana ja otti näihin aikoihin lisänimen Felix

(onnellinen). Vielä sa.ni. v. S. nimitettiin dik-

taattoriksi järjestämään valtiomuotoa ja lain-

säädäntötoimintaa. S. tyydytti julmasti koston
hilunaan tuomitsemalla vastapuolueen etevimmät
miehet valtionkiroukseeu. Lukuisilla toimen-
piteillä S. koetti palauttaa ja vahvistaa senaa-

tin valtaa. Erityisillä asetuksilla järjestettiin

konsulien ja prsetorien virkatoimia. Vielä koetti

S. vähentää Rooman köyhälistön valtaa supista-

malla viljanjakelua. Sittenkuin S. mielensä
mukaan oli järjestänyt valtion olot ylimysvaltai-

seen henkeen, luopui hän diktaattorinvaltuuksis-

taan v. 79 sekä vetäytyi yksityiselämään. S.

kuoli jo seur. v. maatilallaan lähellä Puteoli'a.

S. oli lahjakas, monipuolinen ja hienosti sivisty-

nyt henkilö, mutta suuressa määrässä itsekäs,

julma ja häikäilemätön. Hänen toimenpiteistään
ja uudistuksistaan vain muutamat jäivät pysy-
väisiksi. [J. Lengle, ..Untersuchungen iiber die

sulkuiisi lm Verfassung" (1899); E. Linden, „De
bello civili Sullano" (1896); Neunheuser, „Die
Retorinen des Sulia" (1902).] E. J. U.
Sullivan [salivan], Alexander Martin

(1830-84), irl. politikko; toimitti 1858-76 „The
Nation" lehteä; kannatti v:sta 1870 homerulea

;

oli 1874-81 alihuoneen jäsen; julkaissut: „Story
of Irelaud" (1867), „New Ireland" (1877). Tun-
nettu politikko oli myöskin hänen veljensä

Timothy Daniel S. (s. 1827), joka
v:sta 1876 toimitti .,The Nation" lehteä ja jul-

kaisi useita niteitä ,,lrish songs". J. F.

Sullivan [salivan], Sir Arthur Sey-
mour (1842-1900). engl. säveltäjä. Toimi sävel

lyksenopettajana Lontoon musiikkiakatemiassa
1865-76 ja senjälkeen erään toisen sikäläisen

musiikkiopiston johtajana (1876-81). Aateloitiin

1883. Sävelsi uvertyyreja ja näyttämömusiikkia
useihin Shakespearen teoksiin, 3 oratoria, 1 sin-

fonian, 1 oopperan („Ivanhoe", 1891) sekä 12 ope-

rettia. Viimemainitut saavuttivat suurta suo-

siota Englannissa ja Ameriikassa, ..Mikado"

(18851 yleisesti muuallakin. /. K.

Sully [syli'], Maximilien de Bfithune
(1560-1641), Rosny'n vapaaherra, S:n herttua,

ransk. valtiomies. Kasvatettiin reformeeratussa
uskossa, otti kunnialla osaa Henrik Navarra-
Iäisen (sittemmin kuningas Henrik IV :n) sota-

retkiin. S. oli Henrikin luotettava ja uskottu
ystävä, vaikka hän, ollen jyrkkä ja karkea luon-

teeltaan, avomielisesti moitti kuninkaan vikoja;

avusti häntä uutterasti Ranskan sisällisten olojen

parantamisessa hugenottisotien hävityksien jäl-

keen. Tuli 1597 raha-asiain johtajaksi, vähensi

SuUy-Prudhomme. (SH.)

uiire-li valtion velkn|a, peluutti lukaisin kruu-
nun menetetyt tilat, poisti turhat virat, jar-

je ii verotuslaitoksen ja edisti varsinkin inaan-

viljelystä. Piti myös huolta tykistöstä ja lin-

noituksista, julkisista rakennuksista ja liikenne
hi tä. Tuli 1604 Poitou'n maahei rai t, 1606

herttuaksi. Henrikin murhan jälkeen S. luopui

viroistaan (16ili: Ludvik XIII kuitenkin i

piti häntä neuvonantajanaan ja nimitti hänet

marsalkaksi. S:n „Oeconomies royales" nimi-

sessä teoksessa kuvataan Henrik IV :n hallitus-

aikaa ja S: n omia toimia; teos ei kuitenkaan
ole .ii\.m luotettava. |Lavisse, ,.s. d'apres ses

memoires" : Dussieux, „fitude biogr! sur. S."l

G. R.

Sully-Prudhomme (syli'-prydo'm], R e n 6

i rangois Armand (1839-1907). ransk. ru-

noilija, s. Pariisissa 16 p.

maalisk. 1839, k. 7 p.

syysk. 1907. Hänen isänsä

oli kauppias ja tältä hän
peri joltisenkin omaisuu-
den. Koulusta päästyään
S.-P. harjoitti teknillisiä

opintoja ja toimi jonkun
aikaa insinöörinä Creu-

sotfssa. Hiin kyllästyi kui-

tenkin tähän toimeen, luki

lakitiedettä ja työskenteli

sitten erään asianajajan

toimistossa Pariisissa.

Mutta pian hän jätti tä-

mänkin uran, opiskeli fi-

losofiaa ja antautui sitten

kirjalliselle alalle. Hän
ihaili suuresti Leeonte de Lisle'ä ja liittyi runoi-

lijana n. s. ..parnassolaiseen" koulukuntaan. V.

1865 S.-P. julkaisi ensimäisen runokokoelmansa

,,Stanc.es et poernes", joka herätti kohta huomiota
ja kiinnitti suuria toiveita nuoreen runoilijaan.

Seur. v. ilmestyi sonettikokoelma ..Les eprcuves",

joka varsinkin muodollisesti kuuluu S.-P: n par-

haisiin saavutuksiin. Siinä esiintyy ensi kerran

täysin tietoisena se masentunut ja surunvoittoi-

nen sävy, joka on vallitsevana piirteenä S.-P:

n

runoudessa. V. 1866 ilmestyi vielä pieni kertova
runoelma ,.Les ecuries d'Augias" sekä muistona
Italian-matkasta sikermä , .Croquis italiens". Niitä

seurasi 1869 kokoelma ,,Les solitudes", jossa ru-

noilijan raskasmielisyys tulee entistään voimak-
kaampana esiin. Siinä ilmenee sen ohella myös-
kin jo selvästi se filosofinen piirre, joka varsin-

kin myöhemmin oli niin oleellista S.-P:n runou-

delle. Sam. v. hän julkaisi käännöksenä l:sen kir-

jan Lucretiuksen runoelmaa .De rerum natura",

varustaen sen erittäin ansiokkaalla filosofisella

johdannolla. V. 1870 runoilija kadotti lyhyessä

ajassa kolme läheisintä omaistaan, näiden jou-

kossa äitinsä, ja tämä ankara isku masensi hä-

net, joksikin aikaa kokonaan. Hänen siitä toi-

vuttuaan syttyi sota ja S.-P. astui vapaaehtoisena

armeian riveihin. Sotapalveluksen rasitukset

mursivat kuitenkin hänen terveytensä, hän sai

halvauksen eikä sen jälkeen enää koskaan täy-

sin toipunut ruumiillisesti. Vaikutelmiaan sota-

ajoilta S.-P. on koonnut pikku sikermään ,.Im-

pressions de la guerre" (1872). Ruumiillisista

kärsimyksistä huolimatta runoilija säilytti kui-

tenkin henkiset voimansa muuttumattomina, ja
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n runosuonensa pulppusi vielä jonkun aikaa

ehtymättä. V. US7'-' ilmestyivät ..La revolte des

fleurs" ja „Les destins"; 1875 hän julkaisi kokoel-

man „Les vaines tendresses", jonka surumielinen

ja toivoton sävy on voimakkaampi kuin edellis-

ten kokoelimiin. Rohkeampi ja toivorikkaampi on

kaunis rui Iina .l.r Xönith" (1876), ..hymni tie-

teelle ja sen voitolle"; se sepitettiin erään aikoi-

naan huomiota herättäneen ilmapallo-onnet tomuu-
den johdosta, V. 1878 valmistui huomattava laa-

jempi runoelma ,.l.a pist iee". ja kymmenen v. myö-
min ilmestyivät „Le bonheur" — Faust-motii-

vin edelleen -kehittelyä — ja lyyrillinen kokoelma
..l.e piisiin" (1888). Tämän jälkeen S.-P. esiin-

tyi vain tilapäisesti runoilijana: filosofiset har-

rastukset ja tutkimukset kiinnittävät etusijassa

hänen mieltään. Hänen tähän alaan kuuluvista

julkaisuistaan mainittakoon: ..De 1'expression

dans les beaux-arts" (1884), ..Reflexions sur l'art

des vers" (1892), ..Que sais-je? Examen de eon-

scienee" (1895) sekä joukko tutkielmia (m. m.
Pascalista) erinäisissä aikakauslehdissä. — S.-P.

valittiin 1881 Hanskan akatemiaan, 1901 hän
sai ensimäisen kirjallisen Nobel-palkinnon. —
Yleispiirtein katsottuna S.-P:n runous on etu-

sijassa filosofista ja tieteellisen katsantotavan
läpitunkemaa — seikka, missä piilee myös sen

heikkous, se kun on enemmän harkittua kuin tun-

nettua. Mutta milloin hän — kuten on laita etu-

päässä hänen aikaisimmissa tuotteissaan — pääs-

tää sydämensä syvimmät ja herkimmät tunteet

väräjämään. on hän tosilyyrikko. Hänen sanon-

tansa saattaa olla miellyttävän yksinkertaista

ja täsmällistä, vaikkakin toisaalta hänen tyy-
linsä on usein kovin teennäistä ja vaikeatajuista.

Hänen säkeistään puuttuu usein väri- ja sointu-

rikkautta, mutta sitä mestarillisempia ne ovat
muodolliselta kokoonpanoltaan, kuten kaikkien
. parnassolaisten". Sellaisenaan S.-P. on luettava
Ranskan kirjallisuuden huomattavimpien laulu-

runoilijoiden joukkoon. — S.-P:n teokset ovat il-

mestyneet useina julkaisuina: „Poesies" (5 nid.,

1877-88), ..CEuvres eompletes" (1882-88; 5 nid.),

,.(Euvres" (6 nid. 1883-1904). [Meissner, „S.-P."

(1895K Gaston Paris, „S.-P." (ruots. 1901); E.

Zyromski, ..S.-P." (1907); C. Ilemon, „La Philo-

sophie de S.-P." 11907).] E. W-s.
Sulosointu 1. tasasointu ks. K o n s o-

n a n s s i.

Sulottaret, naisellisen sulon runolliset olen-

noimat, sulouden haltiattaret, kreik. taruston
khariitit (lat. Gratice, ransk. les Gräces).
Kuvaamataiteissa s. tav. esiintyvät kolmen hen-
non ja hempeän alastoman neitosen ryhmänä.
(Kuva ks. K hari s.) O. E. T.

Sulphur ks. Rikki.
Sulpicius fsiilpi'-], muinaisroom. suku, jonka

jäseniä' olivat m. m. Sullan (ks. t.) vastustaja
kansantribuuni Pubi i us S. Rufus (k. 88
e. Kr.), keisari G a 1 b a (ks. t.) sekä S u 1 p i c i a,

jonka aistilliset runoelmat ovat seuranneet mu-
kana Tibulluksen runokokoelmassa. K. •/. //.

Sulpicius Severus [sillpi'- -r<v -/, (k. n. 420
j. Kr. 1

, ensin asianajaja, sittemmin munkki.
Akvitaania~ta kotoisin. Hänen teoksensa ..His-

toria sacra" esittää maailmanhistoriaa alkaen
maailman luomisesta vuoteen 400 j. Kr. Toi-
sella osalla, jossa esitetään samanaikaisia tapah-
tumia, on lähdekirj allista arvoa. ..Vita Mar-

lini" teoksessa S. S. esiintyy munkkilaisuu
ha i taana ihaili jana, E. A a.

Sulttaani (arab. sullä'n = herruus, hallitsija),

muhamettilaisessa maailmassa hallitsijan arvo-
nimi, jolla alkuaan tarkoitettiin ainoastaan hä-

nen maallista herruuttaan, mutta kalifikunnan
hävittyä hengellistäkin johtoasemaa. A. '/'-/.

Sulttaanikanat 1. purppurakanat fPor-
phyrio) ovat. liejukanan heimoon (Rullidie) kuu-
luva kahlaajasuku. Nokka on melkein pään pi-

tuinen, suora, korkea, paksu ja kova. Otsakilpi

on suuri, varpaat pitkät ja erillään toisistaan.

Takavarpaan kynsi on yhtä pitkä kuin keski-

varpaan. Ruumiin väri sininen. S:oja tavataan
holarktisella. int. ja austr. alueella. — Lajeista

mainittakoon e u r o o p p. s. (P, hyacinthicus),
jota tavataan Välimeren maissa ja Etelä-Venä-
jällä soisissa seuduissa ja riisiviljelyksillä. Ra-
vintoonsa nähden se on osaksi petolintu. Enti-

seen aikaan roomalaiset ja kreikkalaiset elätti-

vät tätä lintua temppeliensä läheisyydessä

E. M-o.
Sulukafferit = s u 1 u ks. K a f f e r i t.

Suluke, kirju]i.. pieni lyijy-kappale, jollaisia

kirjapainossa käytetään erottamaan ladeltua n

sanoja toisistaan, täyttämään vajanaisiksi jää-

viä rivejä j. n. e. Kullakin kirjasinasteella täy-

tyy tietenkin olla omat. keilinmitaltaan yhtäläi-

set s:t. Suurten aukkojen täytteiksi käytetään
s:den kerrannaisia: neliöitä 1. kvadraat-
teja ja t a s a v i a. Tasavia on puolitasavia

(myös kolmas- ja neljäsosia) ja vielä hienompia,
n. s. ohukkeita I. spatsioita. Ohukkei-
den avulla suoritetaan myös n. s. harvennukset,
asettamalla kirjasinten väliin ohukelevyjä, joista

hienoimpia sanotaan hieno-ohukkeiksi.

Sulu-maa (Zulu-land) ks. N a t a 1.

Sulu-meri (Jolö-meri, alankomaalaisten Uin-
doro-Zee), Filippiinien, Palaxvaniu, Borneon ja

Sulu-saariston ympäröimä välimeri Itä-Intian

saaristossa. Itäosassaan yli 4,000 m syvä. -

Alankomaalaiset, nimittävät S:ksi (Soela-Zee)
usein Celebes-merta (ks. t.).

Sulu-saaristo (Jolö-saaristo), Itä-Intian saa-

ristossa, Filippiinien (Mindanaon) ja Borneon
koilliskulman välillä, Sulu-meren kaakkoisreu-
nana, kuuluu valtiollisesti Filippiineihin (Yhdys-
valloille) ; 2,587 km-, n. 35,000 as., muhametti-
laisia malaijilaisia, vähän kiinalaisia ja espan-
jalaisia. — Suurimmat saarista: Basilan, Sulu
ja Taui-Taui. Vuorisia, osaksi korallimuodostu-
mia. Viljavia. Viedään syötäviä linnunpesiä,

helmiä y. m. Kauppa Manilan kiinalaisten

kiisissä. — Saariston asukkaita mainittiin en-

nen aikaan rohkeiksi merirosvoiksi, joiden

ryöstöretkiä eivät alankomaalaiset eikä Borneon
Radza Brooke saaneet taukoamaan. Vasta espan-

jalaiset kukistivat heidät vallattuaan saaret

1876. V. 1899 S:n sulttaani antautui Yhdysval-

tain yliherruuteen. (E. E. K.)

Sulva (ruots. Solfi. 1. Kunta, Vaasan 1.,

Korsholman kihlak., Maalahden- Petä lahden- lieri:

ön-Sulvan-Pirttikylän nimismiesp.; kirkolle To-

byn rautatieasemalta 11 km. Pinta-ala 168,» km2
,

josta viljeltyä maata (1910 5 133 ha (siinä lm
luonnonniityt 1.790 ha). Manttaalimäärä :'.ö31/«8,

talonsavuja 367, torpansavuja 8 ja muita savuja

260 (10071. 3,520 as. (1914), joista suomenkieli-

siä ainoastaan s. 669 ruokakuntaa, joista maan-

!
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\ il jelys pääelinkei ia 395 :l)ä (1901) 5 I I

hevosta, 1,857 nautaa (191 I Kansakouluja I

L915) Säästöpankki. Kunnanlääkäri yhteinen

Maalahden ja Petalahden kanssa (asuntopaikkana
ilalitii. - Teollisuuslaitoksia: Sulvan hi

saha ja mylly; Sundomin höyrj aha ja mylly;
i \ ii m im i j ,i ha ; Sundomin tiilitehda

Kirkonkylän uimitys ..risin' Solf". - Munsmon
laivalaiturista (6 km kirkolta) säännöllinen

diikenne Vaasaan. — 2. Seurakunta,
konsistorillinen, Turun arkkihiippak., Vaasan
alarovastik.; Maalahteen kuulunut vanha kap-

peli, sai kappelioikeudel l(>47, jotka vahvi let-

tiin ltiso (oma kiikku oli olemassa jovista 1626),

määrättiin erotettavaksi itsenäiseksi khrakun
naksi keis. käskykirjeellä 1 p:ltä Inkak. isiin

(ensimäinen vakinainen khra v:sta 1875).

—

Kirkko puusta, rak. 1783 (kellotapuli uusi. v:lta

18701. [K. V. Akerblom, „Mustasaari sockens his-

toria jämte Soll" j. n. e. (Vaasa 11(14).]

/.. // m n.

Suma (von. Surnskij /».«;, h. kauppala Vienan
meren rannikolla, Sumajoen varrella, 4 km ylä-

puolella joen suuta. Arkangelin läänissä, Kemin
piirikunnassa, 1.427 as. (1907), joista karjalai-

sia 219. Pääelinkeinot ovat kauppa, merenkulku
ja kalastus (40 turskanpyynti- ja 20 seldinpyynti-

alusta) ; vilkas liikeyhteys Muurmanin rannikon
ja Norjan sekä myöskin Novaja Zemljan kanssa.

Säännöllinen matkustajaliikenne Solovetsin luos-

tariin, Kemiin y. m. Laivaveistämöitä. — S:n
kauppalan perustivat novgorodilaiset 1436; se

joutui Maria Boretskajan suurten lahjoitusten

keralla Solovetsin luostarin (ks. t.) omaisuu-
deksi v:sta 1450. L. H-nen.
Sumakki (saks. Sumach, < arameank. sum-

ma'k = ,,punainen väri") on nahkan valmistuk-

sessa käytetty parkitusaine, jota saadaan Etelä-

Euroopassa kasvavien s.-pensaslajien (Rhits co-

riaria, R. cotinus, Coriaria myrtifolia) lehdistä

ja versoista. Käytetään kypsyttämiseen ja

jälkiparkitsemiseen päällis- ja korutavaranah-
koja valmistaessa ks. Nahka, P a r k i k s e t,

S a £ i a a n i. J. A.
Sumarokov [-rö'-]. Aleksandr Petro-

vits (1718-77), ven. runoilija, vanhaa aatelis-

sukua, syntynyt likellä Lappeenrantaa. Isä, Pie-

tari Suuren kummipoika ja konfiskatsionikans-
lian ylituomari, oli aikalaisekseen sangen sivis-

tynyt mies ja kirjallisuuden harrastaja. Poika
pantiin maa-armeian aateliseen kadettikouluun
ja kirjoitti jo kadettina ollessaan runoja Tredja-

kovskijn ja ransk. esikuvain mukaan. Koulusta
päästyään lian palveli sotilaskanslioissa ja kir-

joitti samalla ahkeraan runoja ja näytelmiä.
V. 1747 hän julkaisi „Horev" nimisen murhenäy-
telmiin. Se oli ensimäinen ranskalaisen klassi-

sismin mallin mukaan tehty ven. draama, joka
saavutti suuren menestyksen ja joudutti vaki-

naisen ven. näyttämön syntyä. Sitä ennen esitet-

tiin S:n näytelmiä kadettikoulussa ja hovissa:

1750 ..Hamlet", ..Sinav ja Truvor", „Artistona"
ja huvinäytelmät ..Kummalliset" ja „Tressoti-

itius" ja 1751 „Semira". Kun keisarinnan mää-
räyksestä 1756 oli perustettu vakinainen teat-

teri, tuli S. sen johtajaksi; hän hoiti tehtä-

väänsä taidolla ja rakkaudella v:een 1761 asti.

jolloin hänet erotettiin johtajan toimesta. Hänen
lukuisista näytelmistään, jotka hän kirjoitti

tavatl m nopeasti, mainittakoon vielä ...laro

polk ja liimi/.a" . 1768), „Vj eslav"
1
176J

Dimitrij" ii77ii ia Mstislav" (1774). Sitäpaitsi

hiin on kirjoittanu! juuren joukon runoja. Erit-

täin aikana arvostaan oli S. alitin iidaSM
m. m. Lomonosovin ja Tredjakoi kijn kanssa —
viimemainitusta hiin on tehnyl pilaa näytelmä
„Tressotinius" ja -ik-i häntä usein kuvataan
nauiettavan itserakkaaksi. |.,.i.lli uidessa S.

kuitenkin näyttää olleen suoraluontoinen ja v&S

ryyttä vihaava mies. Aikalaiset pitivät häntä

suurena runoilijana, nimittäen häntä ..Pohjolan

Racine"ksi, myöhemmin on häneltä tahdottu iii-

tää kaikki merkitys kirjailijana. Hiilien näyte!

niänsä ovat kyllä mukaelmia ranskalaisista alku-

teoksista ja ..Hamlet" Shakespearen tunnetusta
draamasta, mutta ne ovat eiisiin usin i ven tl usin.L

draamoina kasvattaneet venäläistä yliia;i ik i

myoBkain voi kicltii S:n melkoista lahjakkuutta,
./. ./. M.

Sumatra, Alankomaiden Itä Intiaan kuuluva

aari, läntisin ja Borneon jälkeen suurin iii

Intian saarista, Malakan etelä- ja lounais- sekä
laavan länsipuolella, suurin pituus kaakosta luo

teiseen 1,650 km. suurin leveys 400 km: 434,000

km-, n. 4.i milj. as. (1905), joista n. 8,

eurooppalaista, ja 100,000 kiinalaista. — Maja-

kasta S:n erottaa Malakka-salmi, Jaavasta Sunda-
salmi. Rannikot ovat verraten Iahtirikkaat,

vaikkeivät lahdet ulotukkaan syvälle sisämaa hau.

Lii nsi rannikko on korkeata; sen edustalla 50-75

km päässä on jono hallinnollisesti S:aan luet-

tuja saaria: Babi (Simeuloe), Nias, Batu (Batoe),

Mentavvi-ryhmä, Engano y. m. Itärannikko on
alavaa, riimeistä; sen edustalla on useita mata-
loita rannikkosaaria sekä Banka-salmen S:sta

erottama Banka. — S:n geologinen rakenne ja

kehityshistoria on vielä vähän tutkittua. Suess

pitää S:aa Birman vuoristojen jatkona. Pinnan-
muodostuksessa läntinen verraten kapea vuori-

seutu erottuu jyrkästi pohjoisessa kapeasta, ete-

lään levenevästä idän alankoalueesta. Vuori-

perustassa pohjimmaisina ovat gneissit, kvartsii

tit y. m. s., jotka olivat poimuttuneet ja kulu-

neet silloin kuin niille kerrostui kivihiilikauden

ja nuorempien kausien kerroksia. Alemmilla seu-

duilla on laajalti tertiäärisiä aineksia ja alan-

got ovat alluvionien peitossa. Tuliperäinen toi-

minta on yhä vilkasta. S:n korkeimmat huiput

ovat tulivuoria, jotka kaikki ovat länsirantaa

lähellä olevassa jonossa: Indrapura (3,805 myi.
merenp.), Luseh (3,700 m), Dempo (3,120 m),

Pasaman (2,912 m) y. m. — Pääjoet virtaavat

kaikki itärannikolle: Simpang, Deli, Panei-Bila,

Rokan, Siak, Kampar, Indragiri, Hari-Djambi.
Palembang 1. Musi. Useat näistä ovat pitkälti

kuljettavia (Musi n. 400 km. Djambi n. 800 km),
osaksi merialuksillakin. Vuoristoalueella on muu-
tamia järviä: Laut Tawar, Toba (kraaterijärvi:

1,300 km2
), Manindjau, Singkara. Ranua.

—

Ilmasto alangoilla sangen kuuma kautta koko vuo-

den, vaihdellen eri kuukausina +26.2°C-+ 27.ä°C

(päiväntasaaja kulkee keskeltä S:n poikki),

epäterveellinen, 1,200 m yi. merenp. viileämpi ja

terveellisempi. Kaikkina kuukausina sataa run-

saasti, runsaimmin kuitenkin loka- ja joulu

kuussa. Vuotuinen sademäärä 2,500-4,800 mm.
Pohjoisosan vuoristoylängöillä sataa vähemmän.
— Kasvillisuudelle sisämaassa, 1,000-1,800 m yi.
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merenp. antavat leiman rehevää alang-heinM
l

i
ivrata Kcenigii) kasvavat savannit, jotka

paikoin tunkeutuval alas 200-250 m yi. merenp.

Vlangol ia savannien väliset alueet oval sankan

aarniometsän (palmuja, banaaneja, kasuariineja,

ja 3/j/rtaceee-lajeja, ylempänä Podocarpus-,

Kurtin. Gordonia-, \tyrica- y. m. lajeja) pei-

tossa. — Eläimistö tavattoman laji- ja yksilö-

rikasta: mainittakoon elefantti, sarvikuono, ta-

piiri, antiloopit, uninalliani inseita muita apina-

lentävä mäki (Oaleopitlieous), lentävä

kettu, tiikeri. musta pantteri. malai jilainen

karhu, sarvilintu. argusfasaani, useita käärme-

lajeja, krokotiili y. m. Hyönteismaailma erin-

aisen rikasta. Asukkaat kuuluvat malaiji-

l.ii i ii liuun iks. I.i. jonka eri heimoja ja ryh-

miä oval atsinilaiset (pohjoisessa), battakit 1.

battal orang ulut ja orang-lubut ivillejä, mel-

kein tuntemattomia), menangkabut (verraten

kehittyneitä; Padangin tienoilla), redjangit,

lampongit y. m. He ovat joko pakanoita tai

muhamettilaisia; kristinusko on voittanut jalan-

sijaa etupäässä vain länsirannikolla, jossa on n.

32,000 alkuasukaskristittyä ja 300 lähetysasema-
koulua. — Pääelinkeinona on maanviljelys, joka

tuottaa riisiä, maissia, bataatteja y. m. omiksi
tarpeiksi, myöskin erinomaista tupakkaa (plan-

i ia varsinkin pohjoispään itärannikolla,

Deli'ssä y. m.; 1912 saatiin 20 milj. kp tupak-
kaa), kahvia (Palembangista ja länsirannikolta),

muskottia, pippuria y. m. vietäväksi. Metsistä

saadaan useita tärkeitä vientitavaroita: kumia.
kautsukkia, gambiiria, rottinkia, kopraa y. m.
Mineraalikunnan tuotteista mainittakoon vaski

(Padangin tienoilla), kivihiili (Atsinissa y. m.),

polttoöljy (Atsinissa, Palembangissa y. m.), kulta

y. m. Käsityö ja teollisuus kehittymätöntä. —
Maanteitä on jonkun verran Palembangissa, Lam-

gissa ja länsirannikolla, jossa myös ovat
useimmat S:n rautateistä (1913 kaikkiaan 1.055

km). — Tärkeimmät satamakaupungit ovat Pa-
dang ja Benkulen (Benkoelen) länsirannikolla,

Palembang S:n suurin kaupunki. 60.985 as.

1 905 ' Musi-joen suistomaassa ja Medan, molem-
mat itärannikolla. — Hallinnollisesti S. kuuluu
Alankomaiden Itä-Intian kenraalikuvernööri-
kuntaan. Paikallishallintoa varten S. on jaettu
residenttikuntiin : Atsin (Atjeh) pohjoispäässä,
S:n länsirannikko ynnä Tapanuli (Tapanoeli) ja
Benkulen (Benkoelen) länsirannikolla. Lampong
eteläpäässä, S:n itärannikko ja Palembang itä-

rannikolla, harineen 420,384 km 2
, 4,029.503 as.

15), joista 7.969 valkoista. Palembangin ja
B:n itärannikon välinen Indragiri ei kuulu yllä-

main. residenttikuntiin. vaan Riouvviin (ks. t.),

jonka keralla se muodostaa Riouivin residentti-

kunnan. — Historia. S. oli jo varhain hin-

dulaisen sivistyksen vaikutuspiirissä; 700-luvulla
Ki-ki X:s-a oli voimakas hindulaisvaltakunta ja

monessa paikassa on hindulaistemppelien rauni-
oita. Mutta 1200-luvulla islamilaisuus alkoi
tunkeutua maahan, hävittäen tieltään hindulai-
suuden. Ensimäiset eurooppalaiset saapuivat

an 1509, jolloin portug. Diogo Lopez de
'ira miehineen tuli sinne. Kuitenkin vasta

alankomaalaiset 1600-luvun puolimaissa saivat
ivan jalansijan, ensin pitkän aikaa kauppaa

käytyään S:ssa, ollenkaan sekaantumatta sikä-

läisiin valtiollisiin kysymyksiin. V. 1685 eng

lantalaiset miehittivät Benkulenin ja 1

7

VI ."> 1811

Englanti omisti Alankomaan oikeudet S:aannäh
den. V. 1825 Englanti kuitenkin luopui Benku-
lenista, ja alankomaalaiset saivat ulkomaisilla

kilpailulta rauhassa jatkaa S:n asteittain tapah-

tuvaa valtausta, joka vuosisadan vaihteessa oli

loppuun suoritettu. E. E. K.

Suniba (myös Tsendana „santelipuusaari"

;

alankoni, kirjoitustapa Soemba, Tjendana, myös
Sandelbosoh) , saari Alankomaiden Itä-Intia a

Pienissä Sunda-saarissa, Flores-saaresta etelään,

tämän ynnä Timorin ja inuutamain pienempien

saarten ympäröimän .Savu- (Savoe) meren lou-

naisreunana; 11,082 km- ikaakossa oleva pieni

Savu-saari lukuunotettuna), n. 200,000 muhamet-
tilaista malaijilaista. — Sisäosan täyttää ylä

tasanko (korkeimmat kohdat n. 1,000 m yi. me-

renp. i. jossa ilmasto on terveellinen. — Tuot-

taa maasta vietäväksi puuvillaa, hevosia, syö! ä

viä linnunpesiä, kilpikonnankuoria y. m. Kauppa
etupäässä bugilaisten ja arabialaisten käsissä.

Pääkauppapaikka Waingapu (\Vaingapoei koil

lisrannikolla. — Kuuluu hallinnollisesti Timorin

residenttikuntaan.

Sumbawa (alankoni, kirjoitustapa Soembaioa),

saari Alankomaiden Itä-Intiassa, Pienissä Sunda-

saarissa, kolmas saari Jaavasta itään, lännessä

(Lombokista) Alas-, idässä (Flores-saaresta) Sapi-

salmen rajoittama; 14,739 km 2 (rannikkosaari

neen), n. 75,000 as., joista n. 11,000 makassari-
lai-ta ja bugilaista. — Pohjoisesta tunkeutuu

pitkä S:n-lahti, jakaen S:n kahteen pääosaan.

itäiseen ja läntiseen. S. on vuorien täyttämä;
us at tuliperäistä syntyä. Pohjoisessa on Tam
boran tulivuori (2,760 m yi. merenp.). jonka

purkauksessa 1815 sai surmansa 42,000 henkeä,

samalla kuin se itse luhistui 1,600 m matalam-
maksi entistään. Luonto, ilmasto, kasvillisuus

y. in. muistuttavat Jaavaa. Alkuasukkaat, isla-

min oppia tunnustavat malaijilaiset (sisämaassa

pakanallisia, melkein tuntemattomia vuoristo-

laisheimoja) harjoittavat elinkeinonaan etu-

päässä maanviljelystä. Saarelta viedään hevo-

sia, puhveleita, kuivattua lihaa, vuotia, syötäviä

linnunpesiä, riisiä y. m. — Hallinnollisesti S.

kuuluu Celebeksen residenttikuntaan, jakaan-

tuen neljään kotimaisen sulttaanin hallitsemaan

valtioon: S., Dompo. Sanga.r ja Bima. — S :n sult-

taanikunta ryhtyi 1674 suhteisiin Alankomaiden
Itä-Intian komppanian kanssa. /•,'. /•.'. A".

Sumen (turk. Samia), piirikunnan linnoitettu

pääkaupunki Koillis-Bulgaariassa, Balkanin poh-

joisrinteellä olevassa laaksopaiuanteessa, ratojen

risteyksessä; 22.225 as. (1910), joista n. l
j3 ma)aa

mettilaisia. — Lähes 50 moskeiaa, puolisenkym-

mentä kirkkoa. Harjoitetaan kankaiden ja

nahan valmistusta. — S. vallitsee Itä-Balkanin

soliin ja Tonavan ylikulkupaikkoihin johtavia

teitä ja on siitä syystä sotilaallisesti hyvin tär-

keä paikka. — S:lla onkin ollut hyvin huomat-

tava merkitys Bulgaarian sotahistoriassa, var-

sinkin turkkilaisten ja venäläisten väl

sodissa.

Sumer (ass. mät Sumeri), bab.-ass. nuolenpää-

kirjoituksissa ainakin Hamumrapin ajasta ai

käen käytetty Etelä- ja Keski-Babylonian nimi-

tys, jota sumerilaisten kielessä vastaa Kingidn.

Kengi(n) tai paikallissijäinen Kingira muoto.

Ehdottomasti hylättävä ei ole arvelu, että Sumer
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on foneettista tietä kehittynyt Kengin tai Ken
sanasta. Koska Babylonian nimenä V:ssa

T:ssa esiintyy Sn*r (luettu Sinear; ks. Sineä-
r i n maa), < > n arveltu että Sinear < *Sengir

Kengin. ff. T t.

Sumerialaiset ks. Sumerilaiset.
Sumerilaiset, muinaisen Sumer (ks. t.) nimi-

sen maan esi-seemiläiset i
toisin K. Meyer) asuk-

kaat, ehkä EtelB Babylonian ensimäi el asuja

inel. ainakin sen eiismiaineii sivistyskansa, jonka

olemassaolosta ja myöhemmästä historiasta arkeo-

logiset löydöt ja nuolenpääkirjoitukset yksin

antavat tietoja. Olettamus, että Babyloniassa en-

nen seemiläisten tuloa asui ei-seemilainen kansa.

sai alkunsa, kun Assurba nipalin kirjastosta löy-

dettiin tauluja, joissa huomattiin ei-seemiläistä

tekstiä. Henry Ravvlinson nimitti tuota kansan
a k k a (1 i 1 a i s e k s i. Toiset tutkijat (Halevy

y. m.) sitävastoin välittivät, että nuo kirjoituk-

set ovatkin seemiläisiä, multa jostakin syystä

laaditut salakirjoituksen muotoon, ja johdon-

mukaisesti kielsivät ei-seemiläisen kansanainek-
sen olemassaolon. Kun Babyloniasta nyttem-

min on löydetty suuri joukko hyvin vanhoja ei-

seemiläisiä nuolenpääkirjoituksia ja on opittu

lukemaan niitä, ei mitenkään voi epäillä ei-see-

miläisen rodun eläneen Babyloniassa. Mutta sitä

ei enää ole sanottava akkadilaiseksi, jolla nimi-

tyksellä nyttemmin tarkoitetaan Pohjois-Babylo-

niaau tunkeutunutta seemiläistä kansaa ja kieltä

(=assyria), vaan sitä on assyrialaisten käyttä-

män nimen mukaan nimitettävä sumerilaiseksi.

Jos riitakysymys s:n olemassaolosta siis on lo-

pullisesti ratkaistu, niin kysymys s:n ja heidän
kielensä sukulaisuussuhteista muihin kansoihin
ja kieliin vielä on ratkaisematta. S:n ruumiilli-

set, tuntomerkit ovat kuvanveistoksista päättäen
suippo, suoravartinen, suhteellisesti hoikka, nenä.

jonka juuresta matalanlainen takakenoinen otsa

kohoaa, vinot silmät niinkuin mongoleilla, ulko-

nevat poskipäät, pieni suu. kapeat, kaarevat huu-
iet, lyhyt alaleuka. Ainakin myöhemmissä ku-

vissa s. säännöllisesti esiintyvät parrattomina ja

kaljupäisinä. toisin kuin heidän jumalansa ja

seemiläiset. Sumerin kielestä on yleensä

oltu yhtä mieltä, ettei se ole sukua seemiläisille

eikä indoeuroopp. kielille. Muuten on väitetty sen
olevan sukua jos jollekin kieliryhmälle, varsin-

kin j.turaanilaiselle", ..suoma la is- turkkilaiselle",

altailaiselle (Oppert, Lenormant, Hommel), kii-

nan kielelle (Terrien de Laeouperie, Ball) y. m.
Altailaista (,,suomalaista" i hypoteesia kannatti-

vat m. m. J. W. Lagus ja Yrjö Koskinen (joka

vertasi toisiinsa Sumer ja Suomi sanoja). Kiel-

tävälle kannalle asettuivat sitävastoin lopulta

(1S83) Donner ja alusta alkaen Ahlqvist, joka
suositti kaukaasialaisia kieliä sumeriin verratta-

viksi (1878). Ensimäinen, joka kosketteli sume-
rin suhdetta näihin kieliin igeorgiaan), oli Hom-
mel (1884). Mutta kaikkia näitä vertailuja hait-

taa aivan riittämätön kielentuntemus, minkä
vuoksi niihin perustetuilta johtopäätöksiltä puut-

tuu tieteellinen arvo. Huomattavampi on Tse-

retheli'n seikkaperäinen tutkimus ..Sumerian and
Georgian" (1913-16). Sumerin sukulaisuussuhtei-

den määräämiselle tarpeelliset tieteelliset edelly-

tykset ovat viime aikoihin saakka olleet riittä-

mättömät. Vasta nykyään on löydetty suurehko
määrä alkuperäisiä sumerilaisia tekstejä, joiden

kieltä assyrialai I ppineidert riittämätön kie-

lentaito ei ole päässyt himmentämään, Suurta
a kelta sumerologian alalla merkitsi van-

hojen sumerilaisten kuningasten tekstien kään-
täminen, jonka suoritti Thureau-Dangin (1905),

Saycen, Lenormanfin, Hommelin, Sauptin, Ami
audin. Zimmernin, Jensenin y. m. esitöiden perus-

talle Langdön laati sumerin kieliopin (1911).

Mutia luotettavan pohjan sumerin kielen tunte-

miselle tarjosi vasta Delitzsch kieliopillaan ja

sanakirjallaan M914i. Sumerin kielessä esiinty-

vät äänteet ovat vokaalit a, e, i, u ja konsonan-
tit b, i>, g, I. , d, i. I. m, n. i. gl (velaarinen spi-

rantti > assyr. In. z, g, g. Kaikki kantasano jen

konsonanttise! loppuäänteet pyrkivät häviämään
piulii ..veli", gufd) ..härka". ki(n) „maa", di-

ri(g) ..täysi". .Y äännettiin toisinaan palataalina

niinkuin ;/, m samoin niinkuin rj, jota myös mer-
kitään i/:llä tai sanan sisässä ng:\\&, josta > g,
esim. dimer = ,,jumala" = dingir, digir, immadate =

..hiin lähestyi" = ingadate, gal ..suuri" = moi. Tä-
män eroavaisuuden perustalla on oletettu kaksi

murretta eme-ku ja cme-sal, joilla nimityksillä

luultiin tarkoitettavan ..herrain" ja ..naisten"

kieltä, mikä käännös kuitenkin on väärä. Koska
kiilteissä mainitaan muitakin eme-lajeja, esim.

emi '/»/-..suuri kieli", rmc-sukud — „ylevä kieli",

nm -sidi = ,,oikea kieli", ei luultavasti tarkoiteta
varsinaisia murteita, vaan ehkä erilaisia kielen-

käyttötapoja tai kirjallisuuden lajeja. Eme-sal
esiintyy etupäässä kulttirunoudessa. minkä vuoksi

tämä nimitys lainasanana umi-sallu assyrias^a

merkitsee katumusvirttä. Se tosin suosii m-ään-
nettä in)g:i\ sijasta, mutta m:n sisältäviä juuri-

sanoja esiintyy myös historiallisissa teksteissä

ja loitsuissa y. m. käytetyssä rahvaankielessä.
Itsenäiset personaalipronominit ovat sing. mafej,
-m ri ja on, plur. mene (< ma-\-ene = „minä-j-
liän"), zvne (< za-\-ene) ja enenene (< eme-j-

enene = „hän-|-hän"). Nominin ja verbin kanta-
sanat ovat enimmäkseen yhteisiä ja alkuaan näh-
tävästi kaikki yksitavuisia. Kieliopillisia sukuja
ei eroteta. Nominien monikko muodostetaan
yksikköä kertaamalla, esim. fciir = „maa", kur-

kurra = „maat", tai cme-päätteellä, esim. dingirr-
i ne = „jumalat". Sijasuhteisiin nähden huoma-
taan, että subjektiasemo aina, objektiasemo,
lokatiivi, datiivi ja genetiivi usein jätetään mer-
kitsemättä erityisillä affikseilla. Genetiivin taval-

liset päätteet ovat ka ja gc, esim. Gudea en Nin-
girm-ge = „Gr. N:n pappi"; dingir-galgal-Lagas-
g-ene - ..Lagasin suuret jumalat", vrt. dingir-

galgal-ene = „suuret jumalat", dingir-galgal-ene-
i/c = ..suurien jumalien". Prepositsioneja ja post-

positsioneja on parikymmentä. Verbijuuret ovat
joko yksinkertaisia (enimmäkseen yksitavuisia,

esim. ag = ,,tehdä". lal - ,,punnita, maksaa",
harvemmin kaksitavuisia nk. bulugh = ,,kiireh-

tiä") tai yhdistettyjä nominista ja ver-

bistä, esim. su-gibil-ag (uusi-|-tehdä = , .uudistaa"),

jolloin kumpikin osa säilyttää itsenäisyytensä

niin. että pre- ja infiksit astuvat niiden väliin,

tai erinäisillä lisäkkeillä laajennettuja. Paljas

verbikanta esiintyy sekä infinitiivinä että parti-

siippina ja imperatiivina, mutta näillä on myös
erityiset muodot. Aikamuodot ovat preteriti ja

preesens; jälkimäisessä esiintyy kantaosa
i'-päätteellä laajennettuna, esim. in-lal = ,,hän

maksoi", in-lal-es = ,,he maksoivat", in-nan-lal =
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..hiin maksoi sen", »ti lal i „hän maksaa", in-lal-

ene = „he maksavat", ghe-lal = ..hän maksakoon",
(ju-lui = ,,tahdon maksaa", ga-na-lal = , .tahdon mak-
saa hänelle", ga-ra-lal = ..tähden maksaa sinulle"

j. n. e. Sumeri on aito-agglutineeraava kieli,

joka valoinkin suosii prefiksejä H munent i\ i

ominaisuus on samanmerkityksellisten taivutus-

affiksicn paljous. Indikatiivin ;J:nnen persoo-

nan subjektiprefiksin in:in (•hella esim. käytet-

tiin pariakymmentä muuta preformatiivia: e, eme,

lm. mu, »en, ban, mun, il>. ab, ui y. m. Kardi-

naali.sanat 1-10 ovat: as. min, ci. lim(mu), i(a),

(ie-, uinun (tm»n = 5-J-2), its.su. ilimmu (= 5-J-4)

ja (ghju.

S:n historiaa ei voida kirjallisten lähtei-

den avulla seurata pitemmälle kuin 4 : nteen vuosi-

tuhanteen. Vanhimmat tietomme näkyvät koh-

distuvan K es (Opis) nimiseen kaupunkiin, missä

Scheilin julkaiseman luettelon mukaan ensin hal-

litsi 6 ruhtinasta (palesi. lugalj 99 vuotta. Heitä

seurasi Kisissä 8 ruhtinasta, joiden hallitus-

aikojen erät tekevät 1 92 v.. mutta summaksi on
merkitty 586 v. Koska muista kirjoituksista

tunnetaan ainakin 10 muuta Kisin kuningasta,
joista Mesilini näkyy eläneen n. 3100 e. Kr.,

niin luku 586 luultavasti tarkoittaa Kisin valta-

kunnan koko olemassaolon aikaa. Kisistä valta

siirtyi Unikin mahtavalle kuninkaalle Lugal-
zaggisille ja 25 v:n kuluttua Akkadin Sarru-
kenille (ks. Sargon). Hänen ja hänen seuraa-

jiensa Rtmusun, Manistusun, Naräm-Sinin,
Sarkallsarri'n y. m. edustama seemiläinen yli-

valta kesti 197 v.. kunnes Urukissa jälleen pääsi

valtaan sumerilainen dynastia, joka hallitsi 26 v.

Kovan iskun sekä s:n että heidän kanssaan kil-

pailevien seemiläistenkin vallalle tuotti gutu nimi-

nen kansa, joka asumasijoiltaan. luultavasti ali-

sen Zab-virran tienoilta, niissä se asuskeli vielä

Assyrian sargonilaisten aikoina, kaupunkeja ja

temppelejä polttaen ja hävittäen hyökkäsi Sume-
riin ja perusti sinne oman valtakunnan. Edellä-

main. luettelo päättyy tiedonannolla, että gutfln

kansa riisti vallan Urukilta. Sen kuninkaista
tunnetaan, paitsi Sarlak, joka oli Sarkalisarri"n

aikalainen. Lasirab, Sium, Enridapizir, Sarati-

gubisin ja Tirikän, mutta tuntematonta on,

kuinka kauan tuota muukalaisvaltaa kesti. Lopun
siitä teki Urukin sumerilainen kuningas Utu-
khegal, joka voitti ylpeän Tirikänin ja perusti

3:nuen urukilaisen hallitsi jasuvun. Sitä seurasi

ennen pitkää Urissa hallinnut dynastia, jonka
jäsenistä (Ur-engur, Dungi. joka ulotutti val-

tansa Elämiin ja Pohjois-Babyloniaan. Pur-Sin,
Gimil-Sin ja Ibi-Sin) ainakin jälkimäisillä on
seemiläiset nimet. Viimeinen heistä. Ibi-Sin.

rakennutti turvaksi Sumeriin hyökkääviä amori-
laisia (seemiläisiä) vastuan ..amorilaismuurin"
ja joutui lopulta vankina Elämiin. Sellaisten

olojen vallitessa kohosi Isinissä 225 V. kestänyt
valtakunta, jonka hallitsijat ylläpitivät s:n tra-

ditsioneja. vaikka he nimistään päättäen ehkä
olivat maahan kutsuttujen amorilaisten palkka-

ien päällikköjä. Säilyttyään vielä n. 103 v.

sen jälkeen, kuin amorilainen Hammurapi-dynastia
perusti valtansa Babyloniin, Isinin valtakunta
näkyy saaneen häviönsä Larsan kuninkaan Arad-
Sinin ja Babylonin kuninkaan Sin-muballitin
yhteistoimesta, jälkimäisen 17:ntenä hallitus-

vuonna. Jos amorilaisvalta Babvlonissa alkoi

n. 2225 e. Kr. iKugler. Meyer; v. 2232 Fnguadiu
mukaani, saadaan edellä kerrotusta seuraava
likimääräinen kronologinen taulu: Kesin valta

kunta (99 v.) n. 3483-3385, Kisin valtakunta.

(586 v.) n. 3384-2799, Urukin l:nen valtakunta
(25 v.) n. 2798-2774, Akkadin valtakunta (197 v.)

n. 2773-2577. Urukin 2:neii valtakunta (26 v.)

n. 2576-2551, gutfllaisten yliherruus n. 2550-2500,
Urukin 3:s valtakunta n. 2500-2470, Urin valta-

kunta (117 v.) n. 2469-2353, Isinin valtakunta
(225 v.) n. 2352-2127 ja Babylonin 1 :nen dynas-

tia n. 2225-1926 e. Kr. Näihin kronologisiin

puitteisiin on muidenkin s:n valtakuntien his-

toria sovitettava, m. m. Lagaäin ja Umman
(ks. Babylonia, palsta 783, ja Gudea).
Lagasin ruhtinaista tunnetaan ainakin 36 nimeltä,

ja 22:Ita on säilynyt kirjoituksiakin. Heistä oli

Lugal-sag-engur Mesilimin aikalainen. Urnina ja

hänen poikansa Eannatum, Enannatum I sekä
hänen jälkeläisensä Entemena ja Enannatum II

elivät n. 3000-2825 e. Kr. Yhteiskunnallisena
uudistajana tunnettu vallananastaja Urukagina
oli Lugalzaggisin ja Sarrukenin aikalainen, hänen
poikansa Engilsa Manistusun, Urbabbar Naräm-
Sinin ja Lugalusumgal Naräm-Sinin ja Sarka-
lisarri'n aikalaisia. Gudea eli ehkä jo n. 2500
e. Kr., sillä hänen poikansa Ur-Ningirsu näkyy
olleen Dungin (n. 2452-2394) aikalainen.

S :n kulttuuri edustaa ihmiskunnan kaik-
kein vanhimpia ennätyksiä sivistyksen alalla

niin että ainoastaan Egyptin kulttuuri voi vetää
sille vertoja. Sen esihistoriaa tosin ei voida
seurata kivikauteen saakka, koska sen aikakau-
den tuotteet Sumerissa ainaiseksi ovat hautautu-
neet Tigris- ja Eufrat-virtojen vuotuisten tul-

vien jättämään liejuun. Ensin tutustuessamme
s: iin 4:nnellä vuosituhannella e. Kr. heidän kult-

tuurissaan jo on pronssi- (1. oikeammin vaski-)

kauden tunnusmerkit, ja sen tärkeimmät ilme-

nemismuodot ovat jo täysin vakiintuneet. Keino
tekoiselle alustalle he rakensivat poltetuista tai

polttamattomista tiilistä asumukset itselleen ja
jumalilleen. Heillä oli viljalta lampaita ja nauta-
karjaa. Maan kasvullisuutta he järjestivät ja

lisäsivät huolellisesti hoidetuilla kanavilla ja

kastelulaitoksilla. He harrastivat taidetta ja käyt-

tivät vaskisia aseita. Ja he olivat kuvakirjoi-

tuksesta kehittäneet kirjoitusjärjestelmän, jonka
merkeillä ei osoitettu ainoastaan käsitteitä, vaan
myös tavuja. Kaikki tämä edellyttää monien
vuosisatojen esitöitä. S:n kulttuuri, jonka kukois-

tus näkyy saavuttaneen hui[»punsa Gudean aika-

kaudella, joutui 3:nnella vuosituhannella maahan
tulleiden seemiläisten perinnöksi, jota he muo-
dostelivat ja kehittivät oman luonteensa mukaan.
S:n ääretön vaikutus babylonialaisiin ja assyria-

laisiin kuvastuu selvästi lukemattomissa sumeri-
laisperäisissä lainasanoissa, joita assyriassa käy-

tettiin uskonnon, mytologian, kirjoitustaidon,

rakennustaiteen ja ammattien aloilla sekä asei-

den, metallien, kasvien, eläinten, tautien y. m.
nimityksissä. Samoin ilmenee tuo vaikutus tai-

teessa, uskonnossa ja kirjallisuudessa. Babylo-

nian jumaliston tärkeimmät tyypit ovat Sume-
rista lähteneet, ja kirjallisuuden alalla on huo-

mattu, että suuri joukko alkuperältään seemiläi-

siksi luultuja kaunokirjallisia tuotteita, hyu jä,

psalmeja, rukouksia ja kertomarunoja, m. m.

luomiskertomus ja Grilj imi runo, on käännetty

I
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tai jäljennetty sumerilaisista alkuteoksista, 8um<
tilaisen kulttuurin vaikutuksen silmiinpistävin!

piä todisteita on kuitenkin se, että seemiläiset

(niinkuin elamilaisetkin, ks. Elam) heiltä laina

sivat nuolenpääkirjoituksen (Us. t.) ja että

rin kieli heillä säilyi oppineiden viljelemänä

pyhäni kielenä kauan senjälkeen kuin s. olivat

erityisenä kansana hävinnee! olemasta, ja em
moisena eli melkein yhtä kauan kuin assyria

itse. Sumerin kielellä "li siten kautta vuosi-

satojen samanlainen asema kuin latinan kielellä

keskiajalla. Toisella puolen pit källinen kosketus

seemiläisten kanssa ei saattanut olla jättämättä

syviä jälkiä s:n sivistykseen. Nain ollen, var-

sinkin luteen nykyisellä kannalla, ei aina voida

varmuudella erottaa toisistaan s:n ja muinais-

seemiläisten kulttuuriennätyksiä. S:n kulttuurin

tärkeimpiä ilmiöitä on sentähden esitetty jo

artikkelissa Babylonia iks. t.).

[Radau, „Early Babylonian history" (1900);

Meyer, „Sumerier und Semiten" (1906), sama,

„Geschichte des Altertums" (3:s pain., l g 1913);

King, ...\ history of Sumer and Akkad" (1910);

Maailmanhistoria, ..Itämaat"; — \Yeissbach, „Die
-nmeriselie Frage" (1898); Halevy, „Precis d'allo

graphie assyro-babylonienne" (1912); Briinnovv,

„ \ classified list oi euneiform ideographs"

(1889); Fossey, ..Conl rilnition au dictionnaire

sumerien-assyrien" (1907); Meissner. ,,Seltene

assyrisehe Ideogramme" (1910); Leander, „Ueber
die sumer. Lehnwörter im Assyrischen" 11903);

Prince, ...Materials for a Sumerian lexicon"

(1905); Langdon, ..A Sumerian grammar and
ehrestomathy" (1911); Delitzsch, „Grundzuge der

sumer. (iramniatik" (1914), sama, ..Kleine sumer.

Sprachlehre Eur Nichtassyriologen" (1914), sama,

„Sumerisches Glossar" (1914); — Haupt, „Akka-
dische und sumer. Keilschrifttexte" (1882); Reis-

ner, „Sumer.-babyl. Ilymnen nach Thontafeln
griechischer Zeit" (1896); Zimmern, „Babyl.

Busspsalmen" (1885), sama, ,,Sumer.-babyl.
Tamuz Lieder" (1907), sama, ,,Sumer. Kultlieder"
(1912) ; Radau, ..Sumerian hymns and prayers"
(1911 seur.) ; Langdon, ,,Sumer. and Babyl.

psalms" (1912).] K. T-t.

Sumerologia (kreik. logos = oppi), sumerilaisia

(ks. t.l käsittelevä tiede. — Sumerologi,
sumerologian tutkija.

Sumiainen (ruots. Sumiais). 1. Kunta,
Vaasan 1.. Viitasaaren kihlak., Sumiaisten-Kongin-
kankaan nimismiesp. ; kirkolle Kuusan asemalta
30 km (Suolahden asemalta talviteitse 16 km).
Pinta-ala 203,3 km 2

,
josta viljeltyä maata (1910)

1,400 ha (siinä luvussa luonnonniityt. 617 ha).

Manttaalimäärä 5 1
ji , talonsavuja 84, torpan-

savuja 117 ja muita savuja 296 (1907). 2,356 as.

(1914); 492 ruokakuntaa, joista maanviljelys
pääelinkeinona 308:11a (1901). 236 hevosta, 887
nautaa (1913). — 1 kansakoulu (1915). Säästö-

pankki. — Teollisuuslaitoksia : Härkinsalmen
höyrysaha ja mylly; Sumiaisten osuusmeijeri. —
Luonnonnähtävyyksiä tarjoavat runsaasti Keite-

leen luonnonihanat rannikot ; erikoista huomiota
ansaitsevat S:n kautta kulkevan Jyväskylän-
Viitasaaren maantien kauniit ympäristöt. (Kuo-
kansillan seutu y. m.); Hitonhaudan (1. Hiiden-
haudan) jylhä rotkolaakso (n. 1,5 km kirkolta
pohjoiseen) ja sen äärellä Hitonhaudanvuori,
jonka laelta suurenmoinen näköala Keiteleelle.

Säännöllinen laivaliikenne (joka päivä i Suo
lahden rautatieasemalle, — 2. Seurakunta,

n istorillinen, Porvoon hiippak., Jyväskyliin

rova tik.; S:n nimi mainitaan ensikerran rajan-

käyntil irjeei .\ v:lta 1442; oli pitkät ajat Rauta-
lammin vanhan hallintopitäjän aluetta: nm
leit iin rukoushuonekunnaksi ttiomiokapil ulin

päät. 15 |i:ltä niaalisk. 1801). ottamalla siihen 42
taloa Laukaasta, 10 Saarijärve-tä. II! liautalam-
nii-i.i ja 3 Viitasaaresta; tehtiin Laukaan kap-
peliksi keis. kä.^kykirj. 22 p:ltä lokak. 1H4J ja

määrättiin erotettavaksi omaksi khrakunnaksi
sen. päät. 9 p:ltä syysk. 1H96; eroaminen tapah
tui 1 p. toukok. 1907. — Kirkko puusta, rak.

1802, korj.' perinpohjin 1889. — S:n kirkkoa nimi-

tettiin aikaisempina aikoina ,,Koukan" 1. ..Kuo-

kan kirkoksi". [K. J. Jalkanen, „Rautalammin
vanhan hallintopitäjän historia" (Suom. kirj.

seuran pitäjänkertomuksia VI, 1900).]

h. Il-nen.

Sumir = Sumer (ks. t.).

Sumia ks. S u m e n.

Summa (lat.), yhteenlaskun (ks. t.) tulos.

S:aa sanotaan laskuopilliseksi, jos yh-

teenlaskettavien ajatellaan olevan merkkiä vailla.

Kun taas yhteenlaskettavien edessä on merkki
niin. että toiset voivat olla positiivisia toiset

negatiivisia, sanotaan s:aa algebralli-
seksi. S:aa merkitään matematiikassa käyttä-

mällä .2' merkkiä, esim. s:aa l-4-2-
r
-3-(- . . . -|-24 =

a 24

.1 a. Nimitys s. johtuu siitä, että yhteenlaskua
a I

toimitettaessa toinen toisensa alle asetettujen

lukujen s. ennen merkittiin yhteenlaskettavien

yläpuolelle liat. xnmmus, fem. summa ylin), eikä

kuten nykyään tavallisesti niiden alle.

U. S:n.

Summa, kylä Vehkalahden pitäjässä, Summa-
joen suulla, n. 5 km Haminan kaupungista län-

teen ; veneveistämö.
Summa, maatila (rälssitila, 1

/a manttaalia)

Vehkalahden pitäjässä 7 km Haminan kaupun-
gista liinteen. Ruotsin vallan aikana se kuului

Husgatvel-, Creutz- ja Dinvall-suvuille. sekä sit-

temmin Stewen- ja Bruun-suvuille (m. m. sen

omisti ministcrivaltiosihteeri Tb. Bruun). Nyk.
omistaja (1916) todellinen valtioneuvos Th.

Bruun. Päärakennuksessa (puusta; vv:lta 1881

ja 1893), jota ympäröi laaja, hyvin hoidettu

puisto, on vanhaa huonekalustoa, muotokuva-
kokoelma y. m. A. Es.

Summaarinen (ks. Summa), summittainen.
Summajoki saa. alkunsa Salpausselän etelä-

rinteiltä, virtaa monen pienen järven läpi (Enä-

järvi y. m.) ja laskee Suomenlahteen n. 5 km
länsipuolella Haminan kaupunkia; pit. n. 55 km.
Huomattavin lisäjoki on oikealta laskeva Sippo-

lanjoki. S. tuo mereen keskiveden aikaan 5 m3

vettä sek:ssa (korkean veden aikaan 22 m3
, mata-

lan 2 m3
). — Jokivarressa lähellä S:n suuta on

Summan (ks. t.) kylä. L. B-nen.

Summarium [-ii'-] (lat.), pääsisällys, lyhyt si-

sällysluettelo.

Summasjärvi. järvi Saarijärven rei-

tissä (ks. t.l. Saarijärven pitäjässä, n. 5 km
kirkolta kaakkoon; suurin pit. 8,8 km (pohjois-

luoteesta-kaakkoetelään) , suurin lev. 4,j km,
pinta ala :',:',.., km 2

, pinnan korkeus 108,ss m yi.
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merenp. S:n länsirannikolle laskeva! Saarijärven

reitin ylemmä! vedel Kallinjärven-Kallinkosken

Uajakosken kautta; etelästä S. saa huomattava!

lisävedet Lannejokea myöten Lannojärvostä. S.

laskee Summasjokea myöten Kiimasjärveen. —
s : n länsirannikolla, Majakosken luona, sijaitsee

Tarvaalan maatila. L, 11-nen.

Summa summarum [-tnä'-] ilat.l. summain
summa, yhteissumma, loppusumma,
Summum bonuni (lat.), korkein hyvä.

Summum jus summa injuria [-ju'-j (Int.),

suurin oikeus suurin vääryys.

Summus episcopus [-%'•] (Int.), ylin piispa,

roomal.-kat. kirkossa paavin, evankelisessa kir-

kossa ylintä kirkollista valtaa pitävän hallitsi-

jan nimitys. Ruotsissa jo Kustaa Vaasa anasti

itselleen tämän arvon, ja monet myöhäisemmät-
kin kuninkaat tosiasiallisesti johtivat kirkollisia

asioita, mutta Ruotsi-Suomen kirkko ei koskaan
lakannut vaatimasta oikeutta määrätä, elämäs-

tään ja järjestyksestään puhtaasti kirkollisten

elinten välityksellä. A. J. P-ä.

Sumner [samngj, Charles (1811-74), amer.
valtiomies; toimi v:sta 1834 lakimiehenä, valit-

tiin 1S50 Yhdysvaltain senaattiin, missä esiintyi

orjuuden kiivaana vastustajana; oli v:sta 1861

ulkoasiainvaliokunnan esimiehenä ja sisällisen

sodan aikana Yhdysvaltain eduskunnan vaikutus-
valtaisimpia jäseniä. Kirjoitelmassaan „The case

oi the 1'nited States" hän Alabama-asiassa aset-

tui Englantia kohtaan vihamieliselle kannalle;
viime vuosinaan hän toimi ueekerien täydellisen

j hdenvertaisuuden aikaansaamiseksi.
Sumppi (ruots. sump), kahvisakasta keitetty

kahviliemi, johon uusi kahvi useiu keitetään.

Sumprju on elävän kalan säilyttämiseen käy-
tetty, laudoista tehty kannellinen laatikko (jos-

kus veneenmuotoinen), jonka seinämissä on rei-

kiä tai rakoja veden vaihtamisen helpottami-
seksi. Usein s. on tehty veneen yhteyteen siten,

että tämän keskiosa tai peräpuoli on vedenpitä-
viini erotettu veneen muusta osasta ja veneen
pohjaan ja sivuille s:n kohdalle on laitettu run-
saasti tarpeeksi suuria reikiä. S. lasketaan puh-
taaseen, mieluimmin virtaavaan veteen, tav. paa-
lujen varaan riippumaan ja niin syvälle, että
sen yläosa jää veden pinnan yläpuolelle.

P. II.

Sumptum dat.. < ah »i or = ottaa), „otettu";
jälji nuös, ote.

Sumpula, maatila Raudun pitäjässä, entisen

S:n lahjoitusmaan kantatila. Omistaja (1916)

valtioneuvos A. Fock. Tilalla on saha, mylly, päre-
höylä ja tiilitehdas, 1828-97 "li siellä myös rauta-
tehdas (aluksi masuuni ja valimo, sittemmin myös
konepaja). — S:n lahjoitusmaa oli 1767 lohkaistu
luviii miviiii omistamasta laajasta Haudun lah-

joitusmaasta ja myöty Briskorn-suvulle, jolta se

oston kautta siirtyi (viimeistään 1800-luvun
-.n Fock-suvulle. Suomen valtio osti sen

lampuotien lunastettavaksi 1875; ostettu alue
käsitti Jti ,;

_,,,. vanhaa manttaalia, n. 11.700 ha;
liiiit;i oli 337,250 mk. A. Es.
Sumter [samtaj, linnake Charlestonin (ks. t.)

sataman suussa, rak. 1845-55. Etelävaltioiden
kenraali Beauregard valloitti sen 1861, pohjois-

Iioiden
joukot pommittivat sen raunioiksi

1863, mutta saivat -en haltuunsa vasta 1865.

Sumu, usva. utu, maanpinnan läheisyydessä

7 IX. Painettu -
,, 16

oleva, ilman sameaksi ja lä|iikiiulta.inattomaksi

tekevä, hienoiksi pisaroiksi tiivistynyt vesihöyry-
kerros. S:ua muodostuu joko silloin, kuu jär

vien, jokien tai kostean maan \esi ii. jää) on
niiden yläpuolella olevaa ilmaa melkoisesti liiin

|un |:n tai jos kostea |ä 1 immin tuuli puhal-
taa kylmemmän pinnan yli. Edellisessä tapauk-
sessa nousee vedenpinnasta vesihöyryä, joka tii-

vistyy vesipisaroiksi kylmempään tilaan kokot-
tuaan kyllästyttäen sen. Jälkimäisessä tapauk-
sessa tiivistyy tuulen tuonia lämpöinen kosteus

kylmempien kappaleiden kosketuksesta vedeksi.

S:ua mainituissa olosuhteissa syntyy vain sil-

loin, kuu ilma on kyllästetty vesihöyryllä. Syk-
syllä, jolloin ilma on kosteaa ja varsinkin aa-

muin ja illoin veden lämpötilaan verrattuna
kylmää, syntyy usein s:ua. Meren rannoilla,

jonne merivirrat tuovat lämmintä vettä, kuten
esim. Englannissa, syntyy s:ua veden ja maan
lämpötilojen eron tähden. Nevvfounillaiulin mata.ll

kot ovat usvaiset, kun lämmin Golf-virta ja kylmä
Labrador-virta sekä niiden mukana kulkevat
lämpimät ja kylmät ilmavirtaukset kohtaavat
toisensa siellä. Aavalla merellä kehittyy s:ua
sellaisten tuulien puhaltaessa, jotka ovat meri-
vettä paljoa lämpöisemmät tai kylmemmät. Meri-
usvat ovat kesällä tavallisemmat kuin talvella.

— S:n syntyminen ou riippuvainen ilmassa lei-

jailevista pölypilvistä. Kun ilmaa tarkkaan puh-

i distetaan niistä, voi se sisältää vahvasti ylijääh-

dytettyä vesihöyryä. Tämän tiivistyminen ta-

pahtuu näet juuri pöly jyvästen ympärille. Sen-
tälulen ovatkin suurkaupungit, joiden ilma sisäl-

tää paljon pölyä, enemmän tai vähemmän usva-
kerrosten peittämiä. Kuuluisa siinä suhteessa on
etenkin Lontoo, jossa monilukuisten tehtaiden
kivihiilisavu täyttää ilman, muodostaen tiivisty-

neen kosteuden kanssa s:ua. W. Thomson (lordi

Kelvin) on selittänyt, että pölyhiukkaset esiin

tyvät vesikarpaloiden keskuksina siitä syystä,

että höyryn jäntevyys on suurempi kuperalla

pinnalla kuin tasaisella. Usvan muodostumista
helpottaa myös ilman ioninpitoisuus. Ionit

(ks. t.), etenkin negatiiviset (elektronit), ympä-
röivät itsensä kuten pölyhiukkasetkin tiivisty-

neellä vesihöyryllä. Jakaessaan ilmamolekylit
ioneihin ilmansähkö edistää s:n syntymistä.

U. 8:n.
Sumukuvat, kahdella rinnakkain asetetulla

taikalyhdyllä esitettävät kuvat. Kumpaisellakin
taikalyhdyllä luodaan samalle varjostimelle eri

kuvat. Kun toisen taikalyhdyn linssitorvi on

suljettu, ilmestyy siis varjostimelle vain toisen

synnyttämä kuva. Jälkimäistä vähitellen suljetta

essa ja edellistä samassa määrin avattaessa vaih-

tuu alkuperäinen kuva asteittain toi n

(l 8:n).

Sumusignaali ks. I. u o t s i j a m a j a k k a

laitos, palsta, 1259 ja S i i e e n i.

Sumusireeni ks. S i i e e n i ja II öy ry-

sireeni.
Sumy, piirikunnankaupunki Etelä Venäjällä,

llarkovaii kuv erneinent in pohjoisosassa, Psioljin

varrella, ratojen risteyksessä; 51,545 a (1911;

1900: -^s.öio as.). - Kymmenkunta kiri I

muutamia lukioita y. m. kouluja: -airaala. Van-
hain linnoitusten jätteitä. Suuri sokeritehdas.

Kauppa melkoinen. -

Sund. 1. Kunta, Turun |a l'.>rin I,, Uivenati
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(S.H.) Sundin Uirkki

maan kihlak., Sumiin Värdön Saltvikin-Finströ-

min-Getan aimismiesp., käsittää Ahvenanmaan
mantereen itäisimmän osaa; kirkolle Tosarbyn

l:i U alaiturilta ii km,
Färjsundin laitu-

rilta 7 km, B ar.

Sundista 15 km.
Pinta-ala 103,? km-',

josta viljeltyä

maata (1910) 1,788

h. , -i n: lu\ n- ,i

luonnonniityt 591

ha, puutarha-ala

I0,i lm i. Manttaali

määrä 55 31
/9e, ta-

lonsavuja 105, tor-

pansavuja 27 ja

miiilii savuja Iiii

(1907). 2,132 as.

(1914), joista suo-

nkielisiä 80; 370
ruokakuntaa, joista

maanviljelys pää-

elinkeinona 170:llä,

teollisuus 32:11a,

merenkulku 29:llä (1901). 224 hevosta, 799 nau-

taa (1913). — Kansakouluja 3 (1915); vakinai-

nen pientenlasten koulu. - - Teollisuuslaitoksia :

Höyrysaha ja mylly ilK-lvikissä ; omist. veljekset

Mattsson); Delvikin meijeri; osuusmeijeri

(Vivastebyssä). — Historiallisia paikkoja: Kas-
telholma ja Bomarsund (ks. n.). — Van-
hoja kartanoita: Kastelholma, Bomarsund, Tosar-

by, Träsk. -- 2. Seurakunta, keisarillinen,

Turun arkkihiippak., Ahvenanmaan rovastik.

;

vanha emäseurakunta, mainitaan sellaisena jo

1352 (Ahvenanmaan vanhimpia seurakuntia).

S:iin ovat aikaisemmin kappeleina kuuluneet
Kumlinki ja Värdö. — Kirkko harmaasta kivestä,

rak. todennäköisesti 1300-luvulla. [G. Tallqvist,

„En bok om Äland", siv. 99-103 (1910).]

h. H-nen.
Sunda-meri (myös Flores-meri), välimeri Itä-

Intian saaristossa, Borneon, Celebeksen ja Pien-

ten Sunda saarten välissä. Eteläosassa, Flores-

saaren pohjoispuolella on yli 5,000 m syvä
hauta.

Sunda-saaret, tärkeimmät Itä-Intian saaris-

ton saarista, jakaantuvat Isoihin S: iin (Su-

matra, Jaava, Borneo, Celebes) ja Pieniin 1.

Vähiin S:iin (tärkeimmät Bali, Lombok, Sum-
bawa, Sumba, Flores, Timor), ks. Itä-Intian
saaristo ja erikoiskirjoituksia huomattavim-
mista saarista.

Sunda-salmi, Itä-Intian saaristossa, Sumat-
ran ja Jaavan välissä, vie Intian valtamerestä
Jaavan-mereen, kapeimmalta kohdaltaan vain
30 km leveä, 30-110 m syvä. Salmessa on useita

tuliperäisiä saaria, joista huomattavin viimeksi

1S83 purkautunut Krakatau (ks. t.). — S:n
kautta kulkee tärkeä meritie, joka kuitenkin
ennen Suezin-kanavan avaamista (1869) oli paljo

tärkeämpi, S:ea kun sitä ennen käyttivät kaikki
Euroopan ja Itä-Aasian välillä kulkevat aluk-

set. Suezin-kanavan avaaminen suuntasi liiken-

teen kulkemaan Malakka-salmen kautta.

Sundberg [-biirj], Anton Niklas (1818-

1900), Ruotsin arkkipiispa, tuli teol. professo-

riksi Upsalan yliopistoon 1852 ja arkkipiispaksi

ls7n. 6 :lltl oli varsinkin valtiollisessa elämä ä

muri vaikutusvalta. Mielipiteiltään S. oli kor-

keakirkollinen ja vastusti jyrkästi kaikkia va

paakirkollieia ja lahkollisia liikkeitä. [Gottfrid

Billing, ,, Minni- ai \. V S." (Svenska akadi
miciis handlingar, 1901).] E K-a.

Sundbärg [-iärj], Axel Gustav (1857

1914), ruots. tilastotieteilijä, 8. tuli issn virka

mieheksi Ruotsin tilastolliseen päätoimistoon,

1910 professoriksi Upsalan yliopistoon. Hiin tuli

tunnetuksi teravä-älyisenä ja laajinikcisenl tut-

kijana varsinkin väestötilaston alalla; teoksia

„Bidrag tili ntvandringsfrägan frän befolknings-

statistisk synpunkt" i!885-86i, „Dödsteien sä-

~cun kulturmiitare" (1896), tilastollisen päätoi

luiston aikakauskirjassa „Bidrag tili en svensk
befolkningsstatistik för ären 1750-1900"; Parii-

sin näyttelyä varten hän 1900 toimitti topogra-
fis-taloudellis-t ilastollisen käsikirjan ..La Suöde"
(myös ruotsiksi ja englanniksi!. \' :sta 1907 hän
johti siirtolaisuus- ja maastamuuttokysymystä
selvittämään asetetun komitean töitä ja kir-

joitti sen mietinnön; julkaissut myöskin kan-

sainvälisiä tilastollisia katsauksia „Statistiska

övfersiktstabeller för olika länder" — „Apereus
statistiques internationaux" ja ,,Det svenska
folklynnet, aforismer" (1911). J. F.

Sundell /-e'-/ August Fredrik (s. 1843),

suom. fyysikko, yliopp. 1862, fil. kand. 1866, fy-

siikan dos. 1870; fil. lis. 1874 ja fysiikan

ylim. prof. 1878, erosi täysinpalvelleena 1903.

Oli vakausten tarkastelijana 1888-1916; henki-

vakuutusyhtiö Kalevan johtokunnan puheenjoh-
taja v:sta 1914. — S:n lukuisista tieteellisistä

julkaisuista, jotka koskettelevat mekaniikkaa,
valo-oppia, sähköoppia ja tähtitiedettä, mainitta-

koon: „Undersökning om elektriska disjunk-

tionsströmmar" (1870), ,,Undersökning om det

Peltierska fenomenet" (1874); Suomen tiedeseu-

ran Acta-sarjassa m. m. : „Om principen för de

virtuela hastigheterna och därmed sammanhän-
gande frägor i mekaniken" (XII os.), „t'ber

eine Modifieation der Töpler-Hagen'schen Queck-

silberluftpumpe" (XIV ja XV os.), „Transpor-
tables Barometer" (XV os.), „t)ber das Deere-

ment elektrischer Schvvingungen bei der Ladung
von Condensatoren" (XXIV os.), ,,Vergleich on-

gen zvvisehen Normalbarometern" (1907) ; „Astro-

nomische Nachrichtenessä: „Meridianbeobach-
tungen des Cometen 1881 III" (1882), „t'ber die

durch eine Temperaturvariation hervorgebrachte
Aiulerung in der Brennweite eines achroma-
tischen Objektives" (CIII ja CXI os). Julkai-

sussa ,,Bidrag tili kännedom af Finlands natur

och folk" (vihot 46. 51, 54, 57, 59, 62) S. on

esittänyt yleiskatsauksen ukonilmoista Suomessa
koko maata käsittävien, 1887-96 tehtyjen havain-

tojen nojalla ja ,.Fennia"ssa (os. 7 ja 9) selos-

tuksia lumipeitteen korkeudesta Suomessa 1891-

92. S:n ,,Lärobok i analytisk mekanik" ilmes-

tyi 1883. Sitäpaitsi S. on ulkomaisissa aika-

kauskirjoissa, tiedeseuran ,,öfversigt"-sarjassa ja

vakauskomissiouin julkaisuissa esittänyt suuren
määrän tutkimuksia.

Sunderbands [sandobondz] (myös Sundar-
bahs, Sunderbiinds), Gangekscn suistomaan me-

renpuolinen osa, Hugli ja Meghna nimisten suu-

haarojen välissä, n. 20,000 km2 (tarkemmin mit-

taamaton). Epäterveellinen, taajaa viidakkoa
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kasvava, tiikerien, puhvelien, sarvikuonojen,

krokotiilien y. m. turvapaikka, asutusta on vain

harvassa, korkeammilla paikoilla. K:sta saadaan

ipUässä kaikenlaista puutavaraa.
Sundergelteus, Olaus, suoni, jesuiitta, oli

epäilemättä ensin Ulvilassa, sitten Helsingin

„kylanvoutina" 1554 mainitun Marcus Sundergel-

tin poika. Tämän leski Kaarina Olavintytär asuu
>90 Porissa ja on vapaa kaikista kaupungin

veroista Sigismundin ..rakkaan isänsä suostu-

muksella" antaman kirjeen nojalla. S:n kerro-

taan ensin ruvenneen luterilaiseksi papiksi,

mutta sitten kääntyneen katolisuuteen ja otet-

tiin 1579 oppilaaksi Olmiitzin jesuiittakollegiin.

Seuraavana vuonna annettiin hänelle toimeksi

kirjoittaa suomalainen kielioppi Suomessa har-

joitettavan katolisen käännytystoimen tarpeeksi,

mutta missä mäiirin hän tämän tehtävän suoritti

ei ole tiedossa. V. 15S0 hän suoritti baccalaureus-

tntkinnon; 1584 hän tuli Braunsbergin jesuiitta-

kollegiin, ja 1590 hänen mainitaan lähteneen
..kotimaahan". Täällä ei kuitenkaan tavata mi-
niän jälkiä hänestä, mutta 1596 S. tavataan Alt-

Pernaun kirkkoherrana Liivinmaalla ja 1600 hän
oli samassa virassa Tartossa. Hänen kuolin-

vuottaan ei tunneta. K. G.

Sunderland [sandaland], kreivikunnan muo-
dostava kaupunki Koillis-Englannissa, Durhamin
kreivikunnassa, Pohjanmeren rannalla \Veariu

suussa, pääosa Wearin eteläpuolella; esikaupun-
keineen Monkvvearmouth (Weanu pohjois) ja

Bishopxvearmouth (Wearin etelärannalla) 152,377

as. (1913). — St Peter niminen kirkko (osaksi

peräisin viita 674, jolloin S:n paikalle perus-

tettiin luostari kirkkoineen). Sir Henry Have-
lockin (synt. S:ssä) muistopatsas. Valurautainen,
yksikaarinen silta (rak. 1796; 30 m yi. joen
pinnan) vie Wearin poikki. S:n läheisiin rik-

kaisiin kivihiilikenttiin perustuu kukoistava lai-

vanrakennus-, rauta-, teräs-, lasi-, kem. y. m.
teollisuus. Laaja, hyvä, linnoitettu satama. Mel-
koinen oma kauppalaivasto. V. 1911 satamassa
selvitettiin 3,2 milj. rek.-ton. Viedään paljo kivi-

hiiltä (3 milj. ton. 1913), teollisuudentuotteita

y. m., tuodaan puutavaroita, viljaa, paperimas-
saa, metalleja. — S. syntyi 674 perustetun luos-

tarin ympärille. [E. E. E.)
Sundholma, maatila (allodisäteri, alustiloi-

neen 7 Vs manttaalia) Uudenkirkon (T. 1.) pitä-

jässä Arvasalon muinaisella saarella meren ran-
nalla 3 km (linnuntietä) Uudestakaupungista
etelään. Pienehkö tiilitehdas. — S. kuului 1400-

luvulta alkaen Fleming-suvun n. s. S:n haaralle,

jolta se '-aimisliittojen kautta siirtyi Bielke-,

Oxenstjerna- ja Lejonhufvud-sukujen jäsenille,

kunnes 1753 myötiin maaherra J. G. Lillienber-
gille. Myöhemmin 1700-luvulla ja 1800-luvun
alussa se oli Bläfjeld-suvun hallussa. Sittemmin
se on pitemmän aikaa ollut Aminoff-suvulla. Nyk.
omistaja (1916) vapaaherra Björn Aminoff. Pui-
nen kaksikerroksinen päärakennus on rakennettu
vanhan kivirakennuksen raunioille, jotka osittain

muodostavat sen alakerroksen. Vanha kiviraken-
nus lienee sama, jonka 1684 tiedetään olleen pys-

' vaikkakin tulipalon pahoin vahingoitta-
mana. — S. on ilmeisesti sama tila. kuin mui-

ien Arvasalo, joka jo 1400-luvun alkupuolella
oli Flemingien hallussa ja jonka aikaisemmin
arvellaan kuuluneen Diekn-suvulle. Päätilana oli

:

aluksi Vanhakartano, joka nyk. on S:n
tiloja ja jonka paikalla ainakin vielä viime
vuosisadalla oli kivi rakennuksen raunioita, V. 1522
S. joutui tanskalaisten piirityksen alai

jotka -en valtasivat ja ryöstivät. ,!. E«,

Sundman, Karl V r i t i o f (s. 187:'.). suom.

tähtitieteilijä, fil. kand. 1897, iii. lis. 1901 (väi

töskirja „t?ber die Störungen der kleinen Pla-

neteu"), tähtitieteen dosentti 1902, ylim. prof.

1007. S:n tieteellinen toiminta on kohdistunut
pääasiallisesti teoreettiseen tähtitieteeseen ja hiin

on „kolmen kappaleen probleemin" käsittelyssä

tullut erittäin laajakantoisiin tuloksiin (julkai-

sut: „Recherches sur le problöme des trois corps",

..Nouvell 's recherches sur le problöme des trois

corps". molemmat Suomen tiedeseuran ..Acta"-

sarjassa, ,,MCmoirc sur le problöme des trois

corps" ..Acta mathematica"ssa). Näistä tutkimuk-
sista lausui Pariisin tiedeakatemia tunnustuk-
sensa lahjoittamalla S:lle 1913 G. de Pontecou-
lanfin palkinnon. II. R.

Sundsvall [a'lj, kaupunki Ruotsin Norlau-
nissa, Medelpadin maakunnassa, Vesternorrlandin
läänissä, pienen Selänger-joen suussa Pohjan-
lahden rannalla, jokseenkin Indal- ja Ljungan-
jokien suiden keskivälillä; 16.668 as. (1915). -

S. on uudenaikaisesti rakennettu melkein koko
kaupungin hävittäneen tulipalon jälkeen 1888.

Ruotsin huomattavimman sahateollisuusalueen

keskus (m. m. Skönvikiu, Vifstan, Svartvikin ja

Enhörningin suuret sahayhtiöt). V. 1911 S:sta
vietiin 800,000 m3 sahattua puutavaraa, 137,000

ton. puumassaa ja 600 ton. paperia. Sam. v.

satamassa selvitettiin 635,000 rek.-ton. netto. —
Haararata pääradalta. — Säännöllinen laiva-

liikenneyhteys usean Suomen pohjanlahdensata-
man kanssa. — S. per. alkuaan Kustaa II

Aadolfin aikana, mutta siirrettiin vasta 1649-50

nyk. paikalleen. Venäläiset hävittivät sitä 1720
ja 1721. Vasta viime vuosis. puolimaissa alkoi

S:n kukoistuskausi. (E. E. K.)

Sundt, Eilert Lund (1817-75), norj. pappi
ja yhteiskunnallisten olojen tutkija. S. tutki

alempien kansaluokkien oloja ja elämää julkais-

ten lukuisan sarjan kirjoitelmia, jotka vaikut-

tivat laajoissa piireissä herättävästi
;
perusti 1864

..Kristiaanian työväenyhdistyksen"; julkaisuja:

,,Beretning om fante- eller landstrygerfolket i

Norge" (1850), „Dodeligheden i Norge" (1855),

..Gittermaal i Norge" (1855), „Sa?delighets-til-

standen i Norge" (1857), „iEdrueligheds-tilstan-

den i Norge" (1859), y. m.
Sundt, Mikael ks. Kalevalan kään-

nökset.
Sune Haakoninpoika (k. 1369), Viipurin lin-

nanisäntä vv. 1364-69, oli ruots. ylimyssukua
(vaakunassa kahdet kumotut vuoliaiset). naimis-

tensa kautta sukua mahtavalle Bielke-suvulle.

Maunu Eerikinpoikaa hän seurasi 1350 ristiret-

kelle Viroon. Hiin oli Turun kirkolta peruutta

nut muutamia sille annettuja tiluksia ja luulta-

vasti siitä syystä julistettu kirkon pannaan;
talonpoikia hän lienee kovuudella kohdellut ja

rasittanut, koska kerrotaan heiltä laneen sur-

mansa matkalla Uudellamaalla. Ehkäpä juuri kir-

kon pauna heitä tähän tekoon rohkaisi. Kun
uuden ajan alussa maksi i

omitui-

nen vero. nimeltään ..Soinin rahat", jonka si

taan saaneen alkunsa siten, eitä „talonp
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muinoin samassa pitäjässä ovat surmanneet Sven
nimisen voudin", imi kuitenkin mahdollista, että

tämä tarkoittaa juuri s. II n surmaa, joka siis

olisi siellö tapahtunut. [V. Voionmaa, »Soinin

rukiit ja kansankapina Marjalassa 1368-69".]

K. >:.

Sune-sonnerne, ,,Sunen pojat", olivat Tans
kan mahtavimpina ylimyksinä 12:nnen vuosi

sadan lopussa ja kuuluivat n. s. H v i d e-sukuun
(ks. t.). STksi heistä Ebbe Sune en oli Ruot-

sin kuninkaan Sverker Nuoremman appi ja kaa-

tui, samoinkuin Lars Sunesen, Leuan veri-

sessä taistelussa 12(>S, kun Sverker yritti taus

kalaisten avulla voittaa lakaisin kruununsa Ee-

rik Knuutinpojalta. Kolmas veli Andreas
Sunonis (Anders Sunesen) oli Absalonin kuo-

leman jälkeen 1201 tullut Lundin arkkipiispaksi

ja kuoli 122S. lläu oli mahtava kirkkoruhtinas

ja kehoitli kuningas Valdemaria jatkamaan Absa
Ionin työtä pakanain kääntämiseksi Itämeren
tuolla puolen. Niin liri n myös seurasi kuningasta
niillä risti retkillä, joita tehtiin virolaisten ris-

timiseksi, 1206 .Saarenmaalle ja 1219 manner-
maalle Tallinnan seuduille. Myöskin tansk. kro-

nikat kertovat hänen varustaneen ja johtaneen
muutamaa v. 1202 Tanskasta Suomeen tehtyä

ristiretkeä, josta meillä muuten ei ole tietoja,

K. G.

Sungari, joki Kiinassa, Mantsuriassa, Amurin
lisäjoki oik., alkaa san -niiniltä ( 2.4411 m yi.

nierenp.l. Korean rajalta, viitaa ensin luoteista

pääsuuntaa, kunnes saa viis. Nonni nimisen lisä-

joen, jolloin kääntyy, kulkien siitä pitäen koil-

lista pääsuuntaa, laskee Tsitsahan luona Amuriin.
Kuljettava matalakulkuisilla aluksilla n. 1,200 km
ylöspäin.

Sungiitti, ylemmissä jatulilaisissa eli n. s.

onegalaisissa muodostumissa esiintyvä antrasiitti-

laji. Tämä maailman vanhin tunnettu, varmasti
elimellis-syntvinen kivihiilimuodostus esiintyy

Äänisjärven luoteispuolella ja on saanut nimensä
siellä olevasta Sungan kylästä. Suomeakin puo
lella. Suojuivellä. tavataan samanlaista antia
si'ttia. s. sisiiltäli yli 50-

, tuhka-aineksia ja on
senvuoksi polttoaineena vähäarvoinen. P. E.

Sunilan saha, Kymin pitäjässä. Kotkan poh-

joispuolella, Kymijoen itäisen haaran suun
itäpuolella, omistaja Hackman & C:o Viipu-
rissa. Sahan perusti 1875 ruots. toiminimi
Sunila sägverks-a.-b. ; saha kävi 6-raamisena V:een

1880, jolloin rakennus paloi ja liike kohta sen-

jälkeen teki vararikon. V. 1882 S. joutui nykyi-
selle omistajalleen, joka muutti sinne Kivisillan

saharakennuksen Kotkasta. Saha oli aluksi

3-raaminen, vuotuinen vienti ulkomaille 5.000-

6,000 standerttia. Sahauksen ohella harjoitettiin

melkoista rakennuspuusepänliikettä, joka lakkau-
tettiin 1896. Sam. v. saha laajennettiin 5-raami-

seksi. Vuotuinen sahaus on n. 400,000 tukkia,
valmistusarvo n. 2 milj. mk., ulkomaille vienti

12,000-15,000 standerttia. Sahan yhteydessä on
pienempi maatila ja kauppapuoti työväestöä vär-

ien. Työväestö on n. 300 henkeä. Tehtaan puo-
lesta on kolmattakymmentä työläisasuinraken-

nusta. Sahalla on oma kansakoulu (2 opettajaa),

lukusali ja kirjasto (parikymmentä sanomaleh-

teä ja aikakauskirjaa, 400 nid.), ..seuratalo",

palokunta, työväensäästökassa, jonne sijoitetuille

rahoille on taattu 6%:n korko. (E. E. K.)

Sunion iSiinninii, Attikan eteläisin kärki.

Aiginan-lahden suun pohjoispuolella. 1'erikleen

aikaisesta. Poseidonille pyhitetystä temppeli ta

on jäljellä 11 pylvästä; niiden muk. S:ia nimi
leiääu myös Kolonnala (Pylväs i niemeksi. —
Ateenalaiset 1 1 n m 1 1 1 1 iv at S:n 113 e. Kr. Ateenaan
purjehtivien viljalaivojen suojaksi.

Sunjatsen Is. IstiT), kiinal. vallaiikuniousmie-.

S. toimi ensin lääkärinä Macaossa, liittyi 1894

nuorkiinal. vallankumouspuolueeseen ja saavutti

siinä pian johtavan aseman. Tehtyään onni

mat tonnin ka pinav rit yksen Kantonissa 1895 hän
pakeni Japaniin, missä heitti palmikkonsa. Seur.

v. S. oleskeli Lontoossa, missä häntä jonkun ai-

kaa pidettiin vankina Kiinan lähetystössä, lähti

sitten Ameriikkaan hankkiakseen kannatusta ja

varoja vallankumouksen toimeenpanemiseksi Kii

liassa. Vallankumous puhkesi aikaisemmin, lokak.

1911, kuin hän oli suunnitellut ja vasta jou-

luk. lopulla sam. v. hän ennätti saapua Sanghai-
hin. .Muutamia päiviä myöhemmin 17 maakun-
nan edustajat valitsivat hänet tasavaltaisen

hallituksen väliaikaiseksi presidentiksi. Hän
asettui Nankingiin, muodosti ministeristön ja

ryhtyi neuvotteluihin Juansikain kanssa estääk-

III -ii valtakunnan jakautumista Etelä- ja Poli

jois-Kiinaan. Kun Mantsu-dynastia oli helmik.

1912 luopunut vallasta, erosi S. toimestaan suosi-

tellen Juansikaita väliaikaiseksi presidentiksi.

Hän on sittemmin harrastanut varsinkin valtion-

rautateiden rakentamista.

Surma (arab., = säännös, tapa), muhamettilai-
silla Koraaniin sisältyvää kirjoitettua lakia

(iar) täydentävä oikeuslähde, jonka muodostaa
alussa vain suullisena kertomuksena säilynyt

perintätieto (ks. Hadiisi) Muhammedin rat-

kaisuista ja menettelystä. Jo lisellä vuosis. jäl-

keen hedzran toimitettiin hadiisin kokoelmia
t luiisnad), joissa perintätiedot ovat yhteensovite-

tut viimeisten kertojien mukaan. Korkeammalla
asteella ovat sisällyksen mukaan järjestetyt

kokoelmat (musannaf), joista tärkeimmät ovat

Bukhärln (810-870; ..Keeueil des traditions mu-
sulmanes", julk. Krehl ja Juynboll, 1862-1908)

ia Muslimin (k. s 75) toimittamat, Niitä, jotka

pitävät hailiisia koko sen laajuudessa, siis muit-

tenkin kuin profeetan perheen välittämää perin^

tätietoa, Koraanin kanssa yhdenarvoisena oikeuö-

lähteenä (surina), sanotaan sunnalaisiksi ja oi-

I eauskoisiksi. Ile pitävät myös kolmea ensi-

mäistä kalifia profeetan oikeellisina seuraajina

ja Turkin sulttaania kalifina, toisin kuin silitit

(ks. t.). K. T-t.

Sunnalaiset ks. S u n n a.

Surm-liarnppu, b e n g a, 1 i 1 a i n e n h a m p p n

Sitä saadaan Etelä Aasiassa yleisesti viljellyn

hernekukkaisen Grotälaria juncean, osaksi mul-
lienkin C. -lajien niinisyistä. On silkin hohteista

ja sitä käytetään nuorien y. m. valmistukseen.

Euroopassa on käytäntö vähäinen. K. L.

Sunniemi, ruots. S o n n ä s, maatila (allodi-

säteri, yhdessä Pooskerin tilan kanssa Merikai
vialla 1

l
/a manttaalia, n. 1.000 ha) Ulvilan pitä-

jässä 9 km Porin kaupungista itään. Kalastusta

Kokemäenjoessa harjoitetaan (lohia ja siikoja).

- S. mainitaan kirkollisena tilana jo 1322.

1400-luvulla se oli Odygd-, Svärd- ja Slatte-

suvuilla. siirtyi viimemainitulta avioliittojen

kantta 1500-luvun alkupuolella nuoremmalle
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lm. !,. -avulle ja tältä seur. vuosisadalla Kan-

kaisten Horneille iMarienliorgin vapaaherroille).

1700-luvun alusta alkaen sen ovat omistaneet

vuorineuvos A. Strömner, valtaneuvos K. Her-

nielin, Hastfehr-suku, kreivi K. V. de Geer,

majuri K. F. Brunou, kapteeni A. M. Gripenberg,

kenraali K. Rosenkampf, luutnantti J. K. Silfver-

svan (v:een 1865) y. m. Nyk. omistaja (1916;

i sta 1877) taloustirehtööri J. F. Pulin. — Pää-

rakennus v:lta 1888. Vanha päärakennus ou

myös jäljellä uusittuna. A. Es.

Sunniitit - suiihh laiset iks. Suuna).
Sunnuntai (mruots. sunnudagher, isl. sunnit-

din]r. niots. söndag, saks. Sonntag, engl. sun-

In in. viikon ensimäinen päivä, saanut nimensä

auringosta langlosaks. ja goot. surma = aurinko),

-ii- auringonpäivä (lat. dies solis); romaani-

sissa kielissä s:n nimitys perustuu keskiaikaiseen

lat. nimitykseen dies dominica (= ..Herran päivä";

kreik. kyriakff [hemera]), esim. it. dominica,

ransk. dimanche; myöskin slaavilaisissa kielissä

s:n nimitys on puhtaasti kirkollista alkuperää
iven. ooskresenje = ..ylösnousemus"; puol. nie-

dssiela = „lepopäivä") , Samoin kuin s:n nimitys

germ. kansoilla viittaa tämän päivän pakanalli-

seen alkuperään, on sen vietossa kristillisellä

ajallakin kauan ollut huomattavissa pakanalli-

sia käsityksiä, tapoja ja menoja.
Alkukristillinen kirkko oli täysin tietoinen

sabbatin ja s:n erosta. S. ei alkuaan ollut lepo-

päivä, vaan yhteiselle jumalanpalvelukselle pyhi-

tottv. S:na ei saanut paastota. Vähitellen rupesi

kirkko kuitenkin teroittamaan mieleen, että juma-
lanpalveluksen takia oli työt jätettävä. Laodikean
kokous 372 kehotti kristityltä mahdollisuuden
mukaan jättämään arkityöt s:na, mutta katsoi

kuitenkin, että ehdoton työnkierto oli pidettävä

juutalaisena harhauskona. Ensimäiset s.-lepoa

tarkoittavat määräykset julkaisi Konstantinus
Suuri, joka nimenomaan tähdensi s:n merkitystä
auringon päivänä. Vielä senjälkeen kuin kaikki
muut työt s:na kiellettiin, olivat, peltotyöt sal-

littuja. Vasta Maconin synodi 585 ja Chalons'in
-yiiodi 649 kielsivät nimenomaan myöskin pelto-

työt. Vasta näinä aikoina kiellettiin s.-työ

3:nnen käskyn perusteella. Thomas Akvinolai-

sen kautta tuli tämä kiisitv - katolisessa kirkossa
hyväksytyksi opiksi. — Täten valtaanpäässyttä

Lakisuuntaista oppia astuivat uskonpuhdis-
tajat jyrkästi vastustamaan. Luther teroit-

taa isossa katekismuksessaan s:hin nähden kris-

tityn vapautta, mutta puolustaa samilla levon

merkitystä ruumiillisen työn tekijöille. Augsbur-
gin tunnustus (art. 28) opettaa, että sabbatti-

käsky ei koske U:ta T:ia. Englannin kirkossa
sitävastoin pantiin painoa 3: nnen käskyn jatku-
valle pätevyydelle, jonka tähden kaikki työt ja

huvitukset s:na kiellettiin. Tämä Englannin kir-

kon rigoristinen kanta s:hin nähden on jossakin
määrin vaikuttanut myöskin Euroopan manner-
maan oloihin. Paikoittain on syntynyt lahkoja.
Jotka suorastaan vaativat lauantain pyhittä-
mistä (esim. seitsemännen päivän adventistit).

S: n-vieton suhteen on erotettava sen jumalan-
palveluksellinen ja sosiaalinen merkitys. Edelli-

' suhteessa s. on kirkon jumalanpalveluspäivä
ja on semmoisena ollut kirkon perustamisajoista
asti. Sosiaalisen merkityksensä taas s. saa lepo-

päivänä. S.-Iepo on kallis oikeus kaikille viikon

t\.s-i visvmille. 1 1. tili oikeutta on myöskin
valtio talilouut turvata sabbattilainsäädännön
kautta, vrt. Sabbatti ja Sunnuntaityö.
[Th. Zahn. „Geschichte des Sonntags" (1878);

G. Dhlhorn, „Ueber die Sonntagsfeier in ihrer

sozialen Bedeutung" 11870); L. Pohjala, „Vie-
täininekö sahattia vai sunnuntaita?" (1902).

B. K-a. y. m.
Sunnuntaikirjain. Jos jokainen viikonpäivä

merkitään eri kirjaimella siten, että 1 p. tammik.
ou A, 2 p. B j. n. e., niin annetaan sunnun
laille merkki s. Jos esim. tammik. 4 p. olisi

sunnuntai, nim olisi s. D. Vuosi alkaisi silloin

torstaina, ja päättyisi, jos olisi kysymyksessä
tavallinen vuosi, myöskin samana viikon päivänä.

Seur. v:n s. olisi niinmuodoin C, sitä seuraavan
li j. n. e. S. siirtyy siis vuosi vuodelta askel

taaksepäin. Karkausvuosilla on 2 s:ta, mikä joh-

tuu siitä, että helmik. 24:s p. ja 25:s p. merki-
tään samalla kirjaimella. Seuraavasta taulukosta

nähdään muutamien vuosien sunnuntaikirjaimet:

Uuden- Sunnun- Uuden- Sunnun-
Vu»si vuoden- taikir- Vuosi vuoden- tuikir-

päivä on jain päivä on jain

1915 perjantai C 1922 sunnuntai A
1916 lauantai BA 1923 maanantai G
1917 maanantai G 1924 tiistai FE
191K tiistai F 1925 torstai D
1919 keskiviikko E 1926 perjantai C
1920 torstai DC 1927 Lauantai B
1921 lauantai B 1928 sunnuntai AG

Aina 28 v:n jälkeen uusiutuvat s:t samassa
järjestyksessä, jos on kysymys juliaanisesta

kalenterista. Tätä 28-vuotista jaksoa sanotaan
a u r i n g o n s i r k k e 1 i k s i. Eri sääntöjen mu-
kaan voidaan sekä juliaanisessa että gregoriaa-

nisessa ajanlaskussa itse vuosiluvusta määrätä
jonkun v ;n järjestysnumero auringonsirkkelissä

1. toisin sanoen sen s:n. minkä avulla taas hel-

posti voidaan laskea jonkun tapahtuman viikon-

päivä, kuu päivämäärä tunnetaan. E. R.

Sunnuntaikoulu ks. P y h ä k o u 1 u.

Sunnuntailepo ks. Sunnuntai ja Sun-
nuntait y ö.

Sunnuntaityö. Sunnuntain viettämistä lepo-

päivänä vaaditaan osittain kirkollisista, osittain

yhteiskunnallisista syistä. Kirkolliselta kannalta
vaaditaan kaikenlaisen työn kieltämistä sabbat-

tina, yhteiskuntia, liselta kannalta ainoastaan

pakollisen, toisen hyväksi suoritetun s:n kieltä-

mistä. Viimemain. laatua olevan s:n kiellon tar-

peellisuutta perustellaan etupäässä sillä väit

teellä, että työläinen terveytensä ja työkykynsä
säilyttämiseksi välttämättömästi tarvitsee yhden
lepopäivän viikossa. Myöskin huomautetaan, että

viikon työstä väsyneen työläisen s:llä ei ole

suurta taloudellista arvoa ja että sunnuntain
levännyt työmies suorittaa arkipäivinä -itä enem-

män työtä. Näillä yhteiskunnallisilla (työväen-

suojelus-) ja taloudellisilla näkökohdilla onkin

nykyajan sunnuntailainsäädännössä suurempi

merkitys kuin kirkollisilla. Näissä laeissa on

s. periaatteellisesti kielletty, mutta, poikkeuksia

myönnetään 1) pitämällä silmällä sitä seikkaa,

ettei työn keskeytys saa tuottaa mitään vahin-

koa ja että sunnuntain erikoiset tarpeet voidaan

tyydyttää (mistä syystä kulkulaitokset, valais-
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tus- ja ravinnonhankinta Bekfi taidenautintoa ja

huvituksia tarjoavat liikkeet oval erikois

emassa) ; 2) otti ulia huomioon erääl tuotan

non ja kaupan teknilliset ja taloudellj el raati

iiiukscl, m. m. sen, että nykyaikainen tuo

tantoprosessi ja liikkeiden \ :

i

I i 1 1
<

- 1 1 kilpailu usein

vaatii polttolaitosten ja koneiden yhtämittai ta

käyttöä ja että eräillä' tavaroilla "n sun-

nuntaisin tavallista suurempi menekki. Qseim
missä maissa on tähän suuntaan meneviä lakeja

olemassa. Ankarimmin pidetään sunnuntaile]

yllä Englannissa ja Pohjois imeriikan Ylnlys

valloissa. Suomen rikoslain 41 :nnessä luvu e

joka käsittelee kirkollista järjestystä koskevien
m i ir ivsten rikkomista, un seur. s uiniuikset : .loka

salilialtina
I joka kestää kloli:sta aamulla klofi:ecn

illalla sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä)

tekee kasi tai muuta tyCta, joka sopu | itt i i

tuonnemmaksi tai jota ei tehdä omaksi tai toisen

hätätarpeeksi, vetäköön sakkoa enintään 50 mk.
Joka sabbattina pitää rihkamakauppaa tai muun
senkaltaisen kauppapuodin avoinna, taikka sabbat-

tina jälkeen klo 9 aamulla harjoittaa torikaup-

paa, vetäköön sakkoa enintään luo mk. Yhteiskun-
nallisella kannalta säädettyä s:n kieltoa ei Suo-
messa ole olemassa muuta, kuin leipurinammatissa
(1908 vahvistettu laki leipomoissa suoritetta-

vasta työstä). Eduskunnan 1909 hyväksymässä,
mutta vahvistamatta jääneessä työväensuojelus-

laissa on säädetty, että työläisten tulee saada
nauttia vähintään 30 tunnin keskeytymätöntä
sunnuntailepoa tai, ellei se ole mahdollista, vas-

taavaa vapautta arkipäivinä. [Proudhon. ,,De la

creation du dimanehe"; Rohr, „Der Sonutag vora

sozialen und sittlichen Standpunkt aus"; Hoff-

mann, „Die SonntagsrUhe".] J. F.

Suntio, kirkonvartia. S:n virkaanottamisesta,

kelpoisuusehdoista ja virasta erottamisesta sääde-

tään kirkkolain 287-289 §§:ssä. E. K-a.

Sunujoki, S u n u 1. S u n n u, myös S u u n u n

joki (ven. Sun»), joki Aunuksessa, alkaa, Himo-
kin ja Repolan pitäjäin rajoilta Koljakkaoja
niinisenä pikkujokena, joka laskee Notkojärven,
Soimijoen ja Iioikkoniemenjärven kautta Sun
n un järveen: tähän tulee vielä luoteesta lisä-

vesiä, Vonkerinjärvestä y. m. ja lounaasta
Mä räjä järvestä. Suuniin jäi vestä alkaa sitten

varsinainen S., joka. saatuaan Suomen rajalta

Megrijärven lisävedet, juoksee Porajärven. Lind-
järven y. m. pienempien järvien lävitse, saa vielä

lähellä suutaan vas. S u o n d e 1 e j ä r v e n

(ks. t.) lisävedet ja laskee sitten Kontupohjan-
lähteen Äänisjärven luoteisrannikolle. S:n kuu-
lun luonnonihanuuden huomattavimman kohdan
muodostavat joen kolme valtakoskea Hirvas,
Po r ok os k i ja Kivat su (ks. n.). — S:n
pituus n. 320 km (Suuniin järvestä lukien 256 km),
lev. alajuoksulla n. 125 m, suurin syv. 13 m;
putous (Sunniin järvestä Aänisjärveen) 114 m.
— Kivatsun koskesta alaspäin, samaten kuin
Porajärvestä ylöspäin, on S :11a höyrylaivaliiken-

nettä. S. un pitkin pituuttaan tärkeä uitto-

väylä. — S:n luonnonnähtävyyksien äärelle pääs-

tään maanteitse Petroskoista ja Suojärveltä.

h. M-nen.
Suo, sellainen kasviyhdyskunta, jonka kasvien

jäännöksistä muodostuu suoturvetta. Suotur-
peella taas tarkoitetaan eliöperäistä (organogee-

nista) maalajia, jossa hajaantumistilassa olevien

kasvijäännösten elollinen rakenne vielä on
reksi osaksi säilynyt, jopa siksi hyvin, että usein

voidaan määrätä, mihin kasvisukuun, vieläpä

lajiinkin ne kuuluvat.
Soita on monella tavalla muodostunut ja

muodostuu yhä edelleen. Yleisimmin tunnettu

on öiden muodostuminen vesistöjen umpeenkas
uuni en johdosta. Pchmeähköpolijaisissu mat8
Iissä järvissä tai järvien lahdelmissa on ruu •

I
ii la ja heinämainen kasvillisuus: ruoko

(Phragmites), kaisla (Scirpus lacustris), korte

i lilluisit uni fluviatile) , saroja. {Carex rostrata

m.), lihavimmilla seuduilla lisäksi useita

uunia (Sparganium ramnsiim. '/'i//>/in-lajit j. n. e.).

laiiiin runsaan kasvillisuuden kuolleista jään

nöksistä, varsinkin juuren- ja juurakonjäännök-
sistä. muodostuu pohjalle, olipa tämä savea, lie

jua t. m. s., yhä paksunevia suoturvekerroksia.

Turvekerroksen vähitellen paksutessa sitä peit

liivä vesikerros ohenee olieneinist aan ja samassa

määrässä ilmestyy sammalia, usein ensin eräitä

I mblysU a/i»m-lajeja, sitten yhä runsaammin
rahkasammalia, varsinkin Sphagnum cuspidatiim-

rvhmästä, kunnes nämä viimein muodostavat
kutakuinkin yhtämittaisen kasvipeitteen. Kaisla-

maiset kasvit tällöin häviämistään häviävät ja

sijalle tulee varsinaisille märille soille ominaisia

ruohokasveja, saroja y. m. {Menyanth.es, Scheuch-

zeria y. m., Carex filiformis, C. Umosa, C. pauci-

flora, C. chordorrhiza, Eriophorum angustifolium

j. n. e.). Paikalle on silloin muodostunut neva,
jolla tarkoitetaan märkää, hyllyvää, metsätöntä

rahka- 1. valkosammal- (Sphagnum-) suota. —
Kaislikon ulkolaitaansa asti muututtua nevaksi

valkosammal jatkaa useinkin kasvamistaan pit-

kin vedenpintaa. Alkaa pintamyötäinen umpeen-
kasvaminen. joka esim. metsälampien rannoilta

voi saada alkunsa aikaisemmista kaislikkokasvus-

toista riippumattakin. Tällaisen pintamyötäisesti

laajenevan, erittäin hyllyvän nevan (hetteikön)

reunus on tav. varsin mutkisteleva ja usein

on sen ulkopuolella vedessä vapaasti kelluvia

Sphagnum caspidoiitm-kasvustoja, toisinaan run-

saasi i Amblystegium fluitansis,; usein myöskin
raate (Menyanthes) muodostaa hyllyviä kasvus-

toja. Näissä neva reunuksissa Sphagnumit vuo-

sittain kasvavat piimittä, jolloin turve samalla

paksunee ja omasta painostaan vajoaa, niin että

tila pinnalla olevan turpeen ja pohjan välillä

suuremmaksi tai pienemmäksi osaksi vähitellen

täyttyy: välikkö täyttyy myös osittain pinnalta

pohjalle pudonneista turveaineksista. Välikön

täytyttyä ei turve enää pääse vapaasti vajoa-

maan syvemmälle, jotavastoin se kyllä hitaasti

oinasta painostaan painuu, mikä painuminen
kuitenkin yleensä on pienempi kuin turpeen pin

nalla tapahtuva korkeuskasvu. Seurauksena on.

että turpeen pinta käy kuivemmaksi. Samalla
tavalla käy tietenkin myös niissä nevoissa, jotka

ovat kehittyneet kaislikoista, kortteistoista y. m.

Suon pinnan kuivuessa muuttuu kasvillisuuskin.

Nevaruohot ja heinät häviävät suurimmaksi
osaksi ja sijalle tulee varpuja (vaivaiskoivua.

suopursua, vaiveroa, juolukkaa y. m.). Samalla
sinne ilmaantuu männynkin taimia, jotka vähi-

tellen kasvavat kitumänniköksi. Nevasta on sil-

loin tullut räme. Väliasteena saattaa toisinaan

esiintyä korpi (vrt. alempana), varsinkin liha-

i immilla seuduilla.
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Kalkkirikkailla alueilla muodostuu nevan
aijasta n. s. letto, koska rahkasammalel eivät

siedä kalkinpitoista vettä. Leton sammalisto

käsittää ti. s. ruskosammalia (useita Amblyste-
ijiuiii lajeja. Paludella, ileesca, Ilypnum trichoi-

iiis x. m.i. jotapaitsi ruoho- ja heinäkasvillisuus

on lajirikkaampaa [Carex heleonastes, C. dioica,

JSriophorum latifolium, Orclds iiicarnalus, Sari-

fiagu hirculus j. n. e.). Turpeen täälläkin kas-

vaessa korkeutta suon pinta vähitellen kohoaa
kalkinpitoisen pohja vesikerroksen vaikutuspiirin

\ läpuolelle, jolloin rahkasammalia saattaa ilmes-

tyä ja letto muuttuu nevaksi tai melkein suo-

nkin rämeeksi.

Päinvastoin kuin yleisesti luullaan, on kuiten-

kin verraten pieni prosentti Suomen suoalasta

muodostunut vesistöjen umpeeukasvamisesta. Um-
peenkasvaminen pohjasta käsin edellyttää hyvin
runsasta kasvillisuutta, jota tavataan ainoastaan

matalassa vedessä, etenkin lihavahkolla, pehme-
ällä pohjalla. Pintamyötäinen umpeenkasvami-
nen taas edellyttää tuulelta suojattua rantaa, sillä

suojattomalla paikalla aallokko ja jäät repivät

heikon nevareunuksen rikki. Ainoastaan mata-
lat järvet ja lahdelmat sekä suojatut pienet

(metsä-) lammet voivat kasvaa umpeen. — Myös-
kin juoksevien vesien varsilla oleville tulva-

maille on soita muodostunut.
Pääosa Suomen soista on syntynyt metsämaan

soistuessa 1. suotuessa. Tämä tapahtuu mo-
nella eri tavalla, riippuen siitä, onko maa vettä

läpäisevää vai läpäisemätöntä sekä onko se liha-

vaa vai laihaa. — Jos metsämaa on tavallista

vettä läpäisevää laihanpuoleista hietikko- tai

harjusoramaata, tapahtuu siinä soistumista, jos

veden pinta, esim. läheisten soiden korkeus-
kasvun johdosta kohoaa, jolloin metsämaata al-

kaa vaivata märkyys. Sinne ilmaantuu silloin

rahkasammalta milloin vaaleanpunertavina
fäphagntim acutifolium) tai ruskeina (Sph. fu-

n) mättäinä, jotka suurenevat ja viimein yhty-
vät, milloin vaaleanvihreänvärisenä (Sph. angusti-

folium i tasaisemmin sekoittuen metsän sammal-
t. jäkäläkasvillisuuteen ja sen lopulta tukahdut-
taen. Rahkasammalkasvillisuuden tullessa vallit

»•vaksi alkavat metsän puut yhä enemmän kitua;
ne keloutuvat vähitellen ja paikalle ilmestyneet
uudet männyt jäävät kituviksi rämemännyiksi.
Käsikädessä tämän kanssa metsän muukin kas-
villisuus muuttuu ja rämevarvut tulevat val-

litseviksi. Metsä on tällöin muuttunut tyypilli-

i rämeeksi n. s. r ä m e k a n k a a n (kangas-
rämeen) ollessa väliasteena.

Jos maa on vaikeasti vettä läpäisevä, esim.
Bavea tai savihietaa (hiesua), saattaa soistumi-
nen alkaa aikaisemmista soista kokonaan riippu-

matta. Tuollainen maa kasvaa tav. kuusi-, lehti-

tai sekametsää, joka soistumalla muuttuu k o r-

veksi. Keväällä lumen sulaessa ja sateilla

kerääntyy notkoihin vettä, jossa se vaikeasti
läpäisevällä maaperällä säilyy hyvin kauan.
Tuollaisiin notkoihin ilmaantuu karhunsammalta
(Polytrichum commune) ja märjemmille kohdille
Bphagnum strictumia.. Saderikkaina vuosina tai

vuosijaksoina nämä pienet korvenalut laajene-
vat ja uusia muodostuu, mutta sadeköyhinä vuo-
sina ne eivät paljoakaan vähene, syystä että var-
sinkin Bphagnum hyvästi pidättää kosteutta. Vähi-
tellen soistumakohdat yhtyvät ja kangas muut-

tuu kokonaisuudessaan k o r p i k a n k a aksi
sekä. Np/mi/»»»i ka.-villisuuilen tullessa vallitse-

vaksi, turpeen paksutessa ja metsänkasvun huo-
notessa, k o r v e k s i. Korpi säilyy edelleen kor-

pena niinkauan kuin sen kasvit saavat ravin-
toa pohjamaasta, mutta turpeen paksutessa tämä
käy yhä vaikeammaksi, jolloin korpikasvillisuus
alkaa kitua; metsä käy aukkoiseksi, aukkoihin
tulee kuusen tai lehtipuiden sijalle mäntyä ja

rämevarvut pääsevät valtaan. Korvet säilyvät

kuitenkin rämeiksi muuttumatta sellaisilla pai-

koilla, missä vesi on kutakuinkin juoksevaa,
-illä juoksevasta vedestä on kasvien verraten
helppo tyydyttää ravinnontarvettansa, tai pai-

koilla, jonne valuu ravintorikasta vettä ympä-
röiviltä metsämailta.
Hyvin yleistä suorikkaimmilla alueilla on,

että soita on muodostunut lukuisiin hieman eri

korkeuksilla oleviin notkoihin. Kukin tällainen

suo kasvaa korkeutta. Kun suo on kasvanut yhtä
korkeaksi kuin sitä alempana olevasta suosta

erottava kangaskynnys, alkaa vettä valua pinta-

myötäisesti rinnettä myöten alemmalle suolle.

Rinne tällöin soistuu, paitsi milloin se on niin

vahvasti viettävä, että vesi purona valuu sen
ylitse. Jos soistuva rinne on hyvin laihaa maata
ja vesi aivan laihaa pintavettä, muodostuu täl-

löin soistuessa n. s. v e s i k a n g a s, jolle on
ominaista hyvin tiivis, melkein kaiken muun
kasvillisuuden tukahduttava kellahtava tai syk-
syllä ruskeahko karhunsammal ja kituva, tav.

mäntyä kasvava metsä; jos soistuva kangas
on lihavampaa, muodostuu siitä korpikangas
ja jos se on hyvin lihava ja valuva vesi myös-
kin ravintorikasta, syntyy runsasruohoinen,
tav. sekametsäinen korpilento. Ensinmai-
nittu muuttuu edelleen soistuessaan rämeeksi,

korpikangas tavalliseksi korveksi ja korpilehto

reheväksi ruoho- ja heinäkorveksi, jotka korvet
nekin viimein voivat yllämain. tavalla muuttua
rämeeksi.

Jos vettä alkaa valua ylempänä olevalta suolta

alemmalle, on seurauksena, että alempana oleva

suo, ainakin sen laita, vettyy, jotavastoin ylem-

pänä oleva jonkun verran kuivuu. Vettymisestä

on usein seurauksena, että. jos alempana oleva

suo on ollut metsää kasvava räme (tai korpi)

tämän metsä keloutuu ja suo muuttuu aukeaksi

nevaksi. Päinvastoin taas ylempänä oleva suo,

josta vettä on päässyt valumaan pois, saati aa

aukeasta nevasta muuttua metsää kasvavaksi

rämeeksi. Jos vettyminen on ollut hyvin val-

tavaa, kuolee myöskin nevan sammalkasvillisuus,

jolloin muodostuu sammalköyhä. paljasturpeinen

rimpineva (tai rimpiletto), jolla kuitenkin

saattaa kasvaa koko runsaastikin saraheinää.

Varsinkin Pohjois-Suomeu soilla ovat rimmet
hyvin laajoja. Vettyminen voi luonnollisesti

tapahtua millä suon kehitysasteella tahansa.

aikaisimmillakin, ja aiheutua muistakin syistä,

esim. suon pinnan epätasaisesta korkeuskasvusta.

Kun suot laajenevat sivuille päin ja naapuri

suot välillä olevien metsäkankaiden soistui

yhtyvät, syntyy laajoja Buoyhdistymiä

komplekseja). Tärkeimmät meillä tavattavat

ov.it :

1. Keidassuo- (Bochmoor-) yhdisty mä,
jolle on ominaista ylävähkö, kutakuinkin vaaka

suorapintainen keskussuo, käsittävä rämemättäitä
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kiinni. i ui
j

n ynnä rimpimäisiä silmäkkeitä

keskussuon ympärillä on laajoja alava

nevoja (t. lettoja) tai soistuvia metsämaita tai

vesijuoksupaikoilla korpia. Eläjällä keskussuon

ja ympäryssoiden välillä on tyypillä i i keidas

soissa verraten vahvaviettoinen re tui i Rand
gehänye), jossa cm milloin rämettil milloin (veti

Bimmillä kohdilla] aevaa Esiintyy etupää tl

maamme lounaisosissa. I . .
j

< 1 1 . 1 1
>

1 1 :i <-ul i n:i

n

Käkisalmen lounaispuolella. Yleisimpiä ovat

keidassuot Euroopan maritimis issa osissa,

2. K a r j ai ai n en suo j li d i s1 y m ii. 'i
j 3

pillisimmässä muodossaan hyvin runsaasti, mel-

kein verkkomaisesti haaroittunul auoyhdistymä,

joka esiintyy etenkin mäkisillä ja vaaraisilla seu-

duilla käsittäen etupäii -•< taaksosoita. Nämäsuol
ovat sekaisin korpia, rämeitä ja nevoja (tai let-

toja), siten että korvel esiintyvä! paikoilla,

missä \rsi un selvimmin juoksevaa, nevut 11 i i Iiii

kohdilla, missii vesi on enimmin seisovaa. Mikäli

soille valuvien vesien kulkuväylät siirtyvät hie-

man oikealle tai vasemmalle, ja mikäli uusia

laskukohtia vedelle ilmaantuu tai naapurisoista

alkaa vettä \alna. tapahtuu Buoyhdistymän soissa

alituisia muutoksia, milloin vettymistä, milloin

kuivumista, (hai yleisimmät Karjalassa.

3. A a p a s u o y h d i s t y m ä. Käsittää laajoja

aukeita rimpinevoja (tai -lettoja), n. s. ..aapoja",

paljon ja laajoja rämeitä seka' runsaasti rämeiksi

soistuvia metsäkankaita, mutta ainoastaan hyvin
vähän korpia, viimemainittuja etenkin lähteiden

partailla sekä purojen varsilla. Aapojen ruu-

milla on yleisesti kohtisuoraan veden juoksu-
suuntaa vastaan kulkevia kiinteämpiä sammal-
rikkaampia, usein rämemättäisiä neva- t. letto-

jänteitä. Vallitseva suoyhdistymälaatu Lapissa ja

Pohjois-Suomessa. eteläisinnä Suomenselän etelä-

osissa.

4. K u m p u s u o y h tl i s t y m ä. Metsänraja-
seuduilla etenkin Tornion Lapissa. Suollan niemi-

maalla ja Pohjois-Venäjällä tavattava suoyhdis-

tymämuoto, jolle suuret, toisinaan aina 7 m kor-
keat turvekummut

1
palsat |ks. t.J. ven. bugry)

ovat tunnusmerkillisiä.
Suoturve on laadulleen hyvin vaihtelevaa, eten-

kin riippuen siitä, niistit kasveista se on muo-
dostunut, mutta myöskin riippuen turpeen hajaan-
tumisasteesta. G. Andersson erottaa putkilo-
kasviturpeen ja sammalturpeen.
Edelliseen luetaan ruokoturve, kaislaturve, korte-

turve, saraturve. säieturve (niittyvilla- eli Eriö-

phorum vaginatnm turve), leppäturve, kanerva-
turve, kuusiturve, tulvaturve (veden liettämän

turvetta). Sammalturvetta Andersson erottaa

rahkasaminalturpeen ja siitä ehkä muodostuneen,
hyvin tekeytyneen hyötyturpeen (fet torf) sekä
ruskosammalturpeen. Usein tyydytään erotta-

maan rahkasuoturve ja mutasuoturve, jolloin

edellisellä tarkoitetaan rahkasammalista muodos-
tunutta turvetta, mutasuoturpeella taas muita
turvelaatuja. — Soiden luontaisen kasvillisuuden

perusteella erotetaan joukko suotyyppejä,
joiden avulla voidaan 111. m. päättää, kannat-
taako suota ojittaa metsittämistä varten (vrt.

Suonkuiv a us).

Koska soiden turve käsittää osittain jäännök-
siä itse paikalla kasvaneista kasveista (autok-

toonista ainesta), osittain tulvaveden tai tuulen
tuomia jäännöksiä (alloktoonista ainesta) ympä-

röivien maiden kasveista, voidaan turvejäännök
1,1 tutkimalla laadu elville ka-vistun kehitys

vaiheita entisinä aikoina. Tähän kohdistuva suo
tutkimus on varsinkin Ruotsi e pitkälle kehil

tynyl (G, Andersson, Sernander, l.. v. Posty.m.).
Su b ollaan siinä suhteessa vasta tutkimus-
ten alulla, s 1 e oval tämäntapaisia tutki-

muksia tehneet G. Andersson, R. Herlin. B.Lind-
berg ja A. L. Backman.
Enemmän kuin kolmannes Suomen pinta-alasta

mi suomaata. Soita tavataan enimmän yleensä

Pohjois-Suomessa ja vedenjakajaan seuduilla (Suo-

menselkä, Maanselkä y. m.) . Koska kruununmel
sijaitsevat juuri main. alueilla, on soistumiemäärä
kruununtiloilla kaikista suurin. \li 50%. Myös
kili yksityistiluksilla on vedenjakaja nma illa suo

prosentti suuri. esim. Korpiselällä, Uomani. 1

Pielisjärvellä. Nurmeksessa. Hanhivaaralla 50-

60%, Mikkelin ja Juvan takamailla sekä Pieksä-

mäellä 30-40%. Sensijaan suurin osa Suonien

varsinaista ..järvialuetta" on verraten vähän sois-

tunut, siioproseiitti on esim. Kuopion pitäjässä.

Leppävirroilla, Muuruvedellä, Sulkavalla, Puu-
malassa, Rantasalmella y. m. vain 5-16%.
Soiden vaikutus Suomen taloudelliseen elä-

mään on ollut varsin huomattava. Alussa suot
olivat asutuksen esteenä. Asunto- ja viljelys-

maiksi valittiin ylävälikojä maita, jotka olivat

hallalta suojassa. Vasta verraten myöhään, muu-
tama vuosisata sitten, huomattiin meillä, että

melkoinen osa soista soveltui viljeltäväksi ja

nykyään ovat parhaat suot meidän edullisimpia

viljelysmaitamme (ks. Suoviljelys). Osa
soista soveltuu hyvin polttoturveteollisuuteen ja

osa, turvepelikun valmistamiseen. Varsinkin viime
vuosina on soita menestyksellä ruvettu käyttä-

mään metsänkasvatukseen. Epäilemättä on tule-

vaisuudessa myöskin kemiallinen teollisuus käyvä
käsiksi soiden, toistaiseksi ehtymättömältä näj t-

tävään hiiliyhdistysten varastoon ja kenties,

yhäti kehittyvän puunjalostusteollisuuden rin-

nalla, sukeutuva suurteollisuudeksi. Toistaiseksi

on kuitenkin valtavin osa soistamme aivan koske-

mattomassa tilassa, ja enimmin soistuneilla

alueilla, esim. Pohjois-Suomessa ne ovat suureksi
osaksi yhä vielä, kuten esi-isien aikana, kulttuu-

rin tiellä. — vrt. Suoviljelys.
[Soiden luonnonhistoriaa koskevasta erittäin

runsaasta kirjallisuudesta mainittakoon tä-sä

vain H. v. Post, „Studier öfver nutidens kopro-

gena jordbildningar, gyttja, dv. tori och mylla",

Svenska vet. akad. iiantll. IV (1862); j. P.

Norrlin, ,,Bidrag tili sydöstra Tavastlands
flora", Not. ur sitllsk. pro fauna et flora fenniea

förh., ny serie 8:s v. (1871); ,,Flora Karelia? One-

gensis I", samoin 10:s v. (187li; A. Osw. Kai-

ramo (Kihlman), ..Pflanzenbiologische Studien

aus Russisch Lappland", Acta soc. p. fauna et

flora fenniea" VI (1890) ; G. Andersson, „Stu-
ilier öfver Finlands torfmossa och fossila kvar-

tärflora", Fennia 15 (1898); C. Weber, „TJeber

die Vegetation und Entstehuug der Hochmoors
von Augstumal im Memehlelta" (1902) ; J. Friih

& C. Sehröter, „Die Moore der Sclnveiz mit
Berucksiehtigung der ganzen Moorfrage". Beitr. z.

Geol. d. Schvveiz, geoteehn. Serie, III Lief. (1904) ;

J. V. Eriksson, ,,Bälinge mossans utveeklings-

historia och vegetation", Svensk bot. tidskx.

(1912); Th. C. E. Fries, ..Botauische Unter-





SUOJELEVA YHDENNÄKÖISYYS I.

1 Amphidasls betiilarius-mittariperhosen toukka oksan varassa. 2 a Kallima inachis istuvana, 2 b sama perhonen siivet levällään.

3 Dixippus morosus (eräs sauvasirkka), a liikkeessä, b suojelusasennossa. 4 Phyllium siccifolium, »vaeltava lehti".

Tietosanakirja



SUOJELEVA YHDENNÄKÖISYYS

Esimerkkejä varsinaisesta mimikrystä.

1. Papilio merope, koiras (Afrikasta), 2 a, 3 a ja 4 a saman lajin naaraita eri osista Afrikkaa, 2 a matkii Amauris Echeriaa (2 b), 3 a

Danais Chrysippusta 3 b) ja 4 a Amauris niaviusta (4 b). 5 Calopleron bifasciatuin, pahanmakuinen brasilialainen kovaki.nminen, jota

matkivat niinikään brasilialaiset kovakuoriaiset Tropidosoma Spencii (6) ja Lophonocerus hirticornis (7i sekä perhonen Pionia lycoldes (8).

Tietosanakirja.

Lilius S Hsrtititrg, Hatsinki.
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suchungen im oördlichsten Schweden", Vetensk. o.

prakt. unders. i Lappland, anordn. af Luossavaara
Kiirunavaara aktien. ('1913); A. K. Cajander,
..st uliini Uber >l i<- Moore Finnlarids", Acta forest.

i,uima 2 (1913); A. Tantin. „TJeber die Eritste

hung der Biilten und Stränge der Moore". Acta
Forest. fenn. 5 (1914); ,

.Tutkimuksia ojitettujen

soiden metsittymisestä", samoin 4 1915); V. N.

Sukatsev, „Bolota, iii obrazovanie, razvitie i

svojstva" (1915). .loukko soiden luonnonhisto-

riaa käsitteleviä tutkimuksia ja tietoja on eri

suoviljelysyhdistysten, suoviljelyskoelaitosten, geo-

logisten komissionien v. tn. julkaisuissa.]

A. K. C.

Suodatinpaperi k s. Suodatta a.

Suodattaa, siivilöidä, Eiltreerata
liat. filtriitii = huopa) , erottaa nesteestä kiinteät

siihen liukenemattomat aineet huokoisen viili-

seinän a\ulla. Huokoinen kappale valitaan sel-

lainen, että neste helposti voi kulkea huokosten
läpi kiinteän aineen hiukkasten jäädessä jäljelle,

ne kun ovat liian suuria kulkemaan huokosissa.

Huokoista kappaletta nimitetään E il tr umika i.

siiviläksi y. m. ja sellaisina käytetään m. m.
liimaamatonta paperia, suodatinpaperia, kangasta,
huopaa, asbestia, lasivillaa, hiiltä, hiekkaa y. m.
Lävitse mennyt neste on nimeltään SUO d OS ja

suot ime e n. tilt rumiin jäänyt kiinteä aine

sakka (ks. t.). Nesteet kulkevat suotimen läpi

joko omalla painollaan tai käytetään painetta tai

imua tai keskipakoisvoimaa. Suodattamiseen käy-
tetään erilaatuisia suodinkoneita riippuen siitä,

onko suodatetun nesteen vaiko jääneen sakan
talteenottaminen pääasiana. Juomaveden puhdis-

tamiseksi suodatetaan vesi hienon hiekkakerrok-
sen läpi. Sokeri- ja paioviinateollisuudessa käy-
tetään liiilisuotimia. Hiilen avulla voidaan liuen-

neitakin aineita, etenkin väliaineita, erottaa nes-

teestä (vrt. A d s o r p t. s i o n i). Kein. analyy-
siasi siivilöiminen tavallisesti toimitetaan lasi-

suppiloon asetetun, poimutetun suodatinpaperin
läpi. Paperi on erikoisella tavalla valmistettu
v.ili.in tuhka aineita sisältäväksi. Neste valuu läpi,

sakka jää paperiin, joka poltetaan ja jalolle jää-

nyt uine punnitaan. Kaasujakin siivilöidään esim.

puuvillan läpi. Veden siivilöityessä maakerrosten
läpi toimivat etenkin hiekkakerrokset luonnolli-

suotimina. Suodos on tällöin pohjavettä,

S. 8.

Suodattaminen ks. Suodattaa.
Suodenniemi (ennen Pohjakylä). 1.

E n n t a, Turun ja Porin 1., Tyrvään kihlak.,

M ulii järven-Suodenniemen-Lavian nimismiesp.

;

kirkolle Karkun rautatieasemalta 26 km. Pinta-

ala 109.; km2
,

josta viljeltyä maata (1910)

2,754 ha (siinä luvussa luonnonniityt 592 ha).

Manttaalimäärä 19"/3?. talonsavuja 07. torpan-
Bavuja 178 ja muita savuja 399 (1907). 2.957 as.

[1914); 570 ruokakuntaa, joista maanviljelys pää-

elinkeinona 308:11a (1901)1 348 hevosta. 1.117 nau-
taa (1913). — Kansakouluja ä (1915). Kunnan-
lääkäri yhteinen Lavian ja Kiikoisten kanssa.
— Teollisuuslaitoksia: Taipaleen ja Uudentalon
sahat: Taipaleen mylly. — Kirkonkyliin nimitys
Pohjakylä. — 2. Seurakunta, konsisto-
rillinen. Turun arkkihiippak., Tyrvään rovastik.;

perustettu Mouhijärveen kuuluvaksi saarnahuone-
kunnaksi 1685, sai kappelioikeudet ja oman kap-
palaisen keis. käskykirj. 23 piitä lokak. 1853.

määrättiin erotettavaksi eri khrakunnaksi sen.

päät. 7 piitä liehnik. 1908. Kirkko puusta,.

rak. is:ii (kellotapuli rak. is:.!9 yhteen kit

kanssa). /.. // »< ».

Suodin, filtteri, ks. Suodattaa.
Suodinpuhdistus, veden puhdistaminen laske-

malla se suodattimien (liiterien), tav. hiekka-,
kivi t. hiilikerrosten läpi (ks. Juomavesi
ja Vesijohto).
Suodos ks. S u o il ii M n a.

Suohaukat (CiroincB) kuuluvat alaheimona
petolintujen lahkon (Raptatores) haukkojen hei

mooii (Falconidce). S:jen nokka on tyvestä läh-

tien koukistunut ja jotenkin heikko. Nokan
hammas puuttuu, samoinkuin sitä vastaava lovi.

Korva-aukot ovat tavallista suuremmat ja niiden

lakana on ympäri pään pöllöjen naaniakehiiä

muistuttava kaulus, jonka muodostavat kankeat,
kärjestä leveämmät ja käyrät höyhenet. S. ovat
keskikokoisia, rakenteeltaan hentoja lintuja.

Pyrstö ja siivet ovat pitkät, koivet korkeat. Eri
sukupuolet eroavat väriltään toisistaan. Aukeat,
vesiperäiset suot ja niityt ovat sijeu asuinpaik-
koja. Siellä ne pyydystävät saaliikseen pieniä

jyrsijöitä ja linnunpoikasia sekä myös kaloja ja

hyönteisiä. Pesä on maassa. Muuttavat talveksi

lämpimämpiin maihin. — Meillä on tavattu
4 lajia :

s i n i h a u k k a (Circus cyaneus), v a a-

1 e a suohaukka (C macrourus), pienempi
s ti o li a u k k a (C. pygargus) ja ruskea suo-
haukka (O. ccruginosus). Ainoastaan sini-
haukka kuuluu meidän maamme vakinaiseni
linnustoon; se pesii vähissä määrin Etelä-

Suomesta Muonioon ja Inariin saakka.

E. M-o.

Suojaavat aineet 1. emollientia (lat.

.

fiiinlti're = pehmittää) 1. involventia (< lat.

invo'lvere = verhota) , lääkkeenä käytetyt aineet,

esim. sellaiset ulkonaisesti käytetyt kuin rasvat,

öljyt, y. m. Sisällisesti käytetään limaisia,

emulsionintapaisia aineita, maitoa, rasvaölj.v jä,

Summia, y. m. ehkäisemään jonkun tautia aiheut-

tavan aineen vaikutusta ruuansulatuskanavan
seinämiin. Sf. Sf.

Suojametsä ks. Metsälainsäädäntö,
paistu 400.

Suojasivu, jääkautisen mannerjään hiomien
silokallioiden rosoinen puoli. ks. Silokallio t.

Suojeleva yhdennäköisyys, eläimillä usein

tavattava suurempi t. pienempi yhtäläisyys ympä-
ristön kanssa väriin t. muotoon nähden, joka

yhtäläisyys suojelee niitä vihollisten huomiolta
tai iintaa niille mahdollisuuden huomaamatta hii-

pii! saaliinsa kimppuun.
Yksinkertaisimmassa muodossaan s. y. ilmenee

vain jonkinlaisena värityksin yhdenmukaisuu-
tena sen ympäristön kanssa, jossa eläin etupäässä

oleskelee. Tyypillisillä erämaaneläimillä on —
harvoin poikkeuksin — hiekan viiriin sulautuva

kellanruskea väritys. Tiima koskee sekä nisäk-

käitä, lintuja ja matelijoita että myöskin useita

hyönteisryhmiä ja hämähäkkejä. Mutta myös
pohjoismaiden hiekkadyynit tarjoavat lukuisia

hyviä esimerkkejä hyönteisistä ja hämähäkeistä,

joilla on hiekan kellahtava väri. Peräpohjolan

maissa, erityisesti napaseuduissa, missä lumi suu-

rimman osan vuotta peittää maan ja siis valkea

on vallitseva viiri, lukuisilla eläimillä on lumi-
valkeasi a v ä r i s t ii ii r hyvä suoja. Esi-
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merkkeinä mainittakoon jääkarhu ia tunturi

pöllö, jotka ovat koko vuoden valkeita, i

lännissä tavattaneen myös usi ja jänisrotuja,

jotka kuku vuoden pysyvä! valkeina, Useimmat
lajit, kuten jänis, naali, kärppä, lumikko Kckii

kiiruna ja metsäkana, vaihtavat sen sijaan väriS

vuodenaikain mukaan, s. O. OVal talvella valkeita,

kesällä, maan ollessa paljas, taas harmaita, rus-

keita t. kirjavia, Niilläkin on siten suojelusväri

koko vuoden. Vihreä väri taas on vallit-

tuina useimmilla ruohokasveista elävillä t. nii-

den tai puiden lehvien seassa asustavilla eläi-

millä. Suurin osa vihreitä lehtiä ravinnokseen

käyttävistä li\ nteiotoukista on väriltään viher-

täviä, kun taas esim. puun sisässä tai maassa
elävät ovat valkeita, harmaita t. muun värisiä.

Myös troopillisten aarniometsäin linnut, mateli-

jat ja sammakkoeläimet ovat usein vihreitä. —
Yöeläinten väritys on yleensä enemmän t. vähem-
män epämääräinen, harmahtava, mustahko t. rus-

keahko, kuten pöllöjemme, kehrääjän, lepakoiden

sekä useiden jyrsijäin ja hyönteissyöjäin väri.

— Meressä vapaasti ajelehtivina elävistä 1.

pelagisista eläimistä taas suuri osa on aivan
läpikuultavia ja lasikirkkaita (vrt. Plank-
ton).

Myöskin värien vivahdukset" ja j a-

k au t u m i a e n ruumiissa voivat olla jossain

määrin yhdenmukaisia ympäristön valon ja var-

jon jakautumisen kanssa. Useimpain isompien
eläinten maata kohti oleva ja heikommin valaistu

vatsapuoli on väriltään paljoa vaaleampi kuin
vahvasti valaistu selkäpuoli. Mutta oikeassa asen-

nossa ulkona luonnossa eläin näyttää kauttaal-

taan yhtä tummalta sulautuen hyvin ympäris-
töön. Aroilla ja joenrannoilla, missä on korkea
ja rehevä heinäkasvullisuus ja sen aiheuttama
valo- ja varjopaikkojen pystysuora jakautumi-
nen, asustaa usein eläimiä, joiden ruumis on
pystyviiruinen t. -voinen, esim. seebran ja tii-

kerin, kun taas metsien eläimillä väritys usein

on pilkullinen, sopusoinnussa lehvästökatoksen
aiheuttaman valonjakautumisen kanssa. Perhos-
toukkienkin suhteen voi huomata, että heinikossa

elävillä toukilla on pitkittäisiä viiruja ruumiis-

saan, lehdillä asustavilla taas vinoja poikkivii-

ruja, muistuttaen lehtien vinosuonia.
Yhtäläisyys ympäristön kanssa voi eräillä eläi-

millä ulottua värikuvioitukseenki n.

Muutamat kovakuoriaiset muistuttavat suuresti

niitä jäkäliä, joiden pinnalla ne elävät, ja monet
perhoset matkivat värikuvioituksessaan niin täy-

dellisesti puunkuorta t. jäkälän peittämiä kiviä,

joilla ne lepäävät, että niitä on hyvin vaikea
huomata. Lintujen munat tarjoavat myös hyviä
esimerkkejä suojelevasta värikuvioituksesta. Sa-

malla kuin onttoihin puihin, maakuoppiin t.

kivien alle lasketut ja täten huomaamatta jäävät

munat tav. ovat yksivärisiä, ovat esim. kahlaa-
jien, metsäkanojen, tiirojen ja lokkien munat
avonaisissa, suojattomissa pesissään hämmästyt-
tävästi ympäristönsä näköisiä, joten pesää on
vaikea huomata, vaikka suunnilleen tietääkin sen

paikan. — Pisimmälle kehittynyt on s. y., kun
se ei koske vain väritystä vaan myöskin muo-
toa. Meidän köyhästä eläimistöstämme tunne
taan verraten harvoja tapauksia tällaista

s:aa y:ttä. Hyvän esimerkin tarjoavat kuitenkin
mittariperhosten toukat (kuva 1 värillisessä liit-

I Suo j el e v a y h d e n n ä k ii i s y y s I),

jotka usein pienintä yksityiskohtaa myöten jäl-

jittelevät niiden kasvien 'oksia, joissa ne

tavat. Myös eräiden pikkuperhosten ja kovakuo-
riaisten pettävä yhtäläisyys linnunulostusten
kanssa ansaitsee ehkä mainitsemista. Tropiikkien
runsas hyönteismaailma sensijaan tarjoaa yhtä
lukuisia kuin hämmästyttäviä esimerkkejä Buoje-

[evasti amioituksesta. Tunnetuimpia ovat
h iilhniii sukuun kuuluvat n. s. lehtiperhoset,

jotka lepoasennossa sekä väriltään että muodol
taan muistuttavat aivan hämmästyttävästi eräitä

lehtiä. Siipien alapinta (kuva '2 a liitteessä),

mikä ainoastaan on näkyvissä lepoasennossa, jäl-

jittelee pienimpiä piirteitä myöten eräiden pen <

lajien kuivettuneita lehtiä, kun taas siipien len-

nossa näkyvä yläpinta on kirjava ja koreaväri-

n.en (kuva 2 b). On kai enemmän kuin luulta-

vaa, että tällainen perhonen linnun takaa-

ajamana voi äkkiä pensaaseen laskeutuen pelas-

taa henkensä. Samanlaisia esimerkkejä voisi mai-

nita runsaasti, rajoitumme tässä kuitenkin mai-

nitsemaan vain muutamia tapauksia suorasiipis

ten ryhmästä. ,, Vaeltava lehti" (PhylUum) jäl-

jittelee erehdyttävästi leveää, vihreää lehteä

(kuva 4 liitteessä I). Sauvasirkat, esim. Dixippus
m m osus (kuva 3 a), taas ovat esimerkkeinä eri-

laistumisesta aivan toiseen suuntaan: sekä raa-

jat että itse ruumis ovat venyneet niin, että

muistuttavat ohuita oksanhaaroja, korsia t. m. s.

Eläimen ollessa levossa raajat ovat ruumista vas-

ten painettuina ja eläin riippuu ruumiin pituus-

suuntaan ojennetun ensi jalkaparin varassa

(kuva 3 b). Täten eläintä on hyvin vaikea huo-

mata kasvinosien seasta.

Tässä yhteydessä on vielä kosketeltava eräitä

muunlaisia väritysilmiöitä, joskaan niillä ei lain-

kaan ole kuten s :11a y:llä päämääränä saada
eläin sulautumaan luonnolliseen ympäristöönsä,
vaan päinvastoin koettaa tehdä eläin huomatuksi
ja huomiota herättäväksi, siten pitääkseen vihol-

lisen loitolla. Nämä silmiinpistävät värikuvioi-

tukset voidaan jakaa kahteen suureen ryhmään
1) pelotusväreihin ja 2) varoitusväreihin.

Pelot usvärejä ovat esim. hyönteisillä ja

niiden toukilla tavattavat n. s. silmätäplät, joi-

den katsotaan muistuttavan selkärankaisten sil-

miä ja joiden senvuoksi väitetään herättävän pel-

koa pienemmissä linnuissa ja matelijoissa. Nämä
pilkut ovat tav. piilossa eläimen ollessa lepo-

asennossa, mutta ne voidaan äkkiä saada näky-
viin jos eläintä häiritään. Täplien äkillisen esiin-

tymisen arvellaan niin säikyttävän ahdistajaa.

että tämä nopeasti pakenee luultua vihollista.

Myöskin muiden, äkkiä näkyviin ilmestyvien

värikuvioiden väitetään vaikuttavan suuressa

määrin hämmentävästi takaa-ajajaan. siten hel-

pottaen ahdistetun pakoa. Varoitusvärit
ovat helposti tunnettavana pahan maun t. hajun
t. pelottavien aseiden tuimusleimaua. siten ilmoit-

taen, että eläin on syötäväksi kelpaamaton t. vaa-

rallinen. Kokeellisesti on niin. todettu, että esim.

lintujen kesken joka yksilön täytyy itse hankkia
kokemusta siitä, mitkä eläimet ovat syötäviä ja

puolustuskyvyttömiä, mitkä taas vastenmielisiä

maultaan t. kykeneviä ahdistajaa vahingoitta-

maan. Jos viimemainittujen väritys on luonteen-

omainen, oppii nuori lintu yhden tai parin

kokeen jälkeen tuntemaan ne ja jättää ne vas-
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taisuudessa rauhaan. Mutta koska useimpiin

hyönteistoukkiin nähden yksi ainoa linnun nokan
isku r i 1 1 1 ; i i l kuolettavasta haavoittamaan, on iiii

den yksilöjen luku. jotka joutuvat linnun kokei

lun uhriksi, sitä pienempi kiila helpommin tmi

iniiava aiiden värikuvioitus on. Luonteenomaiset
värit koetetaan tämän mukaisesti saada niin Qäh
täiviksi kuin suinkin. Varoitusväreillä varustetut

tonkat elävät suurissa yhdyskunnissa, ja perho-

set, joilla mi varoitusväritys, lentävät tav. hyvin
hitaasti, ikäänkuin ladellen t. liukuen eteenpäin,

niin että niiden yläpinta tulee hyvin näky-

viin.

Yaroitusvärit johtavat varsinaisiin ni i in i k r y-

ilmiöiliin. joille on ominaista se. että syötävä ja

hyvänmakuinen eläin saa ulkomuodon, joka suu-

ressa määrin muistuttaa jotakin pahalta maistu

vaa tai että puolustuskyvytön laji jäljittelee pis-

timellä varustetun, myrkyllisen lajin koreaa väri-

tystä, 'rämiin väärän tunnusleiman suojaamina
näitä mimeettisiä muotoja luullaan pahalta-

maistuviksi tai jälkimäisessä tapauksessa jäte-

tään sen vuoksi rauhaan, että ne herättävät niin

suurta pelkoa, että hyökkäystä ei uskalleta tehdä.

Useimmat tällaiset mimikry-tapaukset tunnetaan
tropiikkien runsaasta liyönteismaailmasta, erikoi-

sesti perhosten monimuotoisesta ja värikkäästä
ryhmästä. Usein vain naaras jäljittelee syötä-

väksi kelpaamatonta, aivan toiseen heimoon kuu-
luvaa lajia, kun taas koiras ei poikkea omalle
heimolle luonteenomaisesta tyypistä. Hyvä ja

yleisesti tunnettu esimerkki on Papilio merope
kuvia liitteessä Suojeleva yhdennäköi-
syys II). jolla on kokonaista neljä eri laatua
naaraita ja vain yksi tyyppi koiraita. Naaras-
tyypeistä yksi (kuva 1) on koiraan näköinen,
keltainen ja siivistä ulkoilevilla takalisäkkeillä

varustettu, toinen taas on vailla tätä lisäkettä

ja punainen (kuva 3 a), muistuttaen vihollisten

inhoamaa, yleistä Danais Chrysippus perhosta
(kuva 3 b), kolmas (kuva 2 a) muistuttaa suu-

resti Amavris «iactHs-lajia (kuva 2 b) ja neljäs

(kuva 4 a) lopuksi jäljittelee toista Amauris-
lajia, A. Echerian (kuva 4 b). Kaikki ,,esikuvat"
kuuluvat DanaidcB-heimoon, jonka lajeja hyönteis-

syöjälinnut inhoavat niiden pahan maun takia.

Eri naarastyypit tavataan eri osissa Afrikkaa
ja levenemiseltään väitetään niiden jotakuinkin
vastaavan esikuviaan. Koska viimemainitut lisäksi

Säännönmukaisesti ovat yleisempiä, katsotaan
niimeett isillä muodoilla yhdennäköisyydestään
olevan jonkinlaista suojaa. — Samankaltaisin
tapauksia on kuvattu suuret määrät, mutta
Bangen suuri osa niistä, on puhtaan museotyön
tuloksia, perustumatta todellisiin tutkimuksiin
luonnossa.

Myrkkyaseella varustetuilla pistiäisillä on myös
jäljUtelijansa, sekä kärpäsiä, perhosia että kova-
kuoriaisia. .Myöskin meillä tavattavan Jlacro-
glossa perhossuvnn lajit muistuttavat, joskin
pintapuolisesti, kimalaisia: paljon suurempi yhtä-
läisyys kimalaisten kanssa taas on eräillä Voin-
eella kärpäsillä. Myös meikäläiset Trochilium- ja

Sesto-lajit voidaan mainita esimerkkeinä perho-
sista, jotka läpikuultavien siipiensä sekä musta-
ja keltajuovaisen takaruumiinsa vuoksi muistut-
tavat pistiäisiä. Vielä mainittakoon brasilialaiset

kovakuoriaiset Tropidosoma Spencii (liite S u o-

j e 1 e v a y h d e n n ä k ö i s y y s IT. kuva 6) ja

Lophonoccrus hirlicornis (kuva <) sekS perhonen
Pionia lycoides (kuva 8), jotka kaikki jäljittele

vät niinikään brasilialaista, pahanmakuista
Calopteron bifasciatum kovakuoriaista (kuva 5).

Muurahaisten s.-assa elävät hyönteiset ja

hämähäkit muodosta vai erikoisin ryhmän inime.t

tisiä muotoja, ja niiden ja työmuurahaisten (vain

näitä jäljitellään) yhdennäköisyys saavutetaan
eri lahkoissa, puolisiipisten, kovakuoriaisten ja

suorasiipisten kesken eri tavoin ja voi olla hyvin

huomattava.
Täydellisyyden vuoksi mainittakoon, että on

luultu havaitun n. s. mimikry renkaita I. syötä-

väksi kelpaamattomien perhosten ..keskinäisiä

vakuutusyhtiöitä". Kaikilla renkaan lajeilla on

sama väri ja kirjaus, vaikka ne kuuluvat aivan

eri heimoihin. Koska ne kaikki ovat syötäväksi

kelpaamattomia, ei ilmiötä pitkään aikaan kyetty

selittämään, kunnes Fritz Miiller pani ren-

kaiden syntymisen riippuvaksi nykyaikaisista

osuustoiminta- ja keskinäisyysperiaatteesta. Koska
kaikilla, jäsenillä on sama tunnusleima, vähentyy

lintujen kokeiluhävityksen uhrien luku ja va-

hingot kannetaan yhteisesti. Tämä Mullerin hypo-

teesi on rohkeinta, mitä tällä jo itsessään

uskaliaista olettamuksista rikkaalla alalla on esi-

tetty.

Ei voi olla eri mieltä siitä, että suojeleva väri ja

muoto kuten mimikrykin tarjoavat eläimille jon-

kinlaista suojaa. Mutta onko tämä suojelus niin

perustavaa laatua lajin säilymiselle, että suoje-

leva naamioitus on vähitellen voinut syntyä vain

luonnollisen valinnan vaikutuksesta, kuten neo-

darvinistinen koulukunta opettaa, siitä voi täy-

dellä syyllä olla suuria epäilyksiä. Niin suuri yh-

täläisyys lehden kanssa kuin esim. Kulliin «-per-

hosen voinee tuskin olla selitettävissä näin. On
vaikea kuvitella, miten ensi muutokset nyt val-

miiksi kehittynyttä esikuvan jäljittelyä kohti

syntyivät ja säilyivät, sillä niillähän ei aluksi

voinut olla mitään valinta-arvoa. Eräät suojele-

van naamioituksen ja mimikry-teorian kannatta-

jat ovat senvuoksi esittäneet olettamuksen, että

yhdennäköisyyttä ei ole saavutettu pienien ja

huomaamattomien, vähittäin tapaili uvai n muu-

tosten kautta, kuten ennen otaksuttiin, vaan

äkkiä tapahtuvien muutosten, siis mutatsionien

tietä. Nykyaikainen perinnöllisyys! utkinius on

jossain määrin antanut tukea tälle käsityk-

selle, nim. todentamalla, että /'«piMo-suvun

polymorfiset naaraat, joiden arvellaan jäljitte-

levän erilaisia syötäväksi kelpaamattomia esi-

kuvia vain yhteen t. pariin periytyinistokijään

nähden poikkeavat koiraan tyypistä, ja että

koiraallakin voi olla nämä samat tekijät.

vaikkeivät ne sillä pääse vaikuttamaan, jotavas-

toin ne kyllä voivat periytyä seuraavan sukupol

ven naaraille. Mutta tämä selitys syrjäyttää

kokonaan valinnan vaikutuksen esikuvan ja sen

miineottiseii muodon yhtäläisyyden varsinai-

sessa synnyssä, mikä jää kokonaan sattumaksi.

Jos yhdennäköisyys on lajin säilymiselle hyödyl-

linen, voi se säilyä ja niin sanoa) semme Ei

rautua, kiinnittyä, jos sr sitävastoin on arvo-

ton t. vahingollinen, niin se häviää. Valinnan

tehtävä rajoittuu siis tyypin säilyttämiseen t.

hävittämiseen, mitään luovaa voimaa sillä ei

ole. — Lisäksi voidaan mimikrj hypoteesia ku-

ten kaikkia suojelusnaamioitusteorioja rastaan
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huomauttaa, ettS sillä on eräs Buuresse m
antropislinen piirre. Se kiinnittää nim. yksin

omaan huomiota näköaistiin, juuri siihen

ihmisen aisteista on parhaiten kehittynyt, kun
i.i.i muni aistit, joilla epäilemättä aella eläi-

mellii on paljoa suurempi merkitys, melkein ko

kiinaan jätetään I nii ottamatta. Vain -'-1

laisia i lunni vastaan, |otka saalista etsi josiin

yksii taan turvautuvat silmiinsä, tarjoaa elää

men väri ja kirjailu turvaa i. osoittaa niille

vaaran, kuu taas ulkonäkö tietysti on sivuasia,

jos vihollinen takaa-ajossaan käyttää a] a

hajuaistia, kuten varmasti usein mi laita. II

massa saalista väijy? u kutkaa vastaan on jänik-

sellä jonkinlaista suojaa väristään, mutta ajo-

koiran vainulta ei turkin väri vähiäkään
varjele. Mitä tulee erikoisesti hyönteisiin,

loista useimmat esimerkit käsitellyistä hypotee-

seista ovat. eivät niiden pahimmat viholliset

suinkaan ole näköaistin avulla pyydystelevät

linnut ja matelijat, vaan useimpien hyönteis-

toukkien tuliini aiheuttajina ovat erilaiset loi-

set, kuten bakteerit, varsinaiset sienet, sporo-

zooit ja loispist iäisien ja -kärpästen toukat, ja

kaikille näille eliöille on näköaisti mikäli sitä

lainkaan on merkitykseltään vähäinen. —
Kukaan kriitillinen biologi ei voine kieltää, että

into keksiä mahdollisimman lukuisia todistuksia

mimikry-opille on johtanut monen tutkijan suu-

reen liioitteluun osim. kun on väitelty Kallima-

perhosen täplien jäljittelevän lehdillä loisivia

ruostesieniä i. siipien läpikuultavien kohtien ja

reunan mutkien matkivan hyönteistoukkien
syömä jälkiä lehdissä. Se, että mimikry-teorialla
ilmeisistä puutteistaan huolimatta edelleen on

sangen huomattava joukko kannattajia, riippu-

nee siitä, ettei tätä nykyä voida parempaa seli-

tystä antaa, ja että jonkun ilmiön huonokin seli-

tys yleensä katsotaan paremmaksi kuin täydel-

linen selityksen puute. E. F-ey.

Suojelus. Vanhempi irtolaislainsäädäntö pyrki

ehkäisemään irtolaisluokan syntymistä palvelus-

pakolla, josta olivat, vapautetut m. m. toisen

vuosipolveluksessa olevat ja muuten ne henkilöt,

jotka kuuluivat palviiuspakosta vapautettuihin

Päätyihin. Näillä sanottiin olevan laillinen s.

(laga försvar). Suojeluksettomat, s. o. irtolai-

set, pantiin joko sotapalvelukseen tai yleiseen

työhön. Palveluspakko lakkautettiin vasta v:n
1883 irtolaisasetuksella. ks. Palvelus-
v u okra, [ r toi ai s n u s. vrt. S u o j e 1 u s-

kasvatus. El. K.
Suojelusalue. 1. .lonkin valtion ..suojeluk-

seensa" ottama, vain nimellisesti itsenäinen t. toi-

selle valtiolle kuuluva alue, ks. Protekto-
r a a 1 1 i. — 2. S : ista luonnossa ks. Kan-
sallispuisto, Luonnonpuisto ja

L u o n n o n s u o j e 1 u s.

Suojelusjumalat ovat kiinalaisten käsityksen
mukaan joko maan t. paikkakunnan t. entisten

hallitsijani ja suurmiesten henkiä, ks. Kiinan
uskonnot. E. Ka.
Suojeluskaarti ks. Suurlakk o.

Suojeluskasvatus on yhteisnimitys sellaisille

yhteiskunnallisille toimenpiteille, joilla tahdo-

taan suojella alaikäisiä kasvatuksen laiminlyö-
misen, huonon hoidon tai pahoinpitelyn aiheut-

tamista vaaroista (ehkäisevä s.) tai sovelle-

tulla ohjauksella kasvattaa heitä, etteivät huonot

taipumukset, esimerkit, pahantapaisuue tai rikol

lisiius johtaisi alaikäistä yhteiskunnanvastaisiin
tekoihin (pelastava b.). Se on vanhempain
luonnollisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin sei

t mi i,i. milloin yhteiskunta niin hyvin heikoim-

pain jäsentensä kuin oman terveen kehityksen B

turvaamiseksi näkee sellaisen tarpeelliseksi,

aatteen kehityksen yleinen luonne kuvastuu
parhaiten katsauksesta alaikäisiä koskevaan lain-

i.iii.i ntöiin. Siinä alaikäinen oli aluksi l mion
esineenä vain rikollisen teon tekijänä. Ensimäi-
-i-n:i aulin Ranskan rikoslaki i<'mli pönal)

v:lto 1810 erikoisohjeen : samalla kuin oli todet

i
ui alaikäisen syyllisyys, "li myöskin tutkittava,

oliko alaikäisellä kykyä (disccrnement) käsittää

tekonsa rikolliseksi; jos hän ei sitä käsittänyt,

oli hän joko vapautettava tai määrättävä kasva

tettavaksi viranomaisten toimenpiteestä; jos hän

taas käsitti tekonsa kielletyksi, oli hän rangaie

tava. Tähän perustuvaa periaatetta ja sen

mukaisia rikosoikeudellisia toimenpiteitä sovitet-

tiin käytäntöön monissa sivistysmaissa ja järjes-

teltiin erityisillä pakkokasvatuslaeilla (esim.

Preussissa laki 13 p. maalisk. 1878, ..Zirang-

erziehung") . Päähuomio kiinnitettiin teon suuruu-
teen ja sen sovitukseen sekä rikosoikeuden louk-

kauksen hyvittämiseen (klassillisen rikosoikeuden
aikai. Alaikäisiin nähden määrättiin rikoslaeissa

erityinen syyntakeettomuuden aika. jolloin ei

lainkaan voinut rikoslain perusteella rangaista,

tavallisesti 6-12 ikävuosien välillä, ja sitä seuraa

vat ikäluokat, tavallisesti 13 18 ikävuosien välillä,

oli mahdollisuus tuomarilla joko vapauttaa tai

määrätä kuritettavaksi tai jossain hyväksytyssä
kasvatuslaitoksessa kasvatettavaksi. — Tyydyttä-

vää tulosta eivät rikosoikeudelliset toimenpiteet

kuitenkaan tuottaneet. Päinvastoin todettiin, että

nuoiien rikollisten, etenkin 1 8-20-ikävuotisten.

lukumäärä sekä yleisesti että suhteellisesti

lisääntyi: myöskin olivat alaikäisten käsittely ja

käytännölliset kasvatustoimenpiteet enemmän
täysikäisiin kuin kehitysiässä oleviin soveltuvia,

jota paitsi toisella taholla oli tultu paljoa suo-

tuisampiin tuloksiin ja oikeampaan käsityk-

seen alaikäiskx symyksen ratkaisussa. Yksityinen
ihmisystävällinen pelastustoiminta, joka ryhtyi

aikaisemmin, ensimäisten huolestuttavien ilmiöi-

den aihetta antaessa, alaikäisen hyväksi työsken-

telemään, osoitti ihonta kohtaa, joihin lainlaadin-

nan oli määräyksensä ulotettava. Niin kävi

K n g 1 a n n i s s a. jossa ensiniäiseksi ryhdyttiin

alaikäisiä koskevia lakeja laatimaan sellaisiakin

tapauksia varten, jolloin ei suoranaista rikollista

tekoa alaikäisen puolelta vielä ollut kysymyk-
sessä. Ensimäinen laki. v:lta 1854. määriisi ala-

ikäiset, sittenkuin ne olivat rangaistuksen kärsi-

neet, lähetettäviksi erityisiin ojerinuslaitoksiin

(reformatory sekoni): alaikäiset taas. jotka eivät

vielä olleet, rikoksista syytetyt, mutta osoittivat

sellaisiin taipumuksia, tai elivät rikollisia taipu-

muksia edistävissä oloissa, olivat hoidon puut-

teessa tai siveellisessä suhteessa laiminlyötyjä,

määrättiin v:n 1857 laissa lievempiin laitoksiin

( i mliisl riul school). Täten tulivat vähitellen lain-

laadinnan piiriin sellaiset. 14- vuotiset tai sitä nuo-

remmat, jotka tavattiin kerjäämässä, keinotte-

luissa, vanhempiensa hylkääminä tai pakenivat

kotikuria ja välttivät koulunkäyntiä. Elättila-sten

hoito joutui lain järjestelyn alaiseksi 1872 ja
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1897, voitonhimoisten vanhempien oikeuksia oli

pakko rajoittaa (1891), ja lapsia pahoinpitelyltä

ia julmuudelta suojella (1894) sekä nuorten ri-

kollisten kasvatusta tarkoituksenmukaisemmaksi
järjestellä (1901). — Ranskassakin oli

lainlaadinta vain osittaisesti, vähissä erin ala-

ikäis-kysymystä ja sen hyväksi työskentelyä pal-

vellut: apua tarvitsevien lasten huolto jätettiin

kunkin departementin laillisen edustuslaitoksen

\eil giniral) velvollisuudeksi (1871). Siveel

lisesti laiminlyötyjen ja huonohoitoist.cn pakol-

liset kasvatustoimenpiteet järjestettiin sittemmin
1889 annstulla lailla, jolloin annettiin oikeus

lapsen erottamiseen huonoista vanhemmista. Ala-

ikäisi:! kohtaan tehdyt väkivaltaisuudet samoin
kuin pahoinpitelytkin otettiin huomioon v :n 1898

laissa, jossa myöskin oli määräyksiä sellais-

ten alaikäisten kasvatustoimenpiteistä, jotka oli-

vat tehneet yhteiskunnanvastaisia tekoja. Vai-
keasti kasvatettavat tai rikolliset alaikäiset

ovat lopullisesti tulleet v:n 1904 erikoislaissa

IBhempicn määrittelyjen alaisiksi. Samanluontoi-
sia ovat lainsäädännölliset toimenpiteet olleet

Belgiassakin (1891 ja 1897), Alanko-
maissa (1901) ja Sveitsin useimmissa
kanttoneissa. Selvimmin on huonohoitoisten kas-

vattamisvelvollisuus lausuttu ja seikkaperäisim-

min määritelty Preussin laissa (Gesetz iiier

die Fiirsnnii erziehung Minderjähriger, 2 p. heinäk.

1900), jonka mukaan useimmat muutkin saksa-

laiset lait on laadittu. Ensimäinen laki. joka
ko-ki kaikkia yhteiskunnallista huolenpitoa tar-

vitsevia alaikäisiä ja määritteli kasvatustoimen-
piteet rangaistuksen sijalle, vieläpä asetti näiden

asiain hoidon erityiselle kunnalliselle, uudelle

viranomaiselle, oli Norjan laki (6 p. kesäk.

1896). Sillä on ollut vaikutusta sekä Tanskan
(14 p. huhtik. 190.31 että Ruotsin lakeihin (1902).

Täydellisin kaikista nykyään voimassa olevista

s. -laeista on Englannin 1908 julkaistu yleinen

..lastenlaki" \'Children's act), johon on 6:een pää-

lukuun koottu parannettuina kaikki aikaisemmin
annetut alaikäisten suojelua koskevat määräyk-
-el

. vieläpä lisättyinä uusillakin, erityisesti tar-

koittaen alaikäisten suojelemista ammattihaureu-
juovutusjuomain, tupakan ja rikollisten seu-

i m vaaroista.

Laini i.iduini -- ä on en maissa hyväksytty peri

tatteeksi toisaalta alaikäisen oikeus saada suojaa
ja hoitoa, milloin hänen luonnolliset huoltajansa
ei\.it siihen kykene tai sen laiminlyövät, toi-

1

a taas yhteiskunnan velvollisuus suojata hei-

kompia jäseniään ja edistää omaa kehitystään.
s. -lakien määräykset ovat vuosi vuodelta laajen-

tuneet ja kehittyneet yksityiskohtaisemmiksi,
k-.: kun nykyian yleensä kaikkia ahikusii. ,m
•den kehittyminen hyödyllisiksi kansalaisiksi

näyttää epävarmalta. Sellaisista mainittakoon:
lain rikkomiseen syylliset, joita heidän nuoruu-
tensa tähden yleinen tuomioistuin ei käsittele:

alaikäiset, joiden käytöksessä ilmenee sellaista

mtapaisuutta, että kodin ja koulun kasvatus-
keinot eivät riitä heidän huonoa kehitystään
keskeyttämään ja oikaisemaan; ne alaikäiset, joi-

den siveellinen kasvatus on vanhempain tai hol-

iii huolimattomuuden, kykenemättömyyden
tai paheellisuuden tähden laiminlyöty tai jotka

ruumiillisessa suhteessa huonosti hoidettuja
tai pahoinpideltyjä niin, että erityiset toimen

piteet ovat välttämättömät heidän suojelemi el

seen. Alinta ikärajaa ei ole; ylimpään nähden
on eroavaisuuksia eri maiden s. -laeissa: joko 15 V.

(Ruotsissa, Katiskassa Ja osittain Tanska— ai tai

Iti v. (Englannissa, Norjassa. Saksissa. Baierissa

ja Ö niinissä Saksan liittovaltiossa) tai IS \

m,sillain Belgiassa, Preussissa, Badenissa ja lles

senissä) ; sitä paitsi on näistäkin ikärajoista joka

maassa erikoistapauksien varalle tehty poikkeuk-
sia. Myöskin on kasvatusmahdollisuus tahdottu
säilyttää sellaisiinkin nuoriin nähden, jotka jo

ovat syyntakeellisuusiän 1. rangaistavuusiän saa-

vuttaneet ja joutuneet syytteenalaisiksi (esim.

Ruotsissa 15-18-vuotisiin, riippuen syytetyn mie-

lenlaadusta, ymmärryksen kehityksestä ja ympä-
ristön laadusta. Tanskassa 14-18-vuotisiin, Xor
jassa 14-16-vuotisiin. Periaatteellisesti ei siis

määräävänä ole enää rikoksen suuruus ja siihen

kohdistuva rangaistus, vaan henkilö yksilöllisten

ja yhteiskunnallisten syiden viileydessä, (antropo-

loginen 1. sosiologinen koulukunta).
Kun alaikäisen käsittelyssä kasvatustoimen-

piteet ovat määräävinä, on s:n toimeenpano
uskottu uudelle, sitä varten muodostetulle kun-
nalliselle viranomaiselle 1. kasvatuslautakunnalle
(Norjassa ja Tanskassa vieriji riuidrl ja osittain

Ruotsissa, jossa kuitenkin kansakouluneuvosto
saa korvata ,,lastenhoitolautakunnan" (barna-

vdrdsnämnd) ; muutamissa Saksan osissa on
vapaaehtoisesti viime aikoina muodostettu saman-
tapaisia (Fiirsorgeaussohuss) ; toisissa maissa on

jollekin entisestään olemassa olevalle viran-

omaiselle, kuten köyhäinhoito . holhous- tai kun-
nallishallitukselle lisätty tämä tehtävä. — Ala-
ikäisen erottamisesta kodista niin, että vanhem-
mat menettävät kasvatusoikeutensa, tekee pää-

töksen joko lautakunta (niin pohjoismaissa) tai

holhoustuomioistuin (Preussissa); alaikäisen van-

hemmille on varattu valitusoikeus. — Varsinais

ten kunnallisten kasvat uslaut akuntain kokoon-
panossa on yleensä huolehdittu siitä, että sielun

hoidollinen, kasvatusopillinen, vieläpä lainopilli-

nenkin tieto ja kokemus on edustettuna; kotia

ja käytännöllistä kasvatustyötä edustamaan on

määrätty valittavaksi ainakin yksi nainen; läii

karinkin osanottoa pidetään tärkeänä, jos vain

olot sen myöntävät. Avukseen kasvatuslautakunta
voi valita vielä piirimiehiä toimialueensa eri puo-

lilta. Lautakunnan tulee seurata alaikäisten kas-

vat usoloja, ehkäistä epäkohtia ja saamiensa tie-

tojen perusteella ryhtyä tarpeellisiin toimenpitei
siin. Ilmoituksia on useiden maiden Iainlaadin

nassa joko määrätty tai oikeutettu tekemään
myöskin kaikki virkahenkilöt, jotka viranteon
yhteydessä ovat alaikäisiä koskevia epäkohtia

tietoonsa saaneet. Kasvatuslautakunta voi tai

peen vaatiessa antaa ohjeita kasvatusvelvollisille,

määrätä jonkun kodin avustajaksi ja kasvatus

toiminnan silmälläpitäjäksi (vrt. Suojelus
valvonta), antaa varoituksia, vieläpä päättää

kotikurinkin käyttämisessä, ennenkuin kodista

erottaminen otetaan kysymykseen. Jos alaikäinen

on päätetty erotettavaksi vanhemmiltaan, sijoit

taa lautakunta hänet jok., yksityi een peri seen

tai sopivaan laitokseen la tenkotiin, koulusiirto

laan. turvakotiin tai yleiseen kasvatuslaitokseen).

Suojeluskasvatusmääräystei alai ena alaikäi-

nen pysyy useimmiten I8:nteen ikävuoteen asti,

mutta muutami i 21 : nteen v :een asti;
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kuitenk.n 1 un- i idäntt; 1 1 1
s ; ; • t i « kaikissa mai

kasvatusviranomaisille oikeuden ennen lopullista

raja ikää pää I ää e laikäinen hoidostaan, jos ei i

tyisi-i toimenpitsitd i en 1 1 pidstä tar] liisinä.

— Kustannusten suorittamiseen ottavat o aa ekii

kotipaikkakunta että valtio; suhde maksuvelvol-
lisuuden jakamisessa on eri maissa erilainen

(Preussissa suorittaa kunta l
/»i valtio Jos

alaikäisellä tai äänen omaisillaan on varoja, on

niitä käytettävä kustannuksien osittaise ti koi

vaamiseen. Jos vanhemmat iiii muut henki-

löt tavalla tai loisella häiritsevät B.-toimenpiteitä,

voidaan heidät asettaa syytteeseen. S:n ylin

johto ja valvonta <m eri maissa järjestettj eri

lavalla; joko se on keskitetty erityiselle keskus
virastolle (Tanskassa) tai jätettj tarkemmin jär-

jestämättä (Preussissa, Norjassa) tai sen paikal-

linen valvonta ja tarkastus on uskottu jollekin

entuudestaan toimivalle tarkastusviranomaiselle,

kuten kansakoulutarkastajalle (Ruotsissa).

S:n toimintamuodot käytännössä voivat jossain

määrin vaihdella riippuen paikkakunnallisista

oloista, työvoimista, rahavaroista ja asiantunte-

muksesta. Kun suurin osa niistä ainakin tähän
asti on syntynyt vapaaehtoisen ihmisystävällisen

toiminnan aloitteesta, ja niihin on aiheen anta-

nut jokin paikkakunnallinen epäkohta, on eten-

kin ehkäisevän s:n alalla hyvin erilaisia

toimintamuotoja käytännössä. Ryhmittämällä
niitä alaikäisten ikäkehityksen perusteella mai-
nittakoon — Suomen oloja silmälläpitäen — lä-

hinnä lasten kuolevaisuutta tai lasten murhia
ehkäisevinä: m a i t op i s a r a-asem at (ks.

M a i t o p i s a r a) pikkulapsien maidon paranta-

miseksi ja saannin helpottamiseksi; turvat-
torni e n äitien kodit, joissa naimattomat
äidit saavat hoitoa synnyttämisen edellä ja jäl-

keen ja voivat itse hoitaa jonkun aikaa lastaan

(esim. Helsingissä [ks. Pippingsköld] ja

Porvoossa); elätti kodit, s. o. yksityisper-

heitä, joihin maksua vastaan annetaan lapsia

hoidettaviksi; näiden tarkastus on useissa maissa
(esim. Tanskassa ja Ruotsissa) eri lainlaadin-

nalla määrätty ; lastenseimet (ks. t.) , joissa

lapset 6-viikkoisista 3-vuotisiin saavat päivähoi-

toa äidin ollessa työssä kodin ulkopuolella (erit-

täin tärkeät tehdasseuduilla) ; lastentarhat
(ks. t.) tavallisesti 4-7-vuotisia varten; niiden

avulla estetään alaikäisten oleskelua kaduilla ja

ulkosalla ilman ymmärtävää valvontaa ja oh-

jausta; niissä opetetaan leikkiä, lauluja, askar-

telutöitä ja kerrotaan hyviä kertomuksia; las-
tenkodit, s. o. asumalaitoksilla varustetut täys-

hoitolat turvattomia, huonohoitoisia, vanhemmis-
taan t. huoltajistaan erotettuja alaikäisiä varten;
kotien tulee olla pienet, n. 10-20:lle; siirtäminen
kunnolliseen yksit.yisperheeseen, ainakin muuta-
man vuoden olon jälkeen lastenkodissa, antaa suu-

remmat takeet onnistumisesta; työtuvat, päivä-

oloa varten, n. 7-12-vuot.isille, etupäässä koulua käy-
ville lapsille, kerjuun ja toimettomuuden muiden
seurauksien ehkäisemiseksi aikoina, jolloin lapset.

ovat vapaina koulusta ja kun vanhemmat eivät

ole kotona tai ovat perin köyhiä; työtuvassa opas-

tetaan yksinkertaisissa käsitöissä ja talousaska-

reissa sekä valvotaan läksynlukua; tavallisesti

annetaan ateria ruokaa joko pientä maksua vas-

taan tai ilmaiseksi. — Ehkäisevä merkitys on
välillisesti mvöskin muutamilla lainsäädäntötoi-

menpitcillll ja käytännölli [119 järji telyillä, joilla

alaikäisten kasvamisoloja ja kehitysmahdollisuuk-
sia voidaan parantaa. Sellai i

I saitseval

mainitsemista lainsäädäntö avioliiton u 1 k o-

p u o 1 eli a s y n ty n e i d e n I a s t e n o i k e u k-

i en järjestämiseksi (Norjassa laki io

[ili;i liuhtik. 1915; Suomessa lainvalmistelukun-
nan ehdotus v:lta 1910); äitiysvakuutus
(Norjassa astui voimaan l p. lammik. 1!!16), jonka
avulla tahdotaan taata erittäinkin teollisuus-

alalla työskenteleville naisille kohtuullinen apu-
raha ~ i iiii aikana, jolloin heitä lapsivuode ja toi-

puminen estää ansiotöistä; ammattihol-
h o u s, jolloin usean turvattoman tai kasvatusta
tarvitsevan alaikäisen huolto Iiskolaan yhdelle,

tavallisesti palkkiota nauttivalle henkilölle, joka
piliiii lähinnä kasvatuksesta ja käytännöllisestä

valmistamisesta elämää varten huolen (Saksa a

Berufsvormundschaft); myöskin oppivelvol-
lisuuslaki tulee ehkäisemään alaikäisten

huonohoitoisuutta ja kasvatuksen laiminlyöntiä;
apuluokat t. apukoulut (Hilfsschule)

kansakoululaitoksen täydennyksenä ovat ehkäi-

semässä sellaisten koululasten joutumista toimet-

tomuuteen ja pahantapaisuuteen, jotka hitaan

kehityksensä tai heikkolahjaisuutensa tähden
eivät kykene kansakouluopetusta seuraamaan;
myöskin erityiset jatkoluokat (ks. Jatko-
opetus) ja ammattikoulut (ks. t.), nuor-

ten vapaa-aikojen viettoa varten järjestetyt

yhtymät, kuten klubit, lukusalit, seurat ja huo-

neistot, (vrt. S u o j e 1 u s v a 1 v o n t a) sekä p a i-

ka n välitystoimistot, tavallisesti kansa-
koulujen yhteydessä, ehkäisevät alaikäisiä jou-

tumasta pahantapaisuuteen ja varsinaisten s.-toi-

menpiteiden tarpeeseen.

Varsinainen s. (pelastava s.) tarvitsee eri-

koisia laitoksia sellaisten alaikäisten luonteen

kasvattamista, entisyydestä vieroittamista ja

johonkin työtaitoon opettamista varten, jotka

eivät tavallisissa yksityiskodeissa näytä sään-

nöllisesti kehittyvän. Näistä on vastaan-
ottokoti, joka samalla on vaarinotto-
koti, välttämätön hoidokasten nopeata entisestä

ympäristöstä poistamista ja niiden tottumusten

ja taipumusten tuntemista varten; tarpeeksi pit-

kän kavaintojentekoajan kuluttua lajitellaan hoi-

dokkaat ja sijoitetaan joko soveliaaksi huoma-
tun yksityisperheen huostaan tai erikoiseen lai-

tokseen. Välimuotona yksityiskotisijoituksen ja

asumalaitoksen välillä on n. s. koulusiir-
t o 1 a, joka tavallisesti sijoitetaan rauhalliselle

paikkakunnalle maaseudulle: sen käytettävänä on
rakennus, jossa on luokka- ja käsityöhuone sekä

opettajan asunto; hoidokkaat. n. 25-30, asuvat
koulun ympäristössä yksityisperheissä täyshoi-

dossa, käyden siirtolan koulua, mutta tehden

asuntopaikkansa taloustöitä; koulusiirtolan joh-

taja, joka samalla on opettaja, valvoo kasvatus-

kotien toimintaa. Täydellisiä asumalaitoksia ovat

turvakodit, sijaiten tavallisesti maaseudulla

ja tarjoten hoitopaikkoja 25-40 hoidokkaalle;

niissä opetetaan kansakoulukurssi ja joitakin

ammattitöitä sekä totutetaan maataloustöihin;

niihin ei oteta 7 v. nuorempia eikä 15 v. van-

hempia. Suurempia ovat yleiset kasvatuslai-
tokset (ks. t., Koivulan kasvatuslai-
tos, Kotiniemen kasvatuslaitos,
Vuorelan kasvatuslaitos), joihin meillä
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vielä toistaiseksi yleinen tuomioistuin määrää
lainrikkomuksesta syytetyn 15 vuotta nuorem-
man lähetettäväksi saamaan kasvatusta ja työ-

taitoa; myöskin hakemuksen perusteella voidaan
nuhin saada alaikäisiä., jos tilaa on; niin i \\-\

vät luu(lcikk:i:ii 18-vuotisiksi saakka, mutta voivat

aikaisemminkin sieltä koetteelle tulla sijoitetuksi

yksityistoimeen. Eheäksi järjestelmäksi kehitetty

s. edellyttää, - 1 1 £L kasvatuslautakunta käsittelee

kaikkia alaikäisiä koskevat asiat eikä yleinen

tuomioistuin. Lsoissa maissa on kasvatuslaitok-

sia myöskin 15-18-VU0tisten vastaanottoa varten.

Suomessa ovat s. -toimenpiteet järjestelyn

alaisina. Lain laadinnan alalla on valmiina 1902

asetetun komitean 1905 valmistuneet ..ehdotukset

suojelu kasvat uksen järjestämiseksi" lakiehdotuk:

sinien; 1909 jälkimäiset valtiopäivät tekivät

alamaisen anomuksen, että eduskunnan hyväk-
syttäväksi jätettäisiin esitys yleisestä lasten-

suu lelua koskevasta laista; lainvalmistelukunta
onkin saamansa määräyksen mukaisesti valmis-

tanut esityksen sellaiseksi (1914). Asetuksella

..suojelukasvatuksen valvonnasta Suomessa"
annettu lokak. 7 p. 1912, on asetettu „suojelu-

kasvatuksen tarkastelijaksi" nimitettävä, palk-

kiota nauttiva virkamies, jonka tulee m. m.
valvoa, että kaikki valtion huostassa olevat tahi

valtion avustamat laitokset, jotka tarkoittavat

pahantapaisen nuorison s:ta, järjestävät toimin-

tansa voimassa olevain ohjesääntöjen ja mää-
räysten mukaisesti sekä muutenkin edistävät

s:ta; antaa maksutta kunnille ja yksityisille s:n
järjestämistä ja parantamista tarkoittavia neuvoja

ja ohjeita; koettaa tarkkaavasti huomioonottaa
kaikkea, mikä on omansa lapsissa ja kasvavassa
nuorisossa aikaansaamaan pahantapaisuutta, sekä

sen ehkäisemiseksi ja vastustamiseksi esittää

toimenpiteitä, joihin valtion tai kuntain tulisi

ryhtyä. — Tarkastelija on senaatin talousosaston

siviilitoimituskunnan alainen samoin kuin kaikki

pahantapaisten tai huonohoitoisten alaikäisten

hoitolaitoksetkin, mikäli ne ovat valtion omia tai

saavat valtion avustusta. V:n 1916 alussa oli

valtion omia 4 turvakotia poikia varten (Käyrä
Prunkkalassa; Koivikko Mikkelin maaseurakun-
nassa; östensö Pietarsaaren maaseurak. [os. Ben-
näs); Kylliälä Viipurin maaseurak. [os. Tali])

200 hoidokille; valtion avustusta nauttivia oli

3 turvakotia poikia varten (Valkonauhan turva-
koti Helsingissä, Pohjolan turvakoti Muhoksella;
Kelkkalan turvakoti Viipurin pitäjässä) sekä
3 turvakotia tyttöjä varten (Valkonauhan turva-
koti Helsingissä; Seimelä Vihdissä; Pursiala
Mikkelin pitäjässä) sekä 2 koulusiirtolaa poikia
varten (Labby Lapträskissä; Oppby Nauvossa),
joissa on yhteensä hoitopaikkoja 190: He; sitä

paitsi on tyttöjä varten yksi vastaanotto-
koti 20 :Ile (Kaupunkilähetyksen Helsingissä).

Näiden lisäksi on Helsingin kaupungilla 10 eri-

laista laitosta, joissa on n. 300 hoitosijaa. —
Kaikkiaan oli hoidokkaita 1 p. tammik. 1916
iila-ton mukaan 950 alaikäistä, joista 724 poikaa

226 tyttöä (1910 yht. 510. joista poikia 439,

tyttöjä 131). Kasvatuslautakuntia oli Helsingin.
Porin. Turun. Viipurin, Kuopion ja Pietarsaa-
ren kaupungeissa. — [„Ehdoitus suojelukasva-
tuksen järjestämiseksi", I -TT (1905); A. von Bons-
dorff. ..Lastenhoitoa ja nuorisosuojelua tarkoitta-
vista toimenpiteistä" (1911); Kertomukset suo-

jelukasval uksesta Suomessa. I V I (1910-15).] vrt.

I . ,i - l ensuojelu s. .1 . II . T.

Suojeluskeinot, biol. I. Kasvien s. Kas
veilla on mitä' moninaisimpia rakennesuhteita
;:ina erilaisia vaaroja ja haittoja vastaan. STli

tukevuutta ja kestävyyttä kasvi saa neste- ja

solukko jännity k s e s t ä (vrt. Solu ja

S o 1 u k k o j ä n n i t y s). samoinkuin tuki
solukoistaan (vrt. ti. Lehdissä on tuulen,

rankkasateiden ja rakeiden varalla lisäksi s:ina
lehtilapojen ja -ruotien taipuisutis, päällysketon

paksuus ja usein lehtilavan hienoliuskaisuus.

Liian suuren v e d e n h a i h t u m i s e n

[kuivettumisen) estämiseksi ilmaraoilla on kyky
tarpeen tullen kokonaan sulkeutua. Kuivien paifa

kojen kasvit tarvitsevat lisäksi paljun muita
s:oja. Useilla haihduttavat elimet, lehdet, ovat

hyvin pieniä, jopa aivan surkastuneita (kaktuk-
set, useat Euphorbiar\a.jit) taikka ne voivat kui-

van tullen käyristyä kokoon tai kokonaan varista

(kuumissa, maissa kuivaksi ajaksi, meillä tal-

veksi) ; muutamilla ne ovat asettuneet syrjittäin

aurinkoon, joten lämpösäteet ikäänkuin liukuvat

ohi (useat kuumien maiden kasvit, m. m. k o m-
passikasvit, vrt. t.). Lehtien päällysketto

on usein erikoisesti rakentunut : kutikula on hyvin
paksu, sen pinnalle on erittynyt vahaa, pihkaa,

kalkkisuoloja t. m. s., tai se on kasvanut erilai-

siksi karvoiksi. Ilmaraot voivat sijaita kuopissa,

joista haihtuminen on vähäinen. Useilla pidättää

vettä suuri nestejännitys ja monet kaikkein kui-

vimpien paikkojen kasveista (kallio- ja erämaa-
kasvit, myös ulkovieraat) muodostavat, erityisiä

veden varastosolukkoja (vrt. Mehu kasvit).
Korkki ja kaarna suojelee vartta y. m. haihtumis-
vaaroilta. Liikanaisen sadeveden pois-

johtamiseksi lehdet usein ovat tarkoitukseen sove-

liaissa asennoissa t. ovat erityisen-muotoisia.

Muutamilla troopillisten sadeseutujen kasveilla

lehtien pitkät, kapeat tiputuskärjet edis-

tävät samaa tarkoitusta. Kukissa, joissa vesi hel-

posti turmelee siitepölyn, on erityisiä laitteita

vedenpääsyn estämiseksi (sulkulaitteita, sulkeu-

tumiskyky sateen tullessa, riippuva asento j. n. e.).

Samoin suojelevat aukeavat hedelmät siemeniä

sulkeutumalla sateen ajaksi. Kylmää vastaan

useita kasveja suojelee karva-, hartsi- t. pihka-

peite (varsinkin nuoria lehtiä), korkki ja kaarna,

myös arkojen osien supistuminen kylmän ajaksi

pienelle alalle (kukkien ja lehtien yöasennot).

Monet talvehtivat paleltumiselta suojassa maan
alla juurakkoina, juurimukuloina j. n. e., useat

vesikasvit pohjaan vaipuvina talvehtimissilmuina

j. n. e. Liian voimakkaassa valossa,
joka turmelee lehtivihreää, lehtivihreähiukkaset

voivat asettua suojatummille soluseinille. Monet

haihtumista estävät laitteet, kuten karvapeite

y. m., ovat myös s:ina liikaa valoa vastaan,

samoin eräät tähän tarkoitukseen syntyvät väri-

aineet (siniset, sinipunervat). Eläimiä
taan ovat yleisiä s:ja karvaat t. myrkylliset

aineet (etupäässä alkaloideja), lehtien ja varsien

piikit ja orat. Pistävät neulakiteet voivat myös
olla s:ina. Muutamilla kasveilla on poltinkar-

voja ivrt. Karvat). Joskus voi kiviä t. m. s.

muistuttava yhdennäköisyys olla suojelevana.

Hedelmissä ja siemenissä suojelee kasviaihetta

kova kuori, kypsymättöminä hedelmät torjuvat

eläimiä piikeillä, karvaalla maulla y. m. Kuk-

I
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kiaan kasvit koettavat Buojella haitallisilta elili-

inili; erilaisilla kukkien sisään pääsemistä esiä-

villii laitteilla (piikkejä, sukasia) t. kätkemällä
meden sokkeloihin, joista etupää ii \ pölyj

tystö välittävä! hyönteiset \ c .i \ ;, t -Mada sen. Lento-

kyvyttömiä, \ m 1 1 1 a pitkin uousevia pikkueläi

tuiä vastaan kasvi suojelee kukkiaan piikkisyj

«lelli » n, j.iykilla kaivuillaan t. ei il i un ill i tah

meaa, takerruttavaa ainetta varren yläosiin, usein

kukkaperiin t. vasta verhiöön, t. sitten se pysäyt-

tää ue medellä jo alempana. Muutamat kasvit

ovat muurahaissuosijoita (ks. (,), jolloin muura-
haiset kenties puolustavat kukkia. ja muitakin
osia toisilla eläimiltä. Joskus voinee kukkuu suo-

jella pelästyttävä mimikry-ominaisuus. A. //.

2. E 1 ii i n I e n .s. '1'aistelussaan olemassaolonsa

puolesta eläimet käyttävät hyvin monenlaisia
suojeluskeinoja aiitä monia vaaroja vastaan, jotka

niitä kaikkialla ja aina uhkaavat. 'Tällaisia vaa-

roja eivät suinkaan ole ainoastaan vaanivat p e t o-

e 1 ä i m e t tai r a v i n u o n k i 1 p a i 1 i j a t, vaan
kaikenlaiset 1 o i s e 1 ii i in e t ja kasvit, läm-
mön äkkinäiset ja liialliset vaihtelut, kui-
vuus ia kosteus y. m. Vihollisiltaan eläin

suojelee itseään piilottautumalla, pake
pernalla, pelottamalla, tai p u oi u s t a u-

t n m a 11a. — Sangen monet eläimet piileksivät

maan sisässä, kivien ja kantojen alla, kasveissa

t. näiden suojassa, mutta useat valmistavat itsel-

leen myös keinotekoisen piilo- tai suojapaikan
(esim. vesiperhosen lonkat). Toiset erittävät ym-
pärilleen lujan suojan, jota aina kuljettavat mu-
kanaan ja johon vaaran uhatessa kätkeytyvät
(esim. kotilot). Mustekalat piilottautuvat tyhjen-

tämällä mustepussinsa, jolloin ympärillä oleva

vesi k iv sameaksi |a 1 ipm ikvin ittcmiksi niin

menettelevät eräät pokjakalatkin liikkeillään

samentamalla veden liejulla. Sylkikaskaat kät-

keytyvät vaahtomaisiin ulostuksiinsa. Oseitaeläi-

miä suojelee vahvasti kovettunut ruumiin pinta
(esim. piikkinahkaiset, äyriäinen, kovakuoriai-

set, eräät kalat, useat matelijat, muurahaiskarhu
ja -käpy, vyötiäiset) tai vahvat, terävät piikit

(merisiilit, rautakalat, eräät sisiliskot, piikki-

sika, siili). Suojeleva yhdennäköisyys, jolloin

eläin väriltään tai ulkomuodoltaan matkii ympä-
ristöään tai toisia eläimiä, on luonnossa hyvin
yleinen(ks. S u o j ele v a y li d e n näkö i s y y s).

— Useimmat eläimet, koettavat pakenemall a

välttää vihollisiaan. Tällöin ne tav. pakenevat jo-

honkin piilopaikkaan, vain harvat pelastuvat

ahdista ja-taan suuremman nopeutensa tai viek-

kautensa avulla. Toiset taas. huomattuaan vaa-

nivan vihollisen, pysyvät päinvastoin aivan liik-

kumattomina koettaen siten säilyä huomaamatto-
mina. Sellaisia petoeläimiä vastaan, joille kelpaa
vain elävä saalis, on kuolleeksi tekeytyminen jos-

kus tepsivä suojeluskeino (esim. useat, kovakuo-
riaiset, kuten sepät, jotkut hämähäkit ja opos-

sum). — Ahdistettuina muutamat eläimet koetta-

vat p e 1 n l t a a ahdistajaansa uskottelemalla

tälle olevansa vaarallisempia vastustajia kuiu
mitä todella ovat. Tähän kuuluvat pelotusasen-

not ja -värit y. m. (ks. Suojeleva yhden-
näköisyys). Samoin ovat s:oja erilaiset äänet

ja vastenmielinen haju (luteet, raatokuoriaiset,

leppätertut, espanjankärpäset, haisunäädät ja

muut ..haisu"eläimet). — Elleivät mitkään edellii-

main. keinoista auta. un vielä viimeinen mahdol-

lisuus pelastua p imin - I e a I u m alla erilaisin

puolustusasein ja keinoin, kuten hampaiden,
nokan, kynsien (kavioiden), sarvien, myrkkyasei-
den lesim. ampiaiset, eräät kalat, käärmeet), vii-

lipä sähkönkin (oihkakaloilla) avulla. Kamelit

ja laamat sylkevät sitkeätä lylkeä vihollisensa

silmille, myrskylinnut ja albatrossit tyhjentävät
vainoojansa päälle kupunsa pa kauha jäisen sisäl-

lön ja samoin muutamat linnut (esim. rastaat
I
ulo

tuksiaan. Käymällä joukolla vastustajansa kimp-
puun heikommatkin eläimet voivat suoriutua voit

lajina tai-l elusta. — Mitään erityisiä suojelus-

keinoja toisia vastaan ei eläimillä yleensä ole käy
tettävänään. lholoisia ne tav. poistavat niillä

älineillä (hampailla, nokalla, hännällä j. n. e.).

joita niillä on käytettävinä, SisusloisteE ympä
rille eläinruumis usein erittää sidekudoskotelon
siten eristäen loisen ja estäen tämän liikkeitii.

— Useimpien eläinten elontoiminta on riippuvai

nen ympäröivän aineen, ilman t. veden lämpömää
iästä; vain pysyväislämpöiset eläimet (imettä

väiset ja linnut) kykenevät ruumiissaan ylläpitä-

mään tasaisen lämmön ympärillä tapahtuvasta
lämmön vaihtelusta huolimatta (ks. Eläimel-
linen lämpö ja K u u m i i n 1 ä m p ö t a

lous). Kylmäveriset 1. vaihtolämpöiset eläime'

suojelevat itseään lämmöuvaihteluilta etsimällä

kulloinkin sopivan oleskelupaikan (esim. talvella

kaivautumalla niin syvälle maan sisään, ettei pak-

kanen niitä pääse vahingoittamaan tai kätkeyty
mällä valmistamaansa suojaan, missä usein nuk-

kuvat talviunta). Monet alemmat eläimet, jotka

joutuvat talvella tuhon omaksi, turvaavat lajin

säilymisen nuoruusasteiden kautta (esim. vesikirp-

pujen talvimunat). — Liiallinen kuivuus ja

vedenpuute on vaara, joka usein uhkaa eläimiä.

Useimpia maalla eläviä eläimiä suojelee liialliselta

veden haihtumiselta vahva ruumiinpeite. Monet
vesieläimet kätkeytyvät pohjaliejuun kuivuuden
uhatessa (esim. keuhkokalat) tai synnyttävät
vahvakuorisia lepoasteita (monet alkueläimet).

Suojaa sateelta etsivät maalla elävät eläimet, kai-

kenlaisista luonnollisista turvapaikoista tai varta-

vaslen rakentamistaan pesistä. — Eläimiä uhkaa-
vien monenmoisten vaarojen mukaisesti ovat
sikin hyvin monenlaiset ja monipuoliset. Se eläin,

joka paraiten kykenee suojelemaa n itseään ja

sukuaan, suoriutuu myöskin paraiten olemassa

olon taistelussa. P. B.

Suojeluskirje, asiakirja, jolla määrätyille hen-

kilöille tai laitoksille luvataan erityistä suojaa.

S : it ii käytetään esim. sodassa, jolloin niitä voi-

daan antaa yksityisille henkilöille samoinkuin
sairashuoneille, luostareille y. m. Sellaisissa

Euroopan ulkopuolella olevissa maissa, joissa

eurooppalaisten valtioiden konsuleilla on tuomio-
valta, asetetaan s:llä valtion suojeluksen alai-

seksi henkilö, joka ei varsinaisesti ole valtion

alamainen, mutta jota valtio kuitenkin syystä

tai toisesta pitää velvollisuutenaan suojella. Täl-

lainen s. annetaan esim. usein henkilöille, jotka

ennen ovat olleet valtion alamaisia, mutta naimi-

sen tai pitkäaikaisen ulkomaalla oleskelun kautta

ovat menettäneet kansalaisoikeutensa, henkilöille,

jotka, olematta valtion alamaisia, ovat palvelus-

suhteessa valtioon (esim. lähetystöissä ja kon-

-ulivirastoissa olevat tulkit) samoinkuin niille,

jotka ovat samaa kansallisuutta kuin valtion ala

maiset. S:ksi nimitetään myöskin valtion ilmoi
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tueta jollekin siirtomaayhtiölle, että se ottaa val-

tansa alle yhtiölle kuuluvan maa-alueen.
K. G. I.

Suojelusmetsä = s u o j a m e t s ä. ks. Metsä-
lainsäädänt ö, palsta 400.

Suojeluspalvelus, kaikki ne toimenpiteet,

mihin sodassa ryhdytään joukkojen suojaamiseksi

levossa (etuvahtipalvelus) tai liikkeellä
ollessa (etujoukot, takajoukot, tiedustelu y. m.).

Levossa tai liikkeessä oleva armeia yleensä ympä-
röidään pienemmillä joukko-osastoilla, jotka aina

ovat varuillaan sekä lähettävät komennuskuntia
(patrulleja) tai asettavat vartiostoja. Näiden
tehtävänä on sekä edeltäpäin varoittaa vihollisen

lähestymisestä että pidättää vihollista, jotta pää-

voinia ehtii valmistautua taistelukuntoon.

M. v. H.
Suojeluspyhimys, määrättyä maata, paikka-

kuntaa, ammattia, säätyä, yhdistystä tai yksi-

tyistä henkilöä suojeleva pyhimys. Yksityisten

s :ten luonne on usein hahmoiteltu vanhain paka-
nallisten paikallisjumalain tai -haltiain mukaan,
ks. Pyhäinpalvelus. [Samson, „Die
Schutzheihgen" (1889); Kerler, „Die Patronate
der Heiligen" (1905) .] A. J. P-ä.

Suojelusrokko ks. Rokotus.
Suojelustila on useiden valtioiden laeissa

edellytetty olosuhde, jolloin valtion turvallisuu-

den vuoksi yksilöiden persoonallista vapautta
turvaavat määräykset ovat väliaikaisesti osaksi

tai kokonaan kumotut. S:n aikana voivat usein,

samoinkuin varsinaisen sotatilankin aikana,
oikeus- ja hallintoviranomaisten tehtävät olla

uskotut sotilasviranomaisille. Englannissa esim.

voidaan väliaikaisesti lakkauttaa n. s. Eabeas
corpus, joka turvaa Englannin kansalaisen
mielivaltaiselta vangitsemiselta; se, joka katsoo
kärsineensä vääryyttä jonkun viranomaisen
puolelta, voi vetää tämän edesvastuuseen ja

hakea häneltä korvausta senjälkeen kuin lain

voima jälleen on palautettu. Venäjällä on hal-

lintoviranomaisilla s:n aikana erittäin suuria
valtuuksia ja erotetaan siellä n. s. lisätty
ja ylimääräinen s. Kun, niinkuin lain

sanat kuuluvat, jollain alueella asuva väestö,

valtiollista järjestystä ja yleistä turvallisuutta

vastaan tehtyjen rikosten kautta on joutunut
levottoman mielialan valtaan, voidaan alue hal-

litsijan vahvistaman ministerineuvoston päätöksen
mukaisesti julistaa ylimääräiseen s:aan (tsrezvy-

tsajnaja ohrana), jolloin korkeimmalle hallinto-

viranomaiselle tai jollekin muulle henkilölle an-

netaan laajasisältöiset valtuudet. Korkein viran-

omainen voi määrätä takavarikkoon otettavaksi

sekä kiinteätä että irtainta omaisuutta, jättää
sotaoikeuden käsiteltäväksi tavallisille tuomio-
i-t uimille kuuluvia asioita, sulkea oppilaitoksia,

kuitenkaan ei muuta kuin korkeintaan kuukau-
den ajaksi, erottaa virasta muita paitsi kolmen
korkeimman luokan virkamiehiä, y. m. Oikeus
julistaa joku alue lisättyyn s:aan (ven. usilcn-

mtja ohrana) kuuluu kenraalikuvernöörillekin
M>äasiainministerin suostumuksella, joka ilmoit-

taa tästä senaatille päätöksen julkaisemista var-
ten sekä ministerineuvoston kautta hallitsijalle.

Lisätyn s:n aikana eivät hallitusviranomaiset
nauti yhtä suuria valtuuksia kuin ylimääräisen
s:n aikana, mutta voidaan tällöinkin kenraali-
kuvernöörin tai sisäasiainministerin määräyk-
S. IX. Painettu ^/n 16.

aesta 1'mih. rikosasiain kisiiteU snrtia tavalli-

silta tuomioistuimilta sotatuomioistuimille. Suo-
men lait eivät tunne mitään s:aa. vrt. Sota-
tila, k. a. i.

Suojelustulli, tulli, joka asetetaan kotimai en

tuotannon suojelemiseksi ulkomaiselta, kilpailulta.

Sen tarkoituksena un ulkomaisen tavaran kallis-

tuttaminen, jotta kotimainen tavara saavuttaisi
suuremman menekin ja paremmat hinnat. Sitovat
paikallaan varsinkin, milloin tahdotaan kehittää

tuotannonhaaraa, jolla on luonnollisia edellytyk-
siä maassa, mutta joka aluksi ei voi kilpailla vas-

taavan ulkomaisen tuotannon kanssa. Ne ovat
myöskin puolustettavissa, jos jokin tärkeä elin-

keino, josta lukuisat työmiehet saavat toimeen-
tulonsa ja johon suuret pääomat ovat kiinnite-

tyt, ilman apua ei jaksa kestää ulkomaista kil-

pailua. Usein pyritään s :11a saavuttamaan,
paitsi taloudellisia, myös valtiollisia tai yhteis-

kunnallisia päämääriä. Niin on laita, jos esim.

viljatulleilla koetetaan säilyttää voimakas talon-

poikaisluokka tai jos tulleilla tahdotaan helpot-

taa sitä rasitusta, jonka pitkälle kehittynyt työ-

väenlainsäädäntö tuottaa kotimaiselle tuotannolle.

Kun valtio s :eilla usein hankkii itselleen hyvin
suuret tulot, ei ero niiden ja verotullien välillä,

jotka asetetaan rahallisia tarkoituksia silmällä

pitäen, aina ole täysin selvä. Kun s:ien seurauk-
sena yleensä on tavarain kallistuminen, on niillä

ollut ankaria vastustajia. Varsinkin työväki,

joka eniten kärsii kulutustavarain korkeista hin-

noista, on vastustanut s:eja ja vaatinut kaupan
vapautta.

Varsinainen s.-järjestelmä kehitettiin ensin

Ranskassa ja Englannissa 17 :nnen vuosis. jälki-

puoliskolla. Edellisessä maassa Colbert asetti

s:eja teollisuustavaroille ja samalla tuontikiel-

toja, jotka kohdistuivat varsinkin Englannin
tavaroihin. Tätä menettelyä noudatettiin v:een
1786 asti. Siitä alkaen s:eja alennettiin ja

tuontikiellot poistettiin. Ankara tullisuojelus

palautettiin kuitenkin jo 1816 v:n tullitariffin

kautta ja pysyi sitten voimassa v :een 1860. Viime-
main. v. Englannin kanssa tehty kauppasopimus
tiesi tärkeätä käännettä vapaakaupan suuntaan.
1880-luvulla pääsivät s:ien kannattajat kuiten-

kin jälleen voitolle, ja siitä lähtien on Ranska
noudattanut jyrkkää subjelustullipolitiikkaa.

M. m. on säädetty korkeat viljatullit kotimaisen

viljanviljelyksen suojelemiseksi.

Englannissa oli Cromwell suojelusjärjestelmän

varsinainen alkuunpanija. Tullit olivat hyvin

korkeat ja kohdistuivat myös tärkeimpiin raaka-

aineisiin. Niitä alennettiin vasta 18:nnen vuo-

sis. lopulla. Seuraavan vuosis. alussa siirryttiin

yhä enemmän vapaakaupan suuntaan. 1840-lu-

vulla alennettiin suurta tyytymättömyyttä herät-

täneet viljatullit, ja 1860-luvulla ne kokonaan
lakkautettiin. Vähitellen asettui Englanti siten

melkein täydellisesti vapaankaupan kannalle. Tälä

järjestelmää vastaan on kuitenkin viime aikoina

noussut ankara vastustus, jota varsinkin 1914

kuollut Chamberlain on johtanut. Vastustuspuo

lue on tahtonut yhdistää brittien maailmanvalta-

kunnan suureksi tulliliitoksi, jossa s:t ja emä
maata suosivat erotustullii otettaisiin käytäntöön.

Saksassa vapaakauppasuunta pääsi ensin voi-

tolle Preussissa, jossa IRIS ja 18'21 s:eja tuntu

vasti alennettiin. Preussin vaikutuksesta noudatti
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myös L830-luvulln perustettu Saksan tulliyhdistys

verraten vapaamielistä tullipolitiikkaa. Saksiin

valtakunnan perustamisen jälkeen jäi alul

vapaankaupan viilaus vallalle, multa varsin! in

Hism-i rekin vaikutuksesta siirryttiin jo 1870-

luvun lopulla S.-järjestelmään. Useita entisiä

tulleja korotettiin ja uusia B:eja asetettiin sekä

teollisuustuotteille että viljalle, Sen jälkee

järjestelmää yhä kehitetty. M. m. maatalouden
tuotteille On saavutettu entistii suurempi tullisuo-

jelus. — Melkein kaikissa muissakin maissa —
Englantia lukuunottamatta — on suojelussuunta

viime vuosikymmeninä päässyt voitolle. Erityi-

sen korkeat s:t on asetettu Venäjällä ja Pohjois-

\ meriikan Yhdysvalloissa. Viimeksimainitussa
maassa on demokraattisen puolueen valtaanpääsy

19.12 kuitenkin johtanut tuntuviin tullien lieven-

ny ksiin.

Suomen tullipolitiikassa noudatettiin aikai-

semmin varsin ankaraa tullisuojelusjärjestelmää.

Käänne tapahtui 1859, jolloin Suomi sai entistä

paljon vapaamman tullitariffin. Melkein kaikki

tuonti- ja vientikiellot kumottiin tällöin, ja

tuontitulleja alennettiin tuntuvasti. Asiallisesti

maamme nykyinen tullitaksa edelleenkin nojau-

tuu v:n 1859 tullitariffiin, vaikka erinäisiä, osit-

tain tärkeitä muutoksia on tehty. Niistä ansait-

sevat etupäässä 1914 säädetyt viljatullit mainit-

semista. Venäläisiä tavaroita vastaan yleensä ei

ole myönnetty tullisuojelusta, vaan voidaan mel-

kein kaikkia tavaroita Venäjältä hillittömästi

tuoda Suomeen. O. A-e.

Suojelusvalvonta on sellaisten joko alaikäis-

ten tai täysikäisten henkilökohtaista huoltamista,

jotka kehittymättömyytensä tai ymmärrys- ja

tahtoelämänsä heikkouden tähden eivät kykene
itseään hoitamaan ja taipumuksiaan ja tottumuk-
siaan hallitsemaan. Sen avulla tahdotaan yhtä-

jaksoisesti, tarpeellisen ajan kuluessa, ymmärtä-
myksellä avustaa ja ohjata ulkoisille vaikutuk-

sille alttiita tai heikkoja luonteita ja antaa
heille siveellistä tukea. — Alkeellista s:aa tava-

taan jokapäiväisessäkin elämässä hyvin paljon

;

varhaisemmalla lapsuudeniällä, etenkin sillä kehi-

tysasteella, jolloin leikkimisen, liikkumisen ja

kiipeilemisen halu herää, on ohjaus välttämätön;
siinä ovat kotikasvatuksen apuna lastenseimet

(ks. t.) ja lastentarhat (ks. t.) ; kouluiässä ole-

ville on, etenkin loma-aikoina ja milloin van-
hemmat ovat päivisin poissa esim. työansiolla

kodin ulkopuolella, järjestetty, tavallisesti yksi-

tyisestä aloitteesta, erilaisia oleskelu- ja toimi-

paikkoja, kuten lasten työtuvat (ks. Suojelus-
kasvatus), päivähuoneet, lukusalit, klubit,

oppipoikain täyskoitolat. kesäsiirtolat, kesäkait-

sijat, jotka johtavat toimettomuuden vaarassa
olevien alaikäisten leikkejä, retkeilyjä, urheilua,

kasvitarhatöitä j. n. e. Järjestetyinpää s: aa on
edelleen se ohjaus ja silmälläpito, jota erityisissä

laitoksissa, kuten turvakodeissa, kasvatuslaitok-

sissa, sokeain, tylsämielisten, kaatuvatautisten,
mielenvikaisten ja alkoholistien hoitolaitoksissa

on hoidokkaiden erikoisominaisuuksien mukaan
tarvis järjestää ja joka vaatii suurta tarkkuutta,

huolellisuutta ja taitoa.

Varsinainen s., mikäli se on yhteiskunnallisella

lainlaadinnalla järjestetty, on hillut ensin käytän-
töön etupäässä alaikäisten ja nuorten rikollisten

huoltamisessa. Suojeluskasvatusta (ks. t.) koske-

i uudemmissa saksalai i ia laeissa Preussin.

Badenin, Saksin, Wllrttembergin ja Hampurini
on nimenomaan määrätty, että toimeenpaneva
viranomainen t Ka mmunah erband I on velvoitettu

määräämään jokaiselle yksityiskotiin kasvatetta
vaksi sijoitetulle suojelukasvatushoidokille erityi-

sen huoltajan (Filrsorger), joka henkilökohtaisesti.

isällisenä ystävänä, seuraa hoidokin käytöstä,

edistystä ja kasvatusta; koulusta päässeille hänen
tulee olla avullisena ammatin valinnassa, työpai
kan hankinnassa, jatko-opinnoiden suunnittelussa,

rahavarain hoidossa j. n. e. Huoltajan toimi kat-

sotaan yleisesti kunniatehtäväksi ja on siitä

syystä palkaton. Hyvin usein valitaan talliin

toimeen .asiaa harrastavia naisia, etenkin tyttö

jen ja nuorempien lapsien huoltajiksi. — Uudem-
missa eurooppalaisissa rikoslakiehdotuksissa on
määräyksiä, jotka tarkoittavat s:n yhä yleiseni

pää käytäntöönottamista erityisesti nuoria rikok-

sentekijöitä käsitellessä; saksalaisen ja itävalta-

laisen ehdotuksen mukaan se olisi ehdollista, riip-

puen henkilöstä ja olosuhteista, unkarilaisen,

1908 vahvistetun lain mukaan se on pakollista.

—

haalin ja vanhin on s:n käytäntö Pohjois-Ame
riikassä, jossa se on kehitetty tärkeäksi yhteis-

kunnalliseksi pelastustoiminnaksi, jonka avulla,

tavallisesti ensikertalaisille, juoppouteen, epä-

siveellisyyteen, tai rikollisuuteen syypääksi tode-

tuille annetaan tilaisuus kunniallisen elämän
alkamiseen luottamusta nauttivan henkilön tuke-

mana. Tuomioistuin määrää syytetylle joksikin

koeajaksi erikoisen suojelusvalvojan 1. huoltajan

(engl. probation officcr), luotettavan henkilön,

jolla kuitenkin, s:ssa hoidokkiinsa nähden, on
samat oikeudet kuin poliisillakin. Huoltaja tut-

kii syytteenalaisen menneisyyden, kasvamisolot

ja muut vaikuttavat syyt, muodostaa havain-

tojensa perusteella suunnitelman hänen ololleen

ja toiminnalleen mahdollisena koeaikana, ja jos

tuomioistuin syytetyn asiaa lopullisesti tutkies-

saan huoltajan esityksen hyväksyy, vahvistetaan

hän syytteenalaisen huoltajaksi. Syytteenalaista

ei siis tekojensa perusteella heti suorastaan lähe-

tetä rangaistustaan kärsimään, vaikkakin tuomio-
istuin voi määrätä sekä rangaistuksen suuruu-
den että tavan, mutta kaikki on ehdollista: jos

syytetty määrätyn koeajan kuluessa sitoutuu nou-

dattamaan niitä määräyksiä ja ohjeita, joita tuo-

mari pitää syytettyyn nähden tarpeellisina ja joi-

den voi edellyttää ehkäisevän hänen lankeemuk-
sensa uudistumisen, saa hän olla koetteella, har-

joittamassa itsensä hoitamista vapaudessa, joskin

ehdollisessa. Tässä hänellä on apuna huoltajansa,

jonka tulee ystävällisellä, osanottoa todistavalla

ja parasta tarkoittavalla tavalla avustaa huollet-

tavaa uuden seurapiirin, elämänuran, työpaikan
valinnassa, vapaa-aikain vieton ohjauksessa, tulo-

jen ja menojen hoitamisessa y. m. Tarkoituksena
on täten herättää hoidokkaissa, jotka tavallisesti

ovat kokemattomia, heikkotahtoisia, johonkin

nautintoon taipuvia, päättäväisyyttä, kunnian-
tuntoa ja itsehallintakykyä, ja siten pelastaa

epätoivosta, häpeästä ja siveellisestä perikadosta.

Siveellinen ja henkilökohtainen vaikutus tulee

täten virallisen, pakollisen pidätys- ja eristämis-

menettelyn sijalle. Ensimäiseksi ja laajimmassa
muodossa s. on otettu käytäntöön Massachusettsin
valtiossa jo 1860-luvun loppupuolella, jolloin

nuoria rikollisia siten alettiin vapaudessa kas-
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rottaa, vaikkei mitään s. -lakia vielä ollut ole-

massa; ensimäinen s.-laki (probation latoj julkais-

tiin 1878, jolloin se ulotettiin täysikäisiinkin;

1898 laajennettiin B:n käyttöoikeutta yhä useam-

piin tapauksiin; sittemmin se on tullut niin ylei-

seksi että Pohjois-Ameriikassa se oli 100S otettu

käytäntöön 25 valtiossa nuorien rikollisten (juvi

nile deliqvents) auttamiseksi. S valtiossa liivi-

kin täysikäisiä varten ja 7 valtiossa vielä sellai-

siakin täysikäisiä varten, jotka ovat alaikäisten

huonohoitoisuuteen tai pahantapaisuuteen syylli-

siä. — Järjestelmän tulokset ovat hyvät: 8KÖ
nuorista miespuolisista ja 85% nuorista naispuo-

lisista on voitu pitää toimissaan ja estää hairali-

Justensa uusimisesta. Taloudellisesti on siten väl-

tetty tarpeettomia vankeinhoito-, suojeluskasva-

tus- ja köyhäinhoitokustannuksia, kuu hoidok-

kaat ovat koko ajan itse voineet elättää itseään.

Siveellisessä suhteessa sen avulla ou pelastettu

lukemattomia yksilöitä ennenaikaisesta turmiosta,

ja herätetty yhteiskunnassa edesvastuu- ja avun-
annontunne.

Pohjois-Ameriikassa on käytännössä pääasialli-

sesti kaksi eri muotoa s:aa: joko jostakin laitok-

sesta (kuten kasvatuslaitoksesta, alkoholistihoito-

lasta tai vankilasta) ennen lopullista määräaikaa
..ehdollisesti" päästetyn huolto (pttrole syttem I

tai suorastaan tuomioistuimen määräämä s., jol-

loin rangaistus tosin on määrätty, mutta sen toi-

meenpano on jätetty riippuvaksi koetteella-olo-

ajan menestymisestä (probation system). Järjes-

telmän menestyminen edellyttää kykeneviä luotta-

mushenkilöitä ja sentähden on järjestetty erityi-

siä kursseja niitä varten, jotka joko varsinaisena
toimenaan tai vapaaehtoisina avustajina halua-

vat toimia huoltajina. Erityisen kurssin ja tut-

kinnon suorittaminen on ensimäiseksi määrätty
\Vi>consin valtiossa ehdoksi, ennenkuin voi tulla

nuorisontuomioistuimien (ks. t.) palkkaa nautti-

vaksi huoltajaksi. Järjestelmä on saanut kanna-
tusta yhteiskunnallisen toiminnan alalla ja esim.

Englannissa vahvistettu yhdeksi vaihtoehtoiseksi

menettelytavaksi Children's act-laissa v:lta 1908
(vrt. S u o j e 1 u s k a s v a t u s)

.

J. TI. T.

Suojelusväritys ks. Suojeleva yhden-
näköisyys.
Suojelusäyri 1. rauharaha (friskilling),

kaupungeissa kiinnekirjoista tavallisen lunastuk-
sen lisäksi säädetty lunastus. 3 mk. 40 p., on virka-
sivutulo raastuvanoikeuden jäsenille. El. K.
Suojoki, Suoju 1. Suojunjoki (ven.

Suja), Äänisjärveen lännestä laskeva, n. 160 km
pitkä joki, alkaa Suomen puolelta S u o j ä r-

vestä (ks. t.), virtaa kolme eri kertaa Suomen
rajan poikki, juoksee Aunuksessa Sotjärven.
Vahatjärven ja (lähellä suutaan) Lohmoisenjär-
ven läpi, laskien Äänisjärveen, Petroskoinlahteen
n. 15 km pohjoispuolella Petroskoin kaupunkia.
S:n keskimääräinen lev. 100-225 m; suurin syv.

lähes 9 m. Koskisuutensa vuoksi S. on laiva-

liikenteelle sopiva ainoastaan Äänisjärvestä Loh-
moisenjärvelle ja siitä n. 6 km ylöspäin. Talou-
dellisesti tärkein on S:n merkitys erinomaisena
uittoväylänä. — Huomattavimmat lisävedet:

Torasjoen-Irstanjoen yhtyneet vedet (ks. T o r a s-

joki) Suomen puolelta, vasemmalta, ja samoin
vasemmalta S ä ä m j ä r v e n iks. t.) vedet Aunuk-
sessa. — S:n luonnonihanimman seudun muodos-
taa korkeiden vaarojen ympäröimä, hiekkarantai

nen Sotjärvi. — Joen xlii- ja keskijuoksu <<u har-

vaan asuttua Baloseutua, suupuolessa sitävastoin

tiheä asutus (Suojiin kylä y. m.). — Kali

kein on lohi; erikoisesti on mainittava monni
jota jo on tavattu lähelle Suomen rajaakin nous
seena. L. ll-nen.

Suoju I. S u i j u, kunta Aunuksessa, Petroskoin
piirikunnassa. Suoju- ja Sunujokien varsilla:

7,361 as., enimmäkseen venäläisiä.

Suojunjoki 1. Suoju ks. Suojoki.
Suojuslehti, kukintoon kuuluva ylälehti. jonka

hangasta lähtee haara tai kukka. A. L,

Suojuspato, pato t. seinälaitos, jolla avo-

veteen perustettaessa t. muuten rakennettaessa
ympäröidään työpaikka, jotta se pumppuamalla
voitaisiin tyhjentää ja pitää kuivana. S. teh-

dään, ellei vedensyvyys ole l,5-2,o m:iä suurempi,
ponttiseinistä (ks. t.) ja sitä syvempään, ja jo

matalampaankin veteen, joko vinoon tai pystyyn
tehdystä pontatusta tai ponttaamattomasta
lankkuseinästä, jonka ulkopuolelle kasataan täy-

tettä seinän tiivisteeksi. Kun täytettä tällä

tavalla käyttäen menee paljo ja se virtaavassa
vedessä syöpyy ja huuhtoutuu pois, tehdään s.

usein kaksi- t. useampikertaisesta joko ponta-
tusta tai ponttaamattomasta pystyseinästä, jotka
veden yläpuolelta sidotaan yhteen iespuilla ja

joiden väli täytetään maatäytteellä. Täytteen
tulee olla multa- tai savimaata, joka pitää veden
ja on vapaa puista ja risuista, joita pitkin

vesi helposti tunkeutuu täytteen läpi. S:n pak-
suus tav. = 1U sen korkeudesta, jopa paksumpi-
kin. Ne valetaan joskus betonistakin ja ovat
silloin paljoa ohuemmat. (vrt. Perustus-
rakennus ja P o n 1 1 i s e i n ä.) J. C-en.

Suojustorvi, puu- t. rautatorvi, joka peh-

meään maahan reikää porattaessa ensin paine-

taan maahan reiän aukipitämiseksi ja jonka
sisus sitten tyhjennetään maakairalla (ks. t.).

J. C-en.

Suojusvilja, tuleentuneena tai vihantana kor-

jattavaksi kylvetty vilja, johon heinänsiemen
kylvetään peltonurmia perustettaessa. Kun nim.

heinäkasvit ja apilaat eivät ensimäisenä kasvu-

vuotenaan saavuta täyttä kehitystä, pidetään s :aa

tarpeellisena varjostamaan niiden hentoja tai-

mia kehityksen alkuasteella. S:na on meillä van-

hastaan käytetty ruista ja vehnää. Ehkä näitä-

kin sopivampi on kohtalaisen harvaksi kylvetty

vihantarehu (herne- t. vikkerikaura). Kauraa ja

ohraa käytetään myöskin s:na. J. F. S.

Suojuuri (Peucedanum palustre), jokseenkin

korkeakasvuinen. kalju sarjakukkainen, jolla on
2-3 kertaan parilehtiset, kapealiuskaiset lehdet,

valkeat kukat ja sekä emä- että pikkusar joissa

monilehtinen suojus. On yleinen soilla ja ran-

noilla Pohjois-Suomeen asti. Ä. L.

Suojärvi, järvi samannimisessä pitäjässä, Ää-

nisjärveen laskevan Suojoen vesistössä, suurin

pit. (pohjoisesta -etelään) n. 20 km. suurin lev.

lähes 9 km, pinnan korkeus n. 130 m yi. merenp.
— S:een laskee lännestä Annankosken j;i Karat-

salmen kautta Salonjärvi (ks. t.l. — S:n ranni-

kolle on S:n pitäjän tärkein asutus keskittynyt

(vrt. Suojärvi, kun) i L. Unen.
Suojärvi. Kunta, Viipurin 1., Sainiin kih-

lak.. Suojärven nimismiesp. ; kirkolle (Varpa

kylään) Värtsilän rautatieasemalta 140 km, Koi

rinojan (Laatokan rannalta) satamasta 112 km,
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Sortavalan kaupungista 117 km, Petroskoista

(jonne mj vilkas liikenneyhteys) n. 150 km.
1'inta ala i km', josta viljeltyä maata
(1910) 2,222 ha (siinä luvussa luonnonniityt 992
ha, viljaakasvava kaskimaa 185 ha). Main
määrä 30,oo, talonsavuja 42G ja muita .avii|a ; ,l

(1907). 6,523 as. (1914), joista kreik.-katolisia

0,408. 901 ruokakuntaa, joista maanviljelys pää
elinkeinona 745:llä (1901). 548 hevosta, 2. II 12 uau

1913).— Kansakouluja: 11 suomalaista (joista

» 1. sit , ist n . 14 vi-n il usti (veniliista paikal-

lista väestöä kunnassa ei ole). Säästöpankki. Kun-
nanlääkäri. Piirieläinlääkärin asuinpaikka. Ap-
teekki. — Teollisuuslaitoksia'. Annan rauta-
ruukki (ks. t.), seisauksissa v:sta 1905. —
S:n kunnan alueesta kuuluvat Venäjän valtiolle

,, Annan ruukin maat" (osa S:n entistä lahjoitus-

maata), jotka käsittävät lähes 2
/3 koko kunnan

alasta, n. 2,200 km2
. — Kunnan tärkeimmät ky-

lät, Varpakylä, Jehkilä, Leppäniemi, Kuikkaniemi
ja Kaipainen sijaitsevat pitkin Suojärven ran-

nikkoa. — S:n kreikkalaiskatolinen
seurakunta kuuluu Suomen kreik.-katolisen

hiippakunnan kolmanteen rovastikuntaan; maini-

taan (Korpiselkä siihen luettuna) Sortavalan
kreik. -katoliseen emäseurakuntaan kuuluvana
kappelina 1500-luvun lopulla, muodostettiin itse-

näiseksi khrakunnaksi 1600-luvulla. S:n khra-
kuntaan kuuluu nykyjään kappelina Annan ruu-

kin seurakunta. Pääkirkko, „Pyhän kolminaisuu-

den kirkko", sijaitsee Varpakylässä. — S:n lu-

terilainen rukoushuonekunta, kuu-
luu Soanlahden khrakuntaan; perustettu keis.

käskykirj. 16 p:ltä marrask. 1885. Kirkko puusta,

valmistui 1890. [A. A. Branders, „Tietoja Suo-
järven pitäjästä" (1892).] L. H-nen.
Suokaasu 1. kaivoskaasu on metaania

(ks. t.). Soissa muodostuu s:ua orgaanisten
aineiden, puiden y. m. s. lahotessa veden alla.

Oletetaan sen muodostuvan selluloosasta, joka
hajaantuu erään mikro-organismin Bacillus

amylobacterin vaikutuksesta. Sitä on myös suo-

liston kaasuissa. Kivihiilikerroksissa on kaivos-

kaasua, joka on pääasiallisesti metaania. Ilmaan
määrätyssä määrin sekoittuneena se sytyttäessä

voimakkaasti räjähtää. vrt. Davyn var-
muus 1 a m p p u.

Suokilpikonna ks. Kilpikonnat.
Suokukka ks. Andromeda.
Suokulainen (Machetes pugnax), kurppien hei-

moon (Scolopacidce), viklojen alaheimoon (Tota-

nidce) kuuluva keskikokoinen kahlaaja. Nokka
on n. pään pituinen, suora, litteä- ja tylppä-

päinen, sen reunat eivät ole sisäänpäin käänty-
neet kuten varsinaisilla vikloilla. Koiraat ovat
kuuluisia keväällisistä keskinäisistä taisteluis-

taan, ja muistuttavat siinä, samoinkuin väriensä
vaihtelevaisuuden ja koreuden sekä höyhen-
kauluksensa vuoksi kukkoa (siitä nimi ,,suo-

kukkonen"). Eniten vaihtelee kauluksen väri, sini-

mustasta punaiseen, keltaiseen ja valkeaan. Se
voi myös olla eri tavalla kirjava. Myöskin nis-

kassa on pieni kaulus. Keväällä koiraan naaman
peittävät sarveiskäsnät, jotka suojelevat ihoa
kilpailijan, tosin verraten pehmeärakenteisen
nokan iskuilta. Loppukesällä koiras muistuttaa
naarasta, joka on päältä mustan-, punaruskean-
ja harmaankirjava, alta vaalea. Koiras on kool-

taan isompi, pituus 31-33 cm. Naaraan pituus

Suokulainen. « naaraa, '< koiraa.

noin 25 cm. — Taistelut suoritetaan useimmiten
määrätyillä soidinpaikoilla ja ne näyttävät usein-

kin olevan enemmän paritteluaikaan ilmenevän
suuren eloisuuden ilmenemismuotoja kuin anka-
ria taisteluita naaraiden omistamisesta. Naaras
yksin pitää huolen hautomisesta ja poikasten

hoidosta. — S. pesii Euroopan ja Aasian keski-

ja pohjoisosissa. Suomessa se pesii maan pohjois-

ja paikoin myös keski- ja eteläosissa. E. M-o.

Suokuunie, vaikeanlainen vilutaudinlaji. ks.

Horkka.
Suokypressi ks. S u o s y p r e s s i.

Suola ks. Keittosuola ja Suolat.
Suolaeetteri, sekoitus erilaisia aineita, joka

saadaaii tislaamalla alkoholia suolahapon ja

ruunikiven kera. Sisältää kloraalia, asetaalia.

Ryydintuoksuinen. Käytetään hedelmäesanssien
valmistukseen ja lääkkeenä. S. S.

Suolahappo, kloorivetyhappo (acidum hydro-
chloricum), kloorivedyn, HC1, vesiliuos. Sitä voi-

daan valmistaa keittosuolasta käsittelemällä tätä

rikkihapolla, jolloin muodostuu natriumsulfaattia

ja kloorivetyä, joka johdetaan veteen. Puhdas s.

on väritön, pistävän hajuinen, voimakkaan hapan
neste, joka savuaa ilmassa. Kuumennettaessa
siitä haihtuu kloorivetyä. S :n väkevyyden ja sen

ominaispainon suhdetta osoittaa seuraava taulu:

Oni.-p.
15°

Grammaa HCI
100:ssa Om.-p.

15°

Grammaa HCI
100:ssa

gram-
massa cm8:ssä

gram-
massa cma:ssa

1.010

1,030

1.050

1,070

1,090

l.ioo

2.H
6,15

10,17

14.17

18,ii

2(1,01

2,1

6.4

10.7

1 5, i

19,7

22.,,

1,110

l,wo

1,150

1,170

1,190

1 .-.'CO

21,,,

25,75

2*1.57

33,4.

39.il

24.3

29,i

34,0

::'i„

44.3

46,9

Raaka s. on raudanpitoisuutensa vuoksi keller-

tävää. Siinä on lisäksi vähän rikkihappoa, rikki-

hapoketta, klooria, arsenikkia y. m. S. on voi-

makas, hyvin dissosioituva happo. Se muodostaa
metallien kanssa suoloja, klorideja ja kloruureja

(ks. Kloorimetallit). Hapetettaessa siitä

vapautuu kloori ja vettä muodostuu. Väkevän
s:n ja typpihapon seosta sanotaan kuningas-

vedeksi (ks. t.).

Sulfaattia teknillisesti valmistettaessa muodos-
tuneen kloorivedyn annettiin ennen (n. v:een
1850) haihtua ilmaan. Sittemmin alettiin s:oa

käyttää yhä enemmin kloorikalkin valmistukseen

ja se kootaan tarkoin veteen johtamalla. Nor-
maalilämmössä ja -paineessa 1 volymi vettä

liuottaa 505 volymiä kloorivetyä. Sulfaatti-

uuneista (ks. Sulfaatti) tulevat kaasut joh-

detaan putkijohtoja pitkin erityisellä tavalla

rakennettuihin haponkestäviin saviastioihin.

Nämä ovat pitkässä rivissä toistensa yhtey-

dessä, siten että kaasuvirtaa vastaan niissä kul-
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iS.H.) Suolahappot.htann kaavakuva. Yläkuva sivulta kat-

somina, alakuva ylhäältä, inkealla uunit, keskellä putkijohto

ja vasemmalla absorptsioni-astiat ja -torni.

^777777777777777Y77777777177777777.

(S.H.) Saviastioita, joissa kloorivety liuotetaan veteen.

kee vesivirta, joka kyllästyy liuenneella kaa-

sulla väkeväksi, n. 35%:ksi s:ksi. Viimei-

set jätteet kloorivetyä absorbeerataan samotti-

kivillä ja koksilla täytetyissä torneissa, joihin

vettä valuu ylhäältä, kaasun noustessa alhaalta.

Stoa valmistetaan nykyään myös Hargreavesin
menetelmän mukaan keittosuolasta (ks. Sul-
faatti). Sitäpaitsi on sitä alettu Saksassa val-

mistaa Stassfurtin kerrosten magnesiumklori-
dista. Kiteinen magnesiumkloridi hajoaa sula-

tettaessa s:ksi ja magnesiumoksykloridiksi.
Viimemainitun hajoittaa lämmin vesihöyry täy-

dellisesti s:ksi ja magneesiaksi. S:oa käytetään
kloorin, kloorikalkin, kloridien y. m. kem. ainei-

den valmistamiseen, väriteollisuudessa metal-
lurgiassa, y. m. Lääkkeenä sitä käytetään m. m.
kuumetaudeissa sekä vatsataudeissa korvaamaan
puuttuvaa mahalaukun s:oa (vrt. Ruuansula-
tus ja Maha). Suomeen tuotiin vv. 1912 ja

1913 246,G5T ja 257,144 kg s :oa, arvoltaan
n. 29,000 ja 30,000 mk. vrt. Kloorivety.

S. S.

Suolahden höyrysaha (toiminimi Suolah-
den höyrysaha Ali Riihijärvi, omis-
taja Ali Riihijärvi), Äänekosken pitäjässä Kei-
teleen rannalla Suolahden aseman vieressä. Sen
rakensi 1900 puutavaraliikettä v:sta 1898 har-
joittanut Ali Riihijärvi. Sahassa on 3 raamia.
20 sirkkelisahaa, höyrykuivauslaitos ja höyläämö.
Sahatun puutavaran valmistus n. (5.000 standert-

tia. Höyrykoneet kehittävät 111 lievosv. Sahan
yhteydessä on tiilitehdas, joka saa käyttövoi

mansa sahan sähkölaitoksesta. Toiminimi omis
taa lisäksi kaksi jauhomyllyä, turvepehktitehtaan

Sirkkasuolla (600 tynnyrinalaa hyvää suota) km
Suolahden asemalta itään (tehtaassa valmistetaan

myös polttoturvetta) sekä 10 maatilaa, joista

mainittavin Mannilan kartano Luukaan pitäjässä

Eri teollisuushaarojen valmistusarvo yhteensä

1 milj. mk. (1914). Kaikissa teollisuuslaitoksissa

on työväkeä n. 200 henkeä, joista puolet, asuu

tilil aan huoneistoissa. Sairas- ja hauta.usapu-

kassa. E. I\ h.

Suolahden rullatehdas (omistaja Aktie-
bolaget Bobbin osakeyhtiö, osakepää-

oma 1915 250,000 mk., vararahasto 77,000 mk.,

toimeenpaneva johtaja W. Björksten). Keiteleen

rannalla, Suolahden aseman luona Äänekosken
pitäjässä, perustettiin 1911. Valmistaa rihmarul-

lia, 1915 351.000 krossia, arvoltaan 375,000 mk.
Työväestö sam. v. n. 100 henkeä, joista puolet

asuu telttaan huoneistoissa.

Suolaheinä ks. R u m e x.

Suolahierakka = suolaheinä, ks. R u m e x.

Suolahti, tärkeä teollisuus- ja liikennekeskus

Keiteleen eteläisimmässä perukassa, Äänekosken
pitäjässä, Haapamäen-Suolahden radan (Jyväsky-
län radan) päässä. Keiteleen laivaliikenteen ete-

läisin päätekohta. Teollisuuslaitoksia: S:n rulla-

tehdas (Bobbin o.-y.), S:n höyrysaha (A. Riihi-

järvi), S:n konepaja ja valimo ynnä veneveis-

tämö (J. J. Pietiläinen) : A. Riihijärven omista-

mat S:n tiilitehdas, S .n tervapolttimo, S:n
turvepehkutehdas. — Pohjoismaiden osakepankin
haarakonttori. — S:sta vie 9 km pitkä, kapea-

raiteinen rautatie Äänekosken (ks. t.) teh-

taille. — S:n rautatieasema (III 1.), 42 km
Jyväskylästä, 120 km Haapamäeltä, 421 km Hel-

singistä. Tavaraa saapui 1913 kaikkiaan
8.098 ton. (huomattavimmat erät: jauhoja ja ryy-

nejä 3,874 ton., metalliteollisuuden tuotteita 800

ton., suolaa 493 ton., kiviä, kalkkia ja sementtiä

487 ton.) ; tavaraa lähetettiin 39,883 ton.

(huomattavimmat erät: puutavaraa 27,634 ton.

[siinä lankkuja ja lautoja 16,310 ton., halkoja

4,710 ton., hirsiä ja propsia 3,579 ton., muuta
puutavaraa 3,035 ton.], marjoja 119 ton., voita

108 ton., metalliteollisuudentuotteita 106 ton.).

h. B-nen.

Suolahti (ent. Palander). 1. Viktor
Hugo S. (s. 1874), kielentutkija, yliopp. 1892.

fil. kand. 1S96, f il. lis. 1899, v:sta 1901 germ.

kielitieteen dosenttina ja v:sta 1911 germ. filo-

logian professorina yliopistossamme. Tärkeim-

mät julkaisut: „Die althochdeutschen Tiernamen.

I. Die Namen der Säugetiere" (1899), „Der fran-

zösisehe Einfluss auf e 1 i
<

- deutsche Sprache im 12.

Jahrhundert" (1902). ,,Die deutschen Vogelnannn.

Eine wortgeschichtliche Untersuchung" (1909).

2. Gunnar Wilhelm S. (s. 1876) ,
his-

toriantutkija, edellisen veli; yliopp. 1894, fil.

lis. 1901; tuli dosentiksi 1902; julkaisuja: „Hen-

rik Gabriel Porthan historiantutkijana 1"

(1901), „Henrik Gabriel Porthan yliopiston opet-

tajana" (1902), „Henrik Gahriel Porthan"

(1904), „EIämää Suomessa 1700-luvulla" (1909),

„Suomen pappilat 1700-luvulla" (1912), y. m.;

ollut 1903-10 ..Historiallisen aikakauskirjan" ja

1907-12 „Ajan" päätoi tilana.
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Suolajärvet. Kuivissa seuduissa, missä
haihtuminen on vuotuista sademäärää suurempi,

muodostuu syvänteisiin laskujoettomia järviä

joiden vesi un suolaista. Tällaiset s. ovat kaikille

aro- ja aavikkoseuduille ominaisia. Veden uo

lanpitoisuus vaihtelee suuresti, ollen joskus valta

meren keskimäärää (3,s%) vähäisempi, esim.

Aral järvessä 1,8%, mutta useimmiten suurempi.
Monissa s:s S ;i on väkevöityminen mennyt niin

pitkälle, että suolaa on alkanut kiteytyä järven

pohjaan ja rannoille. Sellaisia ovat Kuollut-

meri Palestiinassa, Elton-järvi ja yli 2,000 pic-

neiu|iää suolajärveä Astrakaanin kuvernementissa
Venäjällä. Persian Qrmia-järvi, useat Tibetin

sekä Pohjois-Afrikan s. ja Utahin Suuri Suola

järvi. S:n vesi sisältää useimmiten samoja suo

loja kuin valtameren vesi ja niistä kiteytyneet
suolat ovat samoja kuin ne. mitä saadaan meri-
vettä haihduttamalla. Kuolleen -meren. Elton-jär-

veu y. m. pohjasuoloissa on pääosana natrium-
kloridi ja niiden veteen on jäänyt runsaasti hel-

posti liukenevia magnesiumsuoloja (Kuolleessa-

meressä etupäässä magnesiumkloridia, Elton issa

myös magnesiumsulfaattia). Yhtäläisyys meri-

veden kanssa johtuu siitä, että .suolojen alkuperä
kaikissa tapauksissa on sama: sade- ja pohjavesi

on liuottanut niitä vuorilajeista, ja lopuksi ne
aina joutuvat jokiveden mukana mereen tais:iin.

Kumminkin s:n suolojen kokoomus on luonnol-

lisesti riippuvainen sen laskualueen vuoriperän
laadusta, ja erikoisissa tapauksissa on s: n

vedellä normaalisesta aivan poikkeava kokoomus.
Niinpä Egyptin ja Kalifornian n atroni jär-
vissä on runsaasti natriumkarbonaattia (Kali-

fornian Owen's Lake'issä esim. 2,7% NaCtaV.
Tibetin. Chilen ja Kalifornian booraksi] ar-

vet sisältävät etupäässä natriumboraattia, ja

Transbaikalin n. s. gudzirij ä r v e t pääasiassa

natriumsulfaattia. — Jotkut laskujoettomat

syvänteet ovat muinoin olleet valtameren yhtey-

dessä, ja niiden suolanpitoisuus saattaa osaksi

olla merivedestä kotoisin. Tällainen on Kaspian-
meri. Kuivien alueiden merenrannikkojen tah-

dissa ja laguuneissa, jotka vain ahtaiden ja mata-
lien salmien kautta tai ainoastaan korkean veden
(esim. vuoksen) aikana ovat meren yhteydessä,

saattaa suolanpitoisuus haihtumisen vaikutuk-
sesta olla suurempi kuin itse merivedessä, ja

usein niissäkin kiteytyy suoloja.

Seuraavassa esitetään eräiden s:n liuenneiden

aineiden kokoomus:

olake.

Kaspian- Karibu- Fimn KuoUut-
meri s;as meri

KoknnaisSMolaniiitnisuus 1.28°/ 20.49% 29.»% 2S.n %
Na
K
Rb
Mg
Ca
Cl
Br
SO.

24,788%
0.648 „

0.015 „

5,857 „

2,298 „

42,898 „
0.054 „

24.0M .

11,4»%
1.829 „
lt.i..2„

15,815 „

53.981 .,

0.050 „
17.385 ..

5.17 % 10,00 •/,

0,41

20,78

59,03

14.81

Yht. 100,ooo% 100,ooo% 100,oo"/„

1,78

1B.7S „

1,88 „
67,87 „

1.75 .,

0.18 „

100,00 %

vrt. Suolakerrostumat. P. E.

Suolakaivo. Suolakerrostumiin tehdyn kaivon

vesi on suolalla kyllästettyä, ja pumppuamalla
sitä ylös sekä haihduttamalla siitä voidaan val-

mistaa ruokasuolaa, vrt. Satiinit. P. E.

Suolakaivos ks. Suolakerrostumat.

Suolakarsta, haihtuvan suolaliuoksen pinnalle

muodostuva suolakideki i 8. 8.

Suolakasvit ks. S uolakkokasvit.
Suolake (Trigloehin), Juncagino (S.H.)

i
' n ii'

i kuuluvia, kai n ja, hei

näin näköisiä ruohoja, joill

puoliliereäl pikät aluelehdet ja viii k
reäkukkainen, tähkämäinen terttu}
vanan latvassa. Suurempi meri-s.
(T. maritimum) on hyvin yleinen!

merenrannoilla, hennompi, hai

sumpitähkäinen suos. ('!'. paluatre)
yleinen koko maassa suoniityillä,!

nurmiteillä j. n. e. K. L.

Suolakerrostumat syntyvät ki-

teytymällä suolajärvien (ks. t.) tai

merenrannikkolaguunien vedestä.

Edellytyksenä on kuiva ilmasto. Jos
.seudun ilmanala muuttuu kosteaksi.

niin pinnalla olevat s. pian häviä
vät. Kumminkin ne monin paikoin
ovat säilyneet hyvinkin pitkiä ajan-
jaksoja, jos ne nim. ennen ilmaston
kosteaksi muuttumista ovat joutuneet vettä läpäi-

semättömien savikerrostumien peittoon. Tällä ta-

voin suojeltuina s :ia tavataan kaikissa maanosissa
ja kaikenikäisissä geologisissa muodostumissa
kambrista kvartääriin saakka. Ne ovat monin seu-

duin yli 1,000 m:n vahvuisia. Niiden, samaten
kuin nykyaikaisissa suolajärvissä paraikaa muo-
dostuvien s:n kerrosjärjestys on säännöllisesti

sellainen, että alinna on kipsi- ja anhydriittiker-
roksia, sitten seuraa sarjan vahvimpana osana
vuorisuolaa, ja ylinnä saattaa olla erilaisia ka-

liummagnesiumsuoloja. Useimmiten viimemai
nittuja kumminkin puuttuu, mikä johtuu siitä.

että ne ovat helpoimmin liukenevia ja alkavat
kiteytyä vasta kun vesi on miltei kuiviin haih-

tunut. Nykyään tapahtuu, mikäli tiedetään,

kalisuolojen kiteytymistä ainoastaan pienissä

määrin eräissä Persian suolajärvissä. — Vah-
vimmat s. ovat todennäköisesti syntyneet suu-

rissa laguunimaisissa merenlahdissa, sen laatui-

sissa kuin Kaspianmeren Karabugas-lahti, joka
on miltei sateettomassa seudussa ja jonka kapean
ja matalan salmen kautta yhä uutta suolaista

vettä pääsee lahteen, samalla kuin tässä kerros-

tuu suoloja pohjaan.
S. ovat ihmiselle tärkeitä etupäässä siksi, että

niistä saadaan vuorisuolaa (natriumkloridia). Eu-
roopan tärkeimpiä suola-alueita ovat Galitsia.

Bukovina ja Romaania, joiden maiden s. ovat

tertiäärisysteemin mioseeniosastossa. Tiialla oval

kuuluisat Wieliczkan, Bochnian ja Hallstadtin

suolakaivokset. Kaluszissa on vuorisuolan piialla

myös kalium-magnesiumsuoloja, etupäässä kainiit-

tia ja sylviiuiä. Vielä tärkeämpi on kuitenkin
Pohjois-Saksassa Harzin pohjoispuolella oleva

suola-alue, jonka pääkaivospaikka on Stassfurt.

Nämä s. ovat iältään permiläisiä, kuuluen
Zechstein-osastoon. Alempien Zechstein-sedimeut-

tien (joihin m. m. vaskiliuske kuuluu) päällä on
70-100 m anhydriittiä, sitten seuraa 300-500 m
paksulta vuorisuolaa, jossa on säännöllisesti

ohuita anhydriittikerroksia. Näiden sijasta on
seuraavassa n. 60 m:n vahvuisessa vuorisuola-

kerrossarjassa polyhaliittikertoja. Tämän päällä

seuraa n. 40 m:u vahvuinen n. s. kiseriitti-

vyöhyke, jossa on vuorisuolan keralla kiseriittiä
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ja karnalliittia, siis kalium magnesiumsuolojo.

Varsinainen arvokas kalisuolakerros on kuin-

minkin vasta seuraava 25-40 m vahva kamal-
inttivyöhyke, joka sisältää 52% karnalliittia,

vuorisuolaa, 14% kiseriittiä ja 2 % anhyd-
i iittiä ja savea, eli 16 % KCI, 20% MgClj,

12 % MgSOv Sen jälkeen seuraa kerrossarjan

paalia 8 m paksulta suolasavea. Tämän täydel-

lisen suolakerrostuman päällä on vielä toinen

kerrostuma, jossa taas alinna anhydriittiä

(40-90 m) ja sen päällä vuorisuolaa (40-150 m).
— Kun missään muualla ei tavata, näihin ver-

rattavia kalisuolamuodostumia, ou Pohjois-

Saksan s :11a erittäin suuri taloudellinen merki-

tys. — J. H. van't Hoff oppilaineen on erittäin

laajaperäisillä kokeellisilla tutkimuksilla mää-
rännyt merivedestä haihdutettaessa kiteytyvien

suolojen kiteytymisjärjestyksen ja yleensä syn-

tymisedellytykset eri lämpötiloissa. Näistä tulok-

sista käy varmasti selville, että Stassfurtin s.

ovat kiteytyneet liuoksesta, jonka alkuperäinen
kokoomus on ollut sama kuin valtameren veden.

[J. H. van't Hoff, „Zur Bildung der ozeanischeu

Salzablagerungen" (1905); O. v. Buschmann,
„Das Salz" (1909, sisältää suolan tuotantotilastoa

kaikista maista).] P. E.

Suolakivet 1. suolavuorilajit, sellaiset

sedimenttivuorilajit, joissa on aineksina vesi-

liuoksista kiteytyneitä kivennäisiä, kuten kipsi

ja anhydriitti, vuorisuola sekä kalium-magnesium-
suolat. vrt. Suolakerrostumat. P. E.

Suolakivi, kotieläimille keittosuolantarpeen

tyydyttämiseksi käytetty, natriumkloridinpitoi-

nen nuolukivi, joko suuresta harkosta lohkais-

tuna kappaleena tahi erittäin sitä varten teh-

tynä, rautalanka-akselissa pyörivänä ja seinään
kiinnitettävänä rullana. S. sisältää tav. paljon

vuorisuolassa esiintyviä vieraita kivennäisaineita.

E. v. K.
Suolakkokasvit, suolakasvit, halofyy-

t i t, ovat vahvasti suolanpitoiseen (keittosuola,

kipsi y. m.) maaperään sopeutuneita kasvilajeja,

joita kasvaa merenrannoilla, suola-aroilla ja

-erämaissa (varsinkin Aasiassa ja Austraaliassa).
Tav. s. ovat kaljuja, pieni- t. kapealehtisiä t.

melkein lehdettömiä. Monet ovat mehukasveja
ja useimmat ruohoja. Monet rakennesuhteet ovat

samat kuin kuivakkokasveilla (vrt. t.). Toden-
näköisesti s. koettavat välttää mahdollisimman
paljon niillekin vahingollisen suolan ottoa ja sen-

takia mikäli mahdollista estävät haihtumista.
Eräät heimot, kuten savikkakasvit. sisältävät run-
saasti steja. Meikäläisiä steja ovat esim. Tri-

glorhin maritimum, Kalifornia herbacea, Glaux
maritima, Plantago maritima ja Aster tripolium.
Ennen valmistettiin s:n tuhkasta paljon soodaa.

Ä. L.

Suolakylpy on hyvin yleisesti käytetty kar-
kaiseva ja vahvistava kylpymuoto. Se voidaan
ottaa luonnostaan suolaisessa merivedessä tai

laittaa keinotekoisesti liuottamalla suolaa veteen.

Kylpyveden määrä täysikasvuiselle ou kokokyl-

pyä varten 200-250 litraa, lapselle 50-60 litraa.

Jos tahdotaan laittaa s. 2%:n vahvuiseksi, ote-

taan täysikasvuisen kylpyä varten 4-5 kg, lapsen
l-l.io kg suolaa. Kuitenkin voidaan s. ottaa vah-
vempikin noin 4%:iin asti. S. kiihottaa ihoa
ja saa siinä aikaan reaktsionin, jonka vuoksi
kylpy voidaan ottaa kylmempänä kuin tavalli-

nen kylpy: n. 34°-30° C. Kylvyn tulee tavalli-

sesti kesta i s to mni. \x p-iitu i valeluun tai

ryöppyyn. Lapsia pidetään s:ssä lyhyempi

Suolalähteet, suoloja, etenkin natriumkloridia
sisältävät lähteet, vrt. Lähde. P. E.

Suolamonopoli (ks. Monopoli) on van li in

ja vieläkin sangen yleinen suolaverotuksen muoto
(ks. Suolavero). Valtion yksinoikeus voi

olla joko yksinoikeus Buolantuotannon harjoitta-

miseen (tuotantomonopoli) tai yksinoikeus suola-

kaupan harjoittamiseen (kauppamonopoli) tai

yksinoikeus kumpaiseenkin alaan (taysmonopoli)

.

Kauppamonopolin vallitessa on valtio säännölli-

sesti pidättänyt itselleen yksinoikeuden suolan

tuontiin. Suolasta kannettavan veron valtio

perii suolan hinnassa myydessään suolaa tukku-
kauppiaille, jotka vuorostaan siirtävät veron jäl-

leenmyyjän ja nämä vuorostaan kuluttajain mak-
settavaksi. Suolan täysmonopoli on nykyään voi-

massa Italiassa, Kreikassa, Romaaniassa ja Itä-

valta-Unkarissa (suolakaupan yksinoikeus tässä

maassa kuitenkin vain osittainen), kauppamono-
poli on olemassa Sveitsissä, Serbiassa ja Tur-
kissa. Y. H.
Suolanrnuodostajat ks. Halogeenit.
Suolanpitoisuudenmittari ks. Areometri.
Suolasavi, suoloja, etupäässä natriumkloridia

sisältävä savi. Tämmöistä muodostuu 1) suola-

järvissä, joissa suolan ohella pohjaan kerrostuu
samalla savilietteitä, ja 2) aro- ja aavikkoseu-
duissa, missä savea on maakerroksissa ja veden
suuren haihtumisen vuoksi pohjaveden suolat

kiteytyvät siihen. P. E.

Suolasoolit ks. Suolalähteet ja Suola-
kerrostumat.

Suolat, kem. yhdistyksiä, joita voidaan pitää

happoina, joissa vety joko kokonaan tai osaksi

on korvattu jollakin metallilla, tai radikaalilla,

tai emäksinä, joiden hydroksyli on korvattu
happojätteellä. Niillä on 113'vin erilaisia ominai-

suuksia. Ne voivat olla veteen liukenevia tai

liukenemattomia, kiteisiä tai amorfisia, happa-
men, karvaan y. m. makuisia tai aivan mautto-
mia. Kullakin on omat fysiologiset vaikutuk-

sensa. Niitä voidaan valmistaa monella eri tavalla.

Kun happoliuos neutralisoidaan emäksellä syn-

tyy aina vastaava suola sekä vettä, esim. suola-

happo ja natriumhydroksidi muodostaa keitto-

suolaa ja vettä. Metallinen natriumi voi suoras-

taankin yhtyä kloorin kanssa keittosuolaksi.

Metallin vaikuttaessa happoon syntyy myös suola.

Haloidisu oloiksi sanotaan fluorin, kloo-

rin, bromin ja jodin metalliyhdistyksiä. Oksy-
1. happi-S. ovat happihappojen s:ja. Uikin

pitoisia suoloja ovat m. m. sulfidit ja s u 1 f o-

suolat (ks. t.). Jos hapon emäksinen vety on

kokonaan korvautunut metallilla on suola silloin

normaalinen 1. vanhan nimityksen mukaan
neutraalinen. Normaalisen suolan vesiliuos voi

olla myös joko hapan tai emäksinen riippuen

hydrolyysistä. Jos hapon molekylissä on useani

pia korvattavia vetyatomeja, niin voi muodostua

n. s. happamia suoloja siten, että kaikkea

vetyä ei korvata, esim. normaalinen ja hapan

kafiumsulfaatti, Iv.SO, ja KliSO,. Emäksinen
on suola silloin kuin korvaus emäksessä on vain

osittainen. Sekä happamista että emäksisiltä

s:sta voi vielä poistua vettä, jolloin saadaan
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uusia s:ja. K n k 8 o i s-s:nju ovat esim. alunat,

Niitti saadaan m. m, kun kaksi saman hapon
mutta cii emäksen muodostamaa suolaa kiteyte

1 itiin yhdessä. Vesiliuoksessa on niillii Bamal
ionit (ks. Ioni) kuin ollessaan erikseen liuok-

sessa, kun taas k om pl e k s i-s:ojen muodos-
tuessa syntyy n. s. kompleksi-ioneja. — Jos suo-

loja käsitellään väkevillä hapoilla niin vapautuu
-uolau muodostanut happo. Samoin saadaan väke-

wllä emäksillä käsiteltäessä suolan muodostanut
emäs vapaaksi. Kahden aivan erilaisen suolan

vaikuttaessa toisiinsa vesiliuoksessa voi näistä

syntyä neljä eri suolaa. Liuosta haihduttai
m luu vaikealiukoisin suola ensinnä. .S:u ioni-

soitumisesta ks. D i s s o s i a t s i o n i. 8. S.

Suolata ks. K ai an käsittely ja Liha.
Suolaton vesi ks. V e s i.

Suolatulli. Suolan kulutusta verotetaan eräissä

maissa ainoastaan B:n avulla. Tällaisia maita
ovat m. m. Tanska, Norja, Suomi, Venäjä,
lispanja, Portugali ja Pohjois-Ameriikan Yhdys-
vallat. Maissa, joissa suolamonopoli (ks. t.)

tai suolavero (ks. t.) on säädetty, on s. väittä

mätön näiden verotusmuotojen täydentäjinä.

Y. H.
Suolavero. Vanhoista ajoista alkaen ovat val-

tiot pitäneet suolaa sopivana veroesineenä. Suo-

lan kulutusta on verotettu joko suolamonopoli n

(ks. t.), s:n tai suolatullin (ks. t.) avulla.

Maissa, missä suolaa tuotetaan, ovat luonnolli-

sesti ensiksimainitut verotusmuodot tärkeimmät.
S :oa kannetaan nyk. Saksan valtakunnan
hyväksi, Ranskassa ja Alankomaissa. Veron suu-

ruus on Saksassa ja Alankomaissa määrätty
100 kg:lta, ollen Saksassa 12 Rmk. ja Alanko-
maissa 3 guld. Ranskassa on vero 10 centimea
kilolta. Vain ihmisten nautittavaksi aiottua suo-

laa verotetaan kaikissa maissa, muu suola on
verovapaata ja se tehdään denaturoimalla kelpaa-

mattomaksi nautittavaksi. Kulutusverona elin-

tarpeesta, joka ihmisten taloudessa on ehdotto-

masti välttämätön ja jota varattomat kansan-
luokat kuluttavat suhteellisesti enemmän kuin
varakkaat, ei tätä veroa enää pidetä tarkoi-

tuksenmukaisena ja ylimpien verotusperiaattei-

den kannalta hyväksyttävänä. Suolan verotuk-

sesta ovat nyk. aivan vapaat vain Englanti,

Belgia ja Ruotsi. Y. E.
Suolayrtti (Salicornia herbacea), Chenopo-

(Ziacere-heimoon kuuluva, näennäisesti lehdetön,

mehevä, 1-vuotinen, hyvin haarainen yrtti, jonka
pienet kukat ovat kuin varteen vajonneita.

Kasvaa suolaisten vesien äärellä ympäri maa-
palloa, meidän rannikoillamme harvinaisena. On
Pohjanmeren alavilla rannoilla tärkeä maatu-
mista edistävä kasvi. Viljellään paikoittain soo-

dan valmistusta varten. E. h.

Suolenhalvautuminen ks. S u o 1 i t a u d i t.

Suolenhuuhtelu tapahtuu peräruiskeen (ks. t.)

avulla.

Suolenkuroutuma ks. S u o 1 i t a u d i t.

Suolenpuhkeama 1. suolifisteli ks.

Suolitaudit.
Suoli, laajimmassa merkityksessä (etenkin alem-

milla eläimillä) = ruuansulatuskanava, ahtaam-
massa ja tavallisessa merkityksessä se on maha-
laukusta peräaukkoon ulottuva ruuansulatus-
kanavan osa. Aikaisimmilla monisoluisilla eläi-

millä, onteloeläimillä, s:n muodostaa yksin-

nen pussi tai ontelo, jonka aukko toi-

mii sekä suuna että ulostusaukkona; kaikilla

muilla eläimillä (lukuunottamatta ripsimatoja ja

imumatoja) S. päättyy erityiseen peräaukkoon.
Pait i yksisoluisilta alkueläimiltä s. puuttuu eräiltä

loismadoilta ii Lyrrncilt* (esim, beieimadot,

eräät siimajaikaiset)
,

jotka imevät ruumiinsa
koko pinnalla isäntäeläimensä valmistamaa ravin-

toa. S. on harvoin suora putki; se on useinkin
mutkitteleva ja siinä huomataan erityisiä o

toja, joissa erilaiset ruuansulatusnesteet sekoit

tuvat ravintoon (ks. Ruuansulatus; E

on sitäpaitsi runsaasti poimuja, jotka laajentavat

sen absorbeeraavaa pintaa tai estävät ravintoa
liian nopeasti kulkemasta ruuansulatuskanavan
läpi (esim. haikalojen kierteis-s.) ; sitäpaitsi siinä

on usein vielä erilaisia pussi- t. putkimaisia laa-

jennuksia, umpilisäkkeitä (esim. kalojen pylorus-

lisäkkeet, lintujen 2 umpi-s:ta, imettäväisten
umpi-s. matomaisine lisäkkeineen). Selkärangat-
tomilla ja alemmilla selkärankaisilla s. on yleensä

verraten yksinkertainen; imettäväisillä siinä huo-
mataan selvästi seur. osat: ohut-s. (intestinum

lenue), joka jakaantuu pohjukais-s:een (duode-

numj ja sykkyrä-s:een (intestinum tenue mestn-
teriale), paksu-s. (intestinum crassum), jonka osat

ovat umpi-s. (intestinum ccecum) ja lynkky-s.

(colon), sekä perä-s. (intestinum rectum). ks.

Ruuansulatuskanava. P. B.

Suolifisteli 1. suolenpuhkeama ks. F i s-

teli ja Suolitaudit.
Suolihaava ks. Suolitaudit.
Suoli-invaginatsioni ks. Suolitaudit.
Suolikatarri ks. Suolitaudit.
Suolikohju ks. K o h j u.

Suolikuume ks. Lavantauti.
Suolilieve (mesenterinm ) on selkärankaisilla

suolta kannattava vatsakalvon (peritoneum) osa.

jossa huomataan paitsi rasvakudossäikeitä, veri-

suonia (s.-valtimoita ja -laskimoita) sekä lymfa-

1. imurauhasia (s.-rauhasia, ks. t.). P. B.

Suolilieverauhaset 1. niesenteriaali-
rauhaset, suoliliepeessä olevat lukuisat (n. 200)

pienet imurauhaset, sijaitsevat suoliliepeen mo-
lempain lehtien välissä: niihin virtaa suolistosta

tuleva khylus 1. maitiaisneste. S :sta lähtevät

imusuonet aukeavat maitiaissäiliöön (ks. t.).

Suolimadot ks. Matotauti.
Suolineste ks. Ruuansulatus.
Suolineuroosit ks. Suolitaudit.
Suolinkainen (Ascaris), lajirikas sukkulamato-

suku. Pitkiä, liereitä, sukkulamaisia matoja,
joista useimmat elävät loisina kotieläinten suo-

listossa. Huomattavin laji, punertavankeltainen
tavallinen s. (A. lumbricoides), asustaa ihmi-

sen, etenkin lasten, ohutsuolessa, joskus niin suu-

rin joukoin (Suomessakin tavattu pari sataa

samassa lapsessa), että melkein tukkeavat suolen.

Sitäpaitsi s. elää siassa, useissa märehtijöissä

y. m. Koiras on 15-25, naaras 20-40 cm pitkä,

Suolinkainen. Naaras. (3.H.)
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n. f) mm paksu. Naaras laskee tavattoman mää-

rän munia (60:een milj. saakka vuodessa), jotka

ulostuksissa joutuvat pois ruumiista. Tämän jäl-

keen niiden sisässä kosteassa maassa y. m. kehit-

tyy toukka, joka munankuoren suojelemana voi

Säilyttää elinvoimansa \uosikausia. Kasviksien,

likaisten käsien y. m. välityksellä ne voivat jäl-

leen joutua suolistoon ja kehittjvät siellä täysi-

kasvuisiksi. — S. on ihmisen yleisimpiä loisia

kaikkialla maapallolla, Suomessa se on harvinai-

sempi kuin leveä heisimato, mutta yleinen kui-

tenkin koko maassa, etenkin maaseutuväestön
keskuudessa. Jos loisia on runsaasti, tuottavat

ne monenlaisia ravitsemushäiriöitä ja vaikeita

kipujakin. Vaarallisempia seurauksia ne saavat

aikaan siirtyessään ohutsuolesta muuanne ruu-

miiseen, etenkin, kuten mielellään tekevät, tun-

keutuessaan ahtaisiin käytäviin. Niinpä s:t voi-

vat joutua sappitiehyihin ja aiheuttaa kelta-

taudin. Usein s:t myös vaeltavat mahalaukkuun
ja voivat joutua suun kautta ulos. Tehokkain
s:n karkoitusaine on santoniini. — Muista
.äscans-lajeista mainittakoon koiran ja kissan,

sattumalta myös ihmisen suolessa elävä A. canis

ja hevosen, aasin y. m. suolistossa pahoja tuleh-

duksia ja tukkeumia aikaansaava A. megalo-

ccphala. [A. Ruotsalainen, ,,Ihmisen eläinloiset"

(1909).] /. V-s.

Suoliresektsioni ks. R e s e k t s i o n i.

Suolisaivartaja ks. Saivartajat.
Suolisolmu ks. Suolitaudit.
Suolisto, maatila Ulvilan pitäjässä 17 km

Porista itäkaakkoon, käsittää Grannilan allodi-

s.iterin sekä 1 rälssi- ja 1 verotilan, yhteensä

E'/u manttaalia, 1,446, 43 ha. S. on (n. 1548-177-r>j

ollut Vestgöte-, Svart-, Skalm-, Ehrenskiöld-,

Cederström-, Indebetou- ja Hastfehr-suvuilla.

Myöhemmät vaiheet ovat samat kuin Leineperin

(ks. t.). Nyk. omistaja (1916) Antti Ahlström o.-y.

S:n alustiloista kuului toinen aikoinaan Naan-
talin luostarille sekä sittemmin Ule-, Fineke- ja

Horn-suvuille, toinen taas Anolan Kurki-suvulle.
— Vanha päärakennus. A. Es.

Suolitaudit, yhteisnimi niille monille eri tau-

deille, jotka paikallistuvat suolistoomme s. o. sii-

hen ruuansulatuskanavan osaan, joka jatkuu
mahalaukusta peräaukkoon. Tässä mainitaan
yleisimmät niistä. Suolikatarri (catarrhus

mtestinalis t. cnteritis catarrhalis) on joko äkil-

lisesti alkava tai hiipivä suolen limakalvon tu-

lehdus, joka johtaa alkunsa monesta eri syystä,

kuten sopimattomasta ja pahentuneesta ravinnosta
etenkin lapsilla, suoleen joutuneista myrkylli-
sistä aineista tai bakteereista, jotka etenkin kesäi-

Been aikaan helposti synnyttävät n. s. kesäripu-
lia. Myös joidenkuiden tautien ohessa, joissa bak-
teereita kiertää veressä, nämä voivat aiheuttaa
suolikatarrin. Vielä on syiden joukossa mainit-
tava verenkiertohäiriöt. Taudin aikaansaamat
muutokset suolen seinämässä ovat joko vain lievä

tulehtuminen tai tätä seuraava märkiminen ja

liaavoittumain muodostuminenkin. Yleisimmät
taudinoireet ovat ripuli, kivut vatsassa, oksen-
nukset, yleinen voimain heikkeneminen, toisissa

tapauksissa kuume j. n. e. Eri osissa suolistoa
on katarri hieman erilainen luonteeltaan. Sen
vuoksi nimitetäänkin sitä paikan mukaan pohju-
kaissuolen, ohutsuolen, paksusuolen ja peräsuolen
katarriksi. Kahdelle viimemainitulle on tunnus-

merkillistä ulostuksissa esiintyvä runsas lima. —
Paitsi lääkkeellistä hoitoa on kaikissa suoli-

katarrien eri muodoissa sopivalla ravintojärjes-
telmällä hyvin tärkeä merkitys. Koti-
maiseksi koleraksi 1. ripulirutoksi
nimitetään erästä äkillisen suolikatarrin muotoa,
jonka oireet toisinaan suuresti muistuttavat ko-

leraa. Taudin oireina ovat vaikeat oksennukset
ja taajat ulostukset sekä kivut vatsassa. Tauti
leviää epideemisesti pääasiassa kesäkuukausina ja

valitsee usein uhrinsa lasten joukosta. Eteni. m
suurkaupunkien köyhälistön keskuudessa on sen

aiheuttama kuolleisuus huomattavan suuri. —
Lasten suolikatarri ansaitsee tässä yh-
teydessä tulla erityisesti mainituksi yleisyytensä

ja tuottamansa tuhon vuoksi. Syyt tämän taudin
yleisyyteen ovat etsittävät lapsen heikosta suolis-

tosta ja niistä lukuisista ravintovirheistä, joiden
alaisiksi lapset joutuvat. Tauti on useimmiten
pitkäaikainen, lapsen voimia suuressa määrin
kuluttava sekä monessa tapauksessa kuolemaan
johtava. — Umpilisäkkeen tulehdus,
jota yleisesti nimitetään „umpisuolen tulehduk-
seksi" on umpilisäkkeeseen paikallistunut suolen

tulehdus (ks. Umpilisäkkeen tulehdus).
— Suoli h aava syntyy muutamain suolen tau-

tien (tyyfus, suolituberkuloosi) yhteydessä suo-

leen (ks. alemp.) ; pohjukaissuolessa tavataan sitä-

paitsi joskus mahahaavaa muistuttavia ja

samasta syystä syntyneitä haavoittumia n. s.

duodenaalihaavoja. Ne aikaansaavat kipuja tav.

jonkun aikaa ruuanoton jälkeen ja aiheuttavat

sitäpaitsi ruuansulatushäiriöitä ynnä muutamia
muita oireita samaten kuin mahahaavakin
(ks t.). Jos haavoittuma puhkeaa suolen seinä-

män läpi, syntyy vatsakalvontulehdus.

Suolituberkuloosi liittyy usein keuhko-
tuberkuloosiin, mutta voi myös esiintyä täysin

itsenäisenä. Se on tuberkelibasillien aiheuttama
tauti, jonka pesäkkeet tavataan useimmiten suo-

len seinämässä olevissa imukeräsissä (lymfaiollik-

keleissa). Näissä tauti vähitellen saa aikaan sel-

laisen hävityksen, että itse imukeränen ja sen

lähin ympäristö muuttuu haavoittumaksi. Kun
nämä imukeräset muutamassa suolen kohdassa
muodostavat tiheän ryhmän, syntyy tässä koh-

dassa suuri pinnallinen haavoittuma, joka toisi-

naan voi vyön tavoin kulkea suolen ympäri. Tämä
haavoittuma syöpyy vähitellen syvemmälle, puh-

kaisee läheisiä verisuonia ja aikaansaa suolen-

sisäisiä, joskus hengenvaarallisiakin verenvuot o ja,

tai lävistää suolen seinämän ja johtaa vatsakal-

vontulehdukseen. Tauti aiheuttaa kipuja, ripu-

lia, ruokahalun puutetta sekä tavallisesti nopeata

heikkenemistä johtaen lopuksi kuolemaan. —
Suolisyöpä esiintyy useimmissa tapauksissa

peräsuolessa, jotavastoin se muualla suolessa on

hyvin harvinainen. Syöpä kehittyy suolessa useim-

missa tapauksissa vyömäisesti suolen ympäri kul-

kevaksi kasvaimeksi, joka kuroo suolen aukkoa.

Peräsuolessa se aikaansaa vaikeita kipuja, ulos-

tuspakkoa, verenvuotoja sekä peräaukon sulku-

lihaksen halvautumista. Tauti juhtaa kuolemaan,

ellei kyllin aikaista leikkausta voida tehdä. —
Peräsuolen syövän yhteydessä mainittakoon vielä

peräsuolen syfilis, joi onyttää vai-

keita haavoittumia ja arpia peräsuoleen. Tämä
tauti voi oireidensa puolesta joskus hyvinkin suu-

ressa määrin muistuttaa peräsuolen syöpää. —
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Pj syvästi kova vatsa, joskin se on seu-

useammanlaisista eri syistä, muodostaa kui-

tenkin oman lautikuvansa n. s. haluin. i

obstipatsionin, jonka vuoksi Bitä usein käsitellään

omintakeisena tautina. Sen lähimpänä syynä on
paksusuolen seinämän lihaksiston liian heikko
toiminta, joka taas puolestaan johtuu yleisestä

usein synnynnäisestä heikkoudesta, riittämättö

mästä ruumiinliikkeestä, liian vähiin suolin kii-

hottavasta ravinnosta, suolen seinämän taudeista,

häiriöistä suolen lihaksiston hermotukaessa, buo

liston tavallisuudesta poikkeavasta asennosta sekä

neurasleenisesta hermoston tilasta. Pitkäaikainen
ulostaviin aineiden käyttö voi myöskin
sanotun taudin ellei suorastaan alkamaan niin

ainakin huomattavasti pahenemaan.
Suolen kuroutumat ja tukkeutu-

mat. Tähän tautiryhmään kuuluu useita eri tau-

teja; niistä mainittakoon seuraavat: 1. Synnyn-
näinen suolen sulkeutuma sulkee usein suolen ala-

pään peräaukon seuduilla, harvemmin paksu- tai

ohutsuolen kohdalla. 2. Kasvaimien tai arpien

aikaansaamat kuroutumat johtuvat edellä esite-

tyistä taudeista, ennen kaikkia syövästä, syfilik-

sestä, tuberkuloosista, vaikeasta suolikatarrista,

tyyfuksesta, hitaasti toimivan suolen sisällä ole-

vain ruuanjätteiden suolenseinämiin syövyttä-

mistä haavoista sekä suolta ulkoapäin kohdanneista
tapaturmista. 3. Suolen tukkeama, jonka aikaan-

saa suoleen keräytynyt ruuanjäte, suoleen tyhjen-

tyneet sappikivet, suolessa syntyneet suolikivet

(fosfaatteja), pallottuneet sulamattomat ruuan jät

teet (karvapallot, kalanruodot, hedelmäin kivet.

perunankuoret j. n. e.), suolimatojen palloksikeräy-

tynyt ryhmä ja muut vieraat esineet. 4. „Suoli-

solmu", jolla tarkoitetaan sellaista suolen tuk-

keumaa, jossa suoli joutuu joko vatsaontelon
uiko- t. sen sisäpuoliseen tyräpussiin niin puris-

tukseen, että sen sisällys ei pääse kulkemaan
edelleen. Myös sairaloiset vatsakalvon yliteen-

kasvettumisesta syntyneet jännemäiset säikeet

ja kalvot suolien välissä voivat johtaa suolisol-

mun syntyyn. 5. Suolen kiertyminen oman akse-

linsa ympäri, joka kehittyy, joko vähitellen tai

seuraa tapaturmaa. 6. Suolen työntäytyminen
itsensä sisään, suolen invaginatsioni, tapahtuu
jotenkin samalla tavalla kuin hansikkaan sormi
työntyy itseensä; tämä sattuu useimmin siinä

kohdassa, missä ohutsuoli laskee paksusuoleen.
Suolenseinämän työntyminen tuppeen voi toisi-

naan, etenkin lapsilla, olla siksi laaja että paksu-
suolen sisään työntynyt ohutsuoli tulee peräaukon
kautta esille. 7. Ulkoapäin aiheutunut suolen-

puristus, esim. lähistöllä olevien kasvaimien ai-

kaansaama, voi myös ainakin osittain sulkea suo-

len. 8. Suolenseinämän lihaksiston halvautumi-
nen. Tämä viimemainittu tauti, jota myös sano-

taan suolen halvaukseksi, sattuu yleisemmin
vatsakalvon tulehduksen lisätautina. Kaikille
suolitukkeutumille ovat yhteisiä seuraavat oireet

:

häiriöt ulostamisessa, ilman kertyminen suolis-

toon ja siitä johtuva vatsan pöhötys, kova suo-

liston liike kurouman yläpuolella, kohtauksittai-

set koliikkikivut, vaikeat röyhtäykset ja oksen-
nukset, joihin usein yhtyy ulostuksen oksentami-
nen. Samalla vaikea yleistila, nopea huononemi-
nen ja voimain väheneminen. Hoito on kaikkein
useimmissa tapauksissa yksinomaan operatiivinen

ja hengenvaara, ellei leikkaukseen ajoissa ryh-

dytä, huomattavan Buuri. Suolen tauteihin kuulu-
vat myös eri suoliloisten aikaan lamal häiriöt.

Paitsi yllämainittuja, ii e uolen tai sen
miniän .-aiia lumi i- Ij |ohtuvia varsinaisia suoli-

tauteja, on vielfl suuri joukko elim iraloi-

ii tiloja, jotka tavalla tai toisella vaikuttavat

uolen toimintaa häiritsevästi ja antav
laisia oireita kuin varsinaiset s:kin. Ntti I

uittakoon ennen kaikkia hermostosta joh-
tuvat suolen toiminnan häiriöt. Jo äkilliset

mielenliikutukset, esim. kova pelko, voivat aikaan-
saada sellaisen ärsytystilan suoliston herne
että syntyy ohimenevä ripuli; mutta vielä voi

makkaammin häiritsevät suolen toimintaa erikoi-

set hermoston taudit, n. s. s u o 1 i n e u r o o s i t.

Taudin monenlaiselle ja vaihtelevalle kuvalle omi-
naista on joko lisääntynyt suolen peristal-

t iikka ja siitä johtuva ripuli tai suolen sei-

nämiin velttous, joka synnyttää kroonillisen obsti-

patsionin (kovan vatsan) ; usein yhtyy jälkimäi-

seen kaasujen keräytyminen suolistoon, n. s. me-
teorismi, ja sen seurauksena kivut, pinuistys ja

suolien kurina. — Selkäydinkadon (tabes dorsn-

Us) oireena ilmaantuu n. s. suolikriisejä, kovia

kipuja ja tiheitä ulostuksia; muutamain muiden
selkäydintä utien yhteydessä taas syntyy suolen

halvautumista. Y. K.

Suolituberkuloosi ks. Suoli taudit.
Suolitulehdus, verraten yleinen suolitauti, ks.

Suolitaudit.
Suolityrä ks. Kohju.
Suolityyfus ks. Lavantauti.
Suolöytö, muinaistieteen käyttämä yhteisnimi-

tys turvesoista löydetyille eriaikuisille ja eri-

luontoisille löydöille. Kun soissa puu, kangas
y. m. s. ovat voineet säilyä kivikaudelta asti,

ovat s:t hyvin tärkeitä muinaistieteelliscn tutki-

muksen lähteitä. — Erittäin suurenmoisia ovat

löydöt Slesvigin ja Tanskan turvesoista kansain-
vaelluksen ajalta (ks. Esihistorialliset
ajanjaksot, palsta 820). — Suomen s:istä

tärkeimmät ovat Antrean s., sisältävä kivikauti-

sen verkon jätteitä, kivi- ja luuesineitä y. m.,

Laukaasta löydetty kivikautinen, eläimenpäähän
päättyvä puulusikka ja Isonkyrön Levänluhdau
uhrilöytö, lukeutuva kansainvaelluksen ajalle.

S u o m a 1 a i s-u grilaiselta alueelta ovat
tärkeitä turvesuolöydöt Uralin takaa Jekaterin-
burgin ympäriltä (Sigir, Ajatskoe y. m.), joissa

on sadoittain sarvi-, luu-, puu-, savi- y. m. esi-

neitä. A. M. T.

Suomalainen ks. Gottlund, K. A. ja

Sanomalehti.
Suomalainen (Pinno), Jaakko (J a c o-

bnsj (k. 1588), suom. kirjailija, kielestään päät-

täen kotoisin Varsinais-Suomesta. Hänen syntymä-
vuottaan emme tunne, mutta saatamme otaksua
sen sattuvan v:n 1540 seuduille. S. opiskeli

m. m. Wittenbergissä ja Rostockissa. V. 1568

hän tuli Turun koulun rehtoriksi, myöhemmin
Rantamäen kirkkoherraksi. S. kuoli ruttoon 1588.
— V. 1578 S. sai Juliana Illslta tehtäväkseen
toimittaa suomeksi muutamia tarpeellisia hengel-

lisiä teoksia. Niitä ilmestyi vv:n 1580 ja 1585

välillä seuraavat kolme: ,,Catechismus", ,,Yxi

wähä Rukous Kiriä" ja ensimäinen suomenkieli-

nen virsikirja. Viimemainittua on vain yksi

vaillinainen kappale (Upsalan yliopiston kirjas-

tossa) meidän päiviimme säilynyt. S:n virsikir-
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jassa on 99 viritä, joista 56 on käännetty ruot-

sista, 17 saksasta, 10 latinasta. 16:n virren alku-

od tuntematon (Julius Krohn pitää ainakin

kuutta alkuperäisenä). S. viljelee virsissään

lounaismurteen katkonaisia muotoja. Runon kau-

uistuskeinona hän käyttää loppusoinnun oliella

kertoakin. S. ou kirjoissaan kehittänyt kielemme
oikeinkirjoitusta siltä hyvin alkeelliselta asteelta,

jolle se Agricolan jäljiltä jäi. [Julius Krohn,
.Sunin, kirjallisuuden vaiheet".! //. O.

Suomalainen, Kaarle Kustaa Samuli
1S.HM907), seminaarin lehtori, kirjailija. Pie-

tarissa syntyneenä, käytyänsä koulua Jyväs-

kylässä S. tuli ylioppilaaksi 186S, maisteriksi 1873,

toimi ensin eri viroissa Helsingissä, nimitettiin

1880 matematiikan lehtoriksi Sortavalan semi-

naariin ja pysyi siinä toimessa v:eeu 1900. Hän
on (nimimerkillä ..Samuli S.") julkaissut joukon
pikkunovelleja: ..Novelleja" (I 1876, II 18851,

..Kevään ajoilta" (1900). joissa hän käsittelee sika

maalais- että kaupunkilai-aiheita. milloin leikilli-

sesti, milloin herkkätunteellisesti. vaikkei ilman

teennäisyyttä. Varsinkin ensimäiset niistä saa-

vuttivat 1870-luvulla melkoista suosiota ja S. tun-

nustettiin eteväksi tyyliniekaksi. Samanlaista tyy-

lin siroutta ja vilkkautta kuin novelleissa on ha-

vaittavissa S:n pienissä näytelmissä („Setä" 1898,

,,Ensimäinen pettymys" 1903) sekä muissa kir-

joituksissa, joista mainittakoon uskonnollinen

mietelmäteos ,,Suljetuissa kammioissa" (1902).

S. toimi myös lastenkirjailijana, oppikirjanteki-

jänä, sanomalehtimiehenä (,,Laatokan" perustaja
lss2) sekä ahkerana ja taitavana suomentajana,
joka on kääntänyt m. m. Gogolin, Puskuiin.
Turgenjevin, Korolenkon, Jules Vernen, Auer-

bachin, YVellsin teoksia. V. T.

Suomalainen deputatsioni ks. Suomalai-
nen lähetyskunt a.

Suomalainen kemiallinen osakeyhtiö
iFiuska ke m is k a aktiebolaget) perus-

tettiin (perustajat Hackman & C:o [pääosakas],
konsuli Eug. Wolff ja prof. G. Komppa) 1908

toteuttamaan käytännössä suuremmassa mittakaa-
vassa prof. G. Kompan keksintöä valmistaa keino-

tekoista kanverttia (osakepääoma 300,000 mk.).

Tehdas rakennettiin Tainionkoskeu partaalle

Ruokolahden pitäjään. Valmistus oli aluksi kan-
nattava ja menekki hyvä (ks. K a n v e r 1 1 i),

mutta kun kanvertin hinnat ulkomailla sittem-

min alenivat ja keinotekoiseen kanverttiin tar-

vittavat raaka-aineet kallistuivat, lakkautettiin

kanvertin valmistus 1912. Lakkautetun liikkeen
u yhtiö Palokkiin Heinävedelle rakensi

hartsi- ja tärpättitehtaan (ks. Palokki), jossa

työt aloitettiin 1913. Tuotteet kuljetetaan talvi-

sin kuormahevosilla, kesäisin laivoilla Kuopioon.
E. E. K.

Suomalainen kirkkokoulu (Pietarissa) ks.

Pietari, palsta 561.

Suomalainen kuvaamataide ks. Suomen
kuvaamataide.
Suomalainen kuvernementti. V. 1797 sää

dettiin, että Venäjään yhdistetty Viipurin lääni

oli nimitettävä S:ksi k:ksi, joka sitten oli sen
virallisena nimityksenä, kunnes se 1811 v.n lo-

pussa jälleen liitettiin muuhun Suomeen.
K. G.

Suomalainen lakimiesten yhdistys perus-
tettiin 1906 yhdistämään suomenkielistä lain-

käyttöä ja lainoppia harrastavia lakimiehiä.

Yksityisluontoisena seurana yhdistys on ollut

olemassa jo v:sta 1898, Säännöt laadittiin I

Julkaisee v:sia 1904 lähtien aikakauskirjaa
..Lakimies". Jäsenluku (1915) 339. El. K.

Suomalainen lähetyskunta, Suomen asukkai-
den puolesta syksyllä 1808 sodan vielä kestäessä

Pietariin toimitettu lähetystö, jonka valitsemi

seen ryhdyttiin ven. viranomaisten käskystä.
Siihen oli Buxhoevdenin alkuperäisten määräys-
ten mukaan 1 p:ltä kesäk. kuuluva yksi edusmies
aateliston, porvarissäädyn ja talonpoikaissäädyu
puolesta kustakin läänistä ja yksi papiston edus

mies kummastakin hiippakunnasta. Kutsumus
herätti Suomessa ensin levottomuutta, koska pelät

tiin sen toimeenpanon voivan syrjäyttää oikea in

valtiopäiväin kokoontulon, mutta sittenkuin Bux-
hoevden oli ilmoittanut, ettei sillä oltu tarkoi-

tettu valtiopäiväin korvaamista, toimitettiin vaa-

lit niissä kolmessa Suomen läänissä, jotka siihen

aikaan olivat venäläisten vallassa. Lähetyskun-
taan tulivat Turun ja Porin läänistä vapaaherra
Karl Mannerheim, kauppias J. G. Tjseder ja

lautamies K. Caven, Uudenmaan ja Hämeen lää-

nistä sotaneuvos P. K. Silfversköld, kauppias E.

Borgström ja talollinen J. Kaitala, Kymenkar-
tanon läänistä toimitussihteeri K. F. Rotkireh.

pormestari J. Carlstedt ja talollinen P. Lauri-

kainen sekä hiippakuntain edustajina provastit

F. Le Bell ja I. Vallenius. Myöhemmin valit-

tiin lisäksi pari edustajaa, esim. Turun hovioikeu-

den ja yliopiston puolesta. S:n l:n vaikuttavin

henkilö oli sen puheenjohtajaksi valittu vapaa-

herra Mannerheim. Tultuansa lokakuun loppu-

puolella Pietariin lähetyskunta neuvotteli ensin

Venäjän v. t. ulkoasiainministerin kreivi Salty-

kovin kanssa, ja pääsi vasta marraskuun viimei-

senä päivänä keisarin puheille. Se kiitti silloin

keisaria hänen lupauksestaan loukkaamatta yllä-

pitää Suomen uskontoa, lakeja ja entisiä oikeuk-

sia ja pyysi Suomen kansakunnan laillisten vai

tiopäiviiin kokoonkutsumista. Tähän tulikin kym-
menen päivän kuluttua suotuisa vastaus ja s. 1.

oli siten onnellisesti suorittanut tärkeimmän teh-

tävänsä. Tämän jälkeen lähetyskunta kuitenkin

vielä kauemman aikaa viipyi Pietarissa ja esitti

keisarin kehoituksesta toivomuksiansa maan ti-

lan parantamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä,

kunnes sen jäsenet tammikuun lopulla 1809 pala-

sivat kotiinsa. Lähetyskunnan, varsinkin suoma-

laisten talonpoikain, esiintyminen Pietarin hovi-

piireissä herätti jemmoistakin huomiota. Vasta

vähää ennen sen lähtöä ja hajaantumista saapui-

vat vihdoin perille Vaasan ja Oulun läänien va-

litsemat edustajat; Kuopion läänissä ei vaalia

ollenkaan toimitettu. [R. Castren, ,,Finska depu-

tationen 1808-09" (1879).] K. G.

Suomalainen musiikki ks. Suomen sävel-
taide.
Suomalainen naisliitto perustettiin 1907 joh-

tajatar Lucina Hagmanin aloitteesta. Sen tarkoi-

tuksena on kansalaissivistyksen ja yhteiskunnal-

listen harrastusten edistäminen naisten keskuu-

i. eri kansanluokkien lähentäminen toisiinsa

ja kansallisen yhteistunnon syventäminen kan-

sanvaltaisessa ja perustuslaillise • hengessä ; kau-

punki- ja maalaiskunnissa olevia osastoja tätä

nykyä (1916) 27. jäseniä 1,100. Osastojen yhteis

toimintaa johtaa Helsingissä sijaitseva 15-henki-
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aen keskushallinto. Vuosikokous pidetään Bel-

singissä I p. inaalisk. Liitto kuuluu v:sta 1911

m enenii kansainväliseen naisten äänioikeusliit-

toon Eri paikkakunnilla osastoi oval perusta
neel ja ylläpitävät joko kokonaan 1 ;i i osaksi

emäntäkouluja, lasten kasvitarhoja työtupia,

varattomien n itien ja lasten kesäsiirtoloita, toi-

meenpanevat kutoma-, käsityö- ja talouskursseja,

avustavat terveydenhoitoa ja diakonaattityötä.

Suomalainen napapiiriasema. Eiisimäinen
s. n. toimi SodankylässS prof. S. Lemströmin
(ks. t.) järjestämänä ja lv Iiii im paikallisella

johdolla vv. 1882-84, ottaen tehokkaasti osaa iii

hiin aikaan toimeenpantuun yleiseen kansain-
väliseen napaseutujen ilmatieteelliseen ja mag-
neettiseen tutkimukseen (ks. Napaseutuase-
m at). Lisäksi oli pienempi haara-asema sijoi-

tettuna Kultalaan Ivalojoen varrelle. Näiden
asemien havaintotulokset ovat esitetyt laajassa

kolmiosaisessa teoksessa ,,Exploration interna-

t.ionale des regions polaires 1882-83 et 1883-84.

Expe-dition polaire finlanilaise".

Nykyinen Suomalaisen tiedeakatemian yllä-

pitämä toinen napapiiriasema, nimeltä T ä h-

t e 1 ä, Sodankylässä 67° 22' pohj. lev. ja 26° 29'

it. pit. Greenwichistä, rakennettiin 1913 eräiden

pienempien 1910 ja 1911 saatujen lahjoitusten

ja valtioavun perusteella, jolloin viimemainittuun
liittyi lisäksi kruununmetsästä tieteellisiin tar-

koituksiin tiedeakatemian käytettäväksi luovu-

tettu 400 ha:n suuruinen maa-alue. V:sta 1914
alkaen on asema toiminut nykyaikaisena mag-
neettisena observatorina, jonka yhteyteen Mete-
orologinen keskuslaitos on sijoittanut I luokan
meteorologisen aseman. Observatorissa on taval-

listen asuinrakennusten lisäksi kaksi täydelli-

sesti raudastavapaata rakennusta, joista toisessa

sijaitsevat itsemerkitsevät magneettiset vaihtelu-

koneet, magnetografit, ja toisessa n. s. absoluut-

tiset havaintokoneet. Vaihtelukoneiden toiminta
saadaan keskeytymättä vuorokausittain esitetyksi

valokuvauksen avulla eräälle pyörivälle silin-

terille pingoitetulle valokuvauspaperille, joka
kehitettynä antaa yhtäjaksoisina käyrinä maa-
magneettisen voiman suunnan eli deklinatsionin

sekä voimakkuuden vaaka- ja kohtisuoran kompo-
nentin kulun kaikkine vaihteluineen. Näiden käy-
rien osoittamien arvojen muuttamiseksi absoluut-

tisiksi fysikaalisiksi suureiksi tarvitaan määrät-
tyjen aikojen perästä suoritettavia tarkkoja
absoluuttisia mittauksia magneettisella teodolii-

tilla ja maainduktorilla (ks. M a g n e t o m e t r i).

Observatorio koneet ovat uudenaikaisinta lajia,

n. s. Esehenhagenin mallia, ja absoluuttiset,

koneet saksalaista järjestelmää, Schulzen tekoa.

Työnsä observatori julkaisee erityisenä sarjana
Suomalaisen tiedeakatemian julkaisuissa. Ollen

toistaiseksi ainoa pysyväinen magneettinen obser-

vatori napapiiriseudulla, on sillä tärkeä sija koko
maapallon käsittävässä maamagneettisessa tut-

kimustyössä, sillä näillä seuduilla saavuttavat
maamagneettisen voiman eräät vaihtelut ja useim-
mat magneettiset häiriöt, joista viimemainitut
ovat läheisessä yhteydessä revontulien kanssa,
suuremman voimakkuuden kuin muualla, vrt.

Maamagnetismi ja Revontulet. —
Observatori toimii nykyään varsinaisen työnsä
ohella sen magneettisen kenttämittauksen kanta-
asemana Pohjois-Suomessa. jota Meteorologinen

kesku laitos "il VISta 1910 alkaen tehnyt ja

|nnk.i i 1 1

1

ii,i in n. neo! I i
'-n kentän

jakautumisen selvillesaanti maa amme. J. K.

Suomalainen nuija ks. N u i j a.

Suomalainen ooppera ks. Ooppera, Kan-
sallisteatteri.
Suomalainen puolue, valtiollinen puolue Suo.

messa. Se on syntyisin J. V. Snellmanin ln-riit

tämästä suomalaisesta k,m allisuu liikkee U
Sikäli kuin nousi kysymys tämän liikkeeu vaati

musten toteuttamisesta valtiovallan toimenpitei

den kautta, lähinnä suomen kielen ottamisesta
käytäntöön virallisena ja valtion oppilaitosten

kielenä, ja sikäli kuin niiniä pyrinnöt kohtasivat

vastustusta, suomenmieliset eli, kuten vastusta-

isi inoivat, fennomaauit,, alkoivat julki

mässä muodostua erityiseksi ryhmäksi, joka vähi-

tellen sai varsinaisen valtiollisen puolueen luon-

teen. Tätä kellitystä edisti sekin seikka, että

suomenmielisiä ei yhdistänyt ainoastaan yhteinen
kanta kieliasiassa tämän sanan ahtaassa merki-
tyksessä, vaan yleensä Snellmanin edustama val-

tioin., yhteiskunnallinen katsantotapa. Aikai-

simmin erityinen suomenmielisten puolue tuli

esiin sanomalehdistössä, jossa Silla p:lla v-.sta

1869 alkaen on ollut pää-äänenkannattajanaan
main. v. perustettu Uusi Suometar. Seuraavalla
vuosikymmenellä puolue esiintyi myös valtiopäi-

villä. Silloin ja aina 1890-luvulle saakka se työs-

kenteli ja taisteli etupäässä virallisten oikeuk-

sien hankkimiseksi suomen kielelle sekä suomen-
kielisten oppikoulujen aikaansaamiseksi. Puo-
lueen aatteellisena keskuksena oli kuolemaansa
saakka J. V. Snellman, sen johtavaksi hen-

kilöksi tuli yhä enemmän G. Z. Forsman (Yrjö-
Koskinen), jonka rinnalla A. Meurmanilla
ja Jaakko Forsmanilla oli huomattavin sija.

Puolueen muodostivat toiselta puolen se vähempi
osa Suomen vanhaa sivistyneistöä, etupäässä vir-

kamiesluokkaa, joka kansallisuusasiassa oli aset-

tunut Snellmanin kannalle, toiselta itse valveu-

tunut osa maan suomalaista kansaa, pääasialli-

sesti vauraampi suomenkielinen maataomistava
väestö. Tämän mukaisesti puolueella oli sääty-

eduskunnassa enemmistö pappis- ja talonpoikais-

säädyissä, aatelistossa ja porvarissäädyssä vain
vähemmistö, edellisessä sekin aivan pieni. Halli-

tuksessa silla p:lla ei ollut varsinaisia kannat-
tajia, ennenkuin Yrjö-Koskinen 1882 kutsuttiin

senaattiin. Suomenmielisten hallituksenjäsenten

luku lisääntyi sen jälkeen, ollen 1890-luvulla aika-

ajoittain melkoinen; samoin puolueen katsanto-

tapain vaikutus hallituksen toimintaan kasvoi,

mikä näyttäytyi varsinkin virallista kieltä kos-

kevassa lainsäädännössä ja suomenkielisten oppi-

koulujen ottamisessa valtion haltuun, mutta pysy-
väistä määräämisvaltaa hallituksessa s. p. ei kui-

tenkaan saavuttanut.

1880-luvun lopulla alkoi sissa pissa, sen eri-

laistumisen tuloksena, mikä edellisten vuosikym-
menien kehityksen mukana oli tapahtunut ylei-

sessä mielipiteessä, ilmetä hajaannusta, joka

johti n. s. nuorsuomalaisen ryhmän ja vihdoin

samannimisen erityisen puolueen syntymiseen
(ks. Nuorsuomalainen puolue). Näiltä

ajoilta sitä pita sen omien kannattajain ulko-

puolella ruvetaan nimittämään vanhaksi suo-
malaiseksi puolueeksi ja siihen lukeu-

tuvia vanhoiksi suomenmielisiksi. Uuden vaiheen
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puolueen elämään toival n. s. routavuodel 1899-

1905 (jolloin puoluetta vastustajain kesken ru-

vettiin sen johtavan sanomalehden mukaan ja

osittain halventavassa mielessä nimittämään
..suomettareiaiseksi"). Useimmat puolueen johta-

vista henkilöistä, ennen muita Yrjö-Koskinen,

eivät hyväksyneet sitä n. s. passiivisen vastarin-

nan politiikkaa, jota ruotsalainen ja nuorsuoma-

lainen puolue tahtoivat noudatettavaksi silloin

\irinneessa perustuslakitaistelussa. Heidän mie-

lestään tuli, vaikkapa väliaikaisesti alistumalla

lainvastaiseen asiaintilaan, välttää keisarikunnan

ja Suomen välille syntyneen ristiriidan kärjis-

tymistä ja laajenemista sekä koettaa, osittaisten

myönnytystenkin hinnalla, saada sovinto Venäjän
kanssa jälleen aikaan. Tämän kannan mukai-

sesti useimmat suomenmieliset senaatin jäsenet

jäivät laittomuusajaksikin hallitukseen ja toisia

samalla kannalla olevia astui siihen tyhjiksi tul-

leille sijoille. Näiden esimerkkiä noudattivat

myös heidän hengenheimolaisensa maan virka-

miehistössä. Puolue semmoisenaankin asettui

vähitellen samalle periaatteelliselle kannalle. Ne,

jotka eivät tätä hyväksyneet, m. m. O. Don-
ner, K. F. Ignatius, E. N. Setälä, liittyivät

nuorsuomalaiseen puolueeseen. Kansakunnan
enemmistö seurasi jälkimäisiä, mikä m. m. näyt-

täytyi siinä, ettei puolueella enää 1904-05 v:n
valtiopäivillä ollut enemmistöä talonpoikaissää-

dyssä, ' kuten aina sitä ennen oli ollut laita, ja

että se seuraavilla valtiopäivillä oli kaikissa sää-

dyissä vähemmistönä.
N. s. suurlakon ja sitä seuranneiden tapausten

kautta puolueen asema kokonaan muuttui. Se
pääsi siitä painosta, jonka sen asema jonkunlai-

sena hallituspuolueena edellisen ajan vaikeissa

valtiollisissa oloissa oli sille tuottanut. Oltuaan

niinkuin muutkin Suomen puolueet siihen asti

vailla varsinaista organisatsionia, joskohta routa-

vuosien loppupuolella jotakin alkua siihen oli

tehty, tämäkin puolue nyt järjestäytyi laajalle

kansanvaltaiselle pohjalle. Se tapahtui n. s.

..Suomalaisen keskusseuran" muodossa, jolla on
enimmäkseen „Suomalaisen seuran" nimiset pai-

kallisjärjestöt useimmissa maan kunnissa ja jonka
säännöille on hankittu hallituksen vahvistus (an-

nettu 12 p. helmik. 1900). Yleisessä kokouksessa
22-24 p. lokak. 1906 hyväksyttiin puolueelle täy-

dellinen ohjelma. Uuden yksikamarisen eduskun-
nan ensimäisissä vaaleissa 1907 puolueen ehdok-
kaiden hyväksi annettiin kaikkiaan 243,573 ääntä,

mikä oli 27% koko vaaleissa annetusta ääni-

määrästä. Puolue sai tämän mukaan eduskun-
nassa 59 sijaa ja tuli siten olemaan sosiaali-

demokraattisen puolueen jälkeen eduskunnan
suurin ryhmä. Tämä asema sillä on edelleen,

mutta sen vaaleissa saama äänimäärä ja sitä

mukaa myös edustajaluku on sittemmin vähen-
tynyt, niin että s :11a p-.lla 1916 toimitettujen
vaalien perusteella on valtiopäivillä 33 edusta-

jaa. Suurin kannatus puolueella on Etelä-Poh-
janmaan, Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suo-
men maataomistavassa talonpoikaisväestössä.
Sanomalehdistössä puolueella on äänenkannatta-
jat useimmissa maan kaupungeissa; suurimmat
ja enin levinneet sen kannalla olevista maaseutu-
lehdistä ovat „Uusi Aura" Turussa, ,,Aamulehti"
Tampereella ja ,,Viipuri" Viipurissa. Nuorison
keskuudessa edustaa puolueen katsantotapaa kan-

sallisuusasiassa , .Kansallismielinen nuori soi
i

(äänenkannattaja „Nuorten Nuija" Jyväsky-
lässä). Puolueen kanta maan suuressa valtiolli-

sessa kysymyksessä on sovitteluun pyrkivä mal-
tillisuus ja varovaisuus, kieliasiassa se kääntyy
jyrkemmin kuin nuorsuomalainen puolm» ruotsin

mielisyyttä vastaan, yhteiskunnallisessa suh-
teessa sen ohjelma sisältää pitkälle meneviä kan
-uinaltaisia ja sosiaalireformatorisia vaatimuk-
sia, m. m. maanvuokra-asiassa, jonka järjestä-

mistä uudenaikaiseen sosiaaliseen henkeen puo-

lue jälkeen v:n 1905, osittain sitä ennenkin, on
erityisellä harrastuksella ajanut. Puolueen huo-

mattaviinpa na henkilönä Yrjö-Koskisen kuoltua
on ollut J. R. Danielson (D a n i o 1 s o n-K a 1-

mari). Sen järjestöä johtaa Helsingissä sijait-

seva valtuuskunta. E. N-a.

Suomalainen sauna ks. Sauna.
Suomalainen seura. Sen jälkeen kuin Aleksis

Kiven näytelmä Lea oli 10 p. toukok. 1869 menes
tyksellisesti esitetty seuranäytäntönä Helsingissä,

perustettiin syksyllä 1869 säveltaiteilija L. N.
Achten ehdotuksesta S. s., jonka tarkoituksena

oli pitää Helsingin suomalaiskansallisissa pii-

reissä vireillä kirjallisia, draamallisia ja soitan-

nollisia harrastuksia. Seuran toimeenpanemat
näytännöt valmistivat suom. teatterin syntymistä.

Osittain samaa tarkoitusta varten, osittain suo-

men kielen käyttämistä varten sivistyneessä

seuraelämässä perustettiin 1870- ja 1880-luvuilla

S:ia s:oja muihinkin maamme kaupunkeihin. —
Tätä nykyä. (1916) S. s. on eräiden suom. puo-

lueen paikallisjärjestöjen nimenä (ks. Suoma-
lainen puolue).
Suomalainen sähkökemiallinen osakeyhtiö

(Finska elektro k emiska aktiebola-
get), per. 1S97 (perustajat: Hackman & C:o,

valtioneuvos August Kamsay, arkkitehti E. Dip-

pell ja prof. M. G. Mittag-Leffler, osakepää-

oma 2,300,000 mk.), omistaa tehtaan Ruokolah-
den pitäjässä Tainionkoskella, jossa valmistetaan

kaliumkloraattia kloorkaliumista (ulkomaisten

raaka-aineiden arvo 1913 yhteensä 186,400 mk.i.

Valmistus oli 1912 853,300 kg, 1913 1,002,400 kg
(arvoltaan 820,000 mk.). Suurin osa viedään Ve-

näjälle. Tarvittava voima (2,200 hevosv.) vuok-

rataan o.-y. Tornatorilta. Työväestö 1913 58 hen-

keä, 1916 70 henkeä. E. E. K.

Suomalainen säveltaide ks. Suomen sä-

veltaide.
Suomalainen taide ks. Suomen kuvaa-

mataide, Taideteollisuus, Suomen
säveltaide.
Suomalainen teatteri ks. Kansallisteat-

teri.
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura

perustettiin yksityisessä pappeinkokouksessa Ku.

>

piossa 1889, säännöt vahvisti senaatti 30 p.

kesäk. 1891. Seuran kotipaikkana ensin Kuopio;

v:sta 1905 Helsinki. Uudet säännöt vahvistettu

1911. Jäsenten vuosimaksu 5 mk. Seura on kus-

tantanut jonkun verran jumaluusopillista kirjal-

lisuutta. E. K-a.

Suomalainen tiedeakatemia perustettiin maa-

lisk. 22 p:nä 1908. Jo sitä ennen oli akatemian

perustamista harrastavien tiedemiesten kesken

marrask. 23 p:nä 1907 pidetty valmistava neu-

vottelukokous (siihen ottivat osaa herrat

E. Aspelin-Haapkylä, J. R. Danielson-Kalmari,
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J. J. Karvonen, S. Komppa, K. Krohn, l Lai

tinen, II j . Mellin, .1. .1. Mikkola, II. Paasonen,
E. N. Setälä, O. f]. Tudeei ja M. äyräpää),
asetettiin toimikunta asiata kaikui puolin har-

kitsemaan ja sääntöehdotusta laatimaan. Jo
ennenkuin S:n t:n säännöt saivat virallisen vah-

vistuksensa (elok. 20 p:nä 1908), oli akatemialla

tiedossa kaksi sille tulevaa lahjoitusta (kapteeni

0. I'. Pohjanheimolta 11,000 ja prof. Ernst Bi n

dorffilta 10,000 mk.). ,,S:n t:n tarkoituksena
on tieteen viljeleminen ja erittäin tieteellisen

työn edistäminen kansallisella pohjalla. Tätä teh-

täväänsä se koettaa toteuttaa toimittamalla tie-

teellisiä iiilkaisii|a. j ii rj estämällä esitelmiä ja

keskusteluja, perustamalla ja ylläpitämällä kir-

jastoa ynnä muita tieteellisiä laitoksia, kannatta
maila nuoria tieteenharjoittajia ja kiinnittämällä

ansiokkaita kykyjä pysyväisesti tieteen palveluk-

seen." Tiedeakatemia jakautuu toistaiseksi kah-
teen osastoon : humanistiseen ja matemaattis-
luonnontieteelliseen. Sääntöjen mukaan „suomen-
kieli on akatemian pöytäkirjan sekä yleensä esi-

telmäin ja keskustelujen kielenä
-

'. Akatemia toi-

mittaa painosta useampia julkaisusarjoja, kuten:
..Esitelmät ja pöytäkirjat", joita on ilmestynyt

8 uid. (1908-15), „Sitzungsherichte der finnischen

Akademie der VVissensehatten" 5 numeroa (1908-

12), ,.Annales Academise scientiarum Fennica;"
\ sarja (luonnont.-matemaattinen), ilmestynyt 7

nid., ja B-sarja (humanistinen) 10 nid., „Docu
nientä historlca", 5 nid. ja „FF-Commiinieations"
23 numeroa (kaikki tiedot v:lta 1916). — Aka-
temia kokoontuu säännöllisesti lukukausien
aikana, pitäen varsinaisia yhteisistuntoja kerran
kuukaudessa. Kokouksien yhteyteen on säännöl-

lisesti järjestetty yleistajuisia tieteellisiä esitel-

miä
;

jäsenten keskeisissä istunnoissa esitetääu

m. m. tieteellisiä tiedonantoja uusista tutkimus-
tuloksista. Sitäpaitsi akatemia on pannut toi-

meen lukuisia kokouksia ja esitelmätilaisuuksia

maaseutukaupungeissa, ylläpitänyt vakinaista
„tieteellistä keräilytoimistoa" Helsingissä ja

useana vuonna historiallista tutkijakuntaa Roo-
massa sekä ylläpitänyt rakennuttamaansa mag-
neettis-meteorologista observatoria Sodankylässä
(ks. Suomalainen napapiiriasema).
— Akatemian jäsenet ovat neljää lajia: varsinai-

sia ja apujäseniä sekä kannattavia ja kunnia-
jäseniä. Virkailijoihin kuuluu: puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kirja-

varojen hoitaja ja osastojen sihteerit. Näistä
valitaan muut virkailijat vuosittain, paitsi sih-

teerit, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerral-

laan. Varapuheenjohtaja siirtyy aina seuraavan
vuoden puheenjohtajaksi. Akatemian rahavarat
ovat lukuisain lahjoitusten kautta nousseet

n. 480,000 mk:aan (1916). Suurimpia lahjoituk-

sia ovat tähän saakka tehneet: K. G. Hällsten

(97,000 mk.), F. K. Nybom (60.000 mk.), E. Salo-

heimo (42,000 mk.), Sofie Gylden (38,800 mk.),

1. ja B. F. Godenhjelm (24.000 mk.) ja O. F. Poh-
janheimo (20,000 mk.). Vakinaista valtioapua ei

tiedeakatemia vielä nauti, vaikka se onkin muu-
tamina vuosina saanut valtion avustusta korkein-
taan 23,000 mk. v:ssa. O. K.

Suomalainen tupakkatehdas (omistaja S. t.

o.-y. ; osakepääoma 200,000 mk., vararahasto
100.000 mk. 1916) Helsingissä, Sörnäisissä (jossa

1914 rak. oma talo), perustettiin 1908 (osake-

pääoma alkuaan 75,(11)11 mk.i. Valmi tus käsittää

savukkeita ja sikaieja.

Suomalainen viikko, taloudellisen toimin
ii herätysjuhla Suomessa, vietettiin ensi ker-

ran Byksyllä 1913. S< n valmisteluja johti SO p.

syysk. 1912 liike-elämän edustajain kokouk i

Tampereella perustettu Kotimaisen työ D

liitto eri osissa maata toimivine paikallisi

toimen. Viikon tarkoituksena oli suuren yleisön

huomion kiinnittäminen maan talouselämän ko-

hotlami-la I at koit taviin harrastuksiin, kotimaisen

teollisuuden kehitykseen ja saavutuksiin, koti

maisen työn tuotteiden käyttämisestä johtuvaan
illistaloudellisecn voimistumiseen, ammatti

taidon kohottamisen tarpeellisuuteen ja muihin-
kin näiden asioiden yhteydessä ilmeneviin seik-

koihin. Viikon ohjelma jakautui aatteelliseen

herätystyöhön ja käytännöllisen reklaamintekoon
suom. työn hyväksi. Miltei kaikissa kaupungeissa
ja useissa maalaiskunnissa järjestettiin juhla ja

kokoustilaisuuksia, joissa pidettiin yhteensä n.

500 pulutta tai esitelmää. Kaikki huomattavim-
mat päivä- ja ammattilehdet ilmestyivät tav.il

lista laajempina, kuvitettuina juhlanumeroina si-

sältäen enimmäkseen taloudellisen kehityksen ko-

hottamista käsitteleviä kirjoituksia. Kouluissa pu-

huttiin oppilaille viikon tarkoituksesta ja edistys-

seurojen keskuudessa pantiin toimeen asiaa

käsitteleviä juhlakokouksia. Useimpien kauppa-
liikkeiden näyteakkunoissa ja -hyllyissä oli näyt-

teillä ainoastaan kotimaisia tuotteita. Monella
paikkakunnalla oli myöskin järjestetty teollisuus-

näyttelyitä, joista suurin ja huomattavin Vii-

purissa, sekä akkunanäyttelykilpailuja ja näyt-

telykulkueita, joiden tarkoituksena oli totuttaa

liikkeenharjoittajia ja yleisöä uusimpiin reklaa-

mintekotapoihin. Viikon toimeenpanoa avustivat

kaupunkien valtuustot, teollisuuslaitokset ja

tukkukaupat sekä Kotimaisen työn liitto yhteensä
n. 120,000 mk :11a. Aikaisemmin on samaan
tapaan järjestettyjä viikkoja vietetty Englan-
nissa (1908 ja 1910) ja Ruotsissa (1912) sekä

myöhemmin Norjassa (1914). Suomessa on aiko-

muksena viikon vietto aika-ajoin uudistaa.

Aloitteenteko kuuluu edelleenkin Kotimaisen työn
liitolle, joka muutoinkin työskentelee maan talou-

dellisen kehityksen köllöttämiseksi ja suom. työn
edistämiseksi kaikilla tuotannon aloilla.

S. L-ki.

Suomalainen virallinen lehti ks. Sanoma-
lehti, palsta 779.

Suomalainen yhdistys haavoitettujen ja sai-

raiden sotilasten hoitoa varten ks. Punai-
nen risti.
Suomalais-ameriikkalainen kaivosyhtiö ks.

Orijärvi.
Suomalaisen kansakoulun ystävät nimelli-

nen yhdistys syntyi Helsingin ..Suomalaisen klu-

bin" keskuudessa lehtori Antti Jalavan aloit-

teesta. Sen säännöt vahvistettiin 24 p. toukok.

1889. Yhdistyksen tarkoituksena on niillä seu-

duin, missä suomenkielisen väestön vähälukuisuus

tahi vähävaraisuus tahi muut epäedulliset sei-

kat vaikeuttavat tarpeellisten koulujen synty-

mistä tai muiden sivistystarpeiden tyydyttä-

mistä, edistää suomenkielisten kansakoulujen
perustamista sekä muillakin sopivilla keinoilla,

niinkuin kansankirjastoja perustamalla, hyödyl-

lisen kirjallisuuden levittämisellä, luentojen pitä-
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misellä y. m. toimia kansansivistyksen hyväksi.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen asiaa har-

. rastava, toimikunnan hyväksymä Suomen kansa-

lainen, joka jäsenmaksuksi suorittaa vuosittain

5 tahi 2 mk. Joka kerrassaan maksaa jäsen-

maksua 50 mk., on enemmistä maksuista vapaa

ja tulee yhdistyksen pysyväksi jäseneksi. Yhdis-

tyksen perustajina pidetään niitä, jotka yhdellä

kertaa sen kassaan maksavat vähintään 100 mk.
Yhdistyksen asioita hoitaa Helsingissä oleva

toimikunta, johon kuuluu esimies ja 4 jäsentä

sekä 2 varajäsentä. Juoksevia asioita hoitavat

toimikunnan valitsema sihteeri ja rahastonhoi-

taja. Jäsenten ja jäsenmaksujen keräämistä var-

ten toimikunta valitsee tarpeen mukaan asiamie-

hiä eri seuduille maata. Yhdistyksen vuosi-

kokous pidetään Elias Lönnrotin syntymäpäivänä.

p. huhtik. Yhdistyksen toiminta on kohdistu-

nut pääasiallisesti sekä alempien että ylempien
suomenkielisten kansakoulujen perustamiseen ja

tukalissa oloissa toimivien koulujen avustami-

seen ja tukemiseen raha-avuin, kirjoin ja ope-

tusvälinein, varsinkin kaksikielisillä rajaseuduil-

lamme. Yaroja tarkoituksensa toteuttamiseen

yhdistys on saanut jäsenmaksuina ja lahjoituk-

sina. Yhdistyksen lahjoitusrahastojen summa on

tasaluvuin 197,000 mk. Huomattavimpana yhdis-

tyksen toiminnan edistäjänä on mainittava va-

paaherra Adolf Tandefeldt vainaja, joka useissa

erissä lahjoitti yhdistykselle kaikkiaan 100,000

mk. Joinakuina vuosina yhdistys on myöskin
saanut avustusta eduskunnan käytettävänä ole-

vista Längmanin testamenttivaroista. Yhdistyk-

sen esimiehillä ovat olleet L. Nevanlinna (1889-

1909), E. Lindgren (1909-11) ja P. W. Hanni-
kainen (v:sta 1911), rahastonhoitajina: E. Lind-

gren (1889-1912) ja O. Hallsten (v:sta 1912), sih-

teereinä: N. Liakka (1889-90) ja A. Kohonen
(v:sta 1890). A. K :nen.

Suomalaisen kirjallisuuden edistämis-

rahasto on suomenkielisen, etupäässä korkeampaa
yleistä kansalaissivistystä kehittävän kirjallisuu-

den edistämiseen käytettävä, Suom. kirjall. seu-

ran hoitoon uskottu rahasto, jonka tuloina ovat

eduskunnan yksimielisen, alamaisen anomuksen
johdosta yleisistä valtion varoista, alkaen v :sta

1909, myönnetyt vuotuiset määrärahat korkoi-

nensa. Varain käytössä on noudatettava edus-

kunnan 31 p. lokak. 1909 ja 23 p. toukok. 1911
päivätyissä anomuksissa lausuttuja periaatteita

sekä senaatin 9 p. heinäk. 1908 hyväksymää ohje-

sääntöä. ..Yarat käytetään tosi tarpeen vaatimien
ja kansalliskirjallisuuden arvoa lisäävien teosten

toimittamiseen", etenkin sellaisten, joiden julkai-

seminen muuten on kustannusliikkeille kannatta-
matonta tai käy niin kalliiksi, että hinta estää

kirjan saamasta ansionsa mukaista merkitystä
äivistysvälineenä. Avustettavaan kirjallisuuteen

on luettava ensi sijassa ..tieteen ja tekniikan,

luonnon ja kulttuurin eri aloja yleistajuisesti

käsittelevät, joko alkuperäiset suomenkieliset
teokset tai muista kielistä tehdyt käännökset", ei

kuitenkaan ..julkaisuja, joita varten toisia val-

tion y. m. apurahoja yleensä on olemassa, ja jol-

laisia ovat m. m. tieteelliset erikoistutkimukset,
yliopistolliseen ja korkeampaan teknilliseen ope-

tukseen tarkoitetut kurssikirjat sekä yksityisten
ammattialaan käsikirjat, elleivät ne samalla vas-

taa korkeamman yleissivistyksen vaatimuksin".

Toisella sijalla evät ..sellaiset aikaisemmat sivis-

tyskansain kirjallisuuden tuotteet, joilla kult-

tuurikehityksen ymmärtämiseksi on huomattava
merkitys nykyisessäkin sivistyselämässä, sekä

maailmankirjallisuuden merkkiteokset niin van-
hemman kuin myöhemmän kaunokirjallisuuden
alalta". Eräin edellytyksin voidaan varoja käyt

tää matkarahoiksikin. — Tarkoituksen toteutin

mistä varten on Suom. kirjall. seuran avuksi a

tettu erityinen toimikunta, joka toimii neljänä,

alallaan jotenkin itsenäisenä osastona (humanis-
tinen, luonnontieteellinen, yhteiskunta-taloudelli-

nen ja kaunokirjallinen osasto) ja johon kuidun
30 vakinaista ja 30 varajäsentä, osaksi Suom.
kirjall. seuran, osaksi 17:n muun, pääkaupun-
gissa sijaitsevan tieteellisen ja kirjallisen seuran
valitsemina edustajina. Suom. kirjall. seura „val-

voo toimikunnan ja sen osastojen toimintaa" ,,ja

antaa Eduskunnalle kertomuksen kuluneen vuo-

den toiminnasta kuukauden kuluessa Eduskun-
nan kokoontumisesta"; sitä varten on toimikun-
nan annettava seuralle vuosikertomuksensa ennen
tammik. 20 p:ää. Varain hoidosta seura tekee

jokavuotisen tilin valtiokonttorille kalenterivuo-

den alussa. — Määrärahoja on myönnetty vv.

1909-11, 1913 ja 1914 kunakin 50,000 mk. sekä
1915 ja 1916 20,000 mk. Toimiv. 1909-15 toimi-

kunta on myöntänyt varoja 215,000 mk: n vai-

heille n. 90 teosta varten, joista saman ajan
kuluessa kokonaan valmistui 33 (alkuperältään

suomalaisia 14). — Toimikunnan puheenjohtajana
oli sanottuna aikana prof. Kaarle Krohn, vara-

puheenjohtajana kirjailija Juhani Aho, jotka hen-

kilöt ovat rahaston perustamisaatteen ensimäi-

set esittäjät. [Suom. kirjall. seuran ,,Keskuste-

lemukset" 1907-16 ja 1907, 1911-14 pidettyjen

Suomen valtiopäiväin asiakirjat.] E. A. T.

Suomalaisen kirjallisuuden seura. Synty.
Seura päätettiin 16 p. helmik. 1831 eräässä nuor-

ten yliopistomiesten yksityiskokouksessa Hel-

singissä pian perustettavaksi, valitsi viikkoa
myöhemmin ensimäiset virkailijansa ja hyväksyi
lähimmän toukok. 4 p. sääntönsä, valiten vuosi-

päiväkseeu maalisk. 16:nnen, jona H. G. Porthan
oli kuollut. — Lähinnä aiheena S. k. s:n syn-

tyyn olivat taloudelliset vaikeudet, jotka silloista

maisteria Elias Lönnrotia kohtasivat hänen
„Kantele" (ks. t.) nimisen kansanrunokokoel-
mansa julkaisemisessa ja jotka 1830-luvun vai-

heilla muutoinkin haittasivat suomenkielisen

maallisen kirjallisuuden julkaisemista ja suonien

kielen kehittämistä kirjakieleksi. Koska ,,jokai-

sella kansalla, jossa tieto ja jalot taidot ovat
juurtuneet ja levittäneet hedelmiänsä, ovat syn-

tymämaan muinasmenot, kieli ja kirjallisuus

olleet kalliimmilla omaisuuksinansa" ja „koti-

mainen kirjallisuus on ainoastaan kotimaan kie-

lellä mahdollinen", tahtoivat perustajat seuraksi

liittymällä ..levittää tarkempia tietoja kotiin

ja sen kaikkinaisista tapauksista, auttaa Suomen
kielen taivuttamista [sivistyskielen tehtäviin] ja

varustaa tällä omalla kielellään ei ainoastaan

valistetuille maanmiehille kirjallisuutta, vaan

alhaisellenki kanaali" hyödyttäviä ja tar] liisiä

kirjoja". Ensinnä mainitussa kokouksessa olivat

mukana dosentit J. A. Gadolin. N. A. Gyldön,

Gabr. Kein. yliopiston apulaiset Imrn. Ilmoni ja

J. J. Nordström, lääket. lis. M. J. Lindfors

(perustamistuuman keksijä), leht. K. N. Keckman,
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maisterit B, O. Lille, Elias Lönnrot (pöytä!

rinai, K. H. Stählberg ja J. Fr. Tickleu

konreht. A. G. Lindfors; seuraavassa samal ynnä
prof. J. ö. i.in rn; kolmannessa tulivat lisäksi

i r i m \i. Akiander, G. P. Aminoff, II. V. Furu-
hjelm ja A. A. Laurell, keväämmällä E. A. Ing-

man, R. von Becker, Fr. J. Rabbe, R. V. Frosterus,

\V. S. Schildt (Kilpinen), J. J. Tengström, Gabr.

Geitlin, E. G. .Melartin, J. J. Nervander,
J. L. Runeberg y. m.

Jo mainitun tarkoitusperän mukaisesti,

joka sääntöjen myöhemmässä, 1858 vahvistetussa

laitoksessa määritellään näillä sanoin: „Seuran
tarkoituksena on edistää kaikkia kotimaan tun-

temiseen ja Suomen kielen viljelemiseen koske-

via aineita", S. k. s:n toimintaohjel-
maan tuli A) monipuolinen tieteellinen ke-
rä i 1 y t y ö, joka käsitti 1) kaikenlaiset Suo-
men entisaikoja, sen runoutta ja muinaisuskon-
toa, maantiedettä, tilastoa, kielen harjoitta-

mista y. m. ,,kotimaisia asioita" koskevat teok-

set ja kirjoitukset, painetut ja painamattomat,
olivatpa mitä kieltä tahansa; 2) suullisena perin-

naistietona ja -taitona säilyneet suomenkielisen
kansanrunouden tuotteet, kansantiedot ja -usko-

mukset ; 3) suomenkieliset painotuotteet, sisäl-

lykseen katsomatta; sekä 4) „vanhanaikaiset
kalut", s. o. kansa- ja muinaistieteelliset esineet;
— B) Suomen historiaa, kieltä ja kirjallisuutta

valaisevain tutkimusten edistäminen kilpa-

kysymysten julistamisella, kunniapalkinnoilla ja

oman tieteellisen aikakauskirj an julkaise-

misella. Lisäksi tuli seuran C) varainsa mukaan
tukea arvokkaan suomenkielisen kirjallisuu-
den syntymistä sekä valistunutta lukijakuntaa
että rahvasta varten, ja m. m. siten D) edistää

suomen kielen viljelyä kirja- ja sivis-

tyskielenä.

Alkuperäinen ohjelma, joka jonkun verran laa-

jennettuna riittäisi tiede- ja kirjallisuusakate-

miallekin ja jonka laajuus osittain ainakin saa

selityksensä siitä, että Suomessa 1831 ei ollut

muuta tieteellistä seuraa kuin eläin- ja kasvi-

tieteellinen Societas pro fauna et flora fennica,

on vuosikymmenten kuluessa osittain supistunut,

osaksi varain ja työmiesten vähyyden vuoksi,

osaksi sen tähden, että muutamat tehtävät viehä-

tysvoimallaan ja olojen pakosta ovat vaatineet
keskitetympää toimintaa, osaksi sen takia, että

myöhempinä aikoina on erikoisaloilla syntynyt
nuoria, ripeitä erikoisseuroja, ja vihdoin siitä

syystä, että suomenkielisten sivistyspyrinnöiden

edistyessä myöskin suomenkielistä kirjallisuutta

palveleva kustammsliiketoiminta, varsinkin 1880-

ja 1890-luvuilta alkaen, on käynyt kannattavaksi
ja laajentuneen lukijakunnan kasvavia tarpeita

tyydyttävämmäksi. Toiminnan keskittyminen on
ollut suomenkielisten sivistyspyrintöjen lähim-
päin kirjallisuudentarpeiden kanssa läheisessä

yhteydessä ja suureksi eduksi sekä näille että

seuralle itselleenkin.

Jäseneksi voidaan kutsua, jonkun jäsenen
ehdottamana, ,,kukin seuran etua etsivä, lailli-

seen ikään tullut Suomen alamainen"; seuran
pyrintöjä harrastavia ulkomaisia oppineita voi-

daan kutsua kirjeenvaihtojäseniksi, kunniajäse-
niksi taas „niitä Suomen ylimyksiä, jotka niinel-

länsä ja neuvollansa seuran ahkeroimisia puolta-

vat". Jäseneksi kutsuttu maksaa 24 mk. „tulo-

ii .in..
, josta kirjeenvaihtajat ja kunniajäsenet

ovat vapaat. Kotimaisin jäseniä liittyi seuraan
toimivuosina 1 83 1 -191 C n. 3,885, joista L3p.n
lisk. 1916 oli elossa n. 2,000.

Toimintaa 183 1-1915. Tieteiden iii

on suom. kansanrunouden iks. t.) ja

muun kansantietouden keräys ja tutki-

mus muodostunut S. k. s:n erikoisalaksi, alussa

jo senkin tantta, että seuruu alkuaikoina sen

toimeliain jäsen ja työmies, Elias Lönnrot (ks. t.),

antausi siihen. Vähäinenkin aineellinen ja hen-
kinen kannatus, minkä samanmielisten ystäväin

piiri saattoi antaa Kajaanin kaukaisella kulma-
kunnalla yksinään uurastavalle Lönnrotille, eläh-

dytti hänen mieskohtaista keräysintoaan ; ja toi-

saalta ne odottamattoman runsaat ja arvokkaat
löylösaaliit. joilla hän pian saattoi hämmästyt-
tää seuraa ja syntymämaataan, lisäsivät seuran
virkeyttä, luottamusta sen työn tulevaisuuteen sekä
vähitellen sen varoja ja ulkonaista arvoakin.
Sillä jo Kalevalalla (ks. t.) ja Kantelet-
tarella (ks. t.), joihin pian liittyi „Suo-
men kansan sanalaskuj a", ja „Suomen
kansan arvoit ukse t", Lönnrot ja S. k. s.

laskivat vankan pohjan uudelle kirja-, etenkin
runokielelle, sekä suomenkieliselle kansalliskirjal-

lisuudelle, samalla antaen ennen aavistamatonta
voimaa ja sisällystä elpyvälle kansallisuustun-
teelle ja -liikkeelle. S. k. s:n kannattamana, joh-

tamana ja keskittämänä tämä keräystyö, johon
1880-luvulle asti etupäässä seuran stipendiaatit

ottivat osaa, muuttui vähitellen yleiseksi kansal-

lisasiaksi, jota sadat erisäätyiset ja eri-ikäiset

henkilöt ovat suoranaisella osanotollaan edistä-

neet. Samalla kehittyen menettelytavoiltaan ja

tieteellisestä tarkoitusperästään tietoisemmaksi
se on jatkunut 20:nnelle vuosisadalle asti. Ennen
v. 1876 nousi osanottajani luku vähän toiselle sa-

dalle, vv. 1876-1900 oii kokoelmain lähettäjiä yli

puolen seitsemättäsadan, seuraavina seitsemänä
vuonna yht. 262 ja vv. 1908-12 yht. 265 (osittain

samojakin henkilöitä). Seuraavan kolmivuotis-
kauden kuluessa on m. m. pari ylioppilasosakun-

taa pannut kotimaakunnassaan toimeen järjes-

telmällisen loppukeräyksen, jonka tulokset myös
ovat tulleet S. k. s:n kokoelmiin. Näiden las-

kettiin v:n 1912 lopussa sisältävän n. 29,000 sa-

tua toisintoineen, n. 43,000 vanhaa runoa ja

loitsua, n. 35,000 uudempaa laulua, n. 72,000

taika-muistiinpanoa, n. 5,000 leikkiä ja tapain

kuvausta eri seuduilta, n. 600 itkuvirren toisin-

toa, n. 145,000 sananlaskua ja sananpartta, sekä

(1916) n. 12,038 kansansävelmää ja sävelmän-
toisintoa. Muistiinpanojen yhteissumma, joka

1876 laskettiin n. 43.000:ksi, oli v:n 1912 lopussa

n. 385,000 numeroa. Kun vuotuinen lisäys

vv. 1901-12 on ollut n. 10-11,000 numeroa ja kar-

tunta vv. 1913-15 on ollut osittain runsaskin (m. m.
Uudeltamaalta 1915 alku kolmatta tuhatta nume-
roa), nousi kansanrunouskokoelmain numeroluku
kolmen viimemainitun v:n kuluessa kappaleen
matkaa 400,000 : n yläpuolelle. Tästä summasta
puuttuvat, vielä virolaiset ainekset, joista suurin

osa (n. 50,000 runoa ja laulua sekä n. 60,000 tai-

kaa) on vertailevia tutkimuksia varten kopioittu

J. Hurtin (ks. t.) ja M. J. Eisenin (ks. t.) kokoel-

mista sekä Tallinnan ja Tarton seurain arkis-

toista ja vain vähempi osa (muutamia tuhansia)

on alkuperäisiä runomuistiinpanoja (M. Wesken
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Setukeste laulud"

selostuksineen). —
sansadut; vir.

Kreutzvvaldin (ks.

(1,975 runoa ab a nkieli in<

Satu julkaisuista ks. K a n-

satuja seura on julkaissut

t.) toimittaman kokoelman

(S.H.) Suomalaisen kirjallisuuden seuran talo Helsingissä.

ja M. J. Eisenin kautta saatuja tai seuran omaiu
lähettien keräämiä); virolaisia kansansävelmiä on

nidettä tuhatta (niistä 2,500 kopioitu K. A. Her-

mannin kokoelmasta). Lisäksi tulee vielä lappa-

laisia, liettualaisia ja venäläisiä sävelmäkokoel-

mia (yht. n. 1,700 sävelmää, joista noin neljän-

nes kopioimalla saatuja) sekä erilaisia satu-,

taika-, sananlasku- ja arvoituskokoelmain kopioita

Tukholman ja Kööpenhaminan folklore-arkis-

toista. — Nämä kokoelmat, etenkin loitsut ja

taiat, sisältävät tietysti sangen paljon myös
uskonnonhistorian ja sosiologian
alaan kuuluvia aineksia. [,,Runonkerää.jiemme

matkakertomuksia 1830-luvulta 1880-lu.vulle"

ljulk. A. R. Niemi 1904) ; K. Krohn, „Les Col-

lections folk-loristes de la Soc. de Litterature

Finnoise" (1891) ; Matti Pennanen, „Luettelo

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunous-
kokoelmista" (v:een 1900 asti) ; Väinö Salmi-

nen, ed:n luettelon jatkoa (1901-07), sama,
..Folkloristisista keräyksistä Suomessa" (Suomen
maantiet, seuran Suomen Kartasto 1910, teksti

II. N:ot 49-51, Lisäys); A. Aarne, „Finnische
Märehenvarianten", „Verzeichniss d. finn. Ur-
sprungssagen", ,,Variantenverzeichniss d. finn.

Deutungen von Tierstimmen u. anderen Natur-
lauten" (Folklore Fellows Communications N:o 5,

8, 9) ; F. A. Hästesko, „Motivverzeichniss westfinn.

Zauberspriiche" (sama sarja N:o 19); O. Väisä-

nen, „Suomen kansan sävelmien keräys".]

Folkloristisien aineskokoelmien julkaiseminen
tieteen tarpeita varten on, pääasiallisesti varain
vähyyden tähden, vasta alussa (1916). Kauan
suunniteltu ja kahdesti jo aloitettu, mutta keskey-
tynyt ..Kalevalan toisintojen" eli ,,vanhain ru-

nojen" (ks. Kalevala) julkaisutyö on, O. A.
Malmin lahjoitusrahaston, onnistuneen yleisen

tilausten keruun sekä parin ylioppilasosakunnan
aineellisellakin osanotolla taloudellisesti turvat-
tuna, 1915 päässyt jatkumaan ja antaa tulok-
seksi kolmattakymmentä 40-50-arkkista osaa
täyttävän, tieteellisesti ja kansallisesti arvok-
kaan muistomerkkisarjan, joka on suunniteltu
valmistuvaksi 1920. Siihen tulevat sisältymään
myöskin loitsurunot, joita Lönnrot loppuiällään
julkaisi jo osan (ks. Loitsurunot). [K.
Krohn, „Suomen kansan vanhojen runojen jul-

kaisu" (Suomalainen Suomi 1916, s. 12-22).]

Virolaisia runoja on seura (1904-07) julkaissut
•I. Hurtin (ks. t.) toimittaman, 3-osaisen sarjan

9. IX. Painettu » .. 16.

..Eesti-rahva ennemuistsed jutud" (1866). —
.Suninen kansan muinaisia taikoja" on paineltu

vain 3 osaa: metsästys- ja kalastus- (julk. Matti
Varonen 1891-92) sekä maanviijelystaiat (toim.

\. V. Rantasalo, 1912). — Sananlasku-varaston

julkaisemisesta ks. Sananlaskut. — Arvoi-

tusten (ks. t.) tieteellistä julkaisua varten on

käsikirjoitus olemassa, uusimmilla kokoelmilla

täydentämistä ja viimeistelyä vailla. — „Suomen
kansan sävelmiä" nimistä kokoelmaa (ks. K a n-

s a n 1 a u 1 u) on painettu I sarja, hengelliset,

vv. 1898-1901, alkupuoli (n:ot 1-1,912) II:ta, joka

sisältää ,, maallisia laulusävelmiä", vv. 1904-12,

ja III, kansantansseja, vv. 1896-97, jotka kaikki

<>n julkaissut llm. Krohn, sekä IV sarjan, ,,runo-

sävelmäin", lrnen osa (Inkerin runosävelmät.

julk. Armas Launis) 1910.

Kalevalan herättämäin tieteellisten kiista-

kysymysten ratkaisemisyrityksistä on runsaiden
aineskokoelmain ohella ja seuran kannatuksen
tukemana kehittynyt suomalainen kansanrunous-
tiede (ks. Kalevala), joka Kalevalan tutki-

misessa metodinsa kehitettyään on vetänyt vertai-

levan tutkimuksen piiriin jo muitakin aloja:

loitsut, taiat, sananlaskut, arvoitukset, sadut ja

sävelmät. Tältä, kulttuurihistorian alalta ovat

monet tärkeimmistä S. k. s:n julkaisemista tie-

teellisistä tutkimuksistakin; ne käsittelevät Kale-

valan (A. R. Niemi, ,,Kalevalan kokoonpano" I)

tai sen aineksien (K. Krohn, „Kalevalan runo-

jen historia") syntyä, Kanteletarta (J. ja

K. Krohn, ..Kantelettaren tutkimuksia"), suoma-
laisten muinaisuskontoa (J. Krohn, „Suomen
suvun pakanallinen jumalanpalvelus"; M. Varo-

nen, „Vainajain palvelus muin. suomalaisilla":

K. Krohn, ,,Suomalaisten runojen uskonto"),

eräiden satujen (ks. Kansansadut) tai loit-

sujen (esim. F. A. Hästesko, „Länsisuomalaiset

tautien loitsut") historiaa j. n. e.

Toisena pääharrastuksena S. k. s:n tieteelli-

sessä toiminnassa on ollut suomen kielen
tutkimus. Sanavarain keruu alkoi jo seuran

ensi aikoina (ks. K e c k m a n, K. N.), keskeytyi

usein välillä, mutta antoi vihdoin tulokseksi

Elias Lönnrotin ison ,,Suomalais-ruotsalaisen

sanakirjan" (I 1866-74, 1,123 siv., II 1874-80,

1,082 siv., A. H. Kallion toimittama ..Lisävihko"

1886. 212 siv.). V. 1896 seura hyväksyi prof.

E. N. Setälän ohjelman kolmea täydellisempää,

tieteellistä suomen kielen sanakirjaa varten,

joissa sanat selitettäisiin suomen kielellä. Näistä

on vanhan kirjakielen sanakirja suunniteltu

sisältämään vanhimpain muistomerkkien ja Ren-

vallin sanakirjan valmistumisen välisenä aikana

käytetyn sanavaraston sekä liitteenään vv. 1826

(1835) -1860 sepitetyt uutissanat lähdetietoineen.

Vuotta 1860 nuorempi kirjakielen sanavarasto

tulisi uuden kirjakielen sanakirjaan. Kolmantena
on ohjelmassa n. s. kansankielen sanakirja, jonka

tulisi sisältää valtiollisen Suomen. Inkerinmaan,

Pohjois-Ruotsin ja -Norjan, Vermlannin ja Nor-

jan „metsäsuomalaisten" suomalaismurteiden koko

sanavarasto, koottuna nykyisestä kirjakielestä

otettavain hakusanain alle. — Kutakin kolmea

sanakirjateosta varten on melkoiset niääriit
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aineksia kerättyinä, Viimeksimainitun aineksia
kertyi vv. 1890-1916 järjestelmällisellä työllä

n. 800,000 sanalippua (niissä 5-6 murteen sanasto

suhteellisesti täydellisenä). Kun jo tämän yhden
teoksen ainesten keruu tuotti kuluja seit&e-

mättäkymmentä tuhatta markkaa (m. m. stipen

dejä n. 31,000 mk., muita keruupalkkioita
n. 15-10,000 mk.) ja useat syyt (vanhain mur-
teiden entistä nopeampi sekaantuminen, murrc-
rajain ja -eroavaisuuksien tasoittuminen sekä
vanhan polven sanain osittainen häviäminen
yleiskielen uudenaikaisen sanaston tieltä) vaati-

vat pontevampaa ja laajasuuntaisempaa keruun
jatkamista, kuin seuran varat sietivät, syntyi

sanakirjaohjelman toteuttamista varten kevät
talvella 1916 erityinen „Suomen kielen sana-

kirjaosakeyhtiö", jossa seuralla on keskeinen
asema (osakepääoma alkuaan 100,000, korotettu

heti 250,000:ksi). — Sanaston keruu on ulotettu

myöskin kar jala-aunuksen murteisiin (Jyvöälaksi,

Rukajärvi, Suojärvi, Salmi, Sununsuu, Tverin ja

Novgorodin läänien murteet), joista seuralla

myös on laajat ja arvokkaat sanakokoelmat,
vaikka vielä (1910) riittämättömät täydelliseksi

karjalan kielen (ks. t.) sanakirjaksi.

Uurteiden kieliopillista tutkimista on myös
harrastettu ja tehokkaasti kannatettu usean vuosi-

kymmenen varrella. Lukuisat nuoret tutkijat ovat

seuran avustamina liikkuneet kaikissa Suomen ja

Skandinaaviau suomea puhuvissa maakunnissa ja

karjalan kielen alueilla, mikä äänne-, mikä lause-,

mikä muoto-opin puolta tarkaten. Ja useimmat
tätä alaa koskevat tutkimukset, sekä deskriptii-

viset että historialliset, ovatkin ilmestyneet

S. k. s:n aikakauskirjassa ja eripainoksina

siitä. Se sisältää (1841-1910) viidettäkymmentä
murretutkimusta suomesta (m. m. äännehistorial-

liset esitykset Suomen lounaismurteista, Ilämeen
eräistä, Etelä-Pohjanmaan, Tornion jokialueen.

Juvan, Tytärsaaren y. m. murteista) ja lähim-

mistä sukukielistä, useita vanhasta kirjakielestä,

kolmattakymmentä oikeakielisyystutkielmaa, jou-

kon suomalais-ugrilaisen kielitieteen alaan kuu-
luvia vertailevia katsauksia, tämän tieteen his-

toriaa y. m. Ulkopuolella aikakauskirjaa on jul-

kaistu m. m. E. N. Setälän „Yhteissuomalainen
äännehistoria" I-II sekä eräitä osia „Suomen
kielen muistomerkkien" sarjaa. — Suomen kie-

len tutkimusta ja viljelyä varten oli seurassa
1860-luvulla erityinen „kielitieteellinen osakunta",
jonka ,,Keskustelemukset" ovat julkaistut seuran
pöytäkirjain yhteydessä. Suomalais-ugrilaisen
seuran (ks. t.) syntymisen johdosta on S. k. s: n

luonnolliseksi tutkimusalaksi tullut etupäässä
äidinkieli ja lähimmät siihen rajoittuvat suku-
kielet. — Kielitieteelliset kiisikirjoituskokoelmat
sisiiltävät, paitsi jo mainittuja vastaisten ja

entisten sanakirjain ainesjoukkoja, vanhempia
sanakirjan ja kieliopin kokeita, Ahlqvistin,

Avellanin, Bergstadin, Keekmanin, Lönnrotin.
A. Wareliuksen y. m. käsikirjoituksia, murre-
tutkimuksia ja -havaintoja, paikannimistöä y. m.

Kalevalan selittämisen tarve — josta ovat läh-

töisin useat Kalevalan selityspainokset ja »Kale-
valan selityksiä" niminen käsi- ja oppikirja —
ja osittain myös Kalevalan kuvittamisaie on vie-

nyt myöskin esineisen kansatieteen har-

rastukseen (esim. A. O. Heikel, ,,Kansatieteelli-

nen sanasto kuvien kanssa", 1885). Paitsi täten

syntyneitä piirros- ja valokuvakokoelmia on seu-

ran arkistossa »Muurahaisien" (ks. t.) toimitta-

main kansatieteellisten kysymyssarjain (1-X) joh-

dolla syntyneitä kansanelämän eri puolten ku-
vauksia eri seuduilta neljättäsataa käsikirjoitusta,

joista muutamat varsin laajoja, valokuvakokoel-
mia, matkakuvauksia y. m. aineksia. Sarja
..Kansatieteellisiä kertomuksia" LVI on näytteitä
näistä aim skokoelmista. Tältä alalta on seuran
aikakauskirjassa useita huomattavia tutkimuksia
(kirj. A. O. Heikel, V. Mainov, O. Kallas y. m.);
itsenäisinä julkaisuina Th. Sehvindtin toimit-

tama sarja ..Suomalaisia koristeita" LII ja laaja,

runsaasti kuvitettu monografia ,,Suomalaisten
kalastus'.' (kirj. TJ. T. Sirelius).

Kotimaan maantieteen ja tilaston
alalla seuran toiminta supistuu aikakauskirjassa
julkaistuihin kirjoituksiin ja tutkielmiin sekä
pariin karttajulkaisuun. Ensimäinen tieteellinen

Suomen maantieteen esitys (ks. Ignatius,
K. F. E.) on syntynyt S. k. s: n aloitteesta ja

sen kustantamani esitöiden perusteella.

Samoin kuin esine-etnografia maassamme tuli

ylioppilasosakuntain innokkaalla keruutoimin-
nalla (ks. Kansatieteelliset kokoel-
mat) turvatuksi, sai muinaistiede huoltajakseen
Suomen muinaismuistoyhdistyksen 1870. M u i-

naistieteen alalta S. k. s :11a on vain yksi
erikoisjulkaisu, J. R. Aspelinin perustava teos

,,Suomalais-ugrilaisen muinaistutkinnon alkeita"

(1875), sekä joukko tutkimuksia aikakauskirjassa.
Muinaisesinekokoelmansa seura on luovuttanut
yliopiston haltuun.

Henkisenä isänään kunnioittaen H. G. Porthania
seura on uudestaan painattanut tärkeimmät hänen
historiallisista y. m. tutkimuksistaan: ,,Opera
selecta" LV (1859-83), eräitä suomennettuinakin
(1904). Kotimaan historian tutkimusta var-

ten, jolla aikakauskirjassa varsinkin 1840- ja
50-luvuiila on huomattava sija, seurassa muodos-
tui 1800-luvulla erityinen osasto, ,,Historiallinen

osakunta", joka julkaisi »Historiallista arkis-

toa" LIV (1806-74). Seuraavalla vuosikymme-
nellä (1874) siitä syntyi itsenäinen järjestö, »Suo-
men historiallinen seura" (ks. t.), joka sitten

on ansiokkaasti jatkanut m. m. mainittua jul-

kaisusarjaa ja joka S. k. s:lta erään jälkisäädös-

rahaston tuloista saa vuosittain avustusta
2.000 mk. Sittemmin on S. k. s:n toiminta

tällä alalla keskittynyt etupäässä henkisen kult-

tuurin historiaan; varsinaiset historialliset käsi-

kirjoituksetkin on v. 1886 luovutettu Suomen
valtionarkistoon. Poikkeuksena on kielen muisto-
merkkejä sisältävä (Kust. Grotenfeltin) kokoelma
»Suomenkielisiä historiallisia asiakirjoja Ruotsin
vallan ajalta" (1548-1809) sekä jo aikaisemmin
alettu, sisällykseltään monipuolinen sarja »Pitä-

jänkertomuksia" (T-VTI1 vv. 1809-1908), jota on
jatkettu myöhemminkin ja joka edustaa aikai-

sempia ..kotiseutututkimuksen" (ks. t.) harrastuk-
sia meillä.

nistorian alalla on suom. kirjallisuu-
den historia ollut seuraa likinnä. Sitä

valaisevat seuran julkaisuista J. Krohnin »Suo-

malaisen kirjallisuuden vaiheet" (1897), F. W.
Pippingin (»Luettelo suomeksi präntätyistä kir-

joista", 1850-57), V. Vaseniuksen (»Suomalainen
kirjallisuus 1844-1877" ynnä viisi lisäosaa 1877-

1900) ja S. Pakarisen (»Suomalainen kirjaili-
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Hius" 1901-05, 1906-10) bibliografiat sekä joukko

aikakauskirjassa ja eripainoksilla julkaistuja

erikoistutkimuksia (Abr. Poppiuksesta, J. F. La-

gervallista y. m.). Sivistyshistoriallisia ovat myös
sarja ..Suomalaisuuden syntysanoja", »Elias

1 Bnnrotin matkat" I-1I, ,.D. E. D. Europnuksen
kirjeitä ja matkakertomuksia". „Kunonkerää

jiemme matkakertomuksia 18:!0-Uivulta 1880-

iuvulle", ..Kahdeksantoista runoniekkaa", Yrjö

Koskisen ..Kansallisia ja yhteiskunnallisia kir-

joituksia", ..Kaarlo Bergbomia kirjoitukset" I-1T,

elämäkerrat, esim. E. Nervanderin ..Fredrik

Cygnffius", erikoistutkimukset kuten Eliel Aspe-

lin-Haapkylän ..Suomalaisen taiteen liistoria pää-

piirteissiiän" ja ,,Suomalaisen teatterin liisto-

ria" 1-IV, E. G. PalmC-nin ..Suomalaisen Kirjal-

lisuuden Seuran viisikyinnienviiotineu toimi ynnä
suomalaisuuden edistys 1831-18S1". — Sivistys-

historiallisista aineskokoelmista mainittakoon
lukuisat muistiinpanot II. G. Porthanin luen-

noista sekä joukko Etelä-Pohjanmaan mystikoi-

ilen suomenkielistä opetus- ja hartauskirjalli-

suutta (1700-luvulta), K. Ä. Gottlundin ja

E. Lönnrotin päiväkirjat ja muut kirjalliset

perut, heidän, K. N. Keekmanin. A. Ahlqvistin,

B. F. Godenhjelmin, E. ja K. Bergbomin y. m.
kirjekokoelmat, n. s. talonpoikaisten runoniek-

kain y. m. rahvaanmiesten runo- y. m. sepi-

telmät, vanhoja suomenkielisiä saarnakokoelmia.
Aleksis Kiven käsikirjoitukset ja kirjeet, sekä

muotokuvakokoelma.
Suomen kielen tutkimus oli aikoinaan likei-

sessä yhteydessä äidinkielen käytännöllisen

viljelyn kanssa, jota seura on pitänyt kan-

sallisen edistyksen pohjana ja sen vuoksi tar-

mokkaasti edistänyt sekä koko kustannustoimin-

nallaan että useilla erityisillä teoksilla. Samalla
pontevasti valvoen suomen kielen yhteiskunnal-
lisenkin aseman parantamisia, etenkin 1860-

luvulla, on S. k. s. useilla julkaisuillaan kyp-
syttänyt suomea lainsäädännön ja lainkäytön
sekä hallinnon aloilla käytettäväksi. Sellaisia ovat

E. Lönnrotin suomentama J. Ph. PalmCnin (ks. t.)

„La'iu-opillinen käsikirja" (18G3), ..lluots.-suom.

luettelo laki- ja virkasanoista" (1866), myöhem-
min J. G. Sonckin laaja „Kuots.-suom. laki- ja

virkakielen sanasto" (1903). uudesti suomennettu
..Huotsin valtakunnan laki. hyväksytty ja vah-
vistettu 1734" (1867), joka lisäyksineen ja muu-
toksineen muodostui ,,Suomalaiseksi lakiteok-

seksi" (useita kielen puolesta tarkastettuja laitok-

sia). Tällainen kielenviljely on ollut ulotettava

myöskin tieteiden (esim. ..Kasvikon oppisanoja"
ja ..Saks.-suom. fysikaalinen sanasto" Suomi-kir-
jassa), liikenteen (esim. laaja ..Suomalainen meri-
sanakirja", 1863) ja liike-elämän (ruots.-suom.

liike-elämän sanakirja. 1916) aloille.

Suomenkielisten oppilaitosten syntymistä sekä
suomen kielen käyttöä opetus- ja opintokielenä
varsinkin semmoisissa aineissa, joissa kielen
käyttö on vaatinut ..tien raivausta", S. k. s.

on valmistellut ja aikoinaan tuntuvasi i helpotta-
nut lukuisilla oppikirjoilla, joita se vai-

keuksista huolimatta on toimittanut eri aineista,

osittain alkuperäisiä, osittain käännöksiä ja mu-
kaelmia: historiasta ja maantieteestä (Bredotv,
1847, Hallsten, 1859, Piitz, 1865-69, Palmblad.
1865), vieraista sivistyskielistä, saksan, ranskan
ja englannin kielistä. 1860-luvulla ja kreikasta

1881), matematiikasta (..Euklidcen alkeita" ja

trigonometriaa jo 1840-luvulla. algebraa 1865,

analyyttislii geometriaa 1870 ja 1010), luonnon-
tieteistä

1

(useita kasvioppeja ja kasvioita, kemiaa
1864, 1906, 19151 sekä tekniikan (sähkötekniik-

kaa 1905) ja kaupan (vielä 1903 ja 1911) alalla.

Niitit on julkaistu osaksi maan hallituksenkin
pyynnöstä ja avulla, esim. ensimäiset suomenkie-
liset geologian, mineralogian, entomologian, kasvi-

patologian ja meteorologian oppikirjat maatalous-
opintoja varten. Suomenkielisten yliopisto- y. m.
korkeampain opintojen edistämistä ovat tarkoit-

taneet esim. v. Ehebcrgin ..Finanssioppi", useat
lainopin alaan kuuluvat käännösteokset (Ser-

lachius, Lang, Wrede y. m.), Ziegleriu „Kasva-
tusopin liistoria" y. m.

Ensin suomenkielisten oppikoulujen ja yleensä
opiskelevain tarpeiksi, sitten laajemmaltikin liel-

pottaaksensa nuoren suomalaisen sivistysluokan

tutustumista suurten sivistyskielten edustamaan
kulttuuriin S. k. s. on toimittanut joukon sana-
kirjoja: latinais-suoma laisen (F. W. lioth-

sten 1864, 1884), saksalais-suomalaisen (Goden-
hjelm 1873; I 1906, Godenhjelm & Rosendahl
II 1916), ranskalais-suomalaisen (Meurman 1877.

Hagfors 1914), engl.-suomalaisen (Swan & Gran-
ström 1904) ja venäläis-suomalaisen (Meurman
1895, Kijanen 1912-13) sekä ruotsalais-suomalai-

sia (Europams 1852, Ahlman 1865. 1872, Ahl-

man & Forsman 1S85, Hahnsson-Kallio-Paasonen-
Cannelin 1884-99, Cannelin 1904, 1912), jotka

viimemainitut samalla ovat helpottaneet ja laa-

jentaneet suomen kielen käyttöä oman maan
sivistyselämässä. Toiset taas ovat kotimaisia

tarpeita palvellessaan tahtoneet samalla helpot-

taa ulkomaisten tiedemiesten y. m. tutustumista
suomen kieleen: suomalais-latinainen (Geitlin

1883), suom.-saksalainen (Ervast 1888), suom.-

ranskalainen (Yrjö-Koskinen 1900). Suurin näistä

on ylempänä mainittu Elias Lönnrotin sana-

kirja.

Kansalaissivistyksen laajentamista ja syventä-

mistä varten on julkaistu yleistajuisia teoksia

historian (..Kertomuksia ihmiskunnan histo-

riasta" I-VIT. ensi painos jo 1865-74), sivistys-

historian (Liibke, , .Taiteen historia" I-II),

kaunotietecn (Godenhjelm, ,,Runous ja runou-

den muodot"), yhteiskuntatieteiden ja -kysy-

mysten (Herkner, ..Työväen kysymys", A. \Var6n,

..Torpparioloista Suomessa") ja lainopin aloilta.

Kansalliskirjallisuudelle ja -sivistykselle tärkeinä

on pidetty myös ulkomaisten klassikoiden kun
nollisia suomennoksia; tärkeimmät näistä ovat

P. Cajanderin (ks. t.) etevästi kääntämä, taydel

linen sarja ..Shakespearen draamoja" (I-XXXV1
18791912) ja „Filosofinen kirjasto" (Platon.

Descartes. Rousseau. Locke y. m.). Alkuaikoinaan
smira julkaisi rahvaankirjasiakin (..Kultala".

1834, „Viinamyrkystä". 1844, ..Pyhä Eustakius".

1848). mutta eräiden ylioppilasosakuntain (jo

1840-luvulla) ja yksityinen kustannustoiminta
sekä erityisen Kansanvalistusseuran Iks. t.l

synty ovat vapauttaneet seuran varsinaisesta

kansanvalistustyöstä, jota se kuitenkin eräiden

seuran hoitoon uskottujen rahastoiden korko-

tuloilla edelleen suoranaisestikin tekee. Tärkein

tähän lajiin kuuluvista julkaisuista on Z. Tope-

liuksen (seuralle lahjoittama) ..Luonnon kirja"

(1860-1911 14 painosta).
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Hyvän kaunokirjallisuuden oman sivistysarvon
vuoksi, ja aikaisemmin (1860- ja 1870-luvuilla)

st n viililykscllä valmistaakseen suonien kielelle

n aa sivistysluokan perhe-elämässä ja taidenäyt-
t-imnllä on S. k. 8. koettanut edistää suomen-
kielisen taiderunouden syntyä ja varttumista.

V, 1860 seura saattoi ensimäisen kerran palkita

alkuperäisen suomenkielisen näytelmän, A. Kiven
[ks. t.) ..Kullervon", joka sitten ilmestyi, samoin
kuin Kiven ..Karkuritkin", seuran kustantamassa
..Näytelinistössä" listii 07), mikä muuten sisälsi

vain suomennoksia eteväin ulkomaisten kirjaili

lain (Schillerin, Lessingin, Ilolbergin y. m.)
teoksista. Perheitä varten julkaistiin 1869-70

kokeeksi ,,Novelli-kirjastoa", jossa Bjornsonin.
Dickensin ja Topeliuksen ohella esiintyi myöskin
suomenkielisen kertomataiteen tienraivaajia:

A. Kivi (..Seitsemän veljestä"), J. W. Calamnius
ja. Theodolinda Hahnsson. Kun tämä yritys osoit-

tausi kannattavaksi, jätettiin se yksityisten jat-

kettavaksi. Paitsi A. Kiveä, jolle seura ja eräät

sen vaikuttavat jäsenet 1860-luvulla olivat par-

haana tukena ja jonka ,, Valitut teokset" seura
on myöhemmin julkaissut useana painoksena

i vihdoin .,Kootut teokset", 1915-), on toinenkin
suomenkielisen taiderunouden uranuurtajista.

Tuokko (ks. t.), saanut pääteoksensa („Saul", 1868)

julki seuran kustannuksella. Myöhemmin on seura
tällä alalla vain kustantanut mallikelpoisia suo-

mennoksia ulkomaisista klassikoista ja edistänyt

alkuperäisen taiderunouden ripeää vaurastumista
kehotuspalkinnoilla ja apurahoilla. Paitsi eriiitä

aikaisempia, tilapäisiä palkintoja, ovat kauno-
kirjailijat ja runoilijat kolmikymmenvuotiskau-
teua 1887-191C saaneet seuralta palkintoina alku-

peräisistä teoksista yht. 27,800 mk. (joista

19,000 mk. eduskunnan myöntämiä n. s. Läng-
manin varoja) ja suomennoksistaan 4,500 mk.,

matkarahoina 1.500 mk., apurahoina Werner
Söderströmin rahastosta (1905-16) 13,200, Grön-
feldtin rahastosta (1915-16) 2,200 mk. Lisäksi

on nuorisonkirjallisuudesta (enimmiten kaunokir-
jallisista teoksista) jaettu v. 1897-05 pikku pal-

kintoina yht. 3,500 mk. — Yhdessä Ruotsalai-

sen kirjallisuusseuran (ks. t.) kanssa seura on
senaatille tehnyt pyydetyt ehdotukset valtion

kaunokirjallisuuspalkintojen jaosta 1898-1915.

Palkintoja ja apurahoja on käytetty tietokir-

jallisuudenkin hyväksi. 1860-luvulla annettiin

kehotuspalkkioita eräiden oppikirjainkin suomen-
tajille. Kilpakirjoituksina palkittiin v. 1860 eräs

maataloudellinen kirja, nim. Antti Mannisen
(ks. t.) ..Mietteitä katovuosista Suomessa", 1875
eräs valtio-opillinen: G. I. Souranderin „Kort
tramställning af Finlands statskunskap", 1870
historiallinen: J. Mankeliin ..Anteckningar rö-

rande Finska Armeens och Finlands Krigshisto-

ria", kukin erikseen lahjoitetuilla varoilla. Myö-
hemmin, 1887-1916, palkinnoita on annettu sään-

nöllisemmin, mutta vain alkuperäisesti suomen-
kielisistä, kansalliskirjallisuuden arvoa kohotta-

vista tieteellisistä teoksista (enimmät kotimaan
sivistys- tai valtioll. historian alaan kuuluvia) :

yht. 13 palkintona 16,000 mk. Apuraha on jos-

kus annettu tärkeän tietoteoksen suomentajalle-

kin, useammin kuitenkin alkuperäisen teoksen
aikaansaantia varten (esim. War6n, ..Torppari-

oloista Suomessa"). Myöskin suomenkielistä, tie-

teellistä aikakauskirjallisuutta on apurahoilla

tuettu: ijVirittäjatt" i.Historiallista aikakauskir-
laa", ..Kotiseutua", ..Luonnon ystävää" ja ..Yhteis-

kunta-taloud. aikakauskirjaa". — V. 1908 uskot
tiin seuran hoidettavaksi ..Suomalaisen kirjalli-

suuden edistämisrahasto" (ks. t.i ; ja kun „Kon-
konlia" yhdistys (ks. t.l v. 1914 hajausi, suoslui

seura väliaikaiseen hoitoonsa ottamaan suomen-
kielistä vh itöä rärten luovutetun puolen sen
rahastoista (n. 100,000 mk,) asettaen näiden
varain käyttäjäksi 12-jäsenisen Konkordia-
vallutiskunnan. Väliaikaisesti seura hoitaa myös-
kin sellaisia lahjoitusvaroja, joita sille on uskottu
(v:n 19lli alussa n. 3,000 mk.) tai uskotaan vas
täisen ..Suomalaisen sivistysrahaston" perusta-

mista varten.

Yleisen varain keräyksen avulla on seura pys-

tyttänyt muistopatsaan H. G. Porthanille Tur-
kuun ja F.lias Lönnrotille Helsinkiin. Paavo Kor-
hosen, Gabr. Reinin y. m. haudoille seura on
hankkinut hautakiven.

V. 1863 seura sai taloupoikaissäädyltä lähetys-

tön kautta vastaanottaa säädyn kaikkien jäsen-

ten allekirjoittaman, harrasta tunnetta tulkitse-

van kiitosadressin työstään suomen kielen ja

suomalaisen kirjallisuuden hyväksi. V. 1877 koko
nelisäätyinen eduskunta teki alam. anomuksen
10.000 mk: n suuruisen valtioavun myöntämisestä
seuralle 10 vuodeksi; seur. vuonna hallitus täytti

tämän pyynnön. [E. G. Palmön, ..Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran viisikymmenvuotinen toimi

ynnä suomalaisuuden edistys 1831-1881"; J. W.
Juvelius, „Suomalaisen Kirjallisuuden Seura"
(Oma maa II, 228-239) ;

..Suomalaisen Kirjalli-

suuden Seuran Keskustelemukset".]
Julkaisut, joista edellisessä jo on tärkeim-

mät mainittu, muodostavat sarjan „Suomalaiseu
Kirjallisuuden Seuran Toimituksia", joita vv. 1834-

1915 ilmestyi 139 n. s. „osaa" (osaan sisältyy

usein kokonainen sarja, esim. „Shakespearen
Dramoja", ,,Suomen kansan sävelmiä", ,,Suomen
kielen muistomerkkejä" j. n. e.). Aikakauskirjaa
..Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aineista"

(vv. 1841-60 vielä suurimmaksi osaksi ruotsin-

kielisenä „Suomi. Tidskrift i fosterländska

ämnen") on julkaistu jaksot I-III sekä IV jakson
osat 1-15. Siitä on ilmestynyt lukuisa joukko
eripainoksia, m. m. ..Vähäisiä kirjelmiä" (I-XLVI
1885-1915). Pöytäkirjat, 1856-58 „Finska Litte-

ratursällskapets Förhandlingar", sittemmin ..Suo-

malaisen Kirjallisuuden Seuran Keskustelemiset"

(-1861) t. ..Keskustelemukset" (1861) julkaistaan

aikakauskirjassa.

Kokoelmat. Käsikirjoitus-, fonogrammi-,
valo- ja muotokuvakokoelmat on ylempänä mai-

nittu. [Luetteloiden lisäksi ks. Kustavi Groten-

felt, ..Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran käsi-

kirjoitusten kokoelma" (Suomi II 18. siv. 323-367,

myös eripain. 1885).] Kirjastossa, johon on lah-

joitettu sekä julkaisujen vaihdolla ja ostamalla

hankittu parikymmentä tuhatta painotuotetta,

ovat tärkeimmät ne osastot, jotka sisältävät

Ruotsi n-vallan aikuista suomenkielistä kirjalli-

suutta, sanomalehtiä tai aikakauskirjoja, taikka

koskevat suomalaisen kansanrunouden ja kirjal-

lisuuden tai suomen ja sen sukukielten tutki-

musta, Suomen ja muiden pohjoismaiden histo-

riaa, muinais- ja maantiedettä. [Kustavi Groten-

felt, ,,Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjas-

ton luettelo. Suomalaisia kieliä ja kansoja kos-
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Iceva kirjallisuus" (Suomi 1

1

1 11 ja eripainoksena

1894).
|

Tulolähteet, tärkeimmät, ovat: 1) julkai-

sujen myynti (vuosittaiskeskimäärä 1841-81

Smk. 5,478:05, 1881-86 Smk. 15,397:58, 1887-96

Smk. 22,271:66, 1897-1900 Smk. 39,495:98,
1901-10 Smk. 52.433:68, 1911-15 Smk. 60,171 : 41 ;

ylit. 1831-1915 Smk. 1.517.402:—); 2) „vapaa-

ehtoiset lahjat kotimaata rakastavilta maanmie-
hiini" (1831-1915 Smk. 940.048:91); 3) valtion-

apu (säännöllinen 1878-1915 yht. Smk. 385,000:—,
tilapäisiä 1861-1915 Smk. 168,200:—); 4) Keis.

Majesteetin suom. käsikassasta arm. suotu apu-

raha (1858-1915 ä Smk. 1,200:—, yht. Smk.
119,600:-— ) ; 5) kiinteistön tuottama vuokra
(1891-1915 yht. Smk. 118,644:59, josta 1896-

1905 keskimäärin Smk. 5.061:92, 1906-15 keski-

määrin Smk. 3,783:91); 6) eduskunnan antamat
apurahat (1894-1913 n. s. Längmanin varoista

yht. Smk. 39,000:—); 7) jäsenten „tulorahat"
"(1831-81 keskimäärin Smk. 747: 33 vuodessa,
1906-15 keskimäärin n. Smk. 2,100:—, koko
.likana 1831-1915 yht. Smk. 90,391:26); 8) korot
talletuksista ja eräistä seuran rahastoista.

Menot, suurimmat, ovat tekijäin ja toimit-

tajain palkkiot (1831-1915 Smk. 934,073: 10),

painatus- ja sitomiskustannukset (1831-1915 Smk.
1.489,596:32). toimihenkilöiden palkat (1906-15

keskimäärin Smk. 9,747:93), lahjoituskirjelmissä

ja testamenteissa määrätyt suoritettavat muualle
(1906-15 keskimäärin Smk. 5,519:22), matka-
y. m. apurahat ja palkinnot (matkarahoja 1831-

1900 yht. Smk. 55,601:92), kokoelmain' kartut-
taminen ja hoito, talon ja kaluston hoito (1906-15

keskimäärin Smk. 3,382:93 vuotta kohti), läm-
mitys ja valaistus (1910-15 keskimäärin Smk.
1,844:28), kustannusvaraston myyntikulut.
Rahastoja on kolmenlaisia: A) 14 rahas-

toa, joiden sekä pääomaa että korkoa seura saa
vapaasti käyttää, yht. (31 p. jouluk. 1915)
Smk. 160,266:57; sekä 9 rahastoa, joista seura
saa käyttää vapaasti vain koron, yht. Smk.
331,601:59 (suurimmat 6. F. Ahlgrenin Smk.
185,913:59 ja C. W. Akerlundin Smk. 86,000:—);
— B) 16 rahastoa, joiden korkojen käyttämisen
määrää lahjoituskirja, yht. Smk. 323.494: 11

(niistä on J. Forsmanin rahasto, 71,000 mk.,
kansantaloudellisen ja yleistajuisen lainopillisen

kirjallisuuden edistämistä varten. Gustaf Grön-
feldtin rahasto, 30,000 mk., ja Werner Söder-
strömin rahasto 20,000 mk., kaunokirjailijain ja

runoilijain kannattamista varten) ; sekä C) rahas-
toja, joiden pääoma on käytettävä lahjoittajan
määräämään tarkoitukseen, 31 p. jouluk. 1915
Smk. 75.549:12. Rahastojen vastineina oli seu-

ralla 31 p. jouluk. 1915 talonsa (Hallitusk. 1

Helsingissä, valmistunut 1890; tiliarvona han-
kintahinta, Smk. 164.367: 15. josta 55.123:46 on

i yleisellä varain keräyksellä, Smk. 647 : 78
on näiden varain korkoja, loput ovat seuran
rahastoista; tontti valtion lahjoittama), kustan-
nusvarastonsa (tiliarvona Smk. 339,000:—),

obligatsioneja ja osakkeita Smk. 273,700:— , tal-

letuksia, korkoja, kalustoa y. m. omaisuutta
n. 900,000 mk:n arvosta (josta puuttuu vielä
kokoelmain ja kirjaston arvo). Rahastoja, jotka
v:n 1916 alussa vielä eivät olleet seuran hal-
lussa, yht. Smk. 17,000:—. [Onni Hallsten.
..Selonteko Suom. kirj. seuran hallussa olleista

ja olevista rahastoista" (Suomi IV 16 ja erik-
seen |

Esimiehinä ovat toimineet E. G. Melartin
1831-33; J. G. Linsen 1833-41, Gabr. Rein imi
1863-67, Fr. J. Rabbe 1853-54. Elias Lönnrot
1854-63. Malli. Alriander 1868-70, J. V. Snell-

man 1870-74, Y. S. Yrjö-Koskinen 1871 92,

A. Genetz 1892-1902, E. Aspelin-Haapkylä 1902 :

sihteereinä E. Lönnrot alkukuukausina, K. N.

Keekman 1831-38, M. Akiander 1838-39, K. 11.

Stahlberg 1839-40, M. A. Castren 1S40-41, F. Col-

lan 1841-44, E. A. Ingman 1844-45. II. Kellgren
1845-46, S. G. Elmgren 1846-61, C. G. Borg
1861-63, A. E. Ahlqvist 1863-65. J.Krohn 1805-iiS.

K. A. Slöör 1868-70, F. W. Rothsten 1870-1900,
A. R. Niemi 1900-09, syysk., M. Airila 1909- 1910.

E. A. Tunkelo 1910-. E. A. T.

Suomalaiset. 1. Valtiollisessa merkityksessä
kaikki Suomen asukkaat, kieleen katsomatta
(ks. Suomi). — 2. Kaikki suomen kieltä puhu-
vat. S. asuttavat kiinteänä ryhmänä koko Suo-
men, lukuunottamatta muutamia ranta-alueita

Pohjanmaalla sekä Uudellamaalla ja Turun ja

Porin läänissä (ks. Suomen ruotsinkie-
linen väestö), sekä Suomeen rajoittuvia

Venäjän, Ruotsin ja Norjan alueita. Siirtolai-

sina s:ia viime vuosisadan jälkipuoliskolta alkaen
on asettunut suuret, joukot Pohjois-Ameriikkaan
sekä vähemmässä määrässä Etelä-Afrikkaan.
Austraaliaan ja Etelä-Ameriikkaan. Alkuaan
rangaistusvankeina s.ia joutui Siperiaan. Suo-
messa s:ia 1910 oli kaikkiaan 2,571.145 henkeä
(1900: 2,352,990 henkeä). Venäjällä asuu s:ia

Pietarin kaupungissa (ks. Pietari) ja sen

ympäristössä sekä Muurmannin rannikolla ja

inkeriläisiä Inkerinmaalla (ks. Inkeri). S:n
lukumäärästä Venäjällä ei ole uudempia tietoja

(Pietaria lukuunottamatta), mutta päättäen siitä,

että 1897 s: ia Pietarissa ja sen ympäristössä
oli 130,400, Muurmannin rannikolla n. 1,500.

kaikkiaan n. 132,000 henkeä, lienee s: ia v:n 1910
tienoissa Venäjällä ollut 175,000 henkeä. Ruot-
sissa (ks. Ruotsin suomalaiset) s: ia

1910 oli 25,268 (1900: 22,138) henkeä paitsi siellä

oleskelevia Suomen alamaisia, Norjassa (ks.

Ruija ja Norja) 7,172 (1900: 7,777) henkeä.
Pohjois-Ameriikassa 1910 s:ia lienee ollut

n. 300,000, joista n. 28,000 Kanadassa, loput

Yhdysvalloissa (ks. P o h j o i s-A m e r i i k k a.

palstat 736-42). Kymmentä v. aikaisemmin las-

kettiin s:n lukumäärä Pohjois-Ameriikassa
n. 120,000 hengeksi. S:n lukumäärästä Etelä-

Afrikassa, Etelä-Ameriikassa ja Austraaliassa ei

ole minkäänlaisia tilastollisia tietoja. Siperiassa

s:ia 1914 oli 2,100 (1902: 1,354) henkeä (ks.

Siperia, palstat 1400-1402). Kaikkiaan lienee

s:n lukumäärä 1910 ollut n. 3,081.000. — S:n esi-

historiasta ks. Suomi, esihistoria, kielestä ja

kirjallisuudesta ks. Suomen kieli ja kir
j ai 1 i su u s. E. E. h.

S:n antropologisten ominaisuuk-
sien tutkiminen alkoi 1800-luvun alkupuolella

kiinnittää tutkijain huomiota puoleensa, koskapa

tähän aikaan Euroopan muinaistutki joille oli

vähitellen muodostunut se käsitys, että Furoopan
alkuasukkaat olivat „turaaniläista" kansaa, lap-

palais- tai suornalaisheimo|fi. joilla oli lyhyt ruu-

mis, lyhyt ja leveä kallo sekä ruskea iho. Tiimiin

käsityskannan edustajista mainittakoon kielen-
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tutkijat Arndt ja K a s k, historioitsija Key
ser ja arkeologi Nilsson. Ensimäinen, joka

tieteellisesti käsitteli s:n antropologiaa, oli

H u e c k. Hänen jälkeisistään tiedemiehistä, jotka
ovat kansamme rotuominaisuuksia tutkineet ja

.selvitelleet, mainittakoon A. R e t z i u 8, C. v.

Haartman, W e 1 k e r, V i r c h o \v, G. li e t-

z i u s, C. Lovin, E. Nordenson, R. T i e-

g e r s t a d t, K. H ii 1 1 s t e n ja F. W. Wester-
lund. Arvokkaimmat ja kansamme rotuominai-
suuksia parhaiten selvittävät tutkimukset ovat
ruotsalaisin G. Retziuksen sekii suomalaisten

K. llällstcnin ja F. W. Westerlundin julkaisemat.

Laajoilla matkoillaan maassamme kesällä 1873

tutki G. Retzius sekä eläviä yksilöitä ettii pää-

kalloja. Hänen laajassa teoksessaan „Finska
kranier jämte nägra natur- och litteraturstudier

inom andra omräden af finsk antropologi" (1878)

annetaan kansastamme lyhyesti esitettynä seu-

raava kiivaus.

Hämäläiset. Ruumis vahva, kiinteä, leveä-

harteinen, yleensä leveähkö, tanakka, vahvat
raajat, keskipitkä; kuitenkin tapaa sekä lyhyitä

että huomattavan pitkiä yksilöitä. Iho kiinteä,

taipumusta lihavuuteen tai laihuuteen ei ole.

Ihon viiri vaaleahko. Pää tavallisesti iso, lyhyt

ja leveä (brakykelaali), mutta ei oikeastaan kor-

kea, usein jotenkin kulmikas, tubera parietalia

kehittyneet. Naama iso, pitkä, mutta etenkin

huomattavan leveä niinhyvin otsan kuin poski-

päiden ja leuankin tienoissa, alaleuka vahva,

sen kulmat isot, etäällä toisistaan. Nenä pieni,

jotenkin leveä, joko nykerö tai vielä useammin
varustettu pienellä, tavallisesti vähän ylöspäisellä

kärjellä. Suu myös jotenkin leveä. Silmäluomien
välinen rako jotenkin pieni, joskus sisäänpäin

vino; iris vaalea, harmaansininen tai useimmin
siniharmaa tai harmaa. Kulmakarvat heikosti

kehittyneet, vaaleat. Kasvojen ilme vähän nyr-

peä, ei sympaattinen; tukka päälaella vaalea,

usein pellavanvärinen, muuten vaalean-tuhkan-
harmaa, suora, ei koskaan kihara. Parrankasvu
huono, partakarvat kankeita, lyhyitä ja harvaan
siroteltuja, vaaleita, joskus punertavia. Naisten
naama pyöreämpi, vähemmän kulmikas.

Karjalaiset. Ruumis heikompi kuin hämä-
läisten, vähemmän harteva ja kapeampi, ei roteva

eikä vahvaraajaiuen, vaan pikemmin hoikka ja

kaunissuhtaisempi, usein keskimittaa pitempi,

runsaasti pitkiä yksilöitä. Iho kiinteä, ei taipu-

musta lihomiseen, pikemmin päinvastoin. Ihon
väri tummahko tai tuhkanharmaaseeu vivahtava.

Pää ei ole iso, sopusuhtainen, jotenkin lyhyt

(brakykefaali), joskaan ei samassa määrin kuin
hämäläisten. Nenä sopusuhtainen, pitkä, ci aivan
leveä. Suu suhteellinen; silmäaukot kohtalaista

kokoa, eivät koskaan tai ainakin hyvin harvoin
vinot. Kulmakarvat tummat, vahvat, usein tuu-

heat. Hiukset kastanjanruskeat, joskus tumman-
tuhkanharmaat, tavallisesti kiharat, tiheät. Par-
rankasvu huononlainen, paras leuassa. Naisilla

pitkänpyöreä naama, jotenkin sopusuhtaiset piir-

teet, suora, terävä nenä, suuret siniset silmät,

kaunis suu ja joskus solakka vartalo. Karja-
lassa Retzius mainitsee tavanneensa joskus kau-
niitakin naisia, Hämeessä ei ensinkään.

Savolaisista ei Retzius tutkimansa aine-

histon niukkuuden vuoksi anna mitään kuvausta,
viittaa vain Haartmanin lausuntoon, että savo-

laiset nähtävästi oval sekarotua, jossa hämäläi-
nen aines on vahvemmin edustettuna kuin karja-
lainen. Aluista suomalaisista heimoista ei Retzius
myöskään sano voivansa tehdä mitään johtopää-
töksiä sju vuoksi, että hänen omat tekemänsä
havainnot ovat siinä suhteessa liian vähäiset.

S;n kallot Retzius jakaa kahteen ryhmään:
1) vahvat ja jykevät sekä 2) vähemmän vahva
tekoiset kallot, länsimaisen ryhmiin kallot, joita

näyttää olevan runsaammin, ovat Retziuksen tut-

kimusten mukaan huomattavan vahvarakenteisia,
ne ,,kuuluvat suurimpiin normaalisiin kalloihin,

joita antropologia tuntee. Etenkin naaman luusto

on näissä kalloissa erittäin vahvasti kehittynyt,
joskus melkein suhteettomasti verrattuna aivo-

ontelon luustoon". — Ylhäältä päin katsottuna
on kallon muoto fnorma verticalis) kiilamaisesi

i

munamainen, eikä soikea kuten esim. ruotsalai-

sissa kalloissa, kallon muoto takaa päin (norma
occiyitalia) viisikulmainen siten, että yksi viisi-

kulmion kärjistä on ylöspäin. Kallo edestä (norma
fronlalis) muistuttaa norma oecipitalista. Naama
on sekä leveä että myös korkea. Alaleuka eteu-

kin takaosissa leveä. Kallo sivulta (norma tem-
poralis): aivo-ontelon profiiliviiva alkaa nenän
juuresta syvänä sisäänpainumana, kaartaa suu-

ren, ulkonevan glabellan ympäri otsaan, kohoaa
senjälkeen loivasti taaksepäin viettävänä ylös

ulkonevia otsakyhmy jä kohti, sitten loivassa kaa-
ressa taakse- ja vähän ylöspäin, lakikyhmyjen
seutuun, laskeutuu sitten loivassa kaaressa mata-
lan niskakyhmyn yli, kulkien lopuksi pienenä
kaarena eteenpäin. Päälaen huomattava kehitys

on silmiinpistävä. Hammasreunus ja hampaat
vahvat, hammasasento ortognaattinen.

F. W. W e s t e r 1 u n d i n tutkimusten mukaan
ruotsalaisen kansanaineksen keskimitta Suomessa
on 1.C84,» mm ja suomalaisen 1,607,8 mm, jotenka
ero Suomen ruotsinkielisten ja suomenkielisten

mitan välillä on 10,4 mm. Päänmuoto on niin-

ikään huomattavasti erilainen eri osissa maata.
Ruotsinkielisten pään muoto on yleensä dolikoke-

faali, joskin heidän joukossaan on brakykefaaleja
30-41%. Suomalaisten joukossa on brakykefaali-

tyyppi voitolla Savossa, Karjalassa ja Pohjan-
maalla, kun sitävastoin Varsinais-Suomessa, Etelä-

Pohjanmaalla, Hämeessä ja Uudellamaalla doliko-

kefaalien prosenttiluku on suurempi vaihdellen

51-65 välillä. Suurin prosentti (nim. 68) brakyke-
faaleja on Pohjois-Pohjanmaalla(kainulaiset). Vii-

memainitussa seudussa on ruumiin keskimitta

alin. Yleensä on huomattava, että missä ruumiin
keskimitta on suuri, siellä on dolikokefnalipro-

sentti myös suuri ja päinvastoin. Pituusmitat

131,697 :sta asevclvollisuusiässä mitatusta nuoru-

kaisesta vuosilta 1885-92 voidaan esittää seu-

raavassa taulukossa
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Tiimiin unikaan pisimmät Suomen asukkaat
ovat länsisuomalaiset ja Suomen ruotsinkieliset;

huomattavan paljon lyhempi» ovat Suomen kaikki

muut asukkaat, joiden pituusmitta asteittain

alenee siirrytt&essii hämäläisistä karjalaisten

kautta kainulaisiin. Tämä seikka saanee selityk-

sensä siitä, että etelä- ja länsiosissa asuu osit-

tain verraten ,.puhdasta" germaanilaista kansaa.

osittain germaanilais-suomalaista sekarotua, joka

ruumiinpituuteensa nähden on kummankin rodun
keskimitan välimailla, lähennellen milloin toista

milloin toista, riippuen siitä miten rotusekoitus

on tapahtunut.
riiiinmuodosta antavat seuraavat taulukot kä-

sityksen.

Suomea puhuvat.
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Keskiarvuindeksi 79,s 79,3 80,: —
Dolikokefaalinen tyyppi on voitolla ruotsinkie-

listen asumilla seuduilla, kun taas alhainen bra-

kykefalia on vallalla seuduissa, joissa sekaantu-
minen ruotsinkielisten ja suomenkielisten välillä

on helpommin voinut tapahtua. Itä- ja pohjois-

i äissa maata on sitävastoin brakykefalia huo-
mattavampi. — Westerlund jakaa Suomen asuk-

kaat neljään ryhmään:

1

Pituus Kallo-

l:o Kaikki ruotsia puhuvat

mm indeksi

1,680—1,700 79,6

2:o Suomea puhuvat länsisuoma-
laiset (Varsinais-Suomi ja

Satakunta) 1,685 79,9

3:0 Hämäläiset (suurin osa Suo-
men asukkaita) 1,678-1,680 80,5

4:o Karjalaiset 1,644-1,654 82,o

Tukan ja silmäin väriin nähden eivät suoma-
laiset ja Suomen ruotsinkieliset huomattavasti
eroa toisistaan. Suomalaiset ovat suuremmaksi
osaksi vaaleaverisiä, 78% :11a on vaaleat, siniset.

tai harmaat silmät ja 57% :11a vaalea tukka. Väite,

että brakykefaalit ovat tummia ja vain dolikoke-
faalit vaaleita, ei siis suomalaisiin nähden pidä
paikkaansa, seikka, jonka jo Virchov/ matkoil-
laan Suomessa 1874 totesi.

Parhaillaan on maassamme käymässä koulu-
lasten antropologinen mittailu ja muutamia sen
antamia tuloksiakin on julkaistu, toisien ollessa

parhaillaan tekeillä. Näistä mainittakoon I.

Wilskmanin tilastolliset tiedot Suomen koulu-
nuorison ruumiillisesta kehityksestä, joiden ensi-

mäinen osa, poikien kasvutilasto, jo on julkaistu.

Tutkimukset koskivat 7-20 vuotisten ruumiin-
mittaa, painoa ja rinnanlaaj uutta sekä hengi
tyskykyä. Mittalukujen mukaan tekijä tulee sii-

lien johtopäätökseen, että ..suomalainen 7-20 vuo-
den iässä oleva koululainen on jonkun verran
kookkaampi kuin Euroopan pojat yleensä ja että

hän on jotakuinkin yhtä pitkä kuin pitkäkasvui-
siksi luettujen kansojen pojat ja nuorukaiset".

Sitäpaitsi nämä tutkimukset viittaavat siihen,

että kansamme keskimääräinen pituusmitta on
kasvamassa, joten suomen kansa nyttemmin on
luettava pitkäkasvuisten kansojen joukkoon."

[G. Retzius, „Finska kranier" (1878), K. Häll-

stön, ,,Materiaux pour servir ä la connais-
sance des cränes des peuples Finnois" (Bidrag
tili kännedom af Finlands natur och folk, vv.

1881-93, useita julkaisuja); F. W. Westerlund,
..Studier i Finlands antropologi" I-II (Fennia
1901), III (Fennia 1904), IV (Fennia 1904), V
(Fennia 1912), VI (Fennia 1913); I. Wilskman,
,,Tilastollisia tietoja Suomen koulunuorison ruu-

miillisesta kehityksestä. I. Poikien kasvutilastoa"
(Suom. voim.-opett. julk. 1T, 191G; II. „Tyttöjen
kasvutilastoa" paraillaan tekeillä).] y. K.
Suomalaiset kansanlaulut ks. Kansan-

laulut.
Suomalaiset kansansadut ks. Kansan

sadut ja I? u d b e c k, E.

Suomalaiset kansansävelmät ks. Kansa n-

laulut, Runolaulu, Suomen sävel-
taide.
Suomalaiset kansat, kansat, jotka puhuvat

niitä kieliä, joita on nimitetty „suomalaisiksi"

(ks. Suomalaiset kielet).
Suomalaiset kielet. Tällä nimellä vanhem-

pina aikoina tarkoitettiin samoja kieliä, joita

nykyjään nimitetään yleisesti s u o m a 1 a i s-u g-

r i 1 a isiksi kieliksi (ks. t.) ; tätä nimi-

tystä käytti esim. Castren, ja se on nykyäänkin
yleinen venäläisissä teoksissa. Puheenalaista nimi-

tystä on myös käytetty ahtaammassa merkityk-

sessä tarkoittamaan samaa kuin itämeren-
suomalaiset kielet (ks. Itämerensuo-
malaiset); tässä merkityksessä nimitystä on

käyttänyt esim. Vilh. Thomsen. E. N. S.

Suomalaiset lehmärodut ks. Lehmä.
Suomalaiset tietosanomat ks. Suomenkie-

liset tietosanomat.
Suomalaismetsät ks. Skandinaavian

metsäsuomalaiset.
Suomalaisoikeus ks. Suomen oikeus.
Suomalaisten muinaisuskonto. Suomalaisten

muinaisuskontoon emme enää voi täysin perehtyä.

Agricolan Psalttarin esipuheeseen painattama

(1551) hämäläisten ja karjalaisten jumalain

luettelo on niukka, joskin silti arvokas osviitta.

Porthanin ajoista alkaen tuli kansanrunous, var-

sinkin loitsut, uskonnontutkimuksen lähteeksi.

Siihen perustuu Chr. Lencqvistin tutkimus „De
superstitione veterum Fennorum theoretica et

practica" (1782), minkä jälkeen pian ilmestyi

Chr. Gananderin sanakirjan muotoinen „Mytho-

logia Fennica" (1789). Uudenaikainen tutkimus

on tässä suhteessa vähentänyt vanhojen runojen

arvoa. Enemmän pakanuuden peruja on huo-

mattu sisältyviin kansantapoihin, taikoihin, us-

komuksiin ynnä muistotietoihin, joita ahkerasti

on keräilty talteen seka Suomessa että muui

kin itämerensuomalaisten keskuudessa. Jo 1600-
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luvulla alkoi keräily Virossa, missä J. W. Boecler

I0S5 julkaisi arvokkaan kokoelman. Kansan-
uskoa ja pitämyksiä on kuitenkin tutkittava ja

arvosteltava vertailemalla niitä sukulais- janaa-
[mrikansain vastaaviin käsityksiin ja menoihin.
Vertailevan uskonnontutkimuksen merkityksen
aavisti M. A. Castron kirjoittaessaan „Luennoita
suomalaisesta mytologiasta", mitkä hänen kuol-

tuaan ilmestyivät 1853. Paitsi vanhaa sukulais-

kansoillemme yhteistä omaisuutta tapaa itämeren
suomalaisten uskomuksista myös niiden naapu-
ruudessa eläneiden vierasperäisten kansain, bal-

tilaisten (liettualais lättiläisten), skandinaavien
la idässä vähän venäläistenkin vanhaa uskonto-

perua.

Kuten skandinaavien syrjäyttää suomalaisten-

kin uskonnossa ukkosjumala taivaanjuma-
1 a n. Runoissa esiintyvä nimi Ilmarinen 1. Il-

mari (ks. t.) on alkuaan sama taivaanjumala
kuin votjaakkien Inmar (ks. Votjaakkien
mytologia). Epäilemättä sama merkitys on
aikoinaan ollut </i<nia2<illa (ks. t.), kuten tseremis-

sien Jumo (taivas, taivaanjumala, myös jumala,

ks. Tseremissien mytologia) osoittaa.

Suomalaisten taivaanjumalan palvon nasta ei

ole tietoja olemassa. Ilmari esiintyy Agricolan
luettelossa skandinaavien Njorifria muistuttavana
tuulenjumalana: ..Ilmarinen rauhan ja ilman tei

ja matkamiehet edesvei". — Ukkosjumalaa
ovat itämerensuomalaiset nimittäneet usealla eri

nimellä. Henrik Lättiläisen mainitsemassa viro-

laisten sotahuudossa: Tar avita piilee mahdolli-

sesti skandinaavien Thor, mikä nimi suomalaisten-

kin keskuudessa Tuuri muodossa on ollut tun-

nettu vienanpuolisesta runosta päättäen. Epä-
varmaa on, onko Agricolan mainitsema hämäläis-

ten jumala Turisas, joka „antoi voiton sodasta",

ukkosjumala (Tur-isänen). H. Gösekenin virolai-

sessa sanakirjassa v:lta 1660 on ukkosenvaaja
nimeltään Perchun nohl (nohl = nuoli). Nykyis-
virossa pörgu merkitsee helvettiä, samaa sana-

juurta on suomalaisten paholaisnimi perfce2e(ks. t.).

Että näissä nimissä piilee vanha ukkosjumala,
osoittaa liettuan Perkunas (ks. t.) ja skandinaa-
vien Vjorgyn. Virolaisten köu, köuk 1. köukne
(= ukkonen) näyttää myös olevan vierasperäinen
nimitys (vrt. Het. kaukas ,kummitus' ja kauks-
pennis = ukonvaaja). Samoinkuin baltilaiset ja

skandinaavit ovat itämerensuomalaiset nimittä-

neet ukkosjumalaa yleensä vanhaksi mieheksi:
suom. ukko, ukkonen, isänen, vir. äi, äikene,

mitkä samalla merkitsevät itse ukkosilmiötä.

Kuvannollisia nimiä ovat pitkäinen, pitkämöinen,
vir. pitkne, pikene, piker y. m. Ukkosjumalau
palvonta on ollut siksi tärkeä, että Agricola sitä

muutamalla säkeellä kuvailee: „Ja kun kevät-

kylvö kylvettiin, silloin Ukon malja juotiin,

siihen haettiin Ukon vakka, niin juopui piika

sekä akka, sitten paljon häpeää siellä tehtiin,

kuin sekä kuultiin että nähtiin". Ukkoa palvot-

tiin ahkerasti, hän kun „antoi ilman ja vuoden-
tulon". Vielä aivan viime aikoihin asti on maas-
samme paikoittain vietetty ,,Ukon vakkoja".
Määrättynä päivänä kevätkesällä tapettiin Ukolle
uhriksi karjasta paras lammas. Sen keitettyä

lihaa ynnä kaikkia talon muitakin varoja pan-
tiin vähän kutakin lajia tuohisiin vakkasiin,

jotka kannettiin Ukonvuorelle. Sinne jätet-

tiin ruuat, niinkuin myös oluet ja viinat, koske-

matta yöksi. Mitä aamulla oli ruuista jäljellä,

sen söivät uhraajat itse. Samoin he tyhjensivät

juoma-astiat valettuaan ensin vähäsen vuorelle,

ettei tulisi ylen poutaista kesää. Vakkue-juh-
lasta on eniten tietoja säilynyt Inkerinmaalla,

missä se liittyy Petron ja Iilian päivään (29 p.

kesäk., 20 p. lieinäk. v. 1.). Hedelmöittävän sateen

saamiseksi on ukko-olutta kaadettava maahan tai

toimitettava taijanomainen vesikastein. Härkä
uhreistakin on tietoja olemassa, Virosta jo v:lta

1644, jolloin on muistiinpantu seuraava rukous:
..Vooda (?) Piker, härän annamme rukoillen,

kaksisarvisen, nelisorkkaisen, kynnön ja kylvön
tähden: olki vaskinen, lerä kultainen! Muuanne
työnnä mustat pilvet, yli suuren suon, korkean
korven, laajan lakean; simaiset ilmat, metiset

sateet meille kyntäjille, kylväjille! Pyhä Piki n.

hoida meidän peltojamme: hyviä olkia alle, hyviä
tähkiä päälle, hyviä teriä sisään!" — Agricola
mainitsee vielä ukkosenjumalan puolison: ..Kun

Rauni Ukon naini (!) härskyi, jalosti Ukko poh-

jasti (!) pärskyi". Suomen Lapissa palvottiin

Raudnaa. Ukon puolisona. Sille olivat pihla-
janmarjat pyhitetyt. Myös suomalaisissa
runoissa puhutaan ,, pyhistä" pihlajista. Rauni
nimessä onkin nähty muinaisskandinaavilaineu
pihlajaa merkitsevä sana (vrt. muinaisisl. reynir).

Pihlajan rinnalla on tammi (esim. liettualai-

silla) ollut ukkosjumalau pyhä puu (vrt. mordva-
laisten tumo-pas = tammijumala). — Tuulen-
jumalaa ovat virolaiset nimittäneet tuule-

eni aksi. Suomalaisissa loitsuissa puhutellaan tuulta

monin nimityksin: tuulen ukko, tuulen akka tai

tuuliämmä. Vieläpä itse tuultakin sellaisenaan

rukoillaan: ,,Nouse, tuuli, tuulemahan, ahavainen,
ammumahan, ilman rinta, riehumahan". Erityi-

sesti on tuulta puhuteltu vesillä ollessa. Luulta-

vasti on tuulenjumalalle entisaikoina uhrattu;

vielä nykyään on tuulennostantataikoja olemassa.

Koivuihin toisinaan muodostuvaa tiheätä oksa-

sikermää, jonka lappalaiset voitelivat teuraan
verellä ja asettivat tuulenjumalan uhrialttarin

ääreen, ovat suomalaisetkin nimittäneet tuu-
lenpesäksi. Tuulen tuottama tauti on sekä
Suomessa että Virossa tunnettu. — Auringon
ja kuun palvonnasta uhrilahjoin ei myöskään
ole varmoja tietoja. Suomen Itä-Karjalassa on
ollut tapana mennä aamulla varhain pellon päi-

vänrinteelle, ,,puhtaalle maalle" ja kumarrella
päivän nousuun päin. lukien kolmasti : „armas
päiväseni syöttäjä, anna rauhutta, tervehyttä

päivän aluksi, kaikessa katso, vartioitse". Ylei-

sempi tapa on uuden kuun tervehtiminen onnen-
toivotuksineen. — Mitenkä sitten lienee tulen
palvonnan laita? Loitsuissa puhutellaan joskus

lulen isää ja emää ynnä lapsia: .,Tulen isä, tulen

emä, tulen isä kultahattu, tulen emä kultasäpsä,

tulen lapset kultarinnat". Virossa on muistiin-

pantu tule-ema. Tiedot uhrin heittämisestä tuleen

ovat niukkoja. Samoinkuin Volgan sukulaiskan-

sat ovat suomalaisetkin koettaneet rajoittaa

tulipaloa ympärikulkemalla: virolaiset uhrasivat

tällöin mustan kukon tulelle. Ensimäisen tu-

len virittäminen uudessa kodissa on ollut niin

tärkeä toimitus, että sen tekijästä on uskottu

tulevan uuden kodin haltia. Helka- ja juhannus-
tulilla, jotka aikaisemman tavan mukaan viri-

tettiin kitkatulella, on ollut puhdistava merkitys.
— Virolaisten veden palvonnasta on tietoja
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jo v:lta 1644. J. Gutslaff kertoo heidän palvo-

neen Wöhanda puroa, jonka uskottiin tuottavan

.Miiclmöit t Uviii sateita tai myös rae- ja rankka-

sateita sekä hallaa. Kun tahdottiin sadetta, hei

tettiin jotakin puroon, mutia kun toivottiin pou-

taa, puhdistettiin puro. Kerta oli härkäpari huk-

kunut veteen sillä seurauksella, että syntyi raju

lumipyry, mutta heti kun ne vedettiin maalle,

selkeni ilma. Yhteinen usko itämerensuomalai-

silla on käsitys, että järvet jostakin syystä, esim.

kun niiden vettä likaa, muuttavat paikkaa. Täl-

löin kuuluu vedestä usein härän mylvintää. Veden
elollistamisesta syntyneitä jumalia ovat varmaan-
kin virolaisten vete-ema ja mere-ema (jälkimäi-

sen ovat liiviläisetkin tunteneet) sekä Agricolan
mainitsema karjalaisten veden emu, joka „vei

kalat verkkoon". Yete-emaa. kerrotaan virolaisen

nuorikon lyylitelleen. Vedestä uskottiin myös
eräänlaisen taudin tarttuvan. Runoissa tapaa

monenlaisia vedenjumaluudellc omistettuja maine-

sanoja: veden kuningas, isäntä, ukko, veden 1.

meren emäntä, akka, eukko y. m. Että vesi sel-

laisenaan on näiden mainesanojen kohteena, osoit-

tavat sanat sellaiset kuin: ruohoparta, ruoho- 1.

vaahtirinta, ruokopaita, vaahtivaippa y. m.
Vlkuaan luonnonsielu lienee myös vedenhaltia

(vrt. suomen ruots. sjördd) ainakin eräistä

taijoista päättäen. Tuomalla kaivoon, jossa vesi

on pilaantunut, uutta vettä paremmasta läh-

teestä uusiutuu vesi ja kaivo saa uuden haltian.

Samaten tuodaan pilaantuneeseen kalaveteen
..uusi vesi" ja „uusi haltia". Useimmiten esiin-

tyy vedenhaltia nykyisessä kansanuskossa kuj-

ienkin ihmisen kaltaisena olentona, veteen huk-
kuneista kun myös syntyy vedessä eläviä hal-

tioita. Vedenhaltian ilmaantuminen kalana
viittaa kolmanteenkin alkuperään, k a 1 a h a 1-

t i a a n. Hyvin vanha on suomalaisten tapa
heittää kalan ruodot, varsinkin keväällä ensiksi

saadun (r an takai a), takaisin veteen. Vedessä
elävää haltiaa ovat itämerensuomalaiset nimittä-

neet monella erikoisnimellä. Vir. näkk, joka
usein näyttäytyy varsana, ja suom. näkki on
sama olento kuin ruotsalaisten näcken. Näkin
soittotaito, houkuttelukeinot ynnä siltä suojelevat

taijat ovat skandinaavilaista perua. Karjalaisten
vetehinen (vatjalaisten järv-eläj) vastaa kaikkine
siihen liittyvine uskomuksineen venäläisten vo-

djanoj haltiaa. Naispuoliset vedenhaltiat, joiden

nimet sekä suomalaisilla että virolaisilla usein

ovat käännöksiä vieraasta kielestä, ovat valkoi-

sine hipiöineen, riippuvine rintoineen ja pitkine
hiuksineen, joita ne usein kampaavat, sellaisi-

naan lainattuja. Myös vedenneidon vedenharmaat
karjat, jotka toisinaan nousevat rannan lai-

tumelle, ovat skandinaaveilta saatuja. Vedenhal-
tioihin on Daniel Jusleniuksen (1745) ajoista

asti luettu myös Väinämöinen (ks. t.), jonka
Agricola mainitsee hämäläisten jumalain luette-

lossa: „Ainemöinen virret takoi". Agricola ei

kuitenkaan sano häntä vedenhaltiaksi, sitävas-

toin hän mainitsee sellaisena Ahdin: ,,Ahti

vedestä kaloja toi". Mikä tämä Ahti oli, ei tois-

taiseksi tunneta: runoissa puhutaan myös tuulen,
metsän ja maan „ahdista". Sekä Väinämöinen
että Ahti esiintyvät myös sankariniminä.

—

Epäilemättä ovat maataviljelevät suomalaiset
palvoneet myös maata. Hyvin yleinen on
maan (etenkin uuden asuinpaikan) tervehtiminen

runoissa: ..Terve maa ja terve manner". Samoin
tervehdittiin pihaa, peltoa y. m. Vanha kaiku
on maan puhuttelussa nimellä maaemä. Joskus
se ilmaantuu runoissa Ukon vastineena: nutiin

emoinen i ..Ukon voima taivahasta, maasta maan
emoisen voima". Yleisistä runollisista nimityk-
sistä mainittakoon maan 1. mannun kuningas,
isäntä, ukko, emäntä, eukko y. m. esim. ,,mannun
ukko, mannun eukko, mannun kultainen ku-

ningas". Harvinaisempia ovat pellon emäntä,
nurmen eukko, niityn akka y. m. Maanhalliaa
on palvottu asuinpaikkaa suojelevana (m. m. lat-

tian alla). Sille on uhrattu esikoisuhreja myös
uhripuun ääressä. Usein on käsitys siitä ja
kodinhaltiasta yhteinen. Inkerissä pannaan
kotoaan vieraille veräjille lähtevälle morsiamelle
mukaan riepukäärö, johon on kääritty m u 1 1 a a
tuvan sillan alta, ettei hänelle tulisi ikävä enti-

siä elomaitaan. Että maanhaltian uhrina on
ollut mustakarvainen teuras, viittaa m. m.
käsitys, että, jollei vilja kasva, on peltoon

uhrattava mustan lampaan maitoa. Luonnolli

sesti on maaemä ennenkaikkea ollut maanvilje-
lyksen suojelusjumala. Että maanhaltia on aja-

teltu, samoinkuin esim. tseremissien „maa-
sielu", maasta irtautuvaksi haltiaksi, osoittaa

inkeriläisten pelko, että sen voi karkoittaa m. m.
meluamalla: ,,Nuo liikuttavat maahaltiaksen
tilaltaan pois". Maasta tarttuvaa tautia nimite-

tään ,,maannenäksi". Inkeriläiset uskovat tämän
taudin johtuvan maahan lankeamisesta. Tällöin

on mentävä kaatumapaikalle kumartelemaan ja

vietävä uhriksi raha tai vaatekappale. Runoissa
usein esiintyvä maan 1. mannun sulho saattaa

olla muisto maaemon „sulhosta". Eräässä ilmei-

sesti rituaalisessa runossa ilmenee jälkiä maa-
emon lemmensuhteista miespuoliseen kasvillisuu-

den jumalaan: „8ämpsä poika Pellervoinen (8.

merkitsee kevään ensi rehukasvia, metsäkaislaa.

vrt. saks. semse 1- simse = kaisla ; Pellervo esiintyy

runoissa pellavaa merkitsevänä) makasi emin-

timänsä keskellä jyväkekoa". Tälle on Kaarle
Krohn esittänyt skandinaavisen esikuvan. „Skan-
dinaavilaisen viljavuudenjumalan Freyn kerro-

taan tavanneen rakastettunsa Gerdin, joka mer-
kitsee aidattua viljelysaluetta Barri = jyvä. nimi-

sessä paikassa. Freyn tiedetään myös olleen

aviollisessa suhteessa sisareensa Freyaa.ii. Hänen
isänsä Njordrin, joka alkuansa on ollut naispuo-

linen ja siis Freyn äiti, tapaamme jo ajanlas-

kumme ensimäisellä vuosis. muodossa Nerthus
Elben pohjoispuolella asuvain heimojen palvo-

mana. Tämä jumalatar noudettiin merensaa-

relta ja sitä kuljetettiin ympäri lehmien vetä-

missä vaunuissa. Tacitus sitä vertaa roomalaisten

palvomaan maaemoon, Terra mater, jota härkien

vetämissä vaunuissa ympäri kuljetettiin ja

samoin kuin Nerthusta lopuksi kylvetettiin."

Vielä viime aikoina ovat tsuvassit viettäneet

„maan häitä" valiten maaturpeen edustamalle

maaemolle elävän „sulhon". Sampsan noutajina

mainitsee suomalainen runo talvipojan, joka tuot-

taa vain tuhoja ja joka senvuoksi tapettiin sekä

kesäpojan, joka vasta saa Sampsan noudetuksi.

— Agricola tietää mainita useita karjalaisten

kasvillisuuden jumalia. „Rongoteus ruista

antoi", sille on runoista löydetty vastine Runka-

teivas, myös Rukotivo (nimeä on selitetty vieras-

peräiseksi). Hyvin yleinen, useilla kansoilla tavattu
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käsitys on, ettei ruispeltoa saa lähestyä viljan

kukkiessa. Virolaiset ovat uskoneet pahaa teki \ ien

viljaneitseiden sekä viljasudcn piilevän pellossa.

„Pellonpekko ohrankasvun soi". Tiimiin haltian

tuntevat Betukais-virolaiset Peko nimellisenä.

Siitä tehtyä kuvaa säilytettiin viljalaarissa ja

sen kunniaksi vietettiin keväisin uh ri pitoja.

Pekoa on verrattu isl. Beyggvir 1. Ilyggvir nimi-

seen Freyn palvelijaan, jota merkitykseltään VBS-

taa nykyis-ruotsin bjtigg = ohra. „Egres herneet,

pavut, nauriit loi, kaalit, liinat, hamput edes

toi". Igröi, Ägräs 1. Äkrässie on vieläkin tun-

nettu sekii Itä-Karjalassa että Venäjän Karja-
lassa merkiten kaksoisnaurista. Pohjois-

Karjalassa on kaksoisnaurista nimitetty huulidun
imi n luiksi. Merkitykseltään epävarmoja ovat

I irankannos, joka ,,kauran kaitsi", sekä Köndiis,

joka
,

,huhdat ja pellot teki". Poli jois-Hämeessä
puhutaan vielä humalikon haltiasta. Virossa

mainitaan humalakuningas 1. varjoja = varjelija

ja humala aia percniees = humalatarhan isäntä.

Lina-emaa. säilyttivät virolaiset vaatekirstussa,

jotta pellavat menestyisivät. — Elollistettua

metsää ovat suomalaiset palvoneet Tupio
(= metsä) nimisenä. Nimen alkumerkitys esiin-

tyy selvästi sellaisissa runosäkeissä kuin „risun-

täytinen tapio". Samoinkuin maata ovat suoma-
laiset metsääkin tervehtineet. Metsän ja sen riis-

tan ..puhtaus" ilmenee usein runoissa. Ken met-
sää saastuttaa, sitä uhkaa „metsännenä". Metsän
tartuntaa, eräänlaista sairautta vastaan tuli

käyttää varokeinoja. Ei tohdittu esim. jänistä

ottaa langasta, ennenkuin sitä oli lepänvarvuilla

pyyhitty. Runoissa metsää puhutellaan monin
mainesanoin: metsän kuningas, isäntä, tikko,

metsän emäntä, akka, eukko y. m. Itse metsän
runollista personoimista todistavat sellaiset

kuvaukset kuin: naavaparta, naavaturkki, havu-
hattu, siniviitta y. m. Metsänhaltia näyttäytyy
samoin kuin Suomen ruotsalaisten skogsrddari
itse metsän korkuisena saattaen kuiten-

kin vähentää kokoansa. Puhutaan joskus yksi-

tyisen puunkin haltiasta. Virossa oli sellainen

eri puulajeilla. ,,Koivumetsän haltia ei milloin-

kaan mennyt leppä- tai tammimetsään", -tar

päätteellä runollisesti muodostettuja puunhaltioi-

den nimiä ovat Ilovgatar, Katajatar, Pihlajatar

ja Tuometar. Alkuperääasä ei myöskään voi

salata Länsi-Suomessa tunnettu nietsänneitsyt

(myös haapaneitsyt), jolla on skandinaavilaineu
vastine; vaikka se etupuolelta on ihana neito,

on se takapuolelta kuin metsänrisu, puutadikko.
vanha lauta tai tervaskanto. Hännällisenä se

taas muistuttaa metsäeläinten haltiaa. Eläin-
tenkin haltioita piilee suomalaisten met-
sänhaltioissa. Kun pyhänä metsästäessä sattui

semmoinen lintu, joka ei kuollut vaikka kuinka
ampui, niin se oli metsänhaltia. Myöskin karhu
ja villipeura edustavat metsänhaltiaa. —
Rakennuksillakin oli haltiansa. Inkeri

Iäisten käsityksen mukaan on talossa paitsi koti-

isäntää. 1. kotihaltiasta. karjatanhuassa tanvas-

haltias, saunassa saunahaltias ja riihessä riihi-

haltias. Luultavasti rakennuksen ..haltia" tarkoit-

taa itse rakennuksen „sielua" silloin, kun sitä

„ei tehdä eikä tuoda, vaan on itsestään". Sitä
kantaa edustaa myös usko, että kirlconhaltia on
kirkon korkuinen sekä käsitys, että huo-

neenhaltia on suhteessa itse rakennuksen hirsiin.

vai m!. in i ll.aliii teen, jossa sen luultiin asuvan,
kun talo hajoitettiin ja hirret asetettiin kasaan,
niin haltia itki peliiten joutuvansa kulkeille

Mutta jos otettiin yksikin vanha hirsi, meni
haltia sen mukana uuteen taloon. Loivanhultia
on läheisessä suhteessa laivan emäpuuhun. Useim-
miten kansa kuitenkin käsittää rakennusten hal-

tiat ennen eläneiksi ihmisiksi. Inkerissä on pir-

tin peräuurkka, etenkin siellä oleva nui kkaliyllv.

missä nykyään pyhäinkuvia pidetään, kodinhal-

tiain palvontapaikka. Itäisten suomensuku!
kansain kotijumalien uhrivakkaa muistuttaa viro

laisten pyhän Antoniuksen nimeen liittynyt

Tijnni vakk, jota säilytettiin paikassa, minkä
yksin isäntä tiesi ja mihin kaikenlaisia esikois-

uhreja uhrattiin. Jo nimestä päättäen vieras

peräisiä haltioita ovat: tonttu (ruots. tomle),

josta Agricola sanoo, että se „huoneen menon
hallitsi" ja jolle on ollut tapana toimittaa uhreja,

sekä para (ruots. hjiira. hara), joka kantoi

voita vieraista taloista. Sitä vastaava haltia on
Etelä-Viron punk (alasaks. piik, liitti 1. puhkisi.

Inkerin raha- paras., joka lentää ilmassa meteo-

rina, vastaa virolaisten tulihänd 1. pisuhänd (pisu

sanaan on verrattu ruots. otsa, oisi, bise, esim.

tomtubisr), myös kratt (muinaisisl. skrutti = kum-
mitus). Kratli on Suomessakin ollut tuttu, Agri-

colan mukaan se „murheen piti tavarasta". Omai-
suutta kaitsevia haltioita oli suomalaisilla vielä

rajaa valvova rajaäijä 1. rajalainen, jonka huu-

toon ei kaiku vastannut, sekä maalian kätketyn
aarteen 1. aarnihaudan haltia. — Hyvin tärkeä

osa suomalaisten muinaisuskossa on oliut v a i n a-

jain palvonnalla, peijaisilla (ks. t.) ja muisto-

juhlilla. Agricola sanoo: „KuoIleiden hautoihin

ruokaa vietiin, joissa valitettiin, paruttiin ja

itkettiin". Erikoisemmin ajateltiin kuolleiden

olevan liikkeellä syksyllä, kekrinö. (ks. t.). Loka-
kunta ovat virolaiset nimittäneet „henkien
kuuksi" (hingekiiu). Satunnaisistakin syistä

uhrattiin vainajille. Esimerkin siitä mainitsee

jo Agricola: „M enninkäiset (ks. t.) myös heidän

uhrinsa sait, koska lesket huolit ja nait". Vai-

najien elämän ajateltiin olevan maanpäällisen
jatkoa. Vainajan tuvaksi asetettiin hautaan

puista salvettu neliskulmainen kehys, jossa toisi-

naan oli lautapohja sekä lauta- ynnä tuohikatto.

Joskus tehtiin vielä haudalle pieni ikkuna-aukolla
varustettu tupanen (ks. Hautaaminen).
Vainajan ajateltiin kaipaavan omaistensa seu-

raa, senvuoksi oli ryhdyttävä kaikenlaisiin varo-

keinoihin kuolleen kotona käymisen estämiseksi.

Sitä tarkoittanee alkuaan myös karsikon
(ks. t.) tekeminen. Läheisessä suhteessa manalle
menneisiin ovat maan pinnan alla elävät pikku
olennot, suom. maahiset, vir. maa-alttsed, joiden

ajateltiin asuvan ja elävän aivan kuin ihmiset. Jos
niiden asuinpaikan likasi tai siihen asettui nuk-

kumaan, sai rangaistukseksi ihotaudin, jota myös
nimitetään ,,maalliseksi". Sama usko on skandi-

naaveillakin yleinen, samoinkuin maahisten näyt-

täytyminen muurahaisten muodossa (ruots.

alvmyror). — Jumaliaan ovat muinaissuomalai-
set palvoneet uhrilehdoissa, joista toiset

ovat olleet aidattuja. Metsää ja uhrilehtoa

merkitsevä /liisi (ks. t.), jota myöhemmin on alettu

käyttää pahan ja pelätyn paikan ynnä pahan-
hengen nimenä, viittaa siihen, että „hiisi" on
ollut manalaisille hengille n. s. sankarijumalille
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Sknndinaavian pronssikausi.

Itavenlllainen „

Itavm pronssikauden esine.

Skandinanvian pronssikauden esine.

(S.H.) Kartta 1. Itä-Venajän ja Skandinaavian pronssikauden alueet.

pyhitetty metsikkö (vrt. votjaakkieu lud ja tse- l

remissien kercmcl, ks. Votjaakkien myto-
logia, Tseremissien mytologia. Vi-

rossa on muistiinpantu kansantarina, jonka mu-
kaan ukkosjumaia olisi mieluimmin lehti-
puistoissa asunut, hiisi taas enemmän
havumetsistä pitänyt. Että suomalaisilla

on ollut uhriaittojakin, osoittaa mahdol-
lisesti paavi Gregorius IX :n bulla v:lta 1229,

jossa hän sallii piispa Tuomaan vastaanottaa
pakanuudesta luopuneiden uhrilehdot ja jumala-
huoneet (lucos et delubra). Epäilemättä oli

itämerensuomalaisilla myös j u m a 1 a n k u v i a.

Vanhan tavan mukaan puhdistauduttiin, ennen-
kuin mentiin uhrilehtoon. Uhriteuraan tuli olla

terve, työn ja käytännön saastutuksesta vapaa,
uhriksi luvattua lammasta esim. ei saanut keritä
iv i 1 1 a v u o n a). Teuraan luut säilytettiin mi-
käli mahdollista eheinä. Ennen varsinaista uhria
toimitettiin uhrilupaus panemalla liinamyttyseen,
n. s. noitapussiin, maltaita, teuraankarvoja y. m.
Hyvin luultavaa on lisäksi, että uhrijuhlissa käy-
tettiin tuohuksia. Uhrin laatua ja jumalien
mielialaa tutkittiin arpomalla (ks. Loitsi-
minen). [K. E. Leneqvist. ..De superstitione

• nm Femiorum theoretica & practica" (1782),
K. Ganander, ..Mythologia Fennica" (1789).
M. A. Castron, „Föreläsningar i finsk mythologi"
(1853), Julius Krohn, „Suomen suvun paka-
nallinen jumalanpalvelus" (1894) ;

M. Varonen.
..Vamn jainpalvelus muinaisilla suomalaisilla"

(1898); Kaarle Krohn,
uskonto" (1914).j

Suomalais-ugrilainen
rilainen kantakansa. ks
laiset kansat.
Suomalais-ugrilainen

„Suoma!aisten runojen

U. nbg.
alkukansa = suom.-ug-

S u o m a 1 a i s-u g r i-

alkukieli =suom.-ugri-

lainen kantakieli, ks. S u o m a 1 a i s-u g r i 1 a i-

set kielet.
Suomalais-ugrilainen kantakansa ks. Suo-

ma I a i s-u grilaise t kansat.
Suomalais-ugrilainen kantakieli ks. Suo-

m a 1 a i s-u grilaiset kielet.
Suomalais-ugrilainen muinaistutkimus kä-

sittelee suom. -ugrilaisten kansojen aineellisia

muinaismuistoja. S.-u. m. käsittää alueellisesti

ne alat, joissa asuu tai otaksuttavasti (t. tiettä

västi) on asunut suom.-ugrilaisia kansoja.

Maantieteellisesti on kyseessä oleva alue joten-

kin 55 leveysasteen pohjoispuolella oleva osa

Venäjän valtakuntaa, idässä Obin ja Jenisein

seutuville asti. Volgaa pitkin se ulottuu etelässä

aina aron rajalle asti ja käsittää m. m. koko

Okan vesistön. Asutus on yleensä keskittynyt

jokivarsille — Volga, Vetluga, Oka, Vjatka.

Kama, Bjelaja, Tsusovaja, Petsora, Viena, Laa-

tokan joet y. m. — ja järvien ympärille: Suomi-

Aunus. Valdai, Uralin itärinne.

Muiuaiskalusto jaetaan kivi-, pronssi- ja rauta-

kautisiin esineisiin.

Kivikautisessa ryhmässä voidaan erot-

taa kolme kulttuuripiiriä:
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(S.H.) 1. Luu- ja sarviesineitä Uralia kivikaudelta. — 2. Itävenäläisen kivikauden kalustoa. — 3. Itävenäläisen pronssi-
kauden kalustoa. — 4. Keski-Venäjän vanhemman rautakauden kalustoa. — 5-7. Nuorempi rautakausi. — 5-6. Aunus. —

7. Naishauta Vladimirin läänissä.

1) Uralin ryhmä, jonka keskus on Jeka-
terinburgin seutu. Se on rikas luu- ja sarviteke-

lcistä, samoin vaihtelevasta keramiikasta (kuva 1).

Varsireikäkirveet ja pii ovat harvinaisia. Aika-
määräystä ei vielä voi antaa eikä yleensä lau-

sua arveluja tämän kulttuurin luonteesta eikä
alkuperästä. 2) V o 1 g a-k a m a 1 a i n e n ryhmä
Itä-Venäjällä, etenkin nyk. Vjatkan, Kasaanin,
Niznij-Novgorodin ja Vladimirin lääneissä.

Asuinpaikkalöydöt ovat runsaat jokien hietaran-

noilla, n. s. keskisellä tulvapenkereellä. Tyypil-

lisiä ovat erilaiset varsireikäkirveet, nelisivui-

set vaajakirveet, läpileikkaukseltaan kolmikulmai-
set taltat, kivinuijat (kuva 2). Pii ja tulfi ovat

yleisiä. Ryhmä on ollut kosketuksissa Etelä-

Venäjän arojen vaskikautisen punamultahauta-
kulttuurin ja myöskin Veikselin suulta Okalle asti

Keski-Venäjälle levinneen fatjanovolaisen kult-
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(SH) Nuoremman rautakauden leveneminen.

////
Suomalais-uprilainen rautakausi.

HU Volpalainen kulttuuri.

\\\\ Sknndinaavilaisia kolonioja ja kauppakeskuksia.

tuurin kanssa. Kukoistusaika: alkuosa 2000-

lukua e. Kr. — 3) Järviseudun ryhmä
— Novgorod, Aunus, Itä-Suomi — jolle on
ominainen n. s. kampa- ja kuoppakoristeinen
keramiikka, vuorilajiaseet ja plastilliset eläin-

kuviot. Ryhmä on ollut kosketuksissa sekä Veik-
selin että Uralin takaisen kivikauden kanssa,
kuten ilmeiset tuontitavarat — meripihka, ura-
lilainen puu y. m. — todistavat. Suomen ja
Itämeren-maakuntain kivikaudesta ks. tarkemmin
Suomi, esihistoria, ja Itämeren-maakun-
nat. — Näille suurille, eikä läheskään yhtenäi-
sille kivikauden ryhmille emme voi vielä antaa
kansallista nimitystä.

Pronssikauden muistoja tällä alueella

tavataan Suomen ja Itämeren-maakuntain ranta-
milla, selvästi skand. muotoa ja usein alkuperää-
kin, ja Kam-rn-Volgan-Okan varsilla (kartta 1).

Viimemainitun alueen pronssikulttuurin lähteet

ovat Unkarissa ja Mustan-meren aroilla, kuten
monet muodot — kirveet, keihäät, sirpit, laaka-
taltat, nuolenterät y. m. (kuva 3) — todistavat,

mutta ilmeinen on myös vuorovaikutus tämän
ryhmän ja skand. pronssikauden välillä. 14 itäi-

sen pronssikauden esinettä on tavattu Suomesta
kin. Toistaiseksi jää selittämättä, onko katsot-
tava Pohjois- ja Luoteis- Venäjällä tällöin vallin-

neen edelleenkin kivikauden, vai onko ajateltava

aiemman kivikautisen väestön pronssikaudella

keskittyneen niiltä seuduilta Itämeren rannoille

ja Kaman-Okan vaiheille. Niinpä jää pronssi-

kautinenkin suom.-ugrilainen muinaiskalusto kan-

sallista nimitystä vaille.

Pronssikausi vaihtuu Itä-Venäjällä rauta-
kaudeksi rauhallisesti, kuten senaikuiset kal-

mistot — Ananjino (ks. t.). Zujevskoe, Kotlova

y. m. — näyttävät. Tämä tapahtuu n. 400 e. Kr.

Tänä raja-aikana ovat käytännössä myös monet
Permin, Ufan, Vjatkan ja Kasaanin sekä Kostro-

man ja Jaroslavin läänien muinaislinnat, joilta

on tavattu väliin 2 m: n vahvuinen asutus-

kerros; löydöt todistavat asukasten olleen met-

sästäjiä ja kalastajia, mutta myös harjoittaneen

karjanhoitoa. Tverin ja Jaroslavin lääneistä

tapaamme samanlaisen asutuksen muistoja vielä

700-800-luvuilla j. Kr. Toiset näistä linnoista

ovat samalla olleet pitkäaikuisia uhripaikkoja

(esim. Gljadenovin uhripaikka, ks. t.), joista

päättäen asutuksen uskontona oli samanismi.

Keskisellä ja nuoremmalla rautakaudella ku-

koisti Kaman latvoilla tämä samanistinen n. s.

permalainen kulttuuri (ks. t.), joka idässä ulot-

tuu Uralin toiselle puolelle Obin latvoille asti.

Siitä länteenpäin on Pohjois-Venäjä löydöistä
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tyhjöä. Rautakauden löytöj tl on sensijaan run-

saasti Keski-Venäjällä, joka tiillöin Okaa myö-
ten näkyy olleen vahvan liettualais-goottilaisen

vaikutuksen alainen. Tiille ajalle kuuluvat rik-

kaat Koäibejevan, Dorkin, Maksimuvskin, Muro-
man. J. imlun y. in. kalmistot Oka n seuduilla Rja*

/.ani n. Tambovin ja Vladimirin lääneissä (kuva L),

Ne ovat varmasti jonkin BUom.-ugrilaisen kansan
perua, ja niissil on ylen komeita puvuston jään-

nöksiä. Vanhimmat (2 ensinmainittua) ulottuvat

300-luvulIe ja niissä on selvä eteläisen, gootti-

laisen vaikutuksen luonne.

Nuorimmalla rautakaudella (n. 850-1000)

(kartta 2) tavataan Luoteis- Venäjällä useita

skand. kalmistoja, joita tunnetaan Aunuksesta,
Inkerinmaalta. Kuurinmaalta, Smolenskin, Jaro-

slavin ja Vladimirin lääneistä. Kaakossa kiisin

on samoihin aikoihin kasaarilainen suurvalta,

josta arab. vaikutteita leviää suom.-ugrilaiselle
asuma-alueelle, kunnes bolgaarilainen kauppa-
valta (ks. Bolgaarit) keskittyy Kaman
suulle.

Aivan pakanuuden ajan lopulta ovat Laato-

kan etelärannikon suuret suomalais-ruotsalaiset

kumpukenttäkalmistot pitkin Sjas-, Ojatti- ja

Paksu jokia (kuva 5). Samanaikuisia suomalaisia

kumpukalmistoja on Tverin, Kostroman ja Vladi-

mirin lääneissä, sekä suuria kenttäkalmistoja

m. m. Vjatkan ja Permin lääneissä. Osaksi vielä

myöhempiä ovat rikkaat mer jalaisknlmistot (ks.

M. e r j a 1 a i s e t), joiden suomalaisperäisyys kui-

tenkin on asetettu epäilyksenalaiseksi, samoin
Moskovan läänin kurgaanit ja Inkerin Laukaan
ja Gdovin (Audovan) kalmistot.

Koska rautakautinen kalusto tällä alueella on
ainoa, jota voi joltisellakin varmuudella väittää

suom. -ugrilaiseksi, niin mainittakoon, minkälaiset

muodot siinä ovat tavallisia. N. s. permalaisen

vanhemman rautakauden syrjäytämme tässä

yhteydessä. — Näemme kaluston etupäässä sisäl-

tävän puvustoa: useimmat esineet ovat erimuo-
toisia ketjuja, riipushelyjä, eläinriipuksia, vyön
ja puvun soi jituksia, muodoltaan melkoisen karak-
teristisia. Ornamentit ovat joko kehiä ja vii-

voja tai erilaisia eläinaiheita, levinneet Permasta
käsin ja kasviaiheita, arapialaisvaikutukscu

tuloksena. — Aseet ovat suhteellisen harvinaisia,

nimenomaan miekat muissa paitsi ruotsalaisissa

haudoissa. Sensijaan on löydöissä paljon kir-

veitä, auranteriä, lukkoja ja veitsiä. Rautakau-
den lopulla ovat tämän kulttuurin kannattajat
jo yleensä korkeammalla kuin metsästäjä- ja

kalastaja-asteella. Myöhäisiä esihistoriallisia

aikoja käsittelevä s.-u. m., joka liittyy kansalli-

sesti tunnettuihin muinaisesineryhmiin, nojau-

tuu päätelmissään luonnollisesti myös kieli- ja

kansatieteihin sekä historiaan.

S.-u:n m:n perustaja on J. R. Aspelin (ks. t.).

Tärkeitä aineksia sisältävät myös Spitsynin (ks. t.)

julkaisut. [J. R. Aspelin, ,,Suomalais-ugrilaisen

muinaistutkinnon alkeita" (1875), sama, ,,Mui-
naisjäännöksiä Suonien suvun asumusaloilta I-V"
(1877-84) ; A. Spitsyn, ,,Drevnosti bassejnov rek

Oki i Kamy" (1901), sama, „Drevnosti kamskoj
tsudi" (1902), sama „Samanskija izobrazenija"

(1906); A. M. Tallgren, „Die Kupfer- und Bronze-
zeit in Nord- und" Ostrussland I" (1910) ; T. J.

Arne, „La Suede et L'Orieut" (1914), joissa

muita lähdeviittauksia.] A. M. T.

Suomalais-ugrilainen seura, jonka tarkoi

tukseua on eili.-tää suomalain ugrilaisten kanso-
jen tieteellistil tinkimistä ja tuntemista ensi si-

jassa kieli-, kansa- ja muinalstieteen sekä histo-

rian aloilla, perustettiin marrask. 15 p:nH 1883
Otto Donnerin (ks. t.) aloitteesta. Tarkoi-
tuksensa toteuttamiseksi ., seura lähettää retki-

kuntia tai \ l-.sil . isii benkllcitl suom. -ugrilaisten
kansain nykyisille ja entisille asuma-uloille ja

tutkituttaa muidenkin kansojen entisyyttä ja

nykyisyyttä, joiden tunteminen on tärkeä suom.-

ngrilaiselle tutkimukselle; antaa kannatusta hen-

kilöille, jotka omasta aloitteestaan harjoittavat

mainittuihin työaloihin kuuluvaa tieteellistä tut-

kimus- ja keräystyötä; kannattaa raha-avuilla
tieteellisten ainesten julkaistavaksi valmista-
mista; julkaisee tutkimusalaansa suoranaisesti

tai välillisesti kuuluvaa kirjallisuutta; pitää kir-

jastoansa ja arkistoansa sekä kokoelmiansa tut-

kijain käytettävällä ja pitää kokouksia sekä toi-

meenpanee esitelmiä ja keskusteluja erinäisten

tieteellisten kysymysten pohtimista tai tunne-
tuksi tekemistä varten". Seuran ohjelma on vähi-

tellen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti
laajentunut siten, että muidenkin urali-altai-

laisten kansain kieli-, kansa- ja muinaistieteel-

linen tutkiminen on tullut sen varsinaiseen tut-

kimuspiiriin vedetyksi. Seuran kannatuksella
monilukuiset tutkimusmatkailijat ovat suoritta-

neet etupäässä kieli- ja kansatieteellisiä tutki-

muksia useimpien suom. -ugrilaisten kansain ja
sitäpaitsi myös samojedien, mongolien ja kiina-

laisten keskuudessa. Tieteellisesti sivistyneiden

tutkijain rinnalla ovat varsinkin kansanrunoutta,

y. m. kansatieteellisiä aineksia seuraa varten
keränneet myös useat tutkittavien kansojen kes-

kuudesta lähteneet talonpojat, kansakoulunopet-
tajat y. m. Seuran työ on useinkin pelastustyötä

viimeisellä hetkellä, kun näet monet sen tutki-

muspiiriin kuuluvat kansat ovat sekä kielensä
että kansallisen henkisen elämänsä kadottamai-
sillaan.

Kertyneitä runsaita aineksia ja alaansa kuu-
luvia erikoistutkimuksia seura julkaisee vii-

dessä eri sarjassa: 1. ,,Suomalais-ugrilaisen seu-

ran aikakauskirja" (v:sta 1886), 2. „Suomalais-
ugrilaisen seuran toimituksia" (v:sta 1890), 3.

,,Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opin-

toja varten" (v:sta 1894), 4. „Kansatietcellisiä

julkaisuja" (v:sta 1898) ja 5. Sanakirjoja (,.Le-

xica Soeietatis lenno-ugricre", v:sta 1913). Eri-

koisjulkaisuna on sitäpaitsi ilmestynyt muinais-

turkkilaisia kivikirjoituksia esittävä „Inscrip-

tions de 1'Orkhon". Nykyään nousee julkaistu-

jen nidosten lukumäärä n. 80:een. Seuran jul-

kaisut sisältävät suom.-ugrilaisen kieli-, kansa-
ja muinaistieteen päälähteitä ja niillä on perus-

tava merkitys näiden tieteiden historiassa. Niinpä
niiden joukossa tavataan useita kokoelmia eri

kansojen kansanrunoutta (mordvalaista
ovat julkaisseet A. Ahlqvist ja H. Paasonen, lap-

palaista J. Qvigstad ja G. Sandberg sekä A. V.

Koskimies, tseremissiläistä A. Genetz, V. Porkka
ja G. J. Ramstedt, vot jaakkilaista T. G. Aminoff
ja Y. Wichmann, syrjääniläistä G. S. Lytkin ja

Y. Wiehmann) , vertailevia kansanrunous- ja

kansan s äveltutkimuksia (edellisiä jul-

kaisseet J. Krohn, K. Krohn, O. Kallas, A. Aarne,
E. N. Setälä y. m., jälkimäisiä I. Krohn, A. Lau-
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nis ja O. J. Brummer), eri kielten sanastoja
ja sanakirjoja (karjalan kielestä julk. II.

Ojansuu, vepsiin kielestä IIj. Basilier, mordvan
kielestä 11. Paasonen, lapin kielestä K. B. Wik-
lund, K. Nielsen, E. N. Setälä, J. Abercromby,
tseremissin kielestä G. J. Ramstedt, votjaakin

kielestä Y. Wiehmann, syrjäänin kielestä. A. Ge-

netz, vogulin kielisiä A, Ahlqvist), kieliop-
peja (votjaakin kielestä T. G. Aminoff, vogu-

lin kielestä A. Ahlqvist), foneettisia tut-
kimuksia (suomen kielestä II. Pipping, lapin

kielestä F. Äimä, mordvan, tseremissin ja syr-

ijänin kielestä J. Poirot), monipuolisia kieli-
historiallisia tutkimuksia (julk.

E. N. Setälii, J. J. Mikkola, K. B. Wiklund, H.

Paasonen. Y. Wichmann, Iv. Nielsen, K. F. Kar-
jalainen, E. A. Tunkelo, F. Äimä, J. Kalima, Z.

Gonihocz y. m.) , kansatieteellisiä esi-
tyksiä ja tutkimuksia (uskontoa koske-

via julk. W. Mainof mordvalaisista, M. Buch ja

E. Jiirgens virolaisista, J. YVasiljev votjaakeista,

A. Hämäläinen tseremisseistä, II. Paasonen sie-

lua koskevista käsityksistä) U. Holmberg veden-

haltioista y. m.; tapoja koskevia julk. V. Nali-

mov syrjääneistä, A. Hämäläinen mordvalaisista,

tseremisseistä ja votjaakeista; aineellista kult-

tuuria koskevia julk. A. O. Heikel tseremissien,

mordvalaisten sekä suomalaisten ja virolaisten

rakennuksista, mordvalaisten puvuista ja kuo-
seista, Itämeren-maakuntain ja setukaisten kan-
sanpuvuista, U. T. Sirelius ostjaakkien ja vogu-
lien käsitöistä sekä tuohi- ja nalikakoristeista,

suomensukuisten kansain kalastuksesta ja met-
sästysoikeudesta, Julie \Vichmann tseremissien

puvuista, kotiteollisuudesta ja riihestä; yleisesi-

tyksiä julk. IIj. Basilier vepsäläisistä, K. F. Kar-
jalainen ostjaakeista, D. Richter Tverin karja-

laisista; E. N. Setälä kansatieteestä ja sen teh-

tu; y. m.), muinaishistoriallisia
ja arkeologisia tutkimuksia (J. Krohn, J.

K. Aspelin. E. N. Setälä, A. O. Heikel, J. Ailio,

J. G. Granö), bibliografisia ja kirjal-
lisuushistoriallisia esityksiä (julk.

O. Donner, J. Qvigstad, K. B. Wiklund y. m.)

y. m. Varsinaisen suom. -ugrilaisen alan ulko-

puolelta olevista julkaisuista ansaitsevat eri-

koista huomiota t u r k k i 1 a i sm o n g o I i 1 a i-

i a kieliä koskevat tutkimukset (O. Donne-
rin, V. Thomsenin ja H. Vämb(?ryn julkaisut

muinaisturkkilaisista kivikirjoituksista [ks. t.j

G. J. Ramstedtin mongolilaiset tutkimuk-
set, y. m.). Seuran ja sen työmiesten hallussa
olevien erittäin runsaiden (varsinkin kielitieteel-

listen) ainesten julkaiseminen on vielä vasta
alullaan.

Paitsi (enimmäkseen kotimaisia) maksavia
(perustaja-, vuosi- ja vakituisia) jäseniä kuu-
luu seuraan myös (enimmilkseen ulkomaisia)
kunnia-, uiko- ja avustajajäseniä. Perustajajäse-
net maksavat kerta kaikkiaan vähintään 200 mk.,
vuosijäsenet pääsymaksuna 10 mk. ja vuosittain
10 mk., kunnes vuosimaksujen yhteenlaskettu
määrä nousee 200 mk:aan, jolloin he siirretään
vakituisiksi jäseniksi. V:een 1916 mennessä on
seuraan liittynyt kaikkiaan 652 kotimaista
jäsentä.

Seuran rahastot ovat: 1. pohjarahasto, johon
menevät lyhentämättöminä kaikki perustaja-
jäsenten maksut sekä vuosijäsenten pääsymak-

sut, ja jonka pääoma on säilytettävä vähen-
tymättömänä; 2. erikoisrahastoja, jotka ovat syn-
tyneet lahjoitetuista tai erityisiin tarkoituksiin

määrätyistä varoista; 3. yleinen rahasto, jonka
varoilla ynnä pohjarahaston korkovaroista tar-

vittavalla lisämäärällä maksetaan ne menot, joita

ei suoriteta kokonaan jonkin erikoisrahaston
korkovaroista. Seuran rahavarat nousevat nykyään
(1916) n. 314,463 mktaan. Pohjarahasto: 124,650.

Tärkeimmät erikoisrahastot: H. Aströmin rahasto
30,000 mk., O. Donnerin rahasto 55,271 mk.,
Aug. Ahlqvistin rahasto 15,91)2 mk. ja O. A. Mal-
min rahasto 52,734 mk. Valtionpua seura on
nauttinut v:sta 1897 alkaen. Sitiipaitsi seura
eri kertoja on saanut valtiolta tilapäistä avus-

tusta ja useita kertoja apurahoja valtiosäädyiltä

ja eduskunnalta (Längmanin lahjoitusrahastosta)

kuin myös huomattavan suuria lahjoituksia yksi-

tyisiltä henkilöiltä sekä Malmin rahastosta.

S.-u:n s:n aineellinen perusta lujittui vakavaksi
etupäässä perustajansa O. Donnerin innokkaan
toiminnan johdosta; hänen aloitteestaan seura
myös alkoi panna toimeen laajasuuntaisia yri-

tyksiä Pohjois- ja Keski-Aasian kieli-, kansa- ja

muinaistieteellistä tutkimista varten. — Seuran
kirjasto ja arkisto säilytetään tieteellisten seu-

rain talossa (Helsingissä), jossa seura myös taval-

lisesti pitää kokouksensa (vuosikokous pidetään
jouluk. 2 p:nä, M. A. Castrenin syntymäpäi-
vänä). Seuran esimiehinä ovat olleet C. H. Molan-
der (perustamisvuodesta), O. Donner (v:sta 1893)

ja E. N. Setälä (v:sta 1909); sihteereinä O.Don-
ner, E. N. Setälä, H. Paasonen, Yrjö Wichmann
ja K. F. Karjalainen.

Y. W.
Suomalais-ugrilaiset kansat. Tällä nimellä

nimitetään niitä kansoja ja kansanheimoja, jotka

puhuvat tai (kadonneista kansoista puhuen) ovat

puhuneet suomalais-ugrilaisia kieliä. S.-u. k. ja-

kautuvat kielellisillä perusteilla, joiden kanssa
(nykyiset tai entiset) maantieteelliset perusteet

käyvät yhteen, erinäisiin ryhmiin. Itämerta ympä-
röivillä seuduilla asuvat näistä kansoista ne,

joita yhteisellä nimellä nimitetään itämeren-
suomalaisiksi: 1) suo m alaiset, useam-
mista eri heimoista yhtynyt kansa, pääasialli-

sesti Suomen suuriruhtinaanmaassa (ks. Suo-
men kieli); 2) karjalaiset itäpuolella

Suomen valtiollista rajaa Arkangelin ja Aunuk-
sen sekä muuttojen johdosta Novgorodin ja

Tverin kuvernementeissa (näihin ovat luettavat

myös ne, jotka puhuvat puhtaista karjalaismur-

teista poikkeavia aunukselaisia ja lyydiläisiä mur-
teita, ks. Suomalais-ugrilaiset kielet),
niin myös inkeroiset eli inkerikot Inkerinmaalla;

3) vepsäläiset Aänisjärven läntisrannalla

sekä Ojattijoen alijuoksun molemmin puolin

Aunuksen ja Novgorodin kuvernementeissa; 4)

vatjalaiset Lnoteis-Inkerissä; 5) virolai-
set pääasiallisesti Viron- ja Pohjois-Liivin-

maalla; 6) liiviläiset Kuurinmaan pohjois-

rannikolla (suurvaltain sodan johdosta ovat harva-

lukuiset liiviläiset hajallaan). — Norjan. Ruot-

sin ja Suomen pohjoisosissa sekä Venäjällä Kuol-

lan niemimaalla asuvat lappalaiset (ks. t.),

jotka ovat osittain poronhoitajia, osittain kalas-

tajia ja metsästäjiä. Volgan seuduilla asuu kaksi

kansaa, joita yhteisellä nimellä on tapana nimit

tää Volgan kansoiksi: 1) mordvalai-
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mm ja 2) t i er e m i a a i t. Näistä mordvalaiset
jotka asuvat molemmin puolin Volgaa sen mut
kasta eteläänpäin, jakautuvat kahteen hauraan:

moksalaiaiin (pääasiallisesti Volgan länsipuolella)

ja ersäläisiin; mordvalaisten luoteisina haarana
on todennäköisesti ollut kauan sitten kuollut

kansa, jota venäläiset kronikat nimittävät m u-

i oman (ks. t.) nimellä. Tseremissit, Kasaa-
nista länteenpäin molemmin puolin Volgaa sekä

i.dässä Ufan ja Permin kuvernementeissa, on van-

nastaan tapa (tosin ilman riittävää kieli- tai

kansatieteellistä perustusta) jakaa kahteen pää-

haaraan: niitty- ja vuoritseremissei-
li i n, joiden lisäksi kolmannen haaran muodosta-
vat itätseremissit. Läntisenä haaraumana
tseremissejä, jotka itse nimittävät itseään nimellä
mari ('ihminen'), näyttää olleen kuollut m e r j a n
Ivansa (venäläisten kronikkain merja, Jordaneen
mrrens) nykyisissä Kostroman, Jaroslavin ja Vla-

dimirin kuvernementeissa (ks. M e r j a 1 a i s e t).

— Permiläisen (permalaiseu) ryhmän muo-
dostavat seuraavat kansat: 1) votjaakit Vjat-

kan ja Kaman välillä, ynnä myös näihin kuuluvat
bessermanit Vjatkan kuvernementissa, alku-

jaan turkkilais-tataarilaista kansaa, joka on kie-

len puolesta votjaakkilaistunut, sekä 2) syrjää-
n i t laajalla alueella, pääasiallisesti Vytsegdan,
(syrjäj. Sysola), Mesenin, Petsoran (syrjäj. Izma)
ja Kaman jokialueella; Permin kuvernementissa
asuvia syrjäänejä varsinkin venäläiset kirjailijat

nimittävät permjaakeiksi (permiläisiksi

;

ven. kronikkain perem', perm' tarkoittaa syrjää-

nejä yhteisesti). — Pääasiallisesti Obin ja sen
syrjäjokien varsilla asuvat ne s.-u. k., joita

on tapana nimittää obinugrilaisiksi
1) vogulit molemmin puolin Uralia Tav-
dau (syrjäj. Lozvan ja Pelymin), Kondan
ja Sosvan varsilla, sekä 2) ostjaakit Obin
ja Irtysin keskisen ja alisen juoksun ynnä
syrjäjokien varsilla. Molemmat nämä häviä-

mässä olevat heimot, jotka ovat metsästäjä- ja
kalastajakansoja, ovat kielellisesti toisiaan lä-

hellä ja kansatieteelliset olot niillä ovat olennai-

sesti samat. — Maantieteellisesti aivan erillään

muista ovat unkarilaiset eli magyarit
Unkarissa. Tämän täysin nykyaikuisen korkeim-
man kulttuurin tasalla olevan kansan kieli on
läheisintä sukua obin-ugrilaisten heimojen kie-

lille — mikä tietysti viittaa vanhaan maan-
tieteelliseen yhteyteen; tämän vuoksi on ta-

pana — vanhemmista ajoista puhuen — nimit-

tää muinaisia unkarilaisia, voguleja ja ostjaak-

keja yhteisellä nimellä ugrilaisiksi kan-
soiksi.

Tilasto. Sivistysolot. Lukumääriltään
s.-u. k. ovat sangen vähäpätöisiä. Useimpien
s.-u: n k:n väkiluvusta ei ole myöhempiä tietoja

kuin ne, mitkä koottiin Venäjän yleistä väenlas-

kua varten v:lta 1897, eivätkä nämäkään ole kai-

kissa suhteissa aivan tarkkoja. Seuraavassa
yleiskatsauksessa annetut numerot esitetään täy-

sin sataluvuin, ja ne perustuvat Venäjällä asu-

viin kansoihin nähden 1897 v:n väenlaskuun
(paitsi voguleihin ja ostjaakkeihin nähden A.

Kanniston ja K. F. Karjalaisen 1900-luvun alulta

oleviin tietoihin); muista ovat tiedot v:lta 1910;

häviämässä olevista vatjalaisista ja liiviläisistä

mainitut luvut ovat arviolukuja, jotka vastan-

nevat oloja ennen suurvaltain sodan syttymistä.

Suomalaisi» (8uomi.-s-.ii, Venäjällä, Ruot-
sissa, Norjassa j.i a rllki i

uxm
Karjalaisia (aunukselaisia, lyydiläisin, In

keroista)
Vcpsal.USIII _•.,..>! K>

Vatjalaisia (arviolta) L0Ö0
Viri. laisia 1,007,400
Liiviläisiä (iirvinlia) ,

Lappalaisia 29,800
Mordvalaisia 1 ,028,900

Tseremissejä UM
Vutjaakkeja 421,000
Syrjäänejä 25K,.:im

Voguleja 5,

Ostjaakkeja 18,000

Unkarilaisia (mafryareja) 8,892,:'.(K)

Kaikkien s.-u: n kansain yhteenlaskettu luku

määrä on siis tiiman mukaan 15,371,400 elikkä

ei täyteen 15 '/s miljoonaa. Useat näistä ovat

aivan häviämisasteella (vatjalaiset, liiviläiset,

vogulit, ostjaakit) tai muuten vähäisen lukunsa
vuoksi häviämiselle alttiina (vepsäläiset, lappa-

laiset). Kaikista s.-u:sta k:sta ovat mordvalaiset,

syrjäänit, Suomen suomalaiset ja unkarilaiset

(yhteensä n. 86% kaikista) kasvaneet nopeam-
min kuin heitä ympäröivä väestö, muut hitaam-
min. 62 :n vuoden karttumisprosenttiin nähden on
kansojen järjestys seuraava: mordvalaiset, syr-

jäänit, Suomen (ja Ameriikaii) suomalaiset, vot-

jaakit, tseremissit, Unkarin unkarilaiset, Venä-
jän suomalaiset, virolaiset, vepsäläiset, Inkeroi-

set, karjalaiset elikkä vastaavin prosenttiluvuin:

113,o, 109,7, 107,5, 103,4, 95,i, 80,«, 65,», 61,», 35,i,

27,7, 23,s (tästä on jätetty pois Ruotsin ja Nor-
jan suomalaiset, lappalaiset, vogulit ja ostjaa-

kit, joista tiedot ovat vaillinaiset, yhteensä vain

0,6% kaikista). Viimeaikuista luonnollista li-

sääntymistä osoittavan 1-10 vuotisten lasten-

luvun mukaan järjestyvät Venäjän s.-u. k. seu-

raavasti : syrjäänit, vepsäläiset, votjaakit, kar-

jalaiset, tseremissit, mordvalaiset, vogulit, Venä-
jän lappalaiset. Venäjän suomalaiset (ja inke-

roiset) ostjaakit ja virolaiset elikkä vastaavin

prosenttiluvuin: 25,7, 24,», 23,., 23,», 23,», 23. i.

22,s, 22,s, 21,5 ja 20,o.

S.-u:sta k:sta ovat vain harvat kohonneet var-

sinaisiksi nykyaikuisiksi sivistyskansoiksi. Täy-
sin itsenäinen valtiollinen olemus on vain unka-
rilaisilla, myös suomalaiset ovat saavuttaneet —
tosin alituisen uhan alaisen — sisäisen itsenäi-

syyden, mutta yhdelläkään muulla suom.-ugri-

laisella kansalla ei ole itsenäistä valtiollista ole-

musta tai edes erikoista itsehallintoa.

Samat kansat, unkarilaiset ja suomalaiset, ovat

muutenkin kohonneet nykyajan korkeimpaan kult-

tuuriin, omistaen koko kansalle yhteisen kirjalli-

suuskielen ja kirjallisuuden sekä oman korkeam-
man omakielisen opetuslaitoksen yliopistoon asti.

Myös virolaisilla on kirjakieli ja huomiota ansait-

seva määrä kirjallisuutta, mutta heiltä puuttuu
miltei kokonaan omakielinen korkeampi opetus.

Norjan lapin kielellä on melkoinen määrä pää-

asiallisesti hengellistä kirjallisuutta (myös muu-
tamia sanomalehtiä, jotka sisältävät valtiollisia-

kin uutisia) ; Ruotsin lapiksi on m. m. koko Raa-

mattu olemassa, mutta muilla suom.-ugrilaisilla

kielillä on painettu, kansalle tarkoitettu kirjal-

lisuus aivan vähäinen rajoittuen evankeliumin-

käännöksiin ja joihinkin melkein poikkeuksetta

hengellistä sisällystä oleviin tuotteihin. Kaikilla

s.-u :11a k :11a on sitävastoin tietenkin painama-

tonta, suullista tietä säilynyttä kirjallisuutta:
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kansanrunoutta, uskoa, moraalia ja -tietoa esit-

tävää kirjallisuutta, joko johonkin määrin pysy
\.i.-.-,ä runomittaan sidotussa tai vapaassa proosa-

muodossa; tätä kirjallisuutta un erittäin viime

Vuosisadalta lähtien, mutta jo aikuisemminkin
merkitty talteen. Runsain on tämänlaatuinen
kirjoittamaton kirjallisuus ollut suomalaisilla,

karjalaisilla ja virolaisilla; sangen paljon sitä

myös on mordvalaisilla. Uskonnoltaan ovat s.-u.

k. vähin poikkeuksin kristityttä: evankelis-

luterilaisia ovat suomalaiset ja virolaiset (har-

vat unkarilaiset!, reformeerattuja on melkoi-

nen määrä unkarilaisten joukossa, joista enin

osa on katolilaisia (muuten tavataan kato-

lilaisia ainoastaan muutamien Vitebskin kuver-

ntissa asuvien lättiläistv mässä olevien viro-

laisten joukossa), muut ovat kreikkalais-katoli-

laisia. Unkarilaisten joukossa on mooseksenuskoi-
>ia (unkarilaistuneita juutalaisia) ; vihdoin

tavataan ristimättömiä pakanoita tseremissien

ja votjaakkien sekä osittain myös ostjaakkien kes-

kuudessa, ja obin-ugrilaiset kansat ovat todelli-

suudessa vain nimeksi kristittyjä, samoinkuin
suuri osa votjaakkeja ja tseremissejä. Pakana-
uskon jäännöksiä tavataan tietysti muutenkin eri

s.-u :11a k :11a. Elinkeinonsa puolesta ovat kaikki

muut maanviljelijöitä (tietenkin sen ohella har-

joittaen eräitä sivuelinkeinoja) paitsi lappalai-

-•t jotka ovat poronhoitajia, kalastajia ja met-

sästäjiä sekä kaikista alhaisimmalla sivistyskan-

nalla olevat vogulit ja ostjaakit, jotka ovat met-
-ä^täjiä ja kalastajia (myöskään suhteellisesti

korkealla kannalla olevat syrjäänit eivät kaik-

kialla asumapaikkojen laadun vuoksi harjoita

maanviljelystä, vaan poronhoitoa ja kauppaa). —
Venäjällä asuvien s.-u:n k:n sivistyskannan valai-

semiseksi mainittakoon seuraavat numerotiedot:
jos erotetaan erikseen muita paljon korkeammalla
olevat virolaiset ja Venäjällä asuvat suomalai-
set, joiden joukossa on lukutaitoisia 94,o% ja 81,»%

korkeamman opin saaneita 0,«% ja 0,i%,

asettuvat muut kansat lukutaitonsa yleisyyteen

nähden (tämä koskee tietysti venäjän kielen luke-

misen taitoa) seuraavaan riviin: karjalaiset, vep-

säläiset, syrjäänit, Venäjän lappalaiset, mordva-
laiset, tseremissit, vogulit, votjaakit ja ostjaakit
seuraavin prosenttiluvuin (jotka tarkoittavat 10

vuotta vanhempaa väestöä) : 20, s, 14,8, 14,o, 12,3,

11,«. S.». 7.5. 6,6, O,». — Äsken puheenaollutta

jakautumista eri uskontokuntiin osoittavat seu-

raavat luvut: kristittyjä on kaikista s.-u:sta k:sta
nimittäin 41,s% protestantteja, 34,»% roo-

malaiskatolilaisia, 16,4 % kreikkalais-katolilaisia

J, m.: ei-kristityitä on mooseksenuskoisia (un-

karilaisia) 4f
r ja pakanoita 0,«% (yhteensä

136.000: tseremissejä, votjaakkeja, ostjaakkeja).
— Tarkempia tietoja eri s.-u: n k:n asuinpai-
koista ja oloista saa kutakin kansaa koskevista
erikoisartikkeleista, joihin täten kertakaikkiaan
viitataan. (Ylempänä esitetyt numerotiedot pe-

rustuvat maist. E. Aht.ian Suomalaisugrilaisen
seuran antaman toimen johdosta suorittamaan
seikkaperäiseen tutkimukseen s.-u:n k:n tilas-

tosta).

Esihistoria. Suom.-ugrilaisten kielten

keskinäinen sukulaisuus ei semmoisenaan todista

mitään siitä, että nämä kansat ruumiillisesti

polveutuisivat samasta kantakansa.-) a : päinvas
toin on jokseenkin varmaa, että esim. lappalai-

10 IX. Painettu -"
., 16

set ovat eri alkuperää oleva kansa, joka on omis
tanut suom.-ugrilaisen kielen joltakulta suom.-
ugrilaisla kieltä puhuvalta kansalta, ja tämä on
tietysti mahdollista muihinkin s.-u :iin k :hin näh-
den (esim. bessermanit ovat votjaakkilaistunut
turkkilaisi ataarilainen heimo). Toisaalta on
esim. unkarilaisiin kielellisesti ja ruumiillisesti

sulautunut niin monta eri alkuperää olevaa hei-

moa (turkkilais-tataarilaisia, mongolilaisia, slaa-

vilaisia, myöhempänä aikana muitakin), että

kansan ruumiillisessa kokoomuksessa epäilemättä
suom.-ugrilaiuen aines on vähemmistössä; myös
suomalaisiin on varmasti sulautunut germaa-
neja, luultavasti myös baltilaisia, ja. min saat-

taa olla eri aineksia sulautuneena muihinkin
s.-u: iin k : hi ti. Ainoastaan se asia on kielisuku-

laisuuden nojalla varma, että kaikki suom.-
ugrilaiset kielet polveutuvat perimäisesti yhtei-

sestä kantakielestä (ks. S u o m a 1 a i su g r i 1 a i-

set kielet) ja että siis on täytynyt olla myös
semmoinen kansa, joka tätä kieltä on puhunut:
s u o m a 1 a i s-u grilainen kantakansa
(kuinka suuressa määrässä rodullisesti yhtenäi-

nen, emme tiedä) ; tietenkin tämän kantakansan
jälkeläiset ovat levittäneet suom. -ugrilaista kieltä

eteenpäin sekä omille jälkeläisilleen että niille,

jotka ovat suom.-ugrilaisen kielen myöhemmin
historiallis-maant. olojen johdosta omaksuneet.

Suom.-ugrilaisen kantakansan elämästä meillä

on ainoana varsinaisena tiedonlähteenä suom.-

ugrilaiset kielet, joiden avulla kantakielen ja

kantakansan olemassaolo on voitu todistaa. Liit-

tymällä tähän tosiasiaan on kuitenkin s.-u: n k:n
esihistorian selvittämiseksi menestyksellä voitu

käyttää myös muita esihistorian lähteitä, eten-

kin esineellistä ja henkistä kansatiedettä, ja

muinaistiedettä, joilta vastaisuudessa voi odot-

taa vielä runsaampia tiedonlisiä. Naiden eri läh-

teiden perustalla saatamme suom.-ugrilaisen

kantakansan elämästä muodostaa seuraavan
kuvan. (Ne suom. sanat, jotka polveutuvat suom.-

ugrilaisesta tai jostakin myöhemmästä kantakie

Iestä, ovat painetut vinokirjaimilla.)

Elinkeinojensa puolesta oli suom.-ugrilainen

kantakansa — samoinkuin uralilainen kanta-

kansa, jonka jatkona se suoranaisesti oli — etu-

päässä ,,anastavien" elinkeinojen, metsästyksen

ja kalastuksen kannalla. Metsästystä harjoitet-

tiin keihäällä, jousella sekä nuolella ja vasa-

malla, satiinilla ja ansoilla (suom.-ugrilaisia nimi-

tyksiä nakki 'eräänlainen sadin', rita, pynnä
'eräs ansalaite'), kalastusta taas padoilla, alku-

kantaisilla nuotilla ja verkoilla (alkukantaisim-

mat olivat pajunkuorista tehdyt) sekä ongilla

i vanhimmat puunhaarukoista tehtyjä). Kesyte-

tyistä eläimistä oli vanhin koira (suom.-ugr.

peni); senaikuista poronhoitoa tuskin voi sanoa

karjanhoidoksi, vaan se oli pikemmin niin

sanoaksemme ..viljelevää" metsästystä, s. o. poroja

koottiin ja pidettiin koossa teurastusta varten.

Nämä kesyt (tai puolikesyt.) eläimet olivat ilmei

sesti perintönä uralilaiselta aikakaudelta; var

mana lisänä tähän tulee s.-u: n k:n yhteisaikana.

lammas (suom.-ugr. »«)< äytettiin s>'kä

lihaeläimeuä että nahkansa vuoksi. .Jos lampaan

villaa (suom.-ugr. puna, alk. merk. 'karva') käy-

tettiin tai kun sitä ruvettiin käyttämään, niin

Be \ armaan otettiin lampaasta nyhtämällä. Ei

ole mahdotonta, että nautaeläin (suom.-ugr.
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hehko) oli jo uit i n varhain tunnettu, mahdolli-

sesti kuuluu myös sana hevonen Buom.-ugrilai-
seen sanavarastoon - kesyäkö vai kesytöntä
hevosta tarkoittava) ei voi tietää, Myös
Iäinen ja mesi olivat tunnettuja; tämä ei vielä

kuitenkaan todista mehiläishoidon olema aoloa

vaan mesi saateltiin koeta ruetsämehiläisten
pesistä. Mitä karjantuotteiden käyttämiseen tulee

niin on todennäköistä, että maidon käyttäminen
on vanha. Kuinka vanha voin valmistus on —
suom.-ugrilainen sana < oi rkitsee myös rasiaa

yleensä, eikä -ii- todista mitään voin valmistuk-

sen iästä — ei voi varmaan sanoa, mutta ci

ole mahdotonta, että alkukantainen voin valmis-

tus (hiertämällä, suom.-volg. pettää, pyöhtää) voisi

ulottua ikivanhoihin aikoihin. Oliko sinun.

-

ugrilaiselle kantakansalle maanviljelys tai jokin

sen tuotteista tunnelin, on kysymys, johon a

semmin on näkynyt, olevan syytä vastata, kieltä-

mällä. Huomattava kuitenkin on, eitä sana jyvä,

joka on indoeurooppalainen laina ja luultavasti

alkujaan on merkinnyt 'ohraa', on suom.-ugrilai-

nen sana, niinikään on unkarissa ilmeisesti

vanha sana {koles, vrt. suom. kylvää), joka on
merkinnyt 'hirssiä'. On siis oletettava, että suom.-

ugrilaiset ainakin ovat indoeurooppalaisilta naa-

pureiltaan saaneet viljaa, tai myös että he ovat
harjoittaneet jonkinlaista liikkuvaa maanvilje-

lystä, s. o. kaskenviljelystä (suom. -ugrilaisia

maanviljelysnimitvksiä ovat mahdollisesti kar-

liitä ja kynsi 'eräänlainen käsihara'). Ruoka-
lajien nimistä on suom.-ugrilainen rokka, jonka
vastine ostjaakissa merkitsee 'kalanrasvan keit-

tämisessä muodostunutta pohjasakkaa', mutta joka

on saattanut merkitä jauhamattomasta viljasta

keitettyä ruokalajia, sekä liemi. — Asunto-
jen nimistä ovat suom. ugrilaisia koin = 'keilan-

muotoinen kota', kylä, joka varmaankin on mer-
kinnyt yksityistä rakennusta — erimuotoistako
kuin kota, ei voi sanoa — sekä lakka = 'risuista

tehty yksipuolinen viistokatos', josta myöhemmin
vähitellen on kehittynyt alkukantainen hirsi-

asunto. Asuntona käytettiin myös niaakorsua.

Vanhin säilytyspaikka oli nimeltään talas, jolla

tarkoitettiin elävän puun tai patsaiden kanna-
tukselle asetettuja orsia ruokatavarain säilyttä-

mistä varten. Asunnon sisustuksesta on
erittäin mainittava pöytä, jolla alkujaan tarkoi-

tettiin asunnon peräosaan maasta tehtyä koho-

ketta, jota käytettiin makuulavana ja istuimena;
siihen kuuluivat sitäpaitsi vuode, kätkyt ja

pihti. — Puvut olivat epäilemättä eläintennah-

koja; mahdollisesti nimitettiin sovaksi jonkin-
laista paitaa, s. o. kaiketi ainoata lähinnä ihoa
pidettyä karvattomaksi kulunutta tai kulutettua

(tai myös kalannahasta tehtyä?) pukua: sääriä

suojelivat säärykset ja kaiketi jaloissa olivat

jonkinmoiset jalkineet. Kiinnipidikkeinä olivat

i yö ja paulat. — Mitä käsiteollisuuteen tulee,

uiin varmaan suomalais-ugrilaiset. osasivat muo-
kata nahkoja, valmistaa tuohesta erinäisiä taidok-

kaita esineitä (rasioita, kontteja) sekä tehdä
i ri naisia punoma- ja palmikoimateoksia, joita

tarvittiin sekä kalanpyydyksiä että kotia varten.

Lankaa valmistettiin — niinkuin vielä tänään
ostjaakeilla ja voguleilla — poronjänteistä, mutta
todennäköiseltä näyttää, että sitä osattiin tehdä
myös nokkosista, joita silloin mahdollisesti nimi-

tettiin sanalla, joka on suomessa säilynyt pel-

ini im muodossa. Ompi o käytettiin —
todennäköisesti luusta tehtyä nas-

kalia vastaavaa työkalua "/./.e Jo aikaisemmilta

ajoilta oli tietenkin käytetty kirveitä, veitsiä,

talttoja, alkujaan kivesi I Mineraaleista
"1 i vai i n. .1. i ,;i suola I 'llili. 1 1 ii ja, vaikka pi

tään kielellisten todisteiden aojalla on vaikea
sanoa mitään niiden käyttämisestä. Verrattain

a aikana tapahtui tutustuminen myöf
kultaan, hopeaan ja tinaan, vaikkei näillä suo-

i ole vanhoja nimiä. Kulkuneuvoina käy-
tettiin tai m. varmaan myös oli jonkin
lainen reki (ihmisen vedettävä, kenties myi, ajo

reki) tunnettu. Vesillä osattiin nuutua ainakin
hirsisiä, nidotulla lautalla (suom.-Ugr. Iparvi tai

K a u p a n k ä y n n i s t ii on todis

tuksena suom. -ugrilaisilta ajalta oleva kauppa
tavaran nimi, jonka ,, juuri" on säilynyt Buom
ostaa sanassa. Tietenkin nahal olivat t;'n

piä kauppatavaroita ja myöskin arvon mittana.
— Lukujärjestelmästä on mainittava,
että suom. -ugrilaisissa kielissä ovat [ui u

1-0 yhteiset; kuitenkin oli kymmenjärjestelmä
vallassa (kymmentä nimitettiin nimenomaan
Im n/, xi\. yhteinen nimi oli olemassa satun var-

ten, vieläpä 'tuhannellakin' on vanhoja nimityk
siä. Ajanlaskuun kuuluvia nimityksiä oli esim.

suvi, syys. lähi. touko 'kevät', vuosi, kuu. —
Perheen ja suvun kehittymistä todistavat

sukulaisnimistöt, jotka muodostavat laajanlaisen

järjestelmiin sisältäen tarkkoja nimityksiä eri

sukulaisuussuhteille {isä, emo, poika, setä, i no,

anoppi, minin, kyty, nato. käly; huomattakoon
myös vävy — useimmat näistä nimityksistä ovat

suom. -ugrilaista aikaa vanhemmat). Yhteiselämä
perustui isänpuoliseen sukulaisuuteen, jotavas-

toin äidinsuku jäi syrjemmälle. Naitu nainen
joutui naimisensa katitta miehensä sukuun, jos-

kaan ei täysin samalle sukulaisuusasteelle kuin
hänen miehensä ; kuvaavaa on, että naitua naista

nimitettiin orvoksi (orpanaksi), josta vaimon
nimityksestä on todisteita ainakin myöhemmältä
ajalta. Todennäköisesti oli n. s. suurperhejärjes-
telmä vallassa, s. o. perheen pojat pysyivät kanta-
perheen yhteydessä naituansakin. Paitsi suku-
laisuusnimiä ei ole olemassa vanhaa yhteiskun-
nallisen elämän alalle kuuluvaa sanastoa; tosin

on kunta (jonka vastineilla eräissä kielissä on
sotajoukonkin merkitys) suom.-ugrilainen sana,

mutta on epävarmaa, onko sillä vanhimpana
aikana ollut yhteiskuntaoloihin kohdistuvaa mer-
kitystä. Todennäköiseltä kuitenkin näyttää, että

sukua, ehkä heimoa sitomassa jo oli ainakin
uskonnollisia siteitä, jotka helposti saivat yhteis-

kunnallisen luonteen. — Uskonnon pääosa
oli vainajain palvontaa (johon läheisesti myös
liittyi karhunpalvelus —- eläimensielun palvonta).

Sen käsityksen rinnalla, että ihmisen sielu oli

ytimessä tai veressä tai että ennen kaikkea
hengitys oli sielun näkyvänä ilmauksena, näkyy
vallinneen myös toinen käsitys: ihmisen ruu-

miissa oli myös toinen sielu, jolla oli ihmisen
ulkonaiset piirteet, varjosielu, joka saattoi ajoit-

tain irtautua ruumiista ja jatkaa elämäänsä ihmi-

sen kuoltuakin — siitä syystä vainajalle annet-

tiin haudantakaiselle matkalle mukaan tämän
elämän tarve-esineitä. Vainajain henkien katsot

tiin voivan vaikuttaa jälkeenelävien oloihin,

minkä tähden niitä oli uhreilla suosioitettava.
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Todennäköisesti palvoi läikin suku omia vaina-

jiaan, isiään ja esi-isiään. Myös usko luonnon-

honkiin on ikivanha: sitävastoin on epävarma,
onko luonnonhenkiä myös palvottu. Erityisen-

laatuisen henkilön, tietäjän eli noidan sielun luul

tiin saattavan asettua välittömään yhteyteen

henkimaailman kanssa ja saattavan tuoda siitä

tietoja. Uskonnonhistoriallisia nimityksiä, tältä

rarhaiselta ajalta on harvoja. Nimellä koljo tar-

koitettiin henkeä, joka asui maassa (tai järvissä»

ja tuotti tauteja. Myös ilmanhengen nimitys

ilma (ilmari) näyttää olevan tältä ajalta ja todis-

tavan puolestaan uskoa luonnonhenkiin. Tähän
kuuluvia vanh.ua nimityksiä ovat niinikarin eräät

perin vanhanmuotoiset lainasanat, semmoiset kuin

mordvan ;«i r«s. 'jumala, onni' (vrt. muin.-int.

bhagas 'onnentuottaja', mordv. azorn "herra

jumala' (muin.-int. axtiras 'ihmevoimainen ju-

mala'), suom. kotiko 'kuolleenhenki, kuolema, kuo-

Umanhenki'. samoin marras (muin.-int, mrtas),

joka alkuaan on merkinnyt, kuollutta. Palvonta-

paikkoina olivat pyhät metsiköt. Jonkinlaisena
temppelin alkuna oli haltioille omistettuja pyhiä
aittoja, joissa säilytettiin jumalankuvia ja jonne
uhreja vietiin (ks. myös S u o m a 1 a i s-u g r i-

laisten kansain pakanallinen us-
konto).
Naapureina suom.-ugrilaisilla on epäile-

mättä ollut indoeurooppalaisia kansoja, niinkuin
^tiom. -ugrilaiseen aikaan kuuluvat lainasanat

todistavat (ks. Suomalais-ugrilaiset
kielet); suom.-ugrilaiset näyttävät olleen

yhteyksissä sekä itse indoeurooppalaisen kanta-
kansan tai sitten jonkun tuntemattoman indo-

eurooppalaisen kansan että edelleen indoiraani-

laisten eli arjalaisten kanssa. Varmaan ovat
suom.-ugrilaiset indoeurooppalaisilta naapureil-

taan myös paljon oppineet. Tätä näyttävät todis-

tavan sellaiset lainasanat kuin jyvä, mordvan
"s.irppiä'(?), unkarin 'maitoa' ja 'lehmää' mer-
kitsevät sanat, mehiläisen ja meden nimet, lai-

natut lukusanat {-deksan 'kymmenen', sato,

tuhannen' nimitys muutamissa suom.-ugrilaisissa
kielissä), käsityön (ora, vasara), perhe-elämän
(orpo, orpana), uskonnon {koljo, marras, mordv.
faias, azoro) alalle kuuluvat sanat. Eräät metal-
lien nimet — ainakin 'kullan' nimi itäisissä

suom.-ugrilaisissa kielissä-— osoittavat s.-u: n k: n,

ainakin myöhempinä aikoina, ennen täydellistä

hajaantumistaan saaneen lisiä myöhemmiltä
indoiraanilaisilta. s. o. varmaan nimenomaan
iraanilaisilta kansoilta.

Suom. -ugrilaisen kantakansan asuinpai-
koista ei voi tietää mitään muuten kuin pää-
telmien tietä. Se luonto, johon suom.-ugrilainen
sanavarasto viittaa, saattaa esiintyä useammilla
paikoilla, metsäisessä seudussa, missä suvi ja

talvi vaihtelevat, missä talvisin on runsaasti lunta
(niin että sukset käyvät), missä kasvullisuus ja

eläinmaailma ovat olleet pohjoisen lauhkean
ilmaston. Porojen esiintyminen, samoinkuin kai-
kissa suom.-ugrilaisissa kielissä tavattavat var-
masti yhteiset metsäpuiden nimet, niinikään muu-
raimen nimi viittaavat pohjoiseen seutuun, itäi-

i suom.-ugrilaisissa kielissä säilyneet vanhat
3embramännyn ja siperiankuusen nimet viittaa-

vat itäänpäin. Eläinmaantieteellisessä suhteessa
on huomatta,va mehiläisen nimi. jota alkujaan ei

ole tavattu toisella puolen Uralia: muista nimistä

viittaa pohjoiseen tohtaja (kuikan toisintonimi)

,

mutta etelään siili ja samoin vanha sian nimi
porsas, jolla varmaankin on villisikaa tarkoi-

tettu. Huomiota ansaitsee vanha meren nimi
sarajas, joka indoiraanilaisilta taholta saatuna
varmaankin on tarkoittanut joko Mustaamerta
tai Kaspian-merta. — Suuren avunlisän suom.-

ugrilaisen kantakansan asuma-alojen määräämi
seksi voisivatkin tarjota naapurikielten avulla
saatavat tiedot naapuruussuhteista, jos vain tie-

täisimme varmasti naapurien vanhat asuma-alat.
Joka tapauksessa tuskin saattanee epäillä, että

olennaisesti indoeurooppalaista kantakieltä puhu-
vaa väestöä on ulottunut aina nykyisen Keski

Venäjän seuduille saakka ja että siis täällä indo-

eurooppalaiseen kielimuotoon viittaavat koske-

tukset tämän väestön ja suom.-ugrilaisten välillä

ovat olleet mahdolliset. Edelleen täytynee olet-

taa, että jos indoeurooppalaisten alkukoti, niin-

kuin nykyjään yleisesti oletetaan, on ollut Eu-
roopan puolella, indoiraanilaisen kantakansan
vähittäinen siirtyminen Aasian puolelle on käy-
nyt nykyisen Etelä-Venäjän tietä ja että siis indo-

iraanilainen väestö täältä käsin on voinut olla

pohjoisempana asuvain suom. -ugrilaisten naapu-
rina. Odottaessamme niitä avunlisiä, joita toi-

vottavasti voidaan saada paikannimi- ja muinais-
tutkimukselta, tulee meidän myöskin hyväksemme
käyttää kaikki se mitä voidaan tietää myöhem-
pien s.-u:n k:n asuinpaikoista. Tähän katsoen on
otettava huomioon, että nykyisistä itäisistä s.-

u:sta k:sta enimmät ovat aikaisemmin asuneet
lännempänä, niin vogulit ja ostjaakit varmasti
tiiliä puolen Uralia, samoin myös votjaakit, tse-

remissit ja mordvalaiset nykyisiä olopaikkojaan
lännempänä. Kasvinnimistöstä voimme päättää.

että myöhemmät suom.-ugrilaiset heimoyhtymät,
ainakin suom.-volgalaiset, ovat asuneet esim. tam-
men pohjoisrajan eteläpuolella — seikka, joka
osoittaa ettei näiden koti saata olla asetettava ko-

vin kauaksi pohjoiseen eikä itään. Edelleen viittaa-

vat länttä kohti kosketukset itämerensuomalais-

ten ja baltilaisten välillä (ks. alemp., vrt. Suo-
men kieli), jotka ovat ulottuneet mordvaan
ja tseremissiin, osittain vielä pitemmälle. Edel-

lisen mukaan ei Aasia, niinkuin aikaisemmin on
ajateltu, voi olla suom. -ugrilaisten alkukotina
mahdollinen — eihän yksikään suom. -ugrilainen
kansa varhaisempina aikoina ole asunut Aasiassa
— , ei myöskään Suomi, sillä jos tämä olisi alku-

kotina, ei meidän olisi mahdollista selittää suom.

-

ugrilaisten kielten keskinäistä yhteyttä eikä van-

hoja kosketuksia muiden kielten kanssa. Toden-
näköisimmältä tällä hetkellä näyttää, että suo-

malais-ugrilaisten alkukoti on asetettava Volgan
keskijuoksun tienoille.

Aikaan nähden ei voi enempää sanoa kuin että

suom. -ugrilainen aika ei ole voinut kestää kai

min, kuin noin v:een 2500 e. Kr.

Jakautuminen heimoihin tietysti oli

jo alkanut suom. -ugrilaisen aikakauden kestäessä.

Enimmän erilleen muista joutui nähtävästi itäi-

sin, ugrilainen heimo, jonka I iel n jatka-

jia ovat voguli, ostjaakki ja unkari. Ilmei

on tämä ugrilainen kantakieli ollut kosketuksissa

indoiraanilaisten kielten kanssa, mikä seikka vaa-

tii asettamaan ugrilaisen yhteiskodin melkoista

etelämmäksi obin-ugrilaisten kansojen nykyisiä

asuinsijoja. Todennäköisesti tämä yhteiskoti on
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ollut Volgan mutkasta itäänpäin olevalla

dulla Edelleen on h.u attava että ugrilai

kielissä on yhteiset 'hevosen' ja 'satulan' aina

set. Näyttää siis olevan päätettävissä, että ugri-

laiset, jotka todennäköisesti jo suom.-ugrilaisena

aikana tunsivat kesyn lehmiin ja ehkäpä viljan

kasvatuksin ensi alkeet, nyt ugrilaisena yhteis

aikana alkoivat muodostua skyyttalaisten tapai

seksi ratsastajakansaksi. Mi ja kalas

tusta ugrilaiset vannaankin kotieläimenhoidon
ohessa harjoittivat. Sitäva toin riljankasvatua

vaiinaankin on ollut vähäpätöinen Jos vogulien

ja ostjaakkien esi-isät kerran ovat olleet ugrilai-

sen kantakansan muodostusaineksina, niin on nii-

den kulttuurikannassa tapahtunut ilmeinen taan-

tuminen: ugrilainen ratsastajakansa on edel

tyääu pohjoisille Beuduille muuttunut olennai-

sesti metsästäjä- ja kalastajakansaksi, hevosen

sijaan on astunut koira ja poro. Toinen mah-
dollisuus on, että vogulit ja ostjaakit ovat alku-

jaan olleet erisukuisia heimoja, jotka ovat kier-

relleet ugrilaisista pohjoiseen päin ja jouduttuaan

näiden vallan ja vaikutuksen alaisiksi omista-

neet ugrilaisen kielen. Vogulien ja ostjaakkien

asumasijoiksi heidän jouduttuaan unkarilaisista

eiillit-n tuli Uralista länteenpäin oleva seutu,

jonka asukkaita — joskus itse seutuakin — sit-

temmin nimitettiin Jugraksi (ks. t.) ja josta ne
sittemmin vähitellen, Jugran nimi mukanaan,
siirtyivät Uralin itäpuolelle. Sitävastoin unka-
rilaisten tiet johtivat etelään ja länteen (ks. U n-

karilaiset).
Ugrilaisten erottua muodostivat muut s.-u. k.

vielä yhteyden, jota nimitämme äärimäisten hei-

mojen mukaan s u o m a 1 a i s-p ermiläiseksi
yhteydeksi. Suomalais-permiläisen kantakansan
elämässä olivat ilmeisesti ainakin ne suuret edis-

tysaskeleet suoritetut, joiden asettaminen suom.-
ugrilaiseen aikaan on jossakin määrin epävarma.
Varmaan olivat lehmä ja hevonen tutut, var-

maan karjaa myös lypsettiin (tämä saattaa kui-

tenkin olla vain jatkoa suom.-ugrilaisille oloille).

Myös manviljelys oli varmasti joko pantu alulle

tai, jos se oli alkanut jo suom.-ugrilaisena aikana,

saanut melkoista suuremman merkityksen kuin
ennen. Viljalajeista näkyy entisten lisäksi vehnä
tulleen tunnetuksi. Viljan Hihittämistä todis-

tavat semmoiset sanat kuin riihi, varsta, pohtaa,
Siikanen. Jauhattamisesta ei ole positiivista tie-

toa, vaan luultavasti jyviä keitettiin rokaksi
jauhamatta. Käsiteollisuussanoista mainittakoon
kehrätä, työ- ja sota-aseiden nimistä nuija ja
uhersin 'jonkinlainen taltta', asuntoon kuuluvista
'lukkoa' merkitsevä sana (säilynyt virossa muo-
dossa taoa) ja uudin, pukujen alalla kenkä ja
hattara 'jalkariepu', mittojen nimistä kyynärä ja

vaaksa, yhteiskunnalliselta alalta orja, uskonto-
historiallisista nimistä haltiannimi, joka virossa

on muodossa mumm, sekä Jcekri, köyri (kenties

ei kuitenkaan uskonnollisessa merkinnössä vielä

tähän aikaan). Naapureina oli suomalais-permi-
läisellä kantakansalla iraanilaisia kansoja. Suo-
malais-permiläisten asuntopaikkojen määräämi-
seksi on erikoisen tärkeä huomata, että pähkinän,
jalavan ja mtntpuun nimet, mahdollisesti vielä

tammikin, ovat suom.-permiläisiä sanoja, joten

suomalais-permiläinen koti varmasti on ollut näi-

den puiden pohjoisrajojen eteläpuolella ja siis suh-

teellisesti etelässä. Todennäköisesti suom.-ugri-

I. ii-in alkukodin läntiset alueet, Volgan mutkasta
länttä kohti, ovat olleet suonia lai- permiliu

kutina.

Suomalais-permiläinen kieliyhteys hajaantui
vähitellen Biten, että itäisempi ja pohjoisempi
osa kielialuetta toiselta puolen — permilftisklelet— sekä eteläisempi ja läntisempi toiselta puolen
muodostuivat eri kieliyhteyksiksi. Viimeksimai-
nittu haara oli se, josta sittemmin vähitellen

eri täytyivät itämerensuomalaiset ja volgalaiset:

mordvalaiset ja tseremissit; tähän katsoen näiden
yhteisaikaa nimitämme s u o m ai ai s-v o 1 ga-
laiseksi ja puhumme suomalais-volgalaisesta

kantakielestä ja kantakansasta. Suomalais-volga-
lainen kulttuuri edelliseen verraten osoittaa huo-
mattavaa edistystä. Nautakarjan ja sen tuottei

den tuntemisesta ja sen tuotteiden käyttämisestä
on tältä ajalta ilmeisiä todisteita (lehmä, pettää
1. pyöhtää 'harkitsemalla valmistaa voita'). Maan-
viljelyksen kasvavaa merkitystä kuvastavat eivät

ainoastaan haran, vihneiden ja akanoiden nimet,
vaan myös sanat jauhaa ja kyrsä, jotka todis-

tavat jauhamisen ja leiväksi valmistamisen tai-

toa. Käsiteollisuuden alalla ovat huomattavat
kutomistermit (esim. vyyhti, loimi) sekä veitsi,

hioa, huuhmar, asuntojen ja kotikaluston alalta

kynnys, kaukalo, vakka, soimi, pukusanastosta
solki, kulkuneuvosanastosta vene, uskonnon alalta

palvoa, Ijumala. Naapureina suorualais-volgalai-

sillakin oli ilmeisesti iraanilaisia kansoja sekä
myös baltilaisia (liettualais-lättiläisiä), jälkimäiset

ehkä kuitenkin niin sijoitettuina, että ne välittö-

mästi olivat sen tai niiden heimojen naapureina,
joista sittemmin kehittyi itämerensuomalaisia.

Asuma-alojen laajetessa sitten eristäytyivät itä-

merensuomalaiset siirtyen pohjoista kohti sekä
loiselta puolen Volgan kansat, mordvalaiset (ks. t.)

ja tseremissit (ks. t.) osittain pysyen entisillä

asemillaan, osittain siirtyen idemmäksi.
Itämerensuomalaisiksi eli kanta-

suomalaisiksi nimitämme sitä heimoa, joka
mordvalaisista eronneena oli lähennyt Itämeren-
maita ja puhui n. s. itämerensuomalaisten kielten:

suomen, karjalan, vepsän, vatjan, viron ja liivin

yhteistä kantakieltä, kanta- 1. alkusuomea
(ks. Suomensukuiset kielet, vrt. Suo-
men kieli). Tämän kielellisen yhteyden kes-

täessä tapahtui edellisiin aikakausiin verraten

valtava kulttuurikehitys; huomattavalta osalta

tämä kehitys johtui siitä hedelmöittävästä vai-

kutuksesta, minkä kosketukset naapurikansojen
kanssa tuottivat. Kosketukset baltilaisten
kanssa jatkuivat edelleen; sen sijaan, että mord-
vassa (ja tseremississä) tavataan vain pieni

määrä baltilaisia sanoja, on niitä itämerensuo-
malaisissa kielissä runsaasti. Tärkeimmistä
sanoista, joilla on kulttuurihistoriallista merki-
tystä, mainittakoon tässä seuraavat: karjanhoi-

don alalta: härkä, oinas, vuohi, villa, harja,

vuota, hihna, paimen, heinä; maanviljelyksen
alalta: herne, siemen, pelitt, rako; asuntoja ja

niiden rakentamista osoittavia: seinä, silta,

malka, pirtti (alk. 'sauna'), aitta, tarha; koti-

kalustosanoja: kauha, ratas, Ireki; käsiteollisuu-

den ja työkalujen alalta: kirves, vaaja, niisi,

kela; merenkulun ja kalastuksen alalta: tmeri,

karvas 'vene', laiva, purje; ankerias, loh i, ahingas,

tuulas; perhe-elämän alalta: morsian, nepaa,

heimo, kaima, talkoo; lukusana: tuhat; uskon-
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non alalle kuuluvia: tairti.s, p< rkcle (alk. 'ukko-

sen jumala'). Vaikkakaan nämä sanat eivät

todista, että kaikki niillä merkityt käsitteetkin

elivät lainatut, antavat ne kuitenkin kuvan suo-

malais baltilaisten kosketuksen laadusta ja näi-

den kansojen silloisesta elämästä. Ne osoittavat,

että suomalaiset olivat baltilaisten pitkäaikui-

sina ja läheisinä naapureina, olennaisesti rau-

hallisten, myös avioliittosuhteiden vallitessa kan-

sojen kesken. Sivisi vskanta molemmilla kansoilla

oli jotenkin sama; sanojen joukossa emme tapaa

niinkään huomattavamman viljelyskasvin nimeä
(epätietoista on, oliko edes herne viljellyn her-

neen nimi), emme myöskään minkään metallin

nimeä. Baltilaiset. lainat eivät semmoisinaan
pakota olettamaan, että kumpaiuenkaan kansa
olisi ollut kivikauden kantaa korkeammalla; ei

ole kuitenkaan luultavaa, että kivikauden kanta
olisi vallinnut katsoen vaski sanan vanhuuteen.
— Senjälkeen kuin kaikki yhteys mordvalais-

ten kanssa lopullisesti oli katkennut, mutta toden-

näköisesti vielä baltilaisen naapuruuden kes-

täessä, saivat itäsuomalaiset toisiakin naapureja:

germaaneja, Germaanilainen vaikutus on
ollut sangen laajakantoinen ja eri muodoissa jat-

kunut uusiin aikoihin asti. Semmoisista germaa-
nilaisista lainoista, jotka ovat tulleet kieleen

kantasuomalaisena aikana, mainittakoon tässä

muutamia, joilla on kulttuuriarvoa: karjanhoito-

sanoja: lammas, nauta, kana, juusto; maanvil-
jelyssanoja: pelto, lanta, tade, kuokka, aura,

seula, taikina, leipä, ruis, kaura, akana, mallas,

laukka, humala; asuntoa ja sen sisustusta koske-

via: tanliut, kammio, lattia, tela, kattila, haahla;
pukua koskevia: paita, vantus; kulkuneuvojen ja

ajokalujen nimiä: airo, keula, teljo, purilas,

jukko, marhaminta, sutuin; metallien nimiä:

rautu, kulta, tina, lyijy; kaupan alalta: kauppa;
työkaluja ja sota-aseita: miekka, keihäs, huotra;
naula, neula, palje, rengas; yhteiskunnallisen

elämän alalle kuuluvia: kuningas, ruhtinas, kun-

nia (oik. 'sukukunnia'), valta, tuomita, hallita,

luina, kihla (alk. 'pantti'), sakko, varas, vuokra,

airut. Vartia; uskonnon tai uskonnollisen ja yhteis-

kunnallisen elämän rajamailta: juhla, taika, vai-

naja, menninkäinen, (pellon) pekko 'ohran jumala'.

Näiden lainojen kulttuurihistoriallinen merkitys
on suuri. Vaikkei tässäkään suinkaan sanan
laina läheskään aina todista asian lainaa, ei

saata epäillä, että ne yhtenä kokonaisuutena
todistavat, että kantasuomalaiset germaanien
kautta tutustuivat kehittyneempään kulttuuriin
kuin mikä heillä tähän asti oli ollut. Erittäin
ovat huomattavat metallien nimet, etenkin rauta,

joka todennäköisesti merkitsee rautakauden alkua

kantasuomalaisille, viljelyskasvien nimet ruis ja

kaura. samoinkuin laaja yhteiskunnallinen
sanasto, joka osoittaa, että kantasuomalaiset
täten tutustuivat kiinteämpään yhteiskunnalli-

seen järjestykseen — kenties osittain vallan

alaisuudenkin johdosta. Todennäköisintä on. että

vanhimmat germaanit, joiden kanssa kantasuoma-
laiset tulivat kosketuksiin, olivat itägermaaneja
1. goottien esi-isiä (ks. Suomen kieli). Myös-
kin varmasti pohjoisgermaanilaisia vanhoja lai-

noja tavataan itämerensuomalaisissa kielissä —
kenties nämä johtuvat Suomeen muuttaneiden
itämerensuomalaisten heimojen ja siellä asunei-
den pohjoisgermaanien 1. skandinaavien koske-

tuksista. — Vihdoin joutuivat itämerensuomalai-
set heimot — ainakin ennen yhteyksien ti

näistä katkeamista, kosketuksiin kolmannenkin
vieraan heimon : slaavilaisen kanssa. To-
disteina ovat itämerensuomalaisiin kieliin laa-

jalta levinneet slaavilaisperäiset sanat, joista

Iässä, mainittakoon: kalastuksen alalta: katitsa,

ahrain, vir. nnd 'onki'; maanviljelyksen alalta

papu, saltra, sirppi, kuomiini, talkkuna, piirakka;
teollisuustoiminnan alalta: luilla, kuontalo, väri

tina, sukkula, pasma, pirta; asunto- ja rakennus-
alalle kuuluvia: akkuna, lain, läävä, veräjä;

taika 'alusta'; lusikka; kaupan alalta: turlcu

'tori, kauppapaikka', tavara; yhteiskunnallisen

elämän alalta: suntio (alkup. 'tuomari'), vapaa.

raja; ativo 'vanhemmilta poisnaitu tytär'; kris

tinuskoon kuuluvia: risti, pappi, pakana, raa-

mattu, kuoma. Vanhat slaavilaiset lainat ovat ver-

raten harvalukuiset; erinäistä huomiota tuntuvat
ansaitsevan kutomista merkitsevät sanat sekä

myös mainitut, kristinuskon käsitepiiriin kuulu-

vat, jotka ilmeisesti ovat tällä alalla vanhimmat.
Ne tuskin ovat todisteena itäisen kirkon puo-

lelta tehdyistä käännytysyrityksistä, vaan pikem-
min siitä, että eräät, kristinuskoon kuuluvien
käsitteiden nimet ovat suullisesti levinneet aikai-

semmin kuin itse kristinusko. Vanhimmat slaavi-

laiset lainat lienevät suomalaiselle taholle tulleet

ajanlukumme ensi vuosis:ina. — Suom. -germ. kos-

ketuksen ajoilta on vanhin kirjallinen tiedonanto,

jonka voidaan ajatella tarkoittavan kantasuomalai-
sia: Tacituksen kuvaus fenneistä v:lta 08 j. Kr.;
hänen kansatieteellinen kuvauksensa lienee kui-

tenkin tarkoittanut lappalaisia, joita vanhoista

ajoista on mainittu samalla „fennien" nimellä;

näihin „fenneihin" Tacitus on sekoittanut itä-

merensuomalaiset fennit, joiden asuma-alat Taci-

tus nähtävästi likimäärin oikein ilmoittaa.

Itämerensuomalaisten siirtyminen nykyisille

asuinsijoilleen on epäilemättä tapahtunut aivan

vähitellen alkaen todennäköisesti ajanlukumme
alussa. Jakautuminen heimoihin on tietysti

jo alkanut kantasuomalaisena aikana. Kielelli-

sillä perusteilla (ks. Suomen kieli) voimme
ajatella, että itämerensuomalaiset vielä asues-

saan Suomenlahden ja nykyisten Itämerenmaa-
kuntien eteläpuolella olivat sijoitettuina siten,

että ne muodostivat ikäänkuin kolmion, jonka

kärki oli etelää kohti. Kärjessä olivat liiviläi-

set länsipuolella ja vepsäläiset itäpuolella, itäi-

sellä sivustalla karjalaiset, läntisellä liiviläisistä

pohjoiseen virolaiset ja vatjalaiset, Pohjoisessa

olivat ..suomalaiset", s. o. varsinaissuomalaiset,

sekä kaiketi vielä pohjoisempana hämäläiset ja

kainulaiset, jos viimeksimainittu heimo on jo

näin vanhaksi katsottava.

Hämäläiset. Kainulaiset

.

Suomalaiset.
Vatjalaiset.
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Kaikista ensimäisenä on sitten tapahtunut

liiviläisten siirtyminen pitkin

joen suulle. Vepsäläiset ja karjui. n el oval

keneet koillista kohden, ja Biitä vepsäläiset |a

osa karjalaisheimoa luultavasti kulkeneet I

kau eteläpuolitse, toiset karjalai taa I ai

jalan myöten Sm. me. -n ja \ ii

jalaan, Nimenomaan „suomalaiseksi" nimitetty

heimo, venäläisten kronikkai lienee kul-

kenul virolaisien ja I pohjoista

kohti, saapunut viidessä viro! ässä Viron

alueelle, bi elleen meren poikki Lou-

nais-Suomeen. Kaiketi ovat myös hämäläiset ja

lapuneet Suomeen meritietä: toden-

näköisesi i hämälä i ie! ja käin.
I

mmin,
suomalaiset taas ovat eronneel virolaisista myö-

hemmin.
\ivnn arvoiliiksenomainen on lappalais-

ten esihistoria. Tuskin saattaa epäillä, että lap-

palaiset, ovat aivan eriheimoista väkeä., joka on

omistanui suom.-ugrilaisen kielen. Tämä ou kui-

tenkin Lapahtunul varhain, kenties jo suom.-

ugrilaisena aikakautena: mahdollisesti lappalaiset

jo silloin ovat kierrelleet suom.-ugrilaisen kanta-

kansan asuina alojen pohjoispuolella ja joutuneet
n vallan alaisiksi sekä myös omaksuneet sen

kielen, kuitenkaan koskaan täysin omaksumatta
suom. -ugrilaista, kulttuuria. Vähitellen siirtyes-

sään länttä kohti lappalaiset ovat sitten toden-

näköisesti yhä edelleenkin pysyttäytyneet suo-

malaisten (suomalais-permiläisten, suomalais-vol-

galaisten ja itämerensuomalaisten) pohjoispuo-

lella; viimeistään suomalais-volgalaisena aikana
on lappalaisten — kielellisistä syistä päättäen —
täytynyt omistaa suom.-ugrilainen kieli (ks. muu-
ten Lappalaiset).
Erikoisten suom.-ugrilaisteu kansojen vanhempi

historia on esitetty eri kansoja koskevissa ar-

tikkeleissa.

Kirjallisuutta: ks. yksityisiä suom.-ugrilaisia
kansoja koskevia kirjoituksia, vrt. Sivis-
tyssanat, Suomalais-ugrilaiset kie-
let. Suomensukuiset kielet. Laajempi
bibliografia on tavattavana ..Maailmanhisto-
riassa" IV, siv. 515-16.

E. N. S.

Suomalais-ugrilaiset kielet l toisinaan nimi-

tetty: suomalaiset kielet, toisinaan ugri-
laiset kielet, välisti: s u o m a 1 a i s-u n k a r i-

1 ai set kielet) , kielikunta, johon nykyään elä-

vistä kielistä kuuluvat seuraavat ryhmät ja ali-

ryhmät eri kielineen : 1) Itämerensuoma-
laiset kielet (ks. t. ; näitä nimittävät jot-

kut suomalaisiksi, toiset taas, jotka
nimittävät koko kielikuntaa suomalaiseksi,
länsisuomalaisiksi kieliksi), joihin

kuuluvat a) suomen kieli (ks. t.) sekä
joukko tämän läheisiä sukulaiskieliä, nim.
b) karjalan kieli (ks. t.), joka itäpuolella

Suomen valtiollista rajaa välittömästi liittyy

suomen itäisiin murteisiin (siilien luetaan myös
valtavan suomalaisen vaikutuksen alaisena ollut

inkerois murre); c) aunukseu kieli
(liiidl 1. liiigi) (ks. t.) Aunuksessa ja Suomen
puolella Salmin kihlakunnassa, ryhmä murteita,

jotka välittömästi liittyvät karjalan kieleen

ja joita ei voi tarkoin rajoittaa karjalan
kielestä; d) n. s. lyydiläismurteet (ks. t.

Tietosanakirjan täydennysosasta), ryhmä mur-

teita, jotka '.unuksen kaupungin ja Petroskoin

välillä sekä Petroskoin pohjoispuolella, pit-

i. n., l.i |" a n:i murrevyö aä välittömästi

liittyvät aunukselaismuiieisiin. multa samalla
muutamiin ominaisuuksiin puolesta ovat siir-

i teinä e) vepsän kieleen (ks. t.|

joka on nykyään maani i lyy

diläismurteista (kuitenkin näyttää Kuujärven
lyydiläismurre Syvärin pohjoispuolella olevan

jäännöksenä yhdistävästä renkaasta I
,> lii iismur-

a ja vepsän välillä) ja muutenkin muo
taa rajoitetun kokonaisuuden; f) vatjan
kieli (ks. t.)i kuolemaisillaan oleva kieli,

väliaste suomen ja viron välillä; g| viron
kieli (ks. t.) ; h) liivin kieli (ks. t.),

myöskin kuolemaisillaan oleva kieli. Näissä kie-

lis:.! vonkuu erottaa taksi ; iiitlimu 1) pok-

jois-itäiiun, johon kuuluu suomi, karjala-aunus-

hy.li ]a vepsä, sekä ! etelaio iintinen, johon

kuuluvat vatja, viro ja liivi; näiden välillä on

kuitenkin siirtymiä, niinpä liittyy vatja eräissä

suhteissa suomeen ja samoin taas viro suonien

lounaismurteisiin (ks. S u o m e n kieli
2) Lapin kieli (ks. t.) jakautuu useampiin
toisistaan siihen min im eriäviin murteisiin,

että yhtä hyvällä syyllä voitaisiin puhua lappa

laisista kielistä; vaikka siinä on suuria yhtä

Iäisyyksiä itämerensuomalaisten kielten kanssa,

edustaa se kuitenkin täysin omintakeista tyyp
piä, joka välistä osoittaa suurempaa yhtäläi-

syyttä muiden suomalaisugrilaisten kuin itä-

merensuomalaisten kielten kanssa ja on kieli-

historialliselta kannalta erittäin mielenkiintoi-

nen. 3) Mordvan kieli (ks. t.) jakautuu
kahteen päämurteeseen, moksa- ja erzä-murtei-

siin. 4) Tseremissin kieli (ks. t.) jakau-

tuu useihin murteisiin, jotka voidaan jaoittaa

kahteen pääryhmään: länsi- ja itämurteisiin.

Mordvan ja tseremissin kielen katsotaan muo-
dostavan yhteisen aliryhmän, jota nimitetään

volg a laiseksi. 5) Permiläiseen ryh-

mään kuuluu kaksi sisarkieltä: votjaakin
kieli ja syrjäänin kieli. 6) Vogulin
kieli ja 7) ostjaakin kieli, äänteelli-

sessä ja historiallisessa suhteessa erittäin mielen-

kiintoiset kielet, ovat nopeasti häviämässä; ne

muodostavat yhteisesti n. s. Obin-ugrilaisen ali-

ryhmän. Läheistä sukua näiden kanssa on

8) unkarin eli m a g y a r i n kieli Unka-
rissa, jonka usein yhdessä vogulin ja ostjaakin

kielen kanssa sanotaan muodostavan n. s.

ugrilaisen kieliryhmän. — Nimitys „suoma
lais-ugrilainen" on muodostettu äärimäisten

kieliryhmäin nimien mukaan, jotka kieliryhmät

samalla sisältävät sivistyksellisessä suhteessa

näistä kielistä huomattavimmat.
Suom.-ugrilainen kielikunta muodostaa rajoi-

tetun kokonaisuuden, jonka eri kielet ovat ..suku-

laisuudessa" toistensa kanssa, s. o. kaikki s.-u. k.

ovat saman kantakielen jatkajia (ks. Suomen-
sukuiset kielet). Muista kielikunnista on

samojedilainen kieltämättä sukulaisuudessa suom.-

ugrilaisen kanssa, s. o. suom.-ugrilaisilla ja

samojedilaisilla kielillä on ollut yhteinen kanta
kieli, suomalaisugrilais-samojedilainen 1. urali-

lainen kantakieli, jonka luonteesta jo nykyisin-

kin keinoin voimme luoda itsellemme yleispiir-

teisen kuvan (ks. Uralilaiset kielet).
Se, mitä tämän takana on, on epävarmaa.
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Muutam.it seikat viittaavat siihen, että urali-

lainen kantakieli johtuu samasta lähteestä kuin

eurooppalainen, ja toisaalta taas on oletettu,

vaikka ei vielä tieteellisellä tavalla riittävästi

todistettu, että uralilaiset kielet ovat sukulai-

suuilessa n. s. altailaisten kielten kanssa (ks.

Uralilaiset kielet, Ural i -altailaiset
kielet).
Suom.-ugrilaisen kielihistorian pääasiallisena

lähteenä ovat nykyjään elävät s.-u. k. nykyi-

sissa murteissaan, sillä ainoastaan harvoista on
kirjallisia muistomerkkejä olemassa. eivätkä

nämäkään ole vanhoja: vanhin yhtenäinen unka-
rilainen muistomerkki on 1200-luvun alkupuolis-

kolta, syrjäänin kielestä on semmoisia olemassa
1300-luvun loppupuolelta (ks. Syrjäänit),
suomesta 1500-luvulta. virosta ja lapista 1500-

ja 1600-luvuilta, enimmistä muista vasta 1300-

luvulta (lukuunottamatta niitä — etupäässä eris-

nimiä — joita tavataan muunkielisissä asiakir-

1 1. Vanhemmat kielimuodot, sekä lähinnä

vanhemmat että suom. -ugrilaisen kantakielen

muodot ovat siis selville saatavat vertailevan

menetelmän avulla, tekemällä päätelmiä niistä

yhteisistä aineksista, jotka ovat säilyneet eri

-sa k:ssä. Nämä yhteiset ainekset ovat etu-

iä sitä laatua, että ne viittaavat n. s. »suku-
laisuuteen", läheisempään tai kaukaisempaan, eri

s.-u:n k:n välillä, ja katsoen siihen, että eri

kielet ovat eri määrässä säilyttäneet kantakieli-

stä piirteitä, on niiden avulla mahdollista enem-
män tai vähemmän täydellisesti uudelleen raken-
taa sekä läheisemmät että kaukaisemmat kanta-
kielet. S.-u: n k:n lisäksi tulee kuitenkin vielä

erinomaisen tärkeä lähde: samojedilaisten ja

<.-u: n k:n yhteiset ainekset, jota lähdettä käy-
tettäessä tietenkin aina on silmällä pidettävä,

etteivät samojedilaiskielet semmoisinaan ole ver-

rannolliset nykyisiin s.-u: iin k:iin, vaan ainoasti

lavat kantakielet toisiinsa. Samojedilais-
kielet saattavat s.-u:iin k:iin verrattuina antaa
tärkeitä lisiä suom.-ugrilaisen kantakielen tar-

kempaan tuntemiseen, koska täten se, mikä
osoittautuu alkuyhteiseksi samojedin ja vain
yhdenkin suom. -ugrilaisen kielen kanssa, on
ehdottomasti sekä suom.-ugrilaiseen kantakie-
leen että vielä kaukaisempaankin aikaan kuu-
luva (samojedilaiskielistä saamme täten tärkeitä
vahvisteita tietoihimme »uom.-ugrilaisesta äänne-
järjestelmästä, m. m. astevaihtelusta, samoin
suom.-ugrilaisen kantakielen muotorakenteesta
tietoja, joita emme muuten voisi saada — niin

siten saamme tietää, että -n-loppuinen
geuitiivi on kuulunut suom.-ugrilaiseen kantakie-
leen — , samoin myös tärkeitä tietoja yksityis-

ten sanojen historiasta, sellaisia kuin että esim.
suom. pivo on suom.-ugrilainen sana ja on kuu-
lunut *pir)o, että sivistyssana Hima on suom.-
ugrilainen sana y. m.). Toisaalta tämän lisäksi

ojedilaiskielet auttavat meitä pääsemään
vieläkin kauemmaksi taaksepäin suom.-ugrilaisen
ja samojedilaisen kantakielen takana olevan
uralilaisen kantakielen rakentamiseen (ks.

Uralilaiset kielet). Vielä melkoista
kauemmaksi kävisi pääseminen, jos onnistuisi

in todistaa toiselta puolen uralilaisten ja
toiselta altailaisten tai indoeurooppalaisten kiel-

ten alkusukulaisuus, mihin tarjoutuva vertailu-
aines toistaiseksi on vielä liian vähäinen. —

Eräät toiset, joko useammissa s.-u:ssa k:ssä tai

ainoastaan parissa tai yhdessä esiintyvät ei-

suom. -ugrilaisten kielien kansBa yhteiset ainek-

set eivät. viittaa alkusukulaisuuteen, vaan
ainoastaan osittaisiin kosketuksiin, jotka ovat
tapahtuneet selvästi toisistaan eriävien kiel-

ien välillä. Erittäin huomattavat ja kielihi»

toriallisesti tärkeät näistä ovat ne, jotka viit-

taavat indoeurooppalaisiin kieliin, koska Qäi

den historia on, vanhojen suoranaistenkin
muistomerkkien avulla, melkoisen hyvin tun-

nettu indoeurooppalaista kantakieltä myöten. Eri

s.-u:ssa k:ssä tavataan nimittäin aineksia,

nimenomaisesti sanoja, jotka osoittautuvat ole-

van peräisin eri-ikäisistä indoeurooppalaisista
kielistä; näiden sanojen leviäminen osoittaa, että

ne ovat tulleet ,,lainoina" osittain jo suom.
ugrilaiseen kantakieleen, osittain myöhempiin
s.-u: iin k: iin, jotka vuorostaan ovat olleet kanta
kielinä erinäisille aliryhmille. Kun me siis

nykyjään elävissä s.-u:ssa k:ssä tapaamme näi-

den sanojen jälkeläiset, niin me osittain indo
eurooppalaisten kielten avulla voimme tarkoin
määrätä sen muodon, mikä niillä on ollut suom.

-

ugrilaisella taholla asianomaisessa kantakielessä;
toisaalta taas, koska lainasanat, kerran kieleen

tulleina, ovat olleet samanlaisen kehityksen
alaisena kuin kielessä ennestäänkin olevat sa-

nat, saatamme lainasanain avulla saada, tietoa,

miten ja milloin eräät muutokset ovat tapahtu-

neet s.-u:ssa k:ssä (esimerkki: siitä että liett.

szalna [lue: salna] esiintyy suomessa muodossa
lialla, saamme todistuksen siihen, että s on ollut

olemassa vielä kantasuomessa ja sittemmin muut
tunut /i:ksi ja että tämä on tapahtunut vasta

sen jälkeen kuin puheenalainen sana on suoma-
laistaholle tullut; niinikään näemme siinä ln:n

muuttumisen H:ksi; vrt. alla aik. *alna). Eräät
lainat näyttävät viittaavan indoeurooppalaiseen
kantakieleen asti, niin esim. se 'kymmenen' nimi-

tys -deksan, joka esiintyy lukusanoissa kahdek-
san ja yhdeksän = 'se määrä, johon on lisättävä

2 tai 1, jotta tulisi kymmenen', mahdollisesti

erästä jumaluusolentoa merkitsevä koljo (ken-

ties vielä samaa laatua oleva sana kotiko) sekä

ostaa (indoeur. *uosno- 'kauppatavara'). Eräissä
tapauksissa, kun on puhe sellaisista sanoista

kuin orpo, orpana ('serkku', oik. 'kuolleen vei-

jen lapsi' tai myös 'kodistaan poisnaitu tytär'),

onki, ora, jyvä (indoeur. *jevo-, *jevä, alk. 'ohra'),

on vaikea tietää, ovatko nämä asetettavat edel-

listen tasalle, vai ovatko ne katsottavat lainatuiksi

arjalaisesta 1. indoiraanilaisesta kantakielestä,

siitä, joka kerran on ollut yhteinen intialaisille

ja iraanilaisille kielille. Indoiraanilaisissa kielissä

on nimittäin vanha indoeurooppalainen o ja e

muuttunut kumpainenkin a:ksi, mutta suom.

ugrilaiselle taholle on tehty lainoja niin varhain.

ettei tämä muutos vielä ollut tapahtunut: täm
möisiä lainoja, jotka varmaankaan eivät ole indo

eurooppalaisesta kantakielestä saatuja, ne

osoittavat nimenomaan indoiraanilaisia eri

ominaisuuksia, ovat esim. porsas (suom.-ugi

set muodot edellyttävät aamiaisella ta

holla muotoa *poi rihma. Muista

lainoista, jotka osoittavat vanhoja imloir

lai ia tuntomerkkejä, mainittakoon sata, oras

'urospuolinen', vasara, mat 'kuollut* muin.-

int. mvlas 'kuollut'), mord onni. jumala'.
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monlv. azoro 'herra jumala' (muin.-int. o

'ihmevoimainen jumala') sarajas 'meri*. K
r . r i i r i ; r \ i j 1 1 :i i \ a t indoiraanilaiseen kielimuotoon,

mikä ei olo ollut iraanilainen eiks intialainen,

vaan olennaisesti Bellainen, joka on ollut I

näille kielille yhteinen. Myöskin myöhemmät
kosketukset indoeurooppalaisten kielten kanssa:

volgalaisten, permiläisten ja ugrilai ten kielten

ko ketukset iraanilai ten kielten kanssa, ita"

merensuomalaisten kielten kosketukset baltilais-

ten. germaanilaisten ja slaavilaisten kielten

kanssa sekä unkarin kielen kosketukset slaavi

laisiin ja myöskin germaanilaisten kielten 1

ovat näyttäytyneet runsaaksi lähteeksi suom.-

ugrilaiselle kielentutkimukselle (ks. Suomen
kieli, Unkarin kieli); samaa myös voi-

daan sanoa yksityisten s.-u:n k:n kosketuksista

turkkilais-tataarilaisten kielten kanssa, jotka

kosketukset osittain ovat melkoisen vanhoja (ks.

Syrjäänin kieli. Votjaakin kieli,
Tseremissin kieli. Mordvan kieli,
Unkarin kieli. Vogulin kieli. O s t-

jaakin kieli).
Suom.-ugrilainen kantakieli oli rakenteel-

taan olennaisesti samanlaatuinen kieli kuin sen

nykyään elävät jälkeläiset. Paitsi että lauseen

yksityissanat (I. ,,saneet") saattoivat eri tavoin

yhtyneinä muodostaa sanaliittoja 1. sanayhtymiä
(sellaisia kuin suom. vanha mies) ja että itse-

näismerkityksiset sanat saattoivat yhtyä yhdys-

sanoiksi (semmoisiksi kuin käsipuoli), tavattiin

suom.-ugrilaisessa kantakielessä olennaisesti sa-

manlainen sanojen johto ja taivutus itsenäistä

merkitystä vailla olevien johto- ja taivutusp aat-
teiden (siis jälkiliitteiden 1. suffiksien, ei esi-

liitteiden 1. prefiksien) avulla kuin esim. nykyi-
sessä suomessa. Nominin taivutukseen tosin ei

kuulunut semmoista sijamuotojen runsautta kuin
nykyjään esim. suomessa ja unkarissa; suomen
nykyisistä yleisessä käytännössä olevista sijoista

ovat -n-loppuinen genitiivi, -n- (alk. -m-) lop-

puinen akkusatiivi, -na-loppuinen essiivi (alk.

paikallinen olosija, esim. taka-na, koto-na), -ta-,

-o-loppuinen partitiivi (alkuaan paikallinen ero-

sija, esim. ai- ta, taka-a) perua suom.-ugrilaisesta

kantakielestä (ja vielä kauempaakin, ks. Ura-
lilaiset kielet); edelleen on ollut tulosija-

1. latiivimuotoja (vastaavat kysymykseen: mi-
hin?), joilla päätteenä on ollut todennäköisesti
osittain r\ (suom. -n esim. Agricolan muodossa
tafjhan ja illatiivin päätteessä esim. maa-ha-n),
osittain -k (esim. suom. alemmafkj). Edelleen
tapahtui nominin taivutus kolmessa luvussa:
yksikössä, kaksikossa (joka on säilynyt lapissa,

vogulissa ja ostjaakissa, huomattavin muodostus-
aines: -y-) ja monikossa (jonka suomessa tavat-

tavista muodostusaineista ainakin -i- ja -t ovat
suom.-ugrilaisia). Tämän taivutuksen ohella oli

omistusliitteinen 1. possessiivinen taivutus, jossa

päätteet osoittavat, mikä (ja missä luvussa oleva)

persoona on omistajana. Omistettavan moneutta
osoitettiin tässä taivutuksessa erityisellä mer-
killä {-n- omistusliitteen edellä, niin esim. suom.
]>oika-n-sa alkujaan on merkinnyt: hänen [hei-

dän] useammat poikansa). Suomen omistusliit-

teet — tietenkin jonkun verran muuttuneina—
polveutuvat kaikki suom.-ugrilaisesta kantakie-
lestä. Verbin taivutus tapahtui persoonamuodoissa,
niinkuin nykyjään (suom. 1 pers. pääte -n, alk.

-m ja 2 pei pääte / ovat -uom. ugrilaisia, 3

pers, oli päätteetön tai oli sillä pääte, jonka jäi-

eläinen on säilynyl esim. imperatiivin muo-
issa kuin saakaan, saakoon, aik.

vaakahan, saako-hon, vielä aikaisemmin 'aika
< n i

i persoonamuodot samalla ilmoitti-

vat toimivain persoonain lukua (yksikköä, kak-
sikkoa, monikkoa). Tempukset muodostuivat osit-

tain ilman tunnusta, osittiin tunnuksilla, jotka

näyttävät alkujaan olleen tekijännimen johtopääl
teitä (suomen preesenstunnukeista -7c-, joka ilmes-

tyy esim. semmoisissa refleksiivin loi ja kuin

yese-k-scn tai semmoisissa kielteisissä muodoissa
kuin en pese, alk. pese-k, ja imperfektin -t- esim.

muodoissa uslco-i polveutuvat suom. -ugrilaisesta
kantakielestä). Modusmuodostus tapahtui osit

tain ilman tunnusta (niin on indikatiivi, osaksi

myös imperatiivi muodostunut ilman tunnustal,

osittain taas erikoisilla tunnuksilla (suom. -ne-)

potentsiaali näkyy polveutuvan suom.-ugrilai-

sesta kantakielestä, sen tunnus on oikeastaan
verbiämuodostava johtopääte; suom. imperatiivi

ei ole yhteissuomalaisugrilainen eikä sen tun-

nus todennäköisesti alkujaan ole mikään mo-
dus-, vaan tempus- s. o. preesenstunnus). Edel-

lisen mukaan saattoivat siis verbin taivutusmuo-
dot muodostustavaltaan olla: 1) sellaisia, jotka

muodosti vain verbin vartalo (esim. unkarin yks.

3 pers. vdr 'odottaa', lapin lokka 'lukee', etelä-

viron and 'antaa'; tämmöisiä myös imperatiivin

2 persoonan muodot eräissä kielissä) : 2) sellai-

sia, jotka muodostaa jokin tempustunnuksella
muodostettu tempusvartalo yksinään (esim. suom.
nsko-i) ; 3) sellaisia, joissa persoonapääte liit-

tyy suorastaan verbinvartaloon (esim. unk.

vär-joyi 'odottakoon', jossa -jon on 3 persoonan
pääte, vrt. suom. h-n esim. muodossa saako-hon;

mahdollisesti suom. pese-n, jos siinä ei ole ollut

tempustunnusta) ; 4) sellaisia, joissa persoona-

pääte on liittynyt tempustunnuksen jälkeen

(esim. suom. tuli-n, usko-i-n, pese-k-sen). Suom.-
ugrilainen on myös suomen -(/o-loppuinen pas-

siivi (usko-tta-koon), ja tämän rinnalla toinen-

kin -ru-aineksinen (saa-ta-koon); passiivimuodot

ovat olleet luonteeltaan refleksiivisiä, täysin per-

soonallisia. Varmaankin on suom.-ugrilaiseksi

katsottava sellainen verbin kielteisten muotojen
muodostus, että kieltosana on taivutettuna per-

soonamuodoissa (tempus-, osittain modusmuodois-
sakin), mutta itse verbi taivuttamaton. —
Johto-opin alalle olennaisesti kuuluu kompara-
tiivimuodostus (suom. komparatiivipääte -mpi,

mpa- on varmasti suom. -ugrilainen, mutta tä-

män muodostuksen käyttäminen komparatiivina
on nähtävästi nuorempi), myös supcrlatiivipääte

on vanha, vaikka sen käytäntö yleisenä superla-

tiivimuodostuksena varmaankaan ei ole suom.-

ugrilainen. Niinikään on verbin ..nominaalimuo-

tojen" muodostus oikeastaan johto-opin alalle

kuuluvaa. Melkoinen joukko niitä johtopäät-

teitä, jotka tavataan nykyisessä suomessa, pol-

veutuu jo suom.-ugrilaisesta kantakielestä (mai-

nittakoon esim. vain, että suom. -eZe-päätteiset

frekventatiivi-, -ta- ja -tta- päätteiset faktiivi-

ja kausatiiviverbit, -fc/ca-loppuiset deminutiivit,

-ma-Ioppuiset teon tulosta osoittavat johdannai-
set, -s- fkse-J loppuiset johdannaiset ynnä monet
muut polveutuvat suom.-ugr. kantakielestä).

Suom. -ugrilaisen kantakielen äännejärjestelmä
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oli melkoista mutkikkaampi kuin n\ kyissuomen,
erittäinkin melkoista äänuerikkaampi : siinä oli

melkoinen joukko äänteitii. jotka ovat nykyisestä
suomesta hävinneet, esiin. p:n. (:n, k:n ohella

b. d, g, /}, 6, y, s:n ohella z, S, z, s ja z
(molemmat viimemainitut ehkä vielä kahta
laatua, ..muljeerattuja" ja „muljeeraaniatto-

mia"]. pj i.nättiin yksinäiskonsonanttina vokaa-
lien välissä (esim. suom. nyk. povi kuului *porji),

n:n rinnalla oli ainakin v, l:n rinnalla oli V, oli

myös olemassa n. s. afirikaattoja (i-|-s:n ja f
-)-s':n yhtymiä) ; myös vokalismi oli melkoista

runsaampi kuin nykysuomessa, erittäin on huo-

mattava, että nykyisen e:n ja i:n rinnalla tavat-

tiin myös takainen e ja i. — Huomattavin suom.-

ugrilaisen kantakielen äänteellinen ominaisuus oli

aste v a i h t e 1 u (ks. t.) , joka kuitenkaan ei ollut

syntynyt suom.-ugrilaisessa kantakielessä, vaan
oli lähinnä perintönä uralilaisesta kantakielestä

(ks. Uralilaiset, kielet). Suom. -ugrilai-

nen astevaihtelu oli — sen mukaan kuin voimme
päättää sekä s.-u:n k:n että samojedilaiskielten

toisiinsa vertailusta — samalla kvantitatiivinen

(keston I. laajuuden) vaihtelu ja kvalitatiivinen

1. laadun vaihtelu, se käsitti koko suom.-ugrilai-
sen konsonantismin, ei ainoastaan p:tä, t:tä. ja

fc:ta, niinkuin suomessa nykyään. Vahvassa
asteessa oli konsonanttiaines jonkun verran pi-

tempi kuin heikossa, eräissä tapauksissa se oli

puheäänetön (verraten puheäänelliseen heikkoon
asteeseen, huom. esim. vahvassa asteessa k, hei-

kossa y, esim. luku: luyun), ja yleensä oli arti-

kulatsioni vahvassa asteessa tiukempi: suu-

aukko oli joko kokonaan suljettu (p, t, k,

m, n, T)) tai suunrako pienempi (esim. suhuään-
teissä tai Z:ssä) kuin heikossa asteessa, jotavas-

toin heikossa asteessa artikulatsioni oli höllempi
ja avoimempi (huom. esim. luku^luyun). Jäl-

kenä muiden konsonanttien kuin p:n, i:n, fc:n

astevaihtelusta meillä vielä suomessakin on sem-
moisia tapauksia kuin hermo^jhervoton, loma
n^jlovt. panee o, murt. patin, tulee nj murt. luun,

mies ^j gen. miehen {-hen alk. -*zen) j. n. e. Mitä
konsonanttiyhtymiin tulee, on ilmeisesti jo

suom.-ugrilaiselta ajalta peräisin se taipumus,
että vahvassa asteessa jälkimäinen konsonantti
voitti edellisen (vrt. esim. suom. lakkia ja lat-

kia, joista edellinen edustaa vahva-asteista, jälki-

mäinen heikkoasteista muotoa). Alkujaan heikko
ja vahva aste ovat ilmeisesti olleet, sellaisten eri-

laisten vahvuus- ja korkeussuhteiden edustajia,

jotka ovat olleet liikkuvia s. o. vaihdelleet sa-

man ..sanan" taivutuksessa (s. o. samassa para-
digmassa). — Aivan epäilemätöntä on. että myös
vokalismi on ollut vaihtelunalainen (esim. sem-
moiset vaihtelut kuin a^,o sanoissa palaa^j
polttaa perustuvat suom.-ugr. vokaalivaihtelui-
hin), mutta ei ole vielä varmuudella osoitetta-

vissa, missä määrin vokalismin vaihtelu on seu-

rannut samaa liikettä, joka on aiheuttanut kon-
sonanttien astevaihtelun. — Yleensä on suom.-
ugrilaisen vokalismin historia vielä sangen vail-

linaisesti tutkittu: juuri sen johdosta että voka-
lismi on ollut n. s. paradigmaattisen vaihtelun
alainen, on sangen vaikea saada selville, mitkä
vokaalit vastaavat suoranaisesti toisiansa (eri

kielissä saattaa nimittäin olla yleistettynä eri

vaihteluaste). Emme edes täydellä varmuudelle
tiedä, onko n. s. vokaalisointu suom.-ugrilainen

ominaisuus; katsoen kuitenkin siihen, että vo-

kaalisointu tavataan sekä suomessa että unka-
rissa (myös eräässä vogulilaisessa murteessa esiin

tyy kehittynyt vokaalisointu), ja että myös mord-
valaiset muodot palautuvat vokaalisoinnullisiin
muotoihin, saattanee tuskin vokaalisoinnun suom.-
ugrilaista alkuperää epäillä.

Suom.-ugrilainen kantakieli tietenkin jakau
tui murteisiin, niinkuin kaikki nykyisetkin kie-

let. Nämä murteet vähitellen yhä enemmän eri

koistueu muodostivat pohjan jakautumiselle eri

kieliin. Jokin kantakielen murteista saattoi eri

koistuneena vuorostaan muodostaa kantakielen

josta johtui kokonainen ryhmä kieliä, ja täten

muodostuneen ryhmän kielistä jokin muodostaa
kantakielen uudelle aliryhmälle. Kuitenkin on
muistettava, ettei tämmöinen jakautuminen ta-

pahtunut yhdellä iskulla: samalla kuin esim. kah-

den kielialueen äärisyrjät olivat kokonaan eril-

lään keskinäisestä yhteydestä, samalla saattoi-

vat kosketukset kielialueiden lähireunoilla yhä
jatkua kunnes mahdollisesti täysi katkeaminen
tapahtui (tämä on erikoisesti huomattava, kun
heti alempana tulee puhe suom.-ugrilaisen kanta-

kielen ja sittemmin suomalais-permiläisen kanta-

kielen kahtiajakautumisesta; vrt. Suomen-
sukuiset kielet; vrt. myös itämerensuoma-
laisten kielten kahtiajakoa, ks. Suomen
kieli).

Silmällä pitäen äsken huomautetuista näkökoh-
dista johtuvia rajoituksia saatamme sanoa että

suom.-ugrilainen kantakieli lähinnä jakautui

kahteen haaraan. Itäisempi näistä, jota nimi-

tämme ugrilaiseksi, on ollut unkarin kie-

len sekä obin-ugrilaisten kielten, vogulin ja ost-

jaakin yhteisenä kantakielenä. Sen tärkeimpinä
tuntomerkkeinä voidaan mainita: 1) alkuperäi-

sen sananalkuisen s:n ja z:n (£:n ja z:n?), s:n

ja z:n tarkka erottaminen (sanat, jotka vastaa-

vat suomen sanoja surma ja syli, joista edellinen

on alkanut s:llä, jälkimäinen z:llä, niinikään

sanat, jotka vastaavat suom. sanoja hapan ja

hiiri, joista edellinen on alkanut s:llä, jälkimäi-

nen j?:llä, osoittavat ugrilaisissa kielissä eri-

laista sananalkua; toiset tutkijat käsittävät il-

miön syyn toisella tavalla, mutta joka tapauk-

sessa itse ilmiö on ugrilaiskielille tunnusmerkil-

linen) ; 2) sananalkuisen, alkujaan kahtalaisen

fc:n kehittyminen eri suuntiin (suom. sanoja

kala ja kivi vastaa unkarissa eriävillä konsonan-
teilla alkavat hai ja kö:köve-) ; 3) konsonanttien

astevaihtelun tasoittuminen, samalla kuin vokaali-

vaihtelu pysyi täydessä voimassaan ; 4) objekti-

konjugatsionin muodostus. — Läntistä näistä

haaroista nimitämme s u o m a 1 a i s-p e r m i 1 ä i-

8 e k s i (äärimäisten kielten mukaan, jotka ovat

tästä kantakielestä muodostuneet), ja tämä kieli

muoto on ollut, kaikkien muiden nykyisten s.-u:n

k:n paitsi jo mainittujen kantakielenä. Suoma-
lais-permiläisestä kantakielestä johtuvien kielten

tunnusmerkkeinä, jotka tunnusmerkit todennä-

köisesti palautuvat puheenalaiseen kantakieleen

asti, mainittakoon: 1) alkuperäisen sananalkui-

sen s:n ja s:n (i:n ja z':nl. §:n ja ;:n välisen

erotuksen pääasiallinen haihtuminen; 2) erilaisten

sananalkuisien k äänteiden olennainen yhtyminen;

3) erinäiset muoto-opilliset ja lukuisat sanastolliset

yhtäläisyydet. — Suomalais-permiläinen yhteys

hajaantui vähitellen kahtia: toisaalta permi-
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läispc n jo ta ittemmin kehittyi kaksi kieltä,

syrjääni minaisuuk-
l;s. S J r | ä ;i n i n kiri i. Voi |

a a k i n

kieli), sekä x n i> m ii 1 ^ i s v (i 1 g a 1 a

i

kantakielei m Suon alai i rikoisomi-

tuksina on mainittava esim l) inessiivi

elatiivisijojen muodostuminen täysin yleisiksi

sijamuodostuksiksi ja partitiivin päät

teen liittymisen kai tta i

suuri

yhtäläisyys vokalismin alalla, joku varmaankin
osittain johtuu yhteisesti suoritetuista tasoituk-

sisia; suomalais-volgalaisesta kieliyhteydestä pol-

veutuvat u. n. \ olgan kielet: tseremissi .ja

mordva (ks. n.) seka itämeren suomalai-
set kielet, joiden jälkimäistä kantakieltä nimi-

tämme k a n t a- 1. alkusuomeksi (ks. S u o-

m e n kieli). Myös kan tai appi, se kieli,

nykyinen lappi tai oikeammin nykyiset

lappalaiset kielet polveutuvat, liittyy mitä lähei-

simmin suomalais rolgalaiseen kantakieleen.

Tästä katsauksesta s. -uni k:n jakautumiseen
ii näiden kielten keskinäinen suhde, jota

voimme kuvata sellaisilla kuvallisilla esityksillä

kuin on esitetty kirjoituksessa Suomensu-
kuiset kielet.

S ti o m alai s-u grilaisten kielten
tutkimus. Jo 11)00- ja 1700-luvuilla oli oppi-

neita, joi ka tajusivat suomen, lapin ja unkarin
kielen (ensimäinen oli hampurilainen Martin Fo-
gel, k. 1C75), osittain muidenkin s.-u:n k:n
sukulaisuuden. Tämän osoitti kielen rakenteen
avulla menetelmällisessä suhteessa huomattava

iiiiTu teos „Aftinitas linguoc kungarica;

eum linguis [ennicse originis grammatice denion-

strata" (1709). Ensimäisen s.-u:n k:n systemaat-
tisen jaoit uksen esitti tanskalainen R. Eask ; tätä

jakoa ovat myöhemmät tutkijat, m. m. M. A.
Castren seuranneet, ja se pitää jonkun verran
oikaistuna vielä tänäänkin paikkansa. Teoksista,

jotka koskevat koko suom.-ugrilaista alaa, an-
saitsevat ensi sijassa mainitsemista J. Budenzin
„Magyar-ugor összehasonlitö szotär", 1873-81)

ja ,,1'gor alaklan" (suom.-ugrilainen muoto-oppi,
kesken jäänyt). Verbin tempus- ja modus-opista
on E. N. Setälä julkaissut tutkimuksen („Zur
Gesehiehte der Tempus- und Modnsstammbildung
in den finniseh-ugrischen Sprachen"). Äänneopin
alalta mainittakoon E. N. Setälän Yhteissuoma-
lainen äännehistoria" (1890-91), joka tosin var-

sinaisesti koskee kantasuomea, mutta tähtää myös
kauemmaksi, samoinkuin K. B. Wiklundin „Ent-
wurf einer urlappisehen lautlehre" (1896). Erit-

täinkin on suom.-ugrilainen kielentutkimus viime
aikoina työskennellyt n. s. astevaihtelun selvit-

tämisessä (E. N. Setälä. „t)ber quantitäts-

vveehsel im finniseh-ugrischen", esit. 1895, pai-

nettu 1896, täydennetty sittemmin useilla eri

tutkielmilla, erittäin „Uber art, umfang und al-

ter des stufenvvechsels im finniseh-ugrischen und
samojedischen", esit. 1909 ja 1912, pain. 1914).
Tärkeitä äännehistoriallisia tutkimuksia ovat jul-

kaisseet H. Paasonen (esim. „Die finnischrugrischen
s-laute", 1903, ja ,,Beiträge zur finnisch-ugrisch-

samojedischen lautlehre", aloit. 1913. vielä kes-

ken) ja Yrjö Wichmann (esim. „Zur gesehiehte der
finniseh-ugrischen affrikaten", 1911, y. m.). —
Lainasanatutkimukset on varsinaisesti pannut
alulle Vilh. Thomsen kuuluisalla teoksellaan ger-

maanilaisesta vaikutuksesta itämerensuomalai-

siin kieliin (1869) sekä antanut tälle tutkimuk
menetelmä! kuvan myöhemmässä laa-

jassa teoksessaan suomalai baltilaisista koske
toksista (1890, ks. Suomen kieli). Laaja

i^i n tämmöisistä kosketustutkimuksista
olisi tietenkin se, joka käsittelisi kaikista van

tiimpia indoeurooppalaisia lm noja suom.-ug-
rilaiseen ja myöhempiin kantakieliin, mutta
lilla alalla on menetelmällinen tutkimus vaata

alullansa (paljon erittäin huomattavia aineksin

sisältää H. .M unkäesi'n tutkimus „Arja es kaukft

zusi elemek a tinn-magyar nyelvekben", 1901) ;

sen siilin un jo sangen monipuolisesti tutkittu

myöhempiä kosketuksia: itä tomalai ten

n- kosketuksia eri indoeurooppalaisten kiel-

ten ja unkarin lain- 'la ja germaa-
nilaiselt:! taholta sekä en s.-u:ssa k:SSä tavat

tavia tui kkilais-tataarilaisia aineksia (ks. tie-

toja näistä eri s.-u:ia k:iil koskevista artikke-

leista. — Perimäisesti on suom.-ugrilaisen tut-

kimuksen menestys riippuvainen luoteltavien

itse paikalta kerättyjen ainesten saamisesta eri

s.-u:sta k:st:i. Uranuurtajina tässä aineenhan-

kintatyössä ovat olleet, M. A. Castren ja A. Re-

guly sekä myös A. j. Sjögren ja Aug. Ahlqvist.

Sittemmin on eri s.-u:ia k:iä useat tieteellisesti

koulutetut tutkijat asianomaisten kansojen kes-

kuudessa tutkineet useinkin monivuotisilla mat-
koilla; erittäin mainittakoon A. Genetz (Kuol-

lan-lappia. tseremissiä y. m.i, I. llaläsz (lappia).

B. Munkäcsi (votjaakkia. vogulia), H. Paasonen
(mordvaa, tseremissiä, ostjaakkiaj, K. B. Wik-
lund (lappia), J. Papay (ostjaikkia) . Yrjö Wich-
niann (votjaakkia, syrjääniä, tseremissiä, tinka

ria), K. F. Karjalainen (ostjaakkia), A.Kannisto
(vogulia), F. Äimä (lappia), Konrad Nielsen (lap-

pia). — Aikakauskirjoista, jotka pääasialli-

sesti tai kokonaan ovat olleet omistetut suom.
tigr. kielitieteelle ovat tärkeimmät: „Nyelvtudo
inänyi közlemenyek" („Kielitieteellisiä julkai-

suja", Budapestissä v:sta 1862 alkaen, tähän asti

43 nid.), ,,Suotn.-ugr. seuran aikakauskirja"
iv.sta 1886, 32 nid.) sekä ..Finnisch-ugrische

Forschungen" (toim. E. N. Setälä, K. Krohn ja

Yrjö \Viiliinann v:sta 1901, 14 nid.); Unkarissa
v:sta 1900 ilmestyvä „Keleti szemle" — „Revue
orientale" sisältää turkkilaiskielten tutkimuksen
ohessa myös paljon suom.-ugr. tutkimusta, sa-

moin myös Upsalassa v:sta 1906 ilmestyvä „Le
monde oriental". S.-u:n k:n sanavarastoa.

kielioppia. ja kielihistoriaa sekä kielennäyt-

teitä sisältävät teokset on etupäässä julkaistu

Suom.-ugrilaisen seuran, Suomen tiedeseu-

ran sekä Unkarin ja Venäjän tiedeakate-

miani julkaisuissa, osittain myös muualla (Sjö-

gren, Wiedemann, Hunfalvy, Ahlqvist, Budenz.
Genetz, Haldsz, Munkäcsi, Siinonyi, Szinnyei.

Friis. Qvigstad, Setälä, Wiklund, Paasonen, Wich-
maun, Karjalainen. Äimä, Patkanov, Szilasi.

Gomboez, Melich, P&pay, Fokos, Beke y. m.).

Yliopistoaineena opiskellaan s.-u:ia k:iä tie-

tenkin innokkaimmin Suomessa (vakinainen

professorinvirka suomen kielessä v:sta 1850, ensi-

mäisenä professorina M. A. Castron, jaettu kah-

tia 1892, toinen suomen kieltä ja kirjallisuutta,

toinen suom.-ugrilaista kielitutkimusta varten) ja

Unkarissa (professorinvirka unkarin kieltä var-

ten 1791, uraali-altailaista kielentutkimusta var-

ten 1872, nykyään useita professorinvirkoja!.
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unitta niitä on harjoitettu myös muissa yliopis-

toissa (professorinvirkoja Upsalassa ja Kristiaa-

niassa. luentoja pitänyt Villi. Tliomsen Kööpen-
haminassa j. n. e.). — Yleiskatsauksista mainitta-

koon se, minkä O. Donner on antanut Suomalais-
ugrilaisen seuran aikakauskirjassa" (I. missä

myös on kielikartta) sekä J. Szinnyein ..Finnisch-

ngrische Sprachwissenschaft" (Sammlung Gö-

D 1910); bibliografioja vanhemmasta ajasta:

O. Doniur. „öfversikt af den Einsk-ugriskasprak

forskningens historia" (1872), uudemmilta ajoilta

.Suoni. -ugrilaisen seuran aikakauskirjan" ensi

osissa ja aikakauskirjassa ..Kinniscli-ugrische

Forschungen" (v:sta 1900); tärkeimmät teokset

ja kirjoitukset on lueteltu J. Szinnyein teokseen

„Magyar uyelvhasonlltas" tö:s pain. 1914) liit-

tyvässä bibliografiassa. vrt. pitkin matkaa:
Suomalaisugrilaiset kansat, Suo-
mensukuiset kielet. E. N. S.

Suomalais-ugrilaisten kansain pakanallinen
uskonto perustuu sielu-uskoon. Alkeellisim-

man käsityksen mukaan ei elämä pääty vielä

kuolemassa, vaan säilyy niin kauan kuin luu-
ranko on tallella. Tämä ei koske ainoastaan

ihmisiä, vaan myös eläimiä. Paitsi luurankoon
kätkeytyy sielunvoimaa määrättyihin ruumiin-

elimiin varsinkin maksaan ja sydämeen
tai -nesteisiin, kuten vereen. Veren kierto-

kulku on aiheuttanut uskon, että „sielu" saattaa

..kulkea" ruumiissa. Sielullisten ominaisuuksien
ellisuus ilmenee siitäkin, että niitä luullaan

voitavan omaksua syömällä toisen sielua kannat-
tavat elimet. Täten uskotaan myös tapetun
vihollisen estyvän uudelleen henkiin palaamasta.
Tällainen aineellinen sielu-käsitys elävöit-
t a ä kaikki luonnonilmiöt ja -esineet. Sieluja,

jotka saattavat ruumiista irtautua, ovat

henki ja haamu. Henki „lähtee" kuoleman
tullen haihtuen ilmaan kuin ,, höyry". Huomat-
tavampi merkitys on haamulla, joka jo elämän
aikana saattaa poistua ruumiista. Tajuttomaan
tilaan joutuneesta sanotaan: ,.Hänen haamunsa
un lähteuyt". Unen aikana „haamu vaeltaa".

Myös sairauden uskotaan johtuvan siitä, että

haamu on poistunut. Tietäjän tehtävä on sen
palauttaminen (ks. Samaani). Haamusielun
eri nimet merkitsevät alkuaan varjoa, muo-
toa ja kuvaa. Varjon ynnä kuvan (esim.

vedessä) näkeminen sekä unet ja näyt ovat
tämän sielukäsityksen synnyttäneet. Haamun
poistumisen pelko kuvastuu tseremissineidon sa-

noista hänen katsoessaan peiliin : ,,Alä ota muo-
toani I" Mitä kuvalle tehdään, uskotaan tapah-
tuvan kuvatulle. Kun ihmisen haamu samalla on
hänen kuvansa, on luonnollista, että se näyt-
täytyy itse asianomaisen näköisenä. Irtonaissielu

saattaa kuitenkin näyttäytyä muussakin, esim.

perhosen, linnun, hiiren, suden, tulen, tuulis-

pään muodossa. Muunnoksille altis on varsinkin
tietäjän sielu (ks. Samaani). Ihmisen haa-
musta kehittyy helposti tämän ulkopuolella elävä
haltia, jonka uskotaan suojelevan ihmistä,
ottavan osaa hänen toimiinsa y. m. Ihmisen
kuoltua jää hänen haamunsa jälkeläisten palvon-
nan esineeksi. Myöskin eläimillä ja luon-
nonesineillä on tällainen irtonaissielu. Kun
.sielu" lähtee, kuihtuu puu. vilja surkastuu, vesi

ja maa „sairastavat". Rakennuksen ..sielun" voi

huutamalla karkoittaa. Ihmiskäden valmista-

mista esineistä irroitetaan ,.sielu" särkemällä ne
(esim. niaahaiipaniaisuhreissa). Samoin kuin
ihmisen sielusta kehittyy tämän haltia, samoin
eläimen sielusta e 1 ä i m e n h a 1 t i a ja. luonnon-
aineen sielusta 1 u o n n o n h a 1 1 i a. Lappalai
set puhuvat eri eläinlajien : karhun, peuran,
suden ja lintujen, Volgan kansat m e h i-

Iäisten haltiasta. Ihmisenkaltaisellakin met-
sänhaltialla on vielä eläintä muistuttavia piir-

teitä, esim. häntä. Vedessä elää k a 1 a n h a 1-

t i a, joka alkuaan ilmaantuu kalana ja jolla

vielä ihmisellistyttyään on „kalan hampaat".
„pyöreät silmät", ,,iso kita" y. m. Kasvilli-
suuden haltioita ovat metsiin, ruohon ja vil-

jan haltiat. Elollistetun metsän haltia on
naavaturkkinen, puiden pituinen. Virolaiset pu-
huvat eri puulajienkin haltioista. Itämerensuo-
malaisilla ovat myös eri viljalajit saaneet
oman erikoishaltiansa. Taivaallisten ilmiöiden,

valon, ukkosen, sateen y. m. synnyttäjänä on
palvottu elollistettua taivasta (ks. T a i-

vaanpalvelus). Myöhempiä ilmanhaltioita

ovat ukkosen, tähtien, tuulen ja hai
1 a n haltiat. Maata 1. ma a-e m o a on pal-

vottu kaiken kasvattajana, osaksi lastenkin anta-

jana. Rajoitetumpia maan haltioita ovat pelto-
ja pihamaa-emo. Vettä 1. vesi-emo a on
rukoiltu varsinkin hedelmällisen sateen synnyt-
täjänä. Tuli-emo, joka on liedellä palavan
tulen haltia, suojelee tulipalolta ja välittää uh-

rit. Rakennusten ,,sieluista" kehittyvät „raken-
nusten haltiat", kirkon haltia esim. on kirkon
korkuinen. — Elollistettua luonnon tuotanto-
voima akin palvotaan. Tseremissit puhuvat
viljan, karjan mehiläisten, lasten y. m. s y n-

nyttäjästä 1. luojasta. Sitäpaitsi puhu-
taan kaiken synnyttäjästä ,,suuresta luojasta".

Mordvalaisilla on tämä, muilla suomalais-ugrilai-

silla taivaan jumala, tullut vastaamaan ylintä

jumalaa. Nämä alkuaan itse luonnonilmiöiden ja

esineiden elollistamisesta kehittyneet ..jumalat"

kuvitellaan harvoin ihmispiirteisiksi eikä niiden

yleensä ajatella olevan aviollisissa tai muissa
suhteissa toisiinsa. Siksi ovat n. s. luonnonmyy-
tit suom.-ugrilaisilla kansoilla harvinaisia.

Uhreja ovat suomalaisugrilaiset toimitta

neet sekä, vainajille että luonnonhaltioille. Var-
sinaisia määräaikaisia muistajais juhlia ei

ole varhaisimpina aikoina ollut. Volgan kan-
soilla ovat sellaisiksi muodostuneet 3:s, 7:s ja

40:s „yö", usein myös vuosipäivä. Tällöin on

ollut tapana käydä vainajaa kalmistosta kutsu-

massa, toimittaa vi riuhri, sytyttää tuohuksia,

asettaa esille vainajan puku y. m. Jotkut, kuten

lappalaiset, pohjoisostjaakit ja mordvalaiset, ovat

telineet kuolleesta kuvan. Useimmiten on tällä

muistojuhlissa elävä „edustaja". Paitsi yksi-

tyisiä on yleisiäkin, kaikille sukulaisvaina jille

omistettuja määräaikaisia juhlia. Vainajain vuo-

tuinen liikunta-aika, jota eivät Oliin kansat

tunne, on kulttuurikosketuksista riippuen eri,

Volgan kansoilla kevät, itämerensuomalaisilla

syksy, lappalaisilla keskitalvi. Erikoisemman
huomion alaiseksi pääsevät perhekunnan ja su-

vun kantaisät ja -äidit sekä yhteiskunnan merkki-

henkilöt, tietäjät, sankarit Ja ruhtinaat. Näitä

haltioita ovat koti- 1. perhejumalat sekä

s a n k a r i j u m a 1 a t. kumpaisistakin

tehtiin kuvia. Lappal ai it perhe-
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jumalatkin olleen ulkona taivasalla, pohjoisilla

Oliin kansoilla nni.i id im.l ia erikois.

Muilla suomensukuisilla kansoilla ne ovat
|

eet itse asuntoon, missä niitä säilytetään vai

kodan perällä (niinkuin votjaskeilla). Myö
imin yhlci i-t sankarijumalat ovat my ohennuin

saanee! aitan tai kodan tapaisen asunnon. Usein

on niiden uhritarha aidattu. Sankarijumalille

uhrataan „alas" eli „yöhBn" päin; tavallisesti

ovat havupuut niiden uhi ainoastaan

miehet ottavat osaa uliriin.

Luonnonjumalille, joita pääasiallisesti vain

maat a vii j el e v ät kansat palvovat, teuras-

tetaan itse luonnonesineen tai ilmiön värinen

teuras, esim. maalle musta, taivaalle ja aurin-

valkoinen, härmälle harmaa. Uhripaikkana
käytetään viljavainiota tai lehtipuisia uhri-

lehtoja, jotka haivuin ovat aidattuja ja jonne

naisetkin voivat saapua. Temppeleitä ei ole luon-

nonjumalille rakennettu, ja kuvatkin näyttävät

olleen harvinaisia. Luonnonjumalille uhrataan

,,ylöspäin" eli auringon nousua kohti.

Uhripappina toimii kotoisissa uhreissa

perheenpää, jolta tämä toimi menee perintönä

vanhimmalle pojalle. Perintönä suvussa menee
usein myös sankaripyhäkön vartian virka. Uhrit
luonnonjumalille saattaa kuka hyvänsä rukous-

taitoinen mieshenkilö toimittaa. Kuitenkin on
kussakin kylässä tavallisesti erikoisia tähän toi-

meen, usein koko elinijäksi, valittuja henkilöitä.

Suuremman heimon yhteisissä juhlissa on alueen

kyläpapit itseoikeutettuja uhripappeja. Sairau-

den y. m. vastoinkäymisen tullen, milloin tietä-

jän puoleen on käännyttävä, määrää tämä uhri-

paikan, -ajan ja -teuraat sekä toimii uhripappina.
[M. A. Castren, ,,Föreläsningar i finsk mytho-
logi" (1853), J. Krohn, ,,Suomen suvun pakanal-

linen jumalanpalvelus "(1894), K. Krohn y. m.,

..Suomen suvun uskonnot".] V. Hby.
Suomalais-unkarilaiset kansat, nimitys, jota

jotkut ovat käyttäneet s u o m a 1 a i s-u g r i 1 a i-

sista kansoista (ks. t.). vrt. Suoma-
lais-unkarilaiset kielet. E. A'. S.

Suomalais-unkarilaiset kielet, nimitys, jota

jotkut tutkijat (niin vanhempina aikoina

D. E. D. Europaius, uudempina aikoina unkari-
lainen B. Munkäcsil ovat käyttäneet suoma-
1 a i s-u gr i 1 a i s i s t a k i el i s t ä (ks. t.).

E. N. S.

Suomalaisuuden liitto. Liiton syntysanat
lausui kirjailija Johannes Linnankoski Valvojan
25-vuotisnumerossa 1905. Talvella 1905-06 oli

liiton perustaminen harkittavana Kotikielen seu-

ran piirissä, ja J. V. Snellmanin 100-vuotispäi-

vänä (toukok. 12 p. 1906) se lopullisesti perus-

tettiin. Säännöt vahvisti senaatti 25 p. toukok.
1906. — Liiton tarkoitus on herättää ja vahvis-

taa suomalaista kansallistuntoa, luoda suoma-
laista henkeä sivistykseemme ja elämäntoimin-
taamme sekä edistää suomenkielistä viljelystä.

Jäseneksi pääsee jokainen, joka pitää kansalli-

sena velvollisuutenaan ja kunnianasianaan käyt-

tää suomea omana kielenään. Vuotuinen jäsen-

maksu on 50 penniä tai enemmän; perustajajäse-

neksi pääsee se, joka kerta kaikkiaan suorittaa

50 mk. tai enemmän. Liitolla on oikeus perustaa

haaraosastoja eri paikkakuntiin. Osastojen siian

nöt vahvistaa Helsingissä oleva keskustoimi-

kunta, joka 'yleensäkin hoitaa liiton asioita.

rurkeimmiksi liiton erikoistehtäviksi ovat
i i lllui -a muodostuneet nimien suomalais-

tut lumisen Iks. Nimenmuutos) ja kansal-
listan juhlien vieton edistäminen sekä suomen
kielen itujen valvominen eri aloilla. Etenkin
julkaisemalla suomalaisissa sanomalehdissä kir-

joitelmia Liitto on koettanut vaikuttaa tarkoi-

tuksensa saavuttamiseksi. V. 1916 liitto julkaisi

I osan »Suomalainen Suomi" nimistä albumiaan.
— Liitolla oli 1916 kolme rahastoa: n. s.

100-vuotisrahasto (1916 lopussa Smk. 3,601:24),
urheilurahasto 11915 Smk. 1,066:— ) ja 10-vuotis-

rahasto (1916 n. Smk. 750:—). — Haaraosastoja
oli 1915 58. Liiton ja sen osastojen yhteinen

jäsenmäärä oli 1906-15 korkein 1907, jolloin se

oli n. 6,000. ./. A. K.

Suomalaisuus ks. S u o m e n m i e 1 i s y y s.

Suomalmi, soihin muodostunut limoniittinen

rautamalmi. S. esiintyy tummanruskeina, huo-

koisina, epäsäännöllisinä kimpaleina, ks. Limo-
niitti. P. E.

Suomela, maatila (ratsutila, alustiloineen

1 Vis manttaalia, 468 ha) Vesilahden pitäjässä

Alhonlahden rannalla. Ollut jonkun aikaa Ber-

gius-suvulla. Moottoriveneveistämö (omistaja insi-

nööri E. A. Bergius). Päärakennus v:lta 1806.

— „Elinan surma" runossa Elinan kotitalo.

A. Es.

Suomen ammattijärjestö ks. Ammatti-
yhdistys, palsta 344.

Suomen arkkitehtiklubi 1. Suomen tek-
nillisen yhdistyksen arkkitehti-
ammattiklubi muodostui Teknillisen yhdis-

tyksen alaosastoksi 1892 (ensimäinen kokous
22 p. lokak.). Klubilla on v:sta 1903 oma jär-

jestyssääntönsä, joka uudistettiin ja sai Teknil-

lisen yhdistyksen vahvistuksen 17 p. jouluk.

1909. Klubin jäseneksi voidaan valita vain Tek-

nillisen yhdistyksen jäseniä, jotka jollakin

rakennustaiteen alalla ovat kyvyllä toimineet.

Sen asioita hoitaa 7-jäseninen johtokunta, joka

valitaan vuodeksi. Klubi on m. m. laatinut ja toi-

mittanut painosta urakkasopimuskaavan (4 eri

laitosta: 1895, 1900. 1907, 1916, viimeisen yhteis-

työssä Suomen rakennusmestariliiton Helsingin

osastojen kanssa), sääntöjä kuormituksia ja aine-

kestävyyksiä varten (1909), järjestyssäännöt

arkkitehtuurikilpailuja varten (1893; uusi laitos

1899). työjärjestyksen palkintolautakuntaa var-

ten mainittujen kilpailujen varalle (1899), aine-

määräyksiä kirvestöitä varten (1893 ja 1894),

normaalimitat tiilejä varten (1897). malleja

kattotiilejä varten (1902), perusteet arkkitehdin-

palkkioiden määräämiseksi (1895; uusi laitos

1901), samoin palkintotuomarinpalkkioiden mää-
räämiseksi (1906). Klubin aloitteesta julkais-

tiin ..Suomalainen rakennuskalenteri" (1898).

Yhdessä Suomen rakennusmestariliiton kera

klubi julisti 1914 normaaliovien ja -ikkunoiden
piirustuskilpailun, jonka tuloksena on ilmesty-

nyt ..Suomalaisia normaaliovia ja -ikkunoita"

(1915). Klubi on eri kerroin ollut mukana tar-

kastamassa ehdotuksia Helsingin rakennusjärjes-

tykseksi, antanut lausuntoja kunnallisissa raken-

nusyrityksissä noudatettavasta urakkajärjestel-

mästä y. m., työnalaisena ovat normaalimääräyk-
set rakennusaineita varten (yhdessä kahden
muun yhdistyksen kera). Klubin aloitteesta

perustettiin 1903 aikakauskirja ..Arkitekteu",
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joka erillään olevaua osana kuuluu ,,Suomen tek-

nillisen yhdistyksen keskuBtelemuksiin". Klubi

on järjestänyt kaksi yleistä suom. arkkitehtuuri-

näyttelyä Helsinkiin (1907 ja 1914). ollut mukana
järjestämässä useimmat maamme arkkitehtuuri

kilpailuista sekä eräitä. Venäjällä. Klubi on
vuorovaikutuksessa Pietarin. Moskovan, Tuk-
holman, Kristiaanian ja Kööpenhaminan arkki

tehti-järjestöjen kanssa. Klubin ensimäinen
puheenjohtaja oli Seb. Gripenberg, ensimäinen
sihteeri Hugo Lindberg.

B. B-a.

Suonien asiain komissioni ks. Suomen
asiain komitea.
Suonien asiain komitea, valmistelukunta, joka

käsitteli hallitsijan ratkaistaviksi meneviä Suo-

men asioita. Pietariin asetettiin lokakuussa 1809
komissioni, jonka piti tarkastella ja tutkia sekä
sellaisia Uuden Suomen asioita, jotka lakien

mukaan tulivat hallitsijan ratkaistaviksi, että

Vanhan Suonien kuvernementtia koskevia järjes-

täniiskysymyksiä. Tämä, tav. Suomen asiain
komissionin nimellä tunnettu, suurimmaksi
osaksi ven. miehistä kokoonpantu valmistelu-

kunta ei voinut tyydyttävästi täyttää tehtä-

väänsä ja lakkautettiin lopulla vuotta 1811.

Samalla perustettiin S. a. k. Valtiosihteeri Mikael
Speranskij oli ehdottanut uutta komiteaa, jonka
jäsenistä puolet olisi ollut venäläisiä, puolet suo-

malaisia, mutta K. M. Armfelt esitti mielipiteen,

että perustettava komitea oli kokoonpantava
yksinomaan suom. miehistä, ja hänen kantansa
tuli määrääväksi. Johtosäännössä, joka vahvis-

tettiin 6 p. marrask. 1811, säädettiin, että komi-
tean puheenjohtaja seka jäsenet, joita oli oleva

vähintään kolme, nimitettiin Suomen asukkaista.

Komiteassa oli tarkastettava ja valmistettava
asiat, jotka maan perustuslakien ja hallituskon-

seljin ohjesäännön mukaan riippuivat hallitsijan

välittömästä ratkaisusta. Valtiosihteerin, joka
myös kuuluu komiteaan, tuli esitellä komitean
valmistamat asiat hallitsijalle, mutta esittelyissä

piti myös komitean puheenjohtajan olla läsnä.

Hallitsijan ratkaistua asiat ilmoitettiin päätök-
set komiteassa, jonka oli huolehdittava niiden toi-

mittamisesta asianomaisille. Komitea sai käsit-

telyissään käyttää ruotsin kieltä, mutta diaarit ja
pöytäkirjat oli heti venäjäksi käännettävä. Hal-
lituskonseljille menevät toimituskirjat oli laa-

dittava venäjäksi, mutta ruotsinkielinen käännös
oli niihin liitettävä. V:n 1812 alussa lisättiin

komitean jäsenlukua yhdellä jäsenellä Viipurin
läänin muuhun Suomeen yhdistämisen johdosta.

S. a. k:n perustamisen jälkeen poistuivat puut-
teellisuudet, jotka olivat siihen saakka val-

linneet hallitsijalle menevien asiain käsittelyssä.

Asioita pohdittiin perusteellisemmin ja ne kul-

kivat joutuisammin kuin ennen, valmisteluissa

otettiin tarkoin huomioon Suomen lait ja risti-

riitaisuudet hallinnossa vältettiin. Mutta toiselta

puolen määräävä vaikutusvalta alkoi etenkin
Armfeltin ollessa puheenjohtajana siirtyä komi-
tealle. Sen täten esiintyessä toimintansa ensi

aikoina tavallaan hallituskonseljille rinnakkai-
sena hallituksena syntyi riitaisuuksia sen sekä
hallituskonseljin ja kenraalikuvernöörin välillä.

Hallintolaitoksen uudistamista koskevien ehdotus-
ten yhteydessä ehdotettiin myös komitean lak-

kauttamista. Nämä ehdotukset eivät toteutuneet.

Mutta kun manifestilla maalisk. 17/29 p:ltä 1826
Suomen asiain esittelyjärjestys muutettiin, lak-

kautettiin, nähtävästi kenraalikuvernööri Zak-
revskijn vaikutuksesta, S. a. k. ja asiain hoito
liitettiin valtiosi h teeri n vi ra st oi h-. Ilallitussuun-

nau alkaessa muuttua Aleksanteri II: n hallituk-

sen ensi vuosina, asetettiin ministeri-valtiosihteeri

A. Armfeltin ehdotuksesta uusi S. a. k. Sitä
koskevassa, 8 p. huhtik. 1857 annetussa manifes-
tissa ilmoitetaan hallitsijan tahdon olleen, että

hänen suom. alamaisensa säilyttäisivät koskemat-
tomina heille perustuslakien ja asetusten mukaan
tulevat oikeudet ja edut, ja jotta hallitsija voisi

täydellisemmin perehtyä asioihin oli S. a. k.

perustettu, niin että valtaistuimen lähellä olisi

paitsi ministeri valtiosihteeriä muitakin maan
lainsäädäntöön, lainkäyttöön ja hallintoon pereh-

tyneitä miehiä. Komitean tuli valmistaa niitä

asioita, jotka hallitsijan käskystä sille jätettiin.

Puheenjohtajana oli ministerivaltiosihteeri, jäse-

niä oli neljä, joista yksi oli ministerivaltiosihtee-

rin apulainen, muut kolme nimitettiin kerrallaan

kolmeksi vuodeksi ja kaksi niistä senaatti sai

kenraalikuvernöörin kera ehdottaa senaatin jäsen-

ten, kuvernöörien tai muiden korkeimpien virka-

miesten joukosta. Komitean toiminta jatkui nel-

jättä vuosikymmentä, kunnes se manifestilla 13

p:ltä toukok. 1891 lakkautettiin seur. lokak.

1 p:stä lukien. A". W. R.

Suomen ayrshireyhdistys ks. Karja n-

jalostus.
Suomen deputatsioni ks. Suomalainen

lähetyskunta.
Suomen eläinlääkäriyhdistys, jonka tarkoi-

tuksena on aikaansaada lähempää yhteyttä Suo-
men eläinlääkärien kesken sekä työskennellä koti-

eläinten terveyden- ja sairaanhoidon edistämiseksi

maassamme, on perustettu 1892. Jäseneksi (nyk.

n. 140) on oikeutettu pääsemään jokainen Suo-

messa laillistettu eläinlääkäri, joka kerta kaik-

kiaan suorittaa 150 mk. pääsymaksun tai 15 v:n
aikana 15 mk. suuruisen vuosimaksun. Yhdis-

tyksen asioita hoitaa 3-miehinen johtokunta ja

varsinainen kokous pidetään säännöllisesti kerran
vuodessa sekä ylimääräisiä tarpeen vaatiessa. Par-

haillaan on tekeillä uusi sääntöehdotus, joka mel-

koisesti eroaa nykyään voimassa olevista sään-

nöistä. — Yhdistys on toiminta-ajallaan tehnyt

moniaita tärkeitä aloitteita eläinlääkärikunnan
aseman parantamiseksi ja eläinlääkintälaitoksen

kehittämiseksi maassamme sekä voimiensa
mukaan avustanut viranomaisten tämänsuuntai-
sia pyrkimyksiä. Kp.
Suomen evankelinen seura, per. uskonpuhdis-

tuksen 300-vuotisriemujuhlan yhteydessä (vars.

perustajia olivat arkkipiispa Tengström, rovasti

llancken y. m.). ,,Seuran tarkoituksena on, sekä

halpaan hintaan myydä, että köyhille kanssa-

kristityille lahjoittaa pieniä präntätyitä jumali-

sia kirjoja, ja niinmuodoin Suomessa
autuudestansa haluttomia Evankeliumin elävään

tuntoon ja totiseen kristillisyyteen" (31 p. lokatc.

1818 vahvistettujen sääntöjen 1 §). Tarkoituk-

sensa mukaisesti seura on varsinkin kyläluku-

tilaisuuksissa jaellut suuret määrät kirjasiaan,

joita, on ilmestynyt lähes 200 eri numeroa suo-

men ja ruotsin kielellä. Viime aikoina

kuitenkin on viettänyt hyvin hiljaista elän

K. O
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Suomen faktoriliitto, kirja- ja ki

\

sekä kemigrafisissa laitoksissa toimivien työn-

lohta jien yhdistys. Perustettu 1909 119

Il9i0i. Liitolla <.n liautausapun n

1 13 liiscntM. I n.

Suomen graafillisen teollisuuden harjoittn-

jain liitto, kirja- ja kivipaino ikä kemi-

grafisten taitosten työnantajayhdistys. Perustettu

1006. Kuuluu Suomen yleiseen työnäni liittoon,

Jäseniä i 1910) 98, s. o. a. 90 ' i aiki ta porva
rillisista työnanta jist I mmat osal

kaita Suomen takkovakuutusybtiössä. Liitolla oi

sairaus ja hautausapurahasto jäseniään ja hei

ilän palveluksessaan oi tajia varten.

Li Ln.

Suomen gummitehdas o.-y. ks. Suomen
k u m i t e h «1 a s.

Suomen hammaslääkäriseura perustettiin 10

p. buhtik. 1893 prof. M. Äyräpään ja lianiin,

kiiri V. Olanderin aloitteesta. Perustajia oli 10.

ensimäinen puheenjohtaja M. Ayräpää. Jäsen-

määrä (1916) 144. Kokoontuu kerran kuukau-
dessa lukukausien aikana, toimittaa vtsta 191)4

omaa julkaisua: „S. h:n toimituksia. Finska
tandläkaresällskapets Eörhandlingar". E. O.

Suomen herttua, arvonimi, joka 1284 annet-

tiin kuningas Maunu Ladonlukon veljelle Pen-

tille (k. 1291). Sittemmin tämä arvo oli Valde-

mar Maununpojalla 1302-18, tunnetulla ruots. yli-

myksellä Pentti Algotinpojalla 1353-57, Kustaa
Vaasan pojalla Juhanalla 1556-68 ja viimemai-
nitun pojalla Juhanalla 1590-94 (tuli sitten Itä-

Göötanmann herttuaksi). Kustaa (II) Aadolfilla

oli perintöruhtinaana Suomen suuriruhti-
naan arvo 1607-11 ja samoin Kustaa IV Aadol-
fin pojalla Kaarle Kustaalla 1802-05. E. O.

Suomen herttuakunta perustettiin ensi ker-

ran 1284 Maunu Ladonlukon veljelle Pentille

(k. 1291), ja se käsitti varmaankin pääasiassa
Turun linnaläänin. Sitten se 1302 annettiin

Maunun pojalle Valdemarille. Ainoa Suomen
herttua, joka tosiaankin on herttuakunnassaan
oleskellut ja sen hallitusta hoitanut, on Juhana
1550-63. Hänen herttuakunnaksensa Kustaa I

määräsi 27 p. kesäk. 1556 Varsinais-Suomen,
Satakunnan ja Ahvenanmaan, jonka lisäksi vielä

seur. v. annettiin Raaseporin lääni (eli läntinen
Uusimaa) ynnä Vihdin ja Lopen pitäjät. Kun
Juhana kesällä 1563 Turun linnassa otettiin van-
giksi, kadotti hän herttuakuntansa, mutta häntä
sanottiin kuitenkin senkin jälkeen Suomen hert-

tuaksi, vrt. Suomen herttua. E. O.

Suomen herttuatar, nimitys, jota on käy-
tetty kauneudestaan tunnetusta Eva Merthenistä
(ks. t.).

Suomen historiallinen seura perustettiin eri-

tyisenä yhdistyksenä 25 p. helmik. 1875, oltuansa
v :sta 1864 olemassa Suom. kirjallisuuden seuran
osastona. Sen perustajat olivat F. J. Rabbe, Yrjö
Koskinen, S. G. Elmgren, K. A. Bomansson ja

K. F. Ignatius. Sen tehtävänä on edistää Suo-
men historian ja tämän aputieteiden harjoitta-

mista, julkaisemalla sitä koskevia tutkimuksia ja

lähteitä ja varain niin salliessa jakamalla apu-
rahoja tarkoitustensa hyväksi. Seuran jäseniksi

kutsutaan kansalaisia, jotka julkaisuillaan ovat
edistäneet Suomen historian tieteellistä tutki-

musta; jäsenten korkein luku oli ensin määrätty
15:ksi, tätä nykyä se on 24. Seuran vuosipäivä

i j mäpäiva 9 p, ma 1 1 askuuta.
i .m ja laajin julkaisu on ..Historial-

linen \il.i to" uin rja, joka sisältää

lyhyempiä tutkimuksia ja a iakirjoja Suomen
historian \ii.M emiseksi ja jota (1016) on ilme*

tynyl 25 o aa. Sitä pail i seura on painattanut
•n

; ippaleita Suomen historiaan",

joista mainittakoon 1808-09 vuosien tapan
valaisevat Buxhoevdenin ja Sprengtportenin kir

jeenvaihdot, Turun yliopistot torin van
tummat pöytäkirjat, Jaakko Teitin valitualuel

telo j. n. e. Eril een ulkaistu I udenmaan
hopea veroluettelo v:lta 1571, II. Biaudefn
kirjakokoelma paavinistuimen ja Ruotsin väli-

sistä suhteista kuudennentoista vuosisadan jälki

puoliskolla y. m. Erityisesti on mainittava ..Bio

grafinen nimikirja" (1879-83), joka syntyi sen

ran aloitteesta ja muutamien sen jäsenten toi-

mittamana. — Seuran rahastoina ovat nykyään
F. ,i. Rabben testamenttaama rahasto 10.000 mk.,
vähitellen syntynyt yleinen rahasto n. 25,000 mk.
ja rahasto asiakirjain julkaisemista varten valtio-

laitoksemme perustamisen ajoilta n. 8,500 mk.
K. O.

Suomen huoneenhallitusseura ks. Suomen
talousseura.
Suomen hypoteekkiyhdistys ks. Pankki,

palsta 184.

Suomen höyrylaivaosakeyhtiö (Finska
ängfartygs aktiebolaget; lippu: sini-

nen, valkoinen, sininen vaaka-
suorassa, kirjaimet F. A. A. vai

koisessa ; savupiipussa kaksi

valkoista vyötä) Helsingissä on
maamme suurin ja tärkein

laivayhtiö. Sen perustivat 1883

Lars Krogius vanh. Helsingistä,

W. Hackman ja Eugen Wolff
Viipurista sekä I. Taucher ja

C. E. Forsell Vaasasta. Yrityk-
sen tukemiseksi valtio antoi

300,000 mk: n lainan, aluksi

korottomana, sitten 4%:sena.
1884 585,000 mk. Sam. v. yhtiön
vat „Sirius" ja „Orion''

ton. brutto) aloittivat

(S.H.)

Suomen höj ry-

laivaosakeyhtittn
lippu.

Osakepääoma
ensimäiset lai-

(yhteensä 2,160 rek.-

kulkunsa Suomen ja

Englannin välillä, kulkien talvella, kuten yhtiön

alukset myöhemminkin tekivät, rahdeissa Väli-

merellä ja Länsi-Intiassa. Alhaisten rahtien,

ankaran kilpailun ja sotahuhujen painostamaa
neljää vaikeaa alkuvuotta seurasivat rahtimark-

kinoiltaan loistavat 1888-90 (laivaston tarve vii-

nin kuljetuksessa Välimerenmaista viinikirvan

hävittämään Ranskaan oli tavattoman suuri), jol-

loin yhtiön laivasto lisättiin 10 aluksen ja

10,919 brutto rek.-tonnin suuruiseksi, osakepää-

oma 1,800,000 mk:ksi (1890) ja jolloin (1889i

aloitettiin säännöllinen laivaliikenne Espanjan-
Ranskan-Suomen linjalla (200,000 mk: n valtion-

avustus). Seuraavana nelivuotisena pulakautena
(huonot rahamarkkinat, katovuodet Suomessa,
satama- ja kaivostyöläisten lakot Englannissa,

tullisota Saksan ja Venäjän välillä sekä kolera

Venäjällä) yhtiö huonoista liikennetuloksista (kah-

tena v. ei voitu lainkaan jakaa osinkoa) huoli-

matta laajensi laivastoaan ja sen toimintapiiriä;

1891 uudet, jäätämurtavat höyrylaivat ..Urania"

ja „Astrsea" aloittivat säännölliset, viikottaiset

vuorot Hangon-Kööpenhaminan-Hullin linjalla ja
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senr. v. yhtiö, ostettuaan 6 Suomen-Ruotsi n

välillä kulkevaa höyryalusta, ryhtyi harjoitta-

maan säännöllistä liikennettä Pietarin-Siiomen-

rukh. .Iinan reitillä. Samoin yhtiö avasi Etelä-

ni h unen -Ta lii n nan-SI ett iiii n ja Suomen-Tallinnan-
Riian linjat. V. ISO:', muodostettiin johtokunnan
toiminnan tukemiseksi vahvistettu johtokunta.

Osakepääomaa korotettiin, niin että se 1893 oli

3,110,000 mk. Laivaston lisäämistä jatkettiin

erittäin suotuisana nelivuotiskautena 189."> 98;

1899 se käsitti 27 höyryalusta, yhteensä 29,976

brutto rek.-ton., arvoltaan Smk.' 11,976,393:56.
Vv. 1899 1 ;

n 1 12 liikennettä ei enää laajennettu,

vaan päinvastoin keskitettiin ja vahvistettiin,

jotenka yhtiö saattoi vaurioilta kestää 1903-04

vallinneen harvinaisen valkean ajan. Silloin oli,

|>aitsi ulkomaisten. Ameriikan salamista (pula-

kausi Ameriikassa) Eurooppaan siirtyneiden lai

vojen kilpailua, kestettävä myöskin kotimaisilta

taholta virinnyt tuhoisa kilpailu Hullin (varta-

vasten perustettu Nord-yhtiö, joka lopulta kui-

tenkin murskattiin) ja Suomen-Tukholman lin-

jalla (Bore-yhtiö, jonka kanssa vihdoin tehtiin

liikenteen jakosopimus) . Sittemmin yhtiön kehi-

tys on tasaisesti edistynyt, vain lyhyiden, ajoit-

taisten huonompien kausien keskeyttämällä.

Ennen Suurvaltainsodan puhkeamista 1914 yhtiö

omisti 34 alusta, yhteensä 43.233 rek.-ton. brutto

lii matkustajahöyryalusta, 17.114 rek.-ton. ja
'23 rahtihöyryalusta. 26.119 rek.-ton. brutto), 24,727

rek.-ton. netto, arvoltaan Smk. 15,780.574:22.

Henkilökuntaan kuului 978 henkeä. Suurvaltain-

sodan aikana yhtiön taloudellinen asema yhä var-

mistui, vaikka laivasto miinaonnettomuuksnn.
myöntien y. m. kautta vähenikin. Viimeisen

tilinpäätöksen muk. 31 p. jouluk. 1915 yhtiön

koko omaisuuden arvo oli Smk. 23.439.339: 44
alukset Smk. 12.218,900:— )

ja v:n liikenne-

tulot Smk. 11.010.483:28, josta puhdasta tuloa

Smk. 5.089,850:82. Osinkoa jaettiin 15%
5,900,000 mk: n pääomalle. Rahastoja oli: vara-

rahasto 300,000 mk., vakuutusrahasto
Smk. 2,059,551:41 (v:n voitosta siir-

rettiin lisäksi 800.000 mk.), luokitus-

rahasto Smk. 164,535:04 (siirrettiin

lisäksi 390.000 mk.), käyttörahasto
Smk. 1,868,858:24, osingon järjestely-

rahasto 130,000 mk. (lisäksi Smk.
2.004,577 : 49) ja langattoman sähkölen-

nättimen hankkimisrahasto 100,000 mk.
Perustettavaan päällystön ja miehistön

orvi. eläkerahastoon siirrettiin 75,000 mk.
V. 1916 S. h:n haltuun joutui Suomen

toisen suuren laivayhtiön, Vaasan-Pohjanmeren
höyrylaivayhtiön osake-enemmistö. Sam. v. osake-
pääoma korotettiin 10,000,000 mk:aan. — Yhtiön

naiseen johtokuntaan kuuluvat Lars Krogius
nuor. toimeenpanevana johtajana (v:sta 18S4I.

valtioneuvos Mauritz Hallberg puheenjohtajana,
insinöörit Ossian Donner ja Gustaf Zitting, kon-
suli Frans Stockmann. sekä varajäseninä
I!. F. von Willebrand ja varatuomari Ernst
Krogius. — V. 1914 S. h:n laivat kulkivat seu-

raavia säännöllisiä linjoja: Etelä-Suomen-Pohjan-
lahden kaupungit. Pietari-Etelä-Suomi-Tukholma,
Turku-Tukholma, Helsinki-Tallinna Stettin. (Hel-

sinki-) Hanko-Kööpenhamina-Hull, Tukholma-Tal-
linna-Pietari, Suomi-Riika. Bremen-Suomi, Antver-
peu-Suomi, Rotterdam-Suomi, Lontoo-Suomi. Midd

(SH.)

lesbro-Xevveustle-i : ra ugemouth-Suomi,
Espanja l'ortugal-Bordeaux-La Rochelle-Le Hi
Suomi.

S. h:n merkitys maamme taloudellisen elämän
kehitykselle on ollut sangen suuri: sen toimin
nan tuloksena on Suomen ja ulkomaiden sat >

main välisen säännöllisen laivaliikenteen joutu-
minen suomalaisiin käsiin, riippuvaiseksi yksin

omaan Suotuen taloudellisista eduista. Siten
maamme elinkeinot, varsinkin teollisuus ja kar-

janhoito, ovat mahdollisimman suuressa määrässä
voineet nauttia säännöllisen laivaliikenteen tar-

joomista eduista. Tärkeä on etenkin Hangon-
Kööpenhaminan-Hullin linja, jolla yhtiö v:sta
1891 on \ 11 ipil itivt si iniudhsl i, vnkottilBta
talviliikennettä (vain 21 vuoroa 5 v:na jäänyl
lääesteiden takia suorittamatta). Vasta sen
kaulta Siionien voi sai Englannin markkinoilla
varman jalansijan. V. 1903 yhtiö varusti Hullin
laivoilleen jäädytyslaitteet. — Maallemme eduksi
on luettava myöskin siirtolaisliikenteen väliltä

misen joutuminen yhden vakavaraisen suom.
yhtiön käsiin. — Valtiolta S. h. on saanut kaik-
kiaan 560,000 mk. avustuksena, 150.000 mk. vuo-
sittain S v:n aikana postin kuljetuksesta Turnu-
Tukholman linjalla sekä 3.047,500 mk. pienikor-

koisina lainoina. (Juhlajulkaisu ..Finska ängfar-
tygs aktiebolaget 1884-1908" 1 1 000) .j /;. E. h.

Suomen julkisia sanomia ks. Sanoma-
lehti, palsta 779.

Suomen kaarti ks. Kaartinpataljoona.
Suomen kadettikoulu ks. Kadettikoulu.
Suomen kalastusyhdistys, 1891 perustettu,

yleinen, koko maata käsittävä yhdistys, jonka
tarkoituksena on kalastuselinkeinon kaikin-

puolinen elvyttäminen ja kehittäminen. Nauttii

valtioapua. Yhdistyksen asioita hoitaa 7-jäseni-

nen johtokunta. Julkaisee v:sta 1892 kansan-
tajuista aikakauslehteä ,,Suomen kalastuslehti"

(.,Fiskeritidskrift för Finland") ja v:sta 1912
tieteellisempää vuosikirjaa ,,Suomen kalatalous"

(„Finlands fiskerier"). On sitäpaitsi toimittanut
useita tilapäisjulkaisuja, kuten ,,Neuvoja kalas-

tuksen hoidossa" (Carl Cederström), ..Silakan

suolaamisesta ja muunlaisesta säilyttämisestä"

(O. Reuter) ja ..Kalastuksen hoito" (Ose. Nord
qvist). Tehnyt aloitteen m. m. nykyisen kalas-

tussäännön aikaansaamiseksi. Vv. 1892-1904

maksanut palkintoja saukon, Saimaan hylkeen,

kalasääsken, kaakkurin ja kuikan tappamisesta.

Toimeenpannut maamme kolme yleistä kalastus-

näyttelyä (Helsingissä 1896, Savonlinnassa 1898

ja Turussa 1901) sekä sitäpaitsi ottanut erilai-

silla näyttelyesineillä osaa useihin maanvilje-

lys- ja paikallisiin kalastusnäyttelyihin. Saaris-

tolaisten keskuudessa yhdistyksen useina syk-

syinä pitkin merenrannikkoa toimeenpanemat
silakka näyttelyt ovat yleisesti tunnettuja. Aloit

tanut 1916 kokeilutoiminnan Kiskossa Kosken
tehtaan järvillä. Antanut useita stipendejä.

V. 1898 yhdistys otti palvelukseensa ensimäisen

assistentin, v:sta 191:) assistentteja on ollut

neljä, jotka pitävät luentoja ja esitelmiä < -r

i

osissa maata, toimittavat kalabiologisia tutki-

muksia, avustavat kala tämisessä

j. n. e. Yhdistyksen neuvontatoiminta oli vilk-

kain 1913-14, jolloin yhdistys 1911 hyväkay-

miensä uusien en mukaan, jotka se-

naatti kuitenkin 1915 hylkäsi, oli keskusliit-
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fcona maamme kalastajaliittojen ja kalastus]

myksiin nähden myös maanviljelys- ja talous-

seurojen kesken, mitkä järjestämiinsä luento-

y. m. tilaisuuksiin käyttivät yhdistyksen apua.
— Selonteko yhdistyksen 25-vuotisesta toimin-

nasta on ,,Suninen kalatalouden" 4 : unessa (1916)

niteessä. E. E-a.

Suomen kansa, laajemmassa, valtiollisessa

merkityksessä kaikki Suomen asukkaat (ks.

Suomi), ahtaammassa, kansat, merkityksessä
suomenkieliset suomalaiset, myös Suomen rajain

ulkopuolella asuvat (ks. Suomalaiset).
Suomen kansallisteatteri ks. Kansallis-

teatteri.
Suomen kansanopistonopettajain yhdistys,

per. 1905, nykyisten ja entisten kansanopiston
opettajain järjestö, joka tarkoittaa kansanopisto-

toimen edistämistä. Jäsenten vuotuisen maksun
(2 mk.) lisäksi yhdistys saa useimmilta kansan-
opistoilta vuosittain 20 mk. toimintansa tukemi-

seksi. S. k. y:n toimesta kansanopistot ottivat

yhteisesti osaa Kuopiossa 1900 pideltyyn yleiseen

maanviljelysnäyttelyyn, jossa niillä oli erityinen

paviljonki. S. k. y. julkaisee yhteiskirjaa ,, Suo-

malainen kansanopisto" (ilmestynyt I ja II) ; on
myös pannut vireille huomattavia aloitteita kan-
sanopistojen talouden tukemiseksi. N. Lka.
Suomen kartta. Vaikka Suomi nimi esiin-

tyy jo keskiaikaisissa karttateoksissa (Clavuksen
1472 painetussa, Nicolaus Douiksen 1482 paine-

tussa), on maamme asema niin väärin esitetty

ja ääriviivat, aivan tuntemattomat tai puuttuvat
kokonaan, ettei niissä voi katsoa Suomen karttaa
olevankaan. Jacob Zieglerin 1532 painetussa kar-
tassa merkitään jo Suomi norj. ja ruots. meren-
kulkijoilta saatujen tietojen mukaan merien
ympäröimäksi, Ruotsin itäpuolella olevaksi nie-

meksi, mutta muodoltaan niin virheellisenä, että

se voidaan tuntea ainoastaan asemansa perus-

teella. Paikannimiä on 11. Suuri askel eteen-

päin on Olaus Magnuksen maailmankuu-
lussa karttateoksessa Carta marina (1539) oleva

Suomen kartta. Mutta harvaan asuttu sisämaa
esiintyy kartalla suhteettoman pienenä monipitä-
jäisen rantamaan rinnalla. Suomenlahden tässä-

kin kartassa virheellinen suunta esiintyy vielä-

kin virheellisempänä niissä kartoissa, jotka sillä

vuosis. Pohjoismaista tehtiin, ja joiden kaikkien
esikuvana oli Olaus Magnuksen kartta. Muita
huomattavimpia virheellisyyksiä tässä kartassa
oli Suomen leveysasteasema: maamme on sijoi-

tettu 67° ja 90° välille pohj. lev. Samoinkuin
muihin senaikuisiin karttoihin on tähänkin kar-
tan valaisemiseksi piirretty lukuisia historialli-

sia tapauksia, elinkeinoja y. m. esittäviä kuvia.
Hollantilaisten merenkulkijain kartoissa (Hak-
Iuytin 1599, van Salinghenin 1601) huomataan
edistystä ainoastaan rannikkojen kuvaamisessa.
Ensimäinen tieteellisiin mittauksiin perustuva ja

siten edeltäjiään verrattomasti tarkempi karttu
maastamme on Andreas Bureuksen 1626
julkaiseman karttateoksen Orbis arctoi nova et

acourata delineatio yhteydessä (hiukan jälkeen-

päin) julkaistu. Siinä on korjattu paljon edel-

listen virheitä, mutta sisämaan vesistöt ja pinta-

suhteet ovat suuresti harhaan viepiä. Sillä ja

seur. vuosis. toimitettuihin maanmittauksiin ja

erikoiskarttoihin sekä vartavasten toimitettui-

hin mittauksiin perustuu S. G. H er m el in in

aikaansa nähden mainio karttateos (valmist.
>.'.', 1807). Siihen kuuluvan Suomen sekä .Suo-

nien läänien erikoiskartat valmisti C. P. Häll-
ström 1798-99. Tässä, samoinkuin edellisissä ja

pilkan aika Etavissa kartoissa esitetään kor-

keussuhteel virheellisesti: epämääräiset veden-
jakajat on merkitty selvinä vuorijonoina, sel-

lon edistyessä kertyi vähitellen yhä
llisempi aineisto maanjakokarttoja (mitta-

kaavassa 1:2,000-1:16,000), joiden perusteella

maanmittaushallituksessa 1840-50-luvuilla valmis-

tettiin pitäjä- 11:20,000) ja kihlakunnankarttoja
11:100,000). Asteverkkoon sovittamista tähti

tieteellisesti määrättyjen kiinnepisteiden avulla

käytettiin ensi kerran Cl. W. Gyld€nin joh-

dolla maanmittaushallituksessa laadittaessa Suo
nien yleiskarttaa (mittakaava 1:400,000, 30 leh-

teä, julkaistu 1863-72), joka vuosi vuodelta paran-
nettuna yhä vieläkin on kaikkien Suomea kos-

kevien karttateosten pohjana. Se ei kuitenkaan
tarkasta ja jo melkein täydellisestä maanmitta-
reiden työssä kokoontuneesta aineistoista huoli-

matta koskaan voi tulla kaikkia vaatimuksia vas-

taavaksi niinkauan kuin geodeettiset perustyöt
(ks. Astemittaus, Geodesia) eivät ole

tarpeeksi tarkat ja laajat ja niinkauan kuin
korkeusmittaukset ovat aivan puutteelliset. Kor-
keusmittauksia on tosin jo 1860-luvulta alkaen
suorittanut ven. topografikunta (karttalehdet

mittakaavassa 1:42,000), mutta työ on rajoit-

tunut vain Etelä-Suomeen, eivätkä karttalehdet

ole yleisön saatavissa. — Suomen geologinen

komissioni on julkaissut geologisia karttoja
Etelä- (mittakaava 1 : 200,000) ja Keski-Suomesta
(1:400,000). Suomea ympäröivistä meristä on
valmistettu merenkulkijoita varten merikortteja

(viime vuosisadalla; ensimäiset kartat Suomen
meristä ovat 1700-luvulta, joista parhaat ovat

amiraali Nordenankarin 1788-91 julkaisemat),

sekä tärkeimmistä sisävesistä reittikarttoja.

Muista erikoiskartoista mainittakoon Suomen
maantieteellisen seuran 1901 julkaisema, Han-
nes Gebhardin toimittama Yhteiskunta-
tilastollinen kartasto. Käsikarttoja
ovat valmistaneet Eklund ( 1840) , I n b e r g
(1875), TJschakoff (1898) y. m. Paraikaa jul-

kaistaan mittakaavassa 1:100,000 kihlakunnan-
karttoja, joista osa jo on valmistunut. Ainoa
laatuansa on Suomen maantieteellisen seuran
julkaisema Suomen kartasto, käsittäen

karttoja, kartogrammeja sekä diagrammeja maa-
tamme koskevan tieteellisen tutkimuksen kaikilta

eri aloilta. Se on ilmestynyt kahdessa painok-

sessa 1899 ja 1910 (julkaistu 1911). Jälkimäinen,
suuresti laajennettu sisältää 55:llä karttalehdellä

17 karttaa. 233 kartogrammia, 28 diagrammia ja

38 kaupungin asemakaavaa, jotapaitsi karttaa

valaisevassa kaksiosaisessa teksti kirjassa on

8 karttaliitettä. (E. E. K.)

Suomen kasvatusopillinen yhdistys, maamme
opettajien ja muiden kasvatusta harrastavien

kansalaisten yhdistys. Kysymys tällaisen yhdis-

tyksen perustamisesta herätettiin ensimäisessä

yleisessä koulunopettajien kokouksessa Hämeen-
linnassa kesäkuussa 1863. Tätä kehoitusta nou-

dattaen silloinen kasvatusopin professori Z. J.

Cleve sam. v:n marraskuussa kutsui yleisen

kokouksen Helsinkiin, ja 18 p. marrask. 1863

yhdistys perustettiin. Sääntöjen mukaan tuli ole-
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maan keskusyhdistys. 12 p. Iokak. 1804 jiirjes-

täytynyt n. s. keskusosasto, Helsingissä ja

haaraosastoja maaseudulla. Jäseniksi voivat liit-

tyä opettajat, vanhemmat sekä muutkin kasva-

tusta harrastavat kansalaiset. Keskusosasto

kokoontuu kerran kuussa lukukausien ajalla.

Haaraosastot saavat järjestyä sangen itsenäisesti.

Yhdistykseen on kuulunut etupäässä oppikoulu-

jen opettajia. [Kasvatusop. yhd. aikakausk. 1864.]

O. M-e.

Suomen kauppa-asiamies ks. Kauppa-
asiamies.
Suomen kauppapankki ks. Pankki, palsta

1S3.

Suomen kauppavaltuuskunta ks. Kauppa-
valtuuskunta.
Suomen kauppavaltuuston keskusvaliokunta

ks. Kauppavaltuuskunta.
Suomen kaupungit. Kaupunkilaitos on maas

samme alkanut kehittyä jo pakanuuden aikana.

Ainakin .yhdestä muinaisesta kaupungista on sel-

viä jälkiä olemassa, mm. Räisälän Tiurinlinnasta.

Länsi-Suomessa olleisiin kaupunkeihin taas viit-

taavat erinäiset muistotiedot, kuten tarinat Tei-

jan ja Hahlon kaupungeista (Kokemäenjoen var-

rella). Kikatan kaupungista (Halikossa). Varmaa
on joka tapauksessa, että Kokemäenjoen varrella

sekä Turun ja Viipurin tienoilla on jo ikivan-

hoista ajoista ollut muinaissuomalaisilla tärkeät
kauppasatamat kaupungiualkuineen. Kaukaisten
aikojen hämäriin häipyy myöskin Käkisalmen
synty. Kaupunkeja omine järjestettyine hallituk-

sineen lienee maassamme kuitenkin ollut vasta
1300-luvulta alkaen. Turulla oli oma pormesta-
rinsa ja raatinsa ainakin jo 1324, ja Ulvila (sit-

temmin Pori) sai kaupunki-erioikeutensa 1365.

Näihin aikoihin, 1350-luvulla, sai Ruotsi-Suomi
myöskin ensimäisen yleisen kaupunkilakinsa,
jossa kaupunkien hallinto järjestettiin saksalai-

sen mallin mukaan. Turun ja Ulvilan lisäksi oli

maassamme keskiajalla kaupunkeja, joilla oli

varsinaiset kaupunkioikeudet: Porvoo, Viipuri,

Rauma ja Naantali. Tärkein oli Turku, joka
Ruotsinkin silloisiin kaupunkeihin verrattuna oli

huomattava sekä väkilukunsa että yleisen varal-

lisuutensa puolesta. Tukholman rinnalla oli

Turku toinen päätapulipaikka koko valtakun-
nassa. Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Pohjan-
lahden kaupunkien täytyi viedä tavaransa joko
Turkuun tai Tukholmaan. Myöskään eivät ulko-

maalaiset kauppa-alukset saaneet purjehtia Turun
ohitse. Erikoista loistoa antoi Turulle myöskin
se seikka, että se oli kirkollisen ja maallisen
hallinnon keskus. Turun jälkeen oli Viipuri
maamme tärkein kaupunki, vaikkakin se vasta
1403 sai erioikeutensa. Varsinkin Viipuri alkoi

aivan keskiajan lopulla saavuttaa merkitystä,
uhaten kilpailullaan jo Venäjän kaupan välit-

täjän Tallinnan valta-asemaa. Muut keskiajan
kaupunkimme eivät sen sijaan osoittaneet mitään
huomattavampaa elinvoimaa. Ulvilan kehitykselle
oli Turun kasvava ylivalta pahana esteenä. Rauma
taas, vaikka sitä suosituinkin kaikenlaisilla eri-

oikeuksilla, jotka tekivät sen kaupan kokonaan
vapaaksi Turusta, ei sittenkään jaksanut saavut-
taa huomattavampaa kukoistusta. Naantali ja

Porvoo olivat miltei kokonaan vailla merkitystä.
Kaupunkiemme asukkaiden varsinaisena elin-

keinona oli keskiajalla kauppa. Erittäinkin

11. DT. Painettu '/,, 16.

oli tavaranvaikto mahtavien Eansa kaupunkien
kanssa maallemme tärkeä. Tämän lisäksi alkoi

myöskin Venäjäin kaupalla nila merkitystä, suun.

uiteltiinpa jo Viipuria Venäjän kaupan tapuli-

paikaksi. Ulkomaisista paikkakunnista olivat

varsinkin Tallinna, Lyypekki ja Danzig vilkkaassa
HikeykteydessS kaupunkiemme kanssa. Ulkomaan-
kaupan vilkkautta todistaa myöskin se, että

Danzigilla oli oma kaupanedustus Turussa.
Pääasiallisesti vietiin meiltä viljaa, voita, vuotia

ja nahkaa, turkiksia, lihaa, kalaa, osmundirau-
taa, hylkeenrasvaa, hevosia, tervaa, puuastioita,

y. m. s., ja tuotiin suolaa, humaloita, maltaita,

viinejä, mausteita ja kaikenlaisia teollisuustuot-

teita. Kaikki ulkomaankauppamme ei kuiten-

kaan näiinä aikoina ollut keskittyneenä kaupun
keihimme. Rannikkoseutujen asukkaat ja saa-

ristolaiset veivät itse tuotteitaan Tukholmaan ja

Tallinnaan, ja Pohjanmaalla kiivi paljon vieraita

kauppiaita ostamassa tavaroita suoraan maalai-

silta. Varsinkin oli Tornion ja Oulun tienoilla

tärkeitä markkinapaikkoja, joihin kerääntyi pal-

jon ulkomaalaisia kauppiaita. — Teollisuudella

oli sensijaan näinä aikoina kaupungeissamme
vähän merkitystä. Käsityöläisiä oli kuitenkin

jo Turussa ja Viipurissa, kuten kultaseppiä, suu-

tareita, räätäleitä, tynnyrityöntekijöitä j. n. e.

Rauma taas oli tunnettu pitsiennypläyksestä ja

Naantali sukankudonnasta.
Kuinka suuri asukasluku keskiajalla oli kau-

pungeissamme, siitä ei ole tarkkoja tietoja säilynyt.

Joka tapauksessa ne, nykyajan kaupunkeihin ver-

rattuina, olivat aivan pieniä. Niinpä arvioidaan

Turussa keskiajan lopulla olleen n. 2,500 ja Vii-

purissa 1,400 asukasta. Muissa kaupungeissa oli

asukkaita vain satamäärin. Muutenkin silloiset

kaupunkimme tarjosivat nykyajan silmillä kat-

sottuina varsin vaatimattoman näyn. Huomatta-
vimpia rakennuksia olivat Turussa ja Viipuris-

sakin vain julkiset rakennukset, kuten linnat,

kirkot, luostarit ja prelaattien sekä muutamat
rikkaimpien kauppiaiden asunnot; suurin osa

väestöstä sensijaan asui pienissä, turvekattoisissa

puumajoissa. — Kaupunkiemme liike-elämään ja

hallinto-oloihin painoi keskiajalla leimansa saksa-

laisen aineksen valta-asema. Turun porvarilli-

sista nimistä esim. oli keskiajalla saksalaisia 110,

ruotsalaisia 94 ja suomalaisia 58. Yleensä olivat

rikkaat suurkauppiaat saksalaisia. Myöskin por-

mestarit ja raatimiehet olivat enimmäkseen sak-

salaisia. Vähitellen alkoi kuitenkin suomalainen-

kin aines nousta vaikutusvaltaan. Turussa oli

vat Suurpää ja Karvatasku suurkauppiaita, jotka

olivat hyvin tunnettuja Itämeren keskiaikaisessa

kauppamaailmassa, ja Viipurissa taas tapaamme
keskiajan lopulla raadin jäseninä suomalais-

nimisiä henkilöitä, kuten pormestari Pitkä

Lammen ja raatimies Teivon. — Vilkkaan kaup
pansa turvin olivat keskiajalla kaupungeistamme
ainakin Turku ja Viipuri edistyneet huomatta-

van elinvoimaiseni. Tätä lupaavaa alkua ei kui-

tenkaan kehitys lähinnä seuraavina vuosisatoina

kaikin puolin vastannut. Hallituksen holhoava

talouspolitiikka, joka 1600-luvulla. muuttui täj

delliseksi kauppapakoksi. kahlehti liiaksi liike

elämän vapaata kulkua ja tuli senvuoksi monessa

suhteessa esteeksi kaupunkiemme kehitykselle.

1500-luku. Uudenajan alkaessa eivät kaup-

piaamu aempää kuin koskialallakaan vieneet
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itse maamme tuotteita kaukaisempiin kulutus-

paikkoihin eivätkä tarvitsemiaan ulkomaantava
roita ostaneet suoraan valmistusmaasta, Uiko
maankauppamnio oli edelleenkin Hau a kaupun
kicn välitettävänä. Itämerenkin purjehdul

olivat kauppiaamme vähemmän halukkaita; mie-

luimmin he odottivai kotonaan hansalai ia kuin

lähtivaM itse kauppamatkoille näiden luo. Näin

jäi luonnollisestikin pääosa tavaranvaihdolla

ansaittavasta voitosta kansalaisille, suureksi

vahingoksi kaupunkiemme vaurastumiselle. Iata

epäkohtaa ryhtyi Kustaa Vaasa pontevasti kor-

jaamaan. Kaupungit saivat lukuisia kohotuksia

ryhtyä harjoittamaan pitkänmatkan purjehdusta

Hollantiin, Englantiin. Ranskaan, Portugaliin,

Espanjaan j.n.e. Vastapainoksi Tallinnalle, joka

harjoitti vilkasta kauppaa Suomenlahden ran-

nikkoseutujen rahvaan kanssa, perustettiin uusia

kaupunkeja, kuten Tammisaari 1528 ja Helsinki

1550. Kustaa Vaasa ei kuitenkaan tässä kauppa-
politiikassaan ottanut riittävästi huomioon pai-

kallisia oloja eikä luonnollisen kehityksen tar-

vetta, vaan ryhtyi liika jyrkillä ja väkivaltai-

silla toimenpiteillä ohjaamaan kaupunkiemme
kauppaa uusille urille. Kerta toisensa perästä

annettiin asetuksia, joissa kiellettiin kaikki

kauppa Hansa-kaupunkien kanssa, lainkaan otta-

matta lukuun sitä seikkaa, että kotimaisilla kaup-

piaillamme ei vielä ollut edellytyksiä tulla toi-

meen omin neuvoin. Kauppiailtamme puuttui

tarpeellisia pääomia, ulkomaista luottoa ja yleistä

kauppa-asiain tuntemusta ottaakseen ulkomaan-
kaupan kokonaan omiin käsiinsä. Kuvaavaa ta-

valle, millä kaupunkejamme kohdeltiin, oli myös-
kin asukkaiden hankkiminen vasta perustettuun
Helsinkiin. Ankarilla toimenpiteillä pakotettiin

Rauman, Ulvilan, Tammisaaren ja Porvoon asuk-

kaita muuttamaan tähän uuteen kaupunkiin,
mutta muutaman vuoden päästä sallittiin heidän
kuitenkin palata entisiin koteihinsa, sittenkuin

kuningaskin, itse paikalla käydessään, oli tullut

vakuutetuksi Helsingin aseman epämukavuudesta.
Seurauksena Kustaa Vaasan kansallisesta poli-

tiikasta oli kyllä, että kotimainen kansanaines
saavutti kaupungeissamme entistä suuremman
merkityksen. Myönnettävä on, että Turun ja Vii-

purin kauppa voimistui tuntuvasti 1500-luvulla.

Myöskin vilkastui suomalaisten oma kauppapur-
jehdus. Mutta toiselta puolen olivat kuninkaan
liian jyrkät toimenpiteet usein suoranaiseksi hai-

taksi kaupunkiemme ulkomaankaupan kehityk-
selle. Yksin asetuksien kautta ei kaupan vapaa
kulku ottanut muuttuakseen. Sataluvun loppu-

puolella sattuneet melskeiset ajat vaikuttivat
nekin kauppaan epäedullisesti. Kuninkaan kai-

kista ponnistuksista huolimatta ei myöskään Hel-
singistä tullut Suomenlahden rannikolle kukois-

tavaa kauppakeskustaa, joka olisi ollut riittävänä

vastapainona Tallinnalle. — Mitä teollisuuteen

tulee, oli sen merkitys kaupan rinnalla edelleen-

kin pieni. Joka tapauksessa oli se kuitenkin
1500-luvulla huomattavasti edistymässä. Käsityö-
läisten luku lisääntyi tasaisesti, ja lähelle Turkua
perustettiin 1540-luvulla maamme ensimäinen
tehdaslaitos, Kallisten kangastehdas, jossa valmis-

tettiin tunnettua Turun kangasta. Muutenkin
edistyi teollisuus tänä aikana Turussa enemmän
kuin muissa kaupungeissa. Varsinkin sai se

Turussa vauhtia Juhana herttuan loisteliaan

hovin aikana. Samoinkuin kauppaa haittasivat

kuitenkin teollisuuttakin loppupuolella satalukua
levottomat ajat.

1 6 0-1 u k u. Kaupunkilaitoksemme historiassa

on 1000 luku monessa siilitiessä tärkeä kehitys-
kausi. Tänä aikana ei ainoastaan syntynyt maa-
liamme lukuisa joukko uusia kaupunkeja, vaan
myöskin kaupunkien sisäisiä ja keskinäisiä asioita

käsittelevä lainsäädäntö kehittyi suureumoisesti.
— Heti sataluvun alu i avara Pohjanmaa sai

ensimäiset omat satamakaupunkinsa, Ouluu ja

Vaasan, joista edellinen perustettiin 1605, jälki-

mäinen 1606. Näiden kaupunkien tarkoituksena
oli olla tapulipaikkoina kaukaisille Pohjan perille,

viedä -ulkomaille paikkakunnan tuotteita, kuten
puutavaraa, tervaa, turkiksia, traania ja vuotia

ja helpottaa tuontinsa avulla Pohjois-Suomen
väestölle suolan y. m. tarveaineiden saantia.

Tämän lisäksi perustettiin pitkin maamme ran-

nikoita useita kaupunkeja ,,talonpoikaispurjeh-

duksen" poistamiseksi, nim. Tornio (1620), Raahe
(1649), Kokkola (1620), Pietarsaari (1653), Uusi-
kaarlepyy (1620), Kristiina (1649), Uusikaupunki
(1616) ja Vehkalahti (1653, sittemmin Hamina).
Sisämaan maalaiskauppaa varten taas perustettiin

Hämeenlinnan (1638), Savonlinnan (1639) ja Lap-
peenrannan (1649) kaupungit. Erikoisen kaupunki-
ryhmänsä sai vielä Itä-Suomi „venäläiskaupan"
ohjaamiseksi laillisiin uomiin. Jo vanhoista ajoista

olivat Venäjän karjalaiset harjoittaneet maas-
samme vilkasta kulkukauppaa taivaltaen Viipu-

rin ohitse Kajaanin kautta Pohjanmaalle ja

kauaksi Länsi-Pohjaankin. Maahan he toivat

palttinaa, sarkaa, silkkiä, rohdinlankaa, kaiken-

laista nahkatavaraa, vieden taas maasta puh-
dasta rahaa, vaskea, ketun, saukon, jäniksen ja

oravan nahkoja. Kun he kaikkialla möivät tava-

loitaan ja ostivat maan tuotteita ohit-se porva-
riston, kavalsivat tullia ja tekivät ..kaikenlaista

laittomuutta", koetti hallitus parhaansa mukaan
saada heidän kaupankäyntinsä keskitetyksi kau-
punkeihin. Tätä varten perustettiin Laatokan
rantamille Käkisalmen lisäksi, joka Ruotsin val-

taan tultuaan sai kaupunki-erioikeudet 1650, Tai-

paleen, Kurkijoen, Sortavalan (1632) ja Salmin
kaupungit sekä Lieksajoen suuhun Brahea, Poh-
jois-Savon keskustaan Kuopio ja pohjoisemmaksi
Kajaanin linnan viereen Kajaanin kaupunki
11051). Näin lisääntyi kaupunkiemme luku 1600-

luvulla lähes nelinkertaiseksi. Sitäpaitsi muu-
tettiin Helsinki uuteen paikkaan, ja Koivistolle

päätettiin perustaa uusi tapulikaupunki, vaikka-

kaan tämä hanke ei tullut toteutetuksi.

Kaupunkilainsäädännöstä ansaitsee huomautta-
mista varsinkin v:n 1619 sääntö „kaupunkien
hallituksesta", vv:n 1614, 1617 ja 1636 säädök-

set kaupunkien purjehduksesta ja kaupasta,

v:n 1622 asetukset kaupunkien pikkutullista,

lihakaupasta, kaupustelijoista y. m. s. sekä

vv:n 1621 ja 1669 asetukset käsityöläisten

ammattikunnista. — Kaupunkien hallinnosta anne-

tussa asetuksessa lueteltiin ne virkamiehet, jotka

kaupungeissa tulee olla ja selitettiin niiden teh-

tävät. Jokaisella kaupungilla tuli tämän „sään-

uön" mukaan olla pormestarinsa, raatimiehensä,

kämnerinsä, kaupunginkirjurinsa ja varastokir-

jurinsa. Näiden lisäksi voitiin palkata vielä syn-

dikus, jos se katsottiin tarpeelliseksi. Rakennus-
toimintaa ja katujen, siltojen ja laiturien kun-



325 Suomen kaupungit 326

nossapitoa i alvomaan oli joka kaupunkiin otettava

kaksi kaupungin rakennusmestaria. Palotoimen
järjestämiseksi oli jokainen kaupunki jaettava nel-

jään piiriin, ja kullekin näistä määrättävä kaksi

päällysmiestä, joiden toimena oli myöskin pitää

huolta siitä, että porvarikaartilla oli kunnolliset

aseet. Vielä tuli kaupungeissa olla pormestarin

ja raadin käskyjä täyttämässä vallintaan kaksi

kaupunginpalvelijaa, ja näiden lisäksi merikau-

pungeissa satamavabteja (bryggckijkare). Yleis-

ten kunnankokouksien sijaan, jotka olivat, olleet

..•päjärjestyksellisiä ja vallattomia sekä hyljek-

sittäviä ja häpeällisiä" määrättiin kaupungin
asioista neuvottelemaan 48-benkinen valtuusto.

Raha-asiain boitoa varten oli joka kaupunkiin
valittava 7-henkinen rahatoimikamari, jonka tilit

tuli tarkastaa 12-henkinen lautakunta. Vielä

asetus sisälsi säädöksiä kunnallistaksoituksesta,

kaupungin omaisuuden hoidosta, porvariksipää-

systä, elinkeinojen valvonnasta ynnä monesta
muusta asiasta.

Tämän ajan lainsäädäntö sisälsi varsin tark-

koja määräyksiä kaupungeissa harjoitettavista

elinkeinoista. Käsityöläisten oli järjestyttävä

ammattikunnittani eikä kukaan heistä saanut
harjoittaa muuta kuin yhtä ammattia. Joka
ammattikunnalla oli omat varsin tarkat sään-

tönsä ja jokainen muodosti lujan järjestön sekä
sisään- että ulospäin. Myöskin kauppiailla oli

vastaavanlaiset järjestönsä. Yleensä meni yksi

tyisten toiminnan säännöstely sangen pitkälle.

Käsityöläisillä oli omat taksansa, joiden mukaan
he saivat ottaa työstään ja tavarastaan maksun.
Kukaan muu ei saanut lahdata elukoita kuin
kaupungin lahtari ja kaiken lahtaamisen tuli

tapahtua kaupungin teurastamossa, jollainen oli

perustettava joka kaupunkiin; olutta ei saanut
eikä kaljaakaan valmistaa edes kotitarpeiksi

kukaan muu kuin laillinen oluenpanija, ja viran-

omaisten oli pidettävä huolta siitä, että kussa-

kin kaupungissa oli riittävän suuret panimot ja

tarpeeksi oluenpanijoita. Kaupustelijaan, jotka

etupäässä möivät maalaistuotteita, tuli harjoittaa

kauppaansa vain määrätyillä paikoilla tarkan val-

vonnan alaisina. Omituisen leimansa antoi tämän
l kaupunkien liikenteelle piktutullin kanto,

joka kohdistui kaikkiin maalta tai muista kau-
pungeista tuleviin tavaroihin. Kaikki kaupungit
olivat ympäröitävät aitauksilla, niin ettei kukaan
ajaen tai kulkien tai veneellä päässyt kau-
pungista ulos tai sisään muuta kuin määrättyjen
porttien kautta, joista jokaisen vieressä oli pieni

tullihuone virkailijoineen ja vahteineen. Ennen-
kuin kukaan pääsi tavaroineen kaupunkiin, olipa
sitten kysymyksessä pieni kantamus tai kuorma.
tullattiin tavarat ja merkittiin kirjoihin, mistä
ne olivat ja kenen. Jos maalainen tahtoi kulkea
kaupungin kautta tavaroineen purkamatta lain-

kaan kuormaansa, ei hänen tarvinnut suorittaa
mitään tullia, mutta hänen täytyi ajaa kau-
pungin läpi vahtisotamiehen saattamana. Tosin
kyllä jo ennenkin oli yksityisten elinkeino-
vapautta monella tavoin rajoitettu, mutta vasta
nyt IGOO-luvulla tämä holhoava säännöstely
kehittyi ajan taloudellisia käsityksiä täysin vas-
taavaksi.

Samaten kuin yksityisten kaupunkien asukkai-
den toiminta oli tarkoin säännösteltyä, oli myös-
:in kaupunkien keskinäinen asema hallituksen

järjestelyn esineenä. Kuten yksityiselle asuk-
kaalle, oli kaupungeillekin osoitettava oikea
|iaikkansa kansantaloudessa. K listanakin jaet-

tiin kaupungit kahleen pääryhmään: tapuli-
ja m aakaup unke i hi n, Edelliset, saivat
harjoittaa ulkomaankauppaa, jälkimäiset sen-

sijaan eivät. Tapulikaupunkejakin oli vielä kahta
lajia, sellaisia, joiden ulkomaankauppa oli täy
sin vapaata, ja sellaisia, jotka vain itse ja vain
omilla laivoillaan kävivät ulkomaankauppaa,
mutta joihin ulkomaalaisia kauppiaita ei saanut
tulla. Täysiä tapulikaupunkeja oli meillä 1614
asetuksen mukaan Turku ja Viipuri, ja toisen

luokan tapulikaupunkeja Pori, Tammisaari, Hel-
sinki ja Porvoo. V:n 1617 asetuksessa korotet-

tiin Helsinki ja Porvoo täysien tapulikaupunkien
joukkoon ja toisen luokan tapnlikaupungeiksi
määrättiin Pori, Rauma, Tammisaari, Uusikau-
punki, Käkisalmi ja Taipale. Tähän ulkomaan-
kauppaan vapauttavaan suuntaan ei kehitys kui-

tenkaan enää myöhemmin jatkunut, vaan päin-

vastoin vähennettiin taas v:n 1636 asetuksessa
tapulikaupunkien lukua. Helsinki ja Porvoo sai-

vat siirtyä takaisin toisen luokan tapulikaupun-
kien joukkoon, ja Pori, Rauma ja Uusikaupunki
muutettiin maalaiskaupungeiksi. Turun ja Vii

purin lisäksi sai maamme kuitenkin v. 1638

uuden täyden tapulikaupungin, silloin perustetu»
Santahaminan, joka sittemmin siirrettiin Söi
naisiin ja sieltä Katajanokalle 1640, jolloin seb

nimeksi pantiin Uusi-Helsinki. Seur. v. saivat

sitäpaitsi Pori, Rauma ja Uusikaupunki luvan
viedä ulkomaille puuastioita. Näistä maamme kol-

mesta täydestä tapulikaupungista tuli Turun olla

Länsi-Suomen ja Pohjanmaan, Uuden-Helsingin
Hämeen ja Uudenmaan ja Viipurin Itä-Suomen
varsinaisena tuonti- ja vientipaikkana.

Paitsi sitä että ulkomaankauppa näin keski-

tettiin muutamiin kaupunkeihin, koetti hallitus

myöskin kotimaankaupan tarkoin jakaa kaupun-
kien kesken. Kaikki kulku- ja maalaiskauppa
oli kiellettyä

;
jos maalaiset tahtoivat myydä

tuotteitaan, oli heidän vietävä ne paikkakuntansa
kaupunkiin tai määrätyille markkinoille, jotka

usein olivat varatut määrätyille kaupungeillt
Kaupungit saivat kyllä käydä kauppaa keske
nään, mutta toinen ei saanut ostaa tai myydä
suoraan toisen piiriin kuuluvalle rahvaalle. Tor
nion, Oulun ja Vaasan kaupungit eivät sitii

paitsi saaneet purjehtia edes kotimaisillakaan

kauppamatkoilla Turkua ja Tukholmaa pitem

mälle vv:n 1614 ja 1617 kauppa-asetuksien mu
kaan. Valvoakseen, ettei heidän kauppaoikeuk
siaan loukattaisi, olivat kaupungit oikeutetut

palkkaamaan erikoisia kierteleviä vahteja (utrij-

dare och beslagskarlar).

Tätä suurenmoista ulkonaista järjestelmää l

kuitenkaan todellisuudessa vastannut mikään
kaupunkiemme kukoistava edistyminen. Noissa

monissa ja yksityiskohtaisissa säädöksissä oli

liika vähän otettu huomioon olevien olojen ja

luontaisen kehityksen vaatimuksia. Sen sijaan

että ne olisivat olleet edistyksen voimakkaina

kannattajina, tulivat ne vain liike-elämää kai

lehtivaksi pakoksi, joka puolitoista vuosisataa oli

ehkäisevä kaupunkiemme vaurastumista ja kehi-

tystä. Niin tarkasti kuin yksityisten elinkeinon-

harjoittajain ja kaupunkien toimiala olikin mää-

ritelty, ei taloudellisessa elämässä kuitenkaan
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koittanut entistä paremman järjesty]

päinvastoin keskenäinen kateus, rettelöimi-

nen ja yleinen tyytymättömyj kohusi ylimmil

leen. Myöskään ei liike-elämän vapaa kulku ollut

hallil ui. m mää i :m k sillä oh jattavi .1 kei aotekoi-

siin uomiin. Kaikista ankarista kielloista ja

vahtimisista huolimatta maalaiskauppa ja veuä-

läisten kulkukauppa jatkui edelleen ohi kau-

punkien, BEimoinkuin maakaupunkien salapurjeh-

das ulkomaille. Suosituille tapulikaupungeillem-

mekaan ei 1600-luku ollul kukoistavan kaupan
aikaa. Näille oli kyllä suotu sumia etuoikeuksia

muiden kaupunkien kustannuksella, mutta nekin

vuorostaan joutuivat vielä suurempien etuoikeuk-

sien poljettaviksi. u ulkomaankaupan
vieläkin paremmin keskitetyksi perusti hallitus

useilla kaupan aloilla n, s. komppanioita, joista

kukin sai oman alansa kokonaan yksinoikeudek-

seen. Näin perustettiin suolakomppania, terva

komppania, vaskikomppania, t upakkakomppania,

y. m. Varsinkin olivat terva-, tupakka- ja Säola-

komppaniat suureksi vahingoksi kaupunkiemme
kehitykselle. Lisäksi rasittivat kauppaa korkeat

tullit. Kaiken lisäksi tulivat maamme kaupungit
syrjäytetyiksi Ruotsin kaupunkien rinnalla tapuli-

oikeuksien jaossa. Kun Ruotsissa v:n 1636 ase-

tuksin mukaan oli 8 täyttä tapulikaupunkia, oli

niitä meillä vain kolme, ja näistäkin yksi, Hel-

sinki, perustettu paikkaan, joka ei sille ollut varsin

sopiva. Sen sijaan sellaiset kaupungit kuin Oulu
ja Vaasa, joilla oli mitä parhaimmat tapulikau-

puugin edellytykset, saivat pysyä maakaupun-
keina. Seurauksena siitä, että Pohjanmaan kau-
pungeilla ei ollut purjehdusoikeutta ulkomaille,

oli niiden kaupan suuntautuminen Tukholmaan
Turun ohitse. Tätä kaupunkiemme riippuvai-

suutta taas osasivat Tukholman porvarit kaikin
tavoin käyttää hyväkseen polkemalla maamme
tuotteiden hinnat mielensä mukaan ja kiskomalla
kohtuuttoman korkeat hinnat tavaroista, joita

tänne oli tuotava. Hyöty Pohjanmaan kaupun-
kien kaupasta tuli näin jotenkin kokonaan Ruot-

sin eikä Suomen hyväksi. Kuvaavaa on joka
tapauksessa, että maamme tapulikaupungeista
vain Viipurin kaupalle koitti 1600-luvulla kukois-

tuksen aika. Helsinki sen sijaan jäi vähäpätöi-
seksi pikkukaupungiksi, ja Turun kauppa suoras-

taan herpaantui. Kun 1500-luvun loppupuolella

tulleiden ja menneiden laivojen luku saattoi

Turun satamassa nousta vuodessa 50:eenkin, oli

niiden luku 1600-luvun alkupuolella enää vain
20-30 ja vuosisadan lopulla vieläkin pienempi.
Haamme tärkein kauppakaupunki oli 1600-luvulla

Viipuri.

Paremmin kuin kauppa edistyi kaupungeis-
samme 1600-luvulla teollisuus. Varsinkin käsi-

teollisuus alkoi huomattavasti kehittyä. Turussa
oli käsityöläisiä 1600-luvun loppupuolella muuta
mia satoja, Viipurissa noin satakunta. Kummas-
sakin näistä kaupungeista oli kymmenkunta
ammattia jo siksi varttunutta, että ne olivat saat-

taneet perustaa oman paikallisen ammattikun
tansa, mihin vaadittiin vähintään 4 (3) mesta-
ria. Myöskin tehdaslaitoksia syntyi siellä täällä

kaupunkeihin tai niiden välittömään läheisyyteen.

Asukasluvultaan olivat kaupunkimme Uinu

luvulla vielä varsin pieniä. Turussa, joka oli

hallituksen keskus ja koulu- sekä yliopistokau-

punki, nousi asukasluku 1600-luvun puolivälissä

5,000 :een, Viipurit I aan; kaikissa
muissa kaupungei san a ukasluku jäi alle

tuhannen. Lukuisista kaupungeistamme (kaik

iaan Jo lähes 30) vietti moni aivan riutuvaa
chmii Osa nnctä itsestään hävisikin vähitellen

olemattomiin. Niin kiivi toisen luokan tapuli

kaupungin Taipaleen. Salmin, Kurkijoen. Bra
hean ja Kuopion. Hallituskin jo ajatteli sata-

luvun lopulla kaupunkien luvun vähentämistä.
Pietarsaari ja Haalii- määrättiin loso siirrettä

vaksi johonkin toiseen kaupunkiin, Lappeenranta
tuomittiin menettämään kaupunkioikeutensa h;*:;

Tammisaari 1602 ja Torniotakin uhkasi sama
kohtalo. Nämä käskyt kuitenkin unohtuivat.

1 7 0-1 u k u. Kaupunkien rauhallisen kehityk-

sen keskeytti pitkiksi ajoiksi Suuri pohjan sota.

Sekin vähäinen varallisuus, mikä kaupunkeihimme
oli ehtinyt kertyä menneinä kauppapakon aikoina.

hävisi nyt kokonaan. Ensin oli kestettävä vuosi-

kymmen rasittavaa sotaverotusta, sitten tuli meri
kaupunkeihimme ankara rutto, joka esim. Turusta
tappoi ainakin kolmannen osan asukkaista, ja

lopuksi kukkuroi onnettomuuden vihollisen raa-

kojen sotalaumojen maahantulo ryöstöilleen, polt-

toineen ja pakkoverotuksineen.
Siitä lamatilasta, jonka Iso viha toi mukanaan,

jaksoivat kaupunkimme rauhallisten olojen palat-

tua vain hitaasti kohota. Edelleenkin oli sitä-

paitsi kauppa pakko estämässä vapaata kehitystä.

Ponnistukset sen poistamiseksi tai edes lieventä-

miseksi eivät vielä vuosikymmeniin johtaneet

mihinkään tuloksiin: ei edes yhtä ainoata omaa
tapulikaupunkia katsottu voitavan myöntää laa-

jalle Pohjanmaalle. Vasta 1760-luvulla oli kau-
pungeillemme kaupan alalla parempi aika koit-

tava. Edullinen ei myöskään ollut niiden kau-
punkiemme asema, jotka vv:n 1721 ja 1743

rauhanteoissa olivat joutuneet Venäjän puolelle

rajaa, ne kun olivat tulleet erilleen entisistä

kauppa-alueistaan. Niinpä oli Viipurin tärkein

vientitavara ollut Pohjois-Karjalassa ja Savossa
valmistettu terva, jonka saanti nyt kokonaan
tyrehtyi.

Sen sijaan alkoi teollisuus voimistua kau-

pungeissamme jo ensi vuosikymmeninä rauhan
jälkeen. Kotimaisen teollisuuden elvyttäminen
tuli Ruotsin hallituksen erikoisen huolehtimisen

esineeksi, ja tätä suosiota sai maamme teolli-

suuskin jossain määrin osakseen. Varsinkin hal-

litus pyrki edistämään suuryrittelyä, kuten
kutoma- ja tupakkamanufaktuurilaitoksia. Kau-
punkeja kehotettiin sitä paitsi raaka-aineiden

saannin helpottamiseksi viljelemään tiluksillaan

tupakkaa, pellavaa, hamppua, värikasveja y. m. s.

ja perustamaan lammastarhoja. Jo 1730-luvulla

alettiinkin kaupunkeihimme perustaa uusia teol-

lisuuslaitoksia ja 1740 sai Turku erityisen halli-

ja teollisuusoikeuden. Myöskin melkoisia tupakka-
istutuksia syntyi paikoitellen, kuten Turkuun.
Helsinkiin ja Pietarsaareen, johon 1762 perus-

tettiin vielä nykyisin siellä toimiva tupakka-
tehdas. Loppupuolella 1700-lukua oli esim. Tu-

russa yli kymmenen eri manufaktuurilaitosta eli

..tehdasta".

Enemmän kuin mikään muu hallituksen toimen-

pide oli kumminkin 1700-luvulla omansa kau-
punkiemme vaurastumista edistämään kauppa-
pakon tuntuva lieventäminen asetuksella 3 p.

jouluk. 1765. Täydelliset tapulioikeudet luvattiin
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nyt Porille, Vnasallp, Kokkolalle ja Oululle. Sen
lioiksi saivat Kristiina, Uusikaarlepyy, Pietar-

saari ja Raahe oikeuden pitää omia varasto-

paikkoja näissä uusissa tapulikaupungeissa, ja

Uusikaupunki, Kuuma, Naantali. Tammisaari ja

Porvoo saivat luvan käydä ulkomaankauppaa
muillakin tuotteilla kuin puuastioilla Itämeren ja

Suomenlahden piirinä. Keinotekoisesti kauan sul-

jettuna ollut, liike pääsi nyt. lopultakin vapaaksi.

Koko Pohjois- ja Sisä-Suomen viennille ja tuon-

nille avautui nyt Pohjanmaan kaupunkien kautta

esteetön kulku. Erittäin pian elpyikin näiden
uusien kauppaoikeuksien turvin kaupunkiemme
ulkomainen kauppapurjehdus. Ennen pitkää oli

jo kaukopurjehdus täydessä käynnissä Hollantiin.

Englantiin, Hanskaan, Espanjaan, Portugaliin ia

Välimerelle, vieläpä kauemmaksikin. Samalla

alkoi nousun aika koko ulkomaankaupallemme.
Maailmanmarkkinain yleinen asema kehittyi

maallemme erittäin edulliseksi 1700-luvun lopulla,

ailloin puhjenneiden sotien vaikutuksesta kun
maamme varsinaisten vientitavaraan, tervan ja

puuaineiden, kysyntä tavattomasti kohosi. Ensin
piti markkinain kiinteyttä yllä Ameriikan vapaus-

1773-83, sitten Ranskan vallankumous ja Na-
poleonin sodat. Eannikkokaupunkiemme varaili

Buus kasvoi suuresti näiden suotuisain markkina-
suhteiden vallitessa, ja tänä aikana laskettiin

perustus useiden porvarissukujemme rikkauksille.

Myöskin kaupunkiemme luku lisääntyi 1700-

luvulla. Korvaamaan Haminan menetystä perus-

tettiin jo 1745 Degerbyn täysi tapulikaupunki,
jonka nimeksi sittemmin tuli Loviisa. Elinkeino-
elämän elvyttämiseksi sisämaassa perustettiin

Kustaa III:n toimesta Kuopio 1777 ja Heinola
sekä Tampere 1779. Heinola ei kuitenkaan vielä

saanut mitään kaupunkierioikeuksia ja Kuopio-
kin vasta 1782. Tämän lisäksi sai Pohjanmaa
1785 uuden merikaupungin, Kaskisen, jolle myön-
nettiin täydet tapulioikeudet 1792. Kaikki
nämä uudet kaupungit, jotka perustettiin Kus-
taa III :n aikana, saivat sitä paitsi oikeuden har-

joittaa elinkeinojaan vapaasti, ilman kauppa- ja

ammattipakkoa. — Se nousun aika mikä kau-
punkiemme kehityksessä oli koittanut 1700-luvun
jälkimäisellä puoliskolla, kuvastui ennen kaikkea
niiden väkiluvun huomattavassa kasvamisessa.
Kun 1600-luvulla vain muutamassa kaupungissa
oli väkiluku korkeimmillaankin ollessaan nous-
sut yli tuhannen, oli Ruotsin vallan viime aikoina
vain Vs kaupungeistamme sellaisia, joissa asuk-
kaita oli vähemmän kuin 1,000 henkeä. V. 1805
oli nim. eri kaupunkiemme väkiluku seuraava:

Tammisaari .... 1.260

Raahe 1,169

Kristiina 1,152

Pietarsaari 1,088

Kuopio 819
Uusikaarlepyy . . . 765
Naantali 705
Tampere 602

Heinola 422

Kaskinen 358
Kauma 1,651 Kajaani 313

Useimmissa kaupungeistamme oli siis Ruotsin
vallan lopussa asukkaita 1,000-2,000 paikkeilla.

Tehtaita oli kaupungeissamme main. v. n. 80
ja käsityöläisiä kaikkiaan 3,055. Tärkein oli

teollisuuden keskustana Turku, jossa tehtaita oli

24 ja käsityöläisiä 1,122. Muista kaupungeista oli

teollisuus voimistuneinta Vaasassa, Oulussa.

Turku 10,814
Oulu 3,345
Helsinki 3,227
Vnasa 2.538
Pori 2,510
Porvoo 2.038
Loviisa 1.960
Hämeenlinna .... 1.6N9

Kokkola 1,710
Uusikaupunki. . . . 1.682

Porissa, Helsingissä ja Porvoossa, Kauppiaita oli

kaupungeissamme 1S05 n. 385 ja kauppa-apulai-
sia 370. Turussa oli kauppiaita 51 ja kauppa
apulaisia 115. Toisella sijalla seurasi sitten Oulu.

jossa kauppiaiden luku oli 53 ja kauppa-apulais-

ten 51. Oulu oli muuten kauppakeskustapa parille

kymmenelle laajalle seurakunnalle, Kemiä, Sotka-
moa. Savoa ja Karjalaa myöten. Kolmannella
sijalla oli Loviisa, jossa kauppiaita oli 27 ja

kauppa-apulaisia 45. Neljännestä sijasta kilpai-

livat keskenään Helsinki, Porvoo, Raahe, Kok-
kola ja Vaasa.
Merenkulkua ylläpitämässä oli kaupungeis-

samme n. 200 omaa laivaa. Kippareita ja meri-
miehiä oli kaikkiaan kaupungeissamme 1,559.

Ensi sija merenkulunkin alalla kuului Turulle,

jossa kippareita ja merimiehiä 1805 oli 437.

Useita kaupungin laivoja purjehti Välimeren sata-

miin, kuten Genovaan saakka. Lähinnä Turkua
oli merenkulun alalla tärkein Oulu ja sen jälkeen

Kokkola. Edellisessä oli kippareita ja merimie-
hiä 166 sekä laivoja 23; jälkimäisessä oli kippa-
reita ja merimiehiä 159 sekä laivoja 14.

Myöhempi aika. Se melkoinen edistymi-

nen, joka kaupunkiemme kehityksessä oli Ruot-

sin vallan lopulla ollut huomattavissa, keskeytyi

luonnollisestikin 1800-luvun alussa syttyneen
sodan vuoksi. Suurempia vaurioita ei Suomen
sota 180S-09 kuitenkaan kaupungeillemme tuot-

tanut. Ulkomaankauppa tosin tyrehtyi kokonaan
joksikin aikaa, mutta tärkeämpää oli, että val-

loittajan sotajoukot pidättyivät ryöstöistä ja

hävityksistä. Sitäpaitsi lupasi uusi aika entistä

suurempaa vapautta. Jo sodan aikana lakkau-

tettiin pikkutulli, joka lähes kaksi sataa vuotta

oli ollut haittana kaupunkien sisämaankaupalle.

ja Viipurin ja naminan osaksi tullut kohtelu

osoitti, että Venäjän hallitus katseli myötätuntoi-

sesti valloittamiensa kaupunkien ulkomaankaupan
ja merenkulun edistymistä. Säännöllisten olojen

palattua alkoikin kaupungeillemme Venäjän val-

lan alaisuudessa entistä vilkkaamman kehityksen

aika. Varsinkin kauppa ja merenkulku, joka

edelleenkin oli tärkein kaupunkiemme elinkei-

noista, edistyi ripeästi. Samalla kuin ulkomaan-
kauppa varttumistaan varttui, lisääntyi nopeasti

tuottava rahtipurjehdus kaukaisilla vesillä. Muu-
tamassa vuosikymmenessä kasvoi kaupunkiemme
kauppalaivasto lästiluvultaan n. nelinkertaiseksi.

Kaupunkiemme laivojen yhteinen lästiluku nousi

1850 luvun alussa jo n. 55.000:een. Itämaisen

sodan aikana tämä kauppalaivastomme kuitenkin

kärsi suuria vaurioita, menettäen enemmän kuin

puolet aluksistaan, mutta sodan jälkeen nämä
vauriot tulivat taas pian korjatuiksi. Jo 1866

oli kaupunkiemme laivojen kantavuus noussut

82,591 lastiin. V. 1870 se oli yli 88,000 lästiä

1. 167,000 tonnia. Ennen Itämaista sotaa oli

Turulla suurin kauppalaivasto, Raahen, Y
ja Oulun kilpaillessa toisesta sijasta. Itämä ismi

sodan jälkeen sitä vastoin Raahe kohosi

maiselle sijalle. Muista kaupungeista olivat täi

löin tärkeimmät Vaasa, Oulu, Pietarsaari. Turku.

Rauma ja Uusikaupunki. Tätä kauppalaivat*

tomme ripeätä kasvua ei kuitenkaan enää jat-

kunut 1870-luvulla. Rauta ja höyry laivat alt

1870- ja 1880-luvuilla suu i rin tulla käy

täntöon syrjäyttäen pian jnirje- ja puulunat

joiden valmi -t imi-''. ti meidän me!
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samme oli ollut erikoiset edellytykset. Kauppa
laivastollemme koitti jo heti 1870-luvun ai

pitkä taantumisen aika. Vaata 1890-luvun puoli

väissä saavuttaa kaupunkiemme kauppalat

takaisin sm tonnimfiärän, mikä sillä oli ollui 1870.

Sen tappion, minkä kaupunkiemme kehitykselle

tuotti niiden kauppalaivaston 1870-luvulla aika

nut taantuminen, korvasi kuitenkin runsaasti kali

den muun elinkeinon, kaupan ja teollisuuden,

entistä Buurenmoisempi edistyminen. Maanvilje-

lyksen kohoaminen, metsien arvon suuri nousu,

liikenneolojen kaikinpuolinen parantuminen,
vv:n lstiS ja 1879 asetuksilla julistettu täydel

linen elinkeino j Ila sanoen koko kan-

santalouden ripeä elpyminen toivat mukanaan
myöskin kaupan ja kotimaisen teollisuuden voi-

makkaan kasvamisen. Kaupunkiemme kauppiai-

den luku lisääntyy muutamassa vuosikymmenessä
moninkertaiseksi. Eikä vain sisämaaukauppa näin

kohoa, vaan myöskin ulkomaankauppa menee
eteenpäin pitkin askelin. Vielä 18(50 oli vien-

timme vain '22,7 milj. ja tuontimme 43, i milj. mk.
V. 1913 sen sijaan oli vientimme 401, s milj. mk.,

siis 10 kertaa niin suuri kuin viisikymmentä
vuotta takaperin. Tuontimme taas oli 1913

495,4 milj. mk., siis lähes 12 kertaa niin suuri

kuin 1860. Samoin on teollisuutemme kehitys

vastaavana aikana ollut ripeätä. Uudenaikainen
tehdasteollisuus suurtuotantoineen tulee maas-
samme laajaan käytäntöön. Kaupunkiemme
koko teollisuuden vuotuinen tuotanto arvioitiin

vielä 1870 23,? milj. mk:ksi; 1913 se sen sijaan

nousi 405,6 milj. mk:aan.
Uusia kaupunkeja on maahamme perustettu jäl-

keen vuoden 1800 9, niin. Jyväskylä 1837, Mik-
keli 1838, Joensuu 1848, Maarianhamina 1861,

Kemi 1869, Hanko 1874, Kotka 1879, Iisalmi

1891 ja Lahti 1905. Sitä paitsi sai Heinola 1839
kaupunkierioikeudet. Kaupuukilainsäädännöstä
jälkeen v :n 1800 ansaitsee mainitsemista ennen
kaikkea seuraavat: v:n 1856 asetus „kaupunkien
järjestämisestä ja rakentamisesta", v:n 1868 ase-

tus tapuli- ja maalaiskaupunkien väiisen erotuk-

-en poistamisesta, vv:n 1873, 1883 ja 1897 ase-

tukset kunnallishallinnosta ja 1879 asetus ter-

veydenhoidosta kaupungeissa.
Yleistulos siitä nousunajasta, jonka viimeiset

sata vuotta muodostavat kaupunkiemme kehityk-
sessä, näkyy kaupunkiemme väkiluvun suuressa
lisääntymisessä. Tätä kuvaa alla oleva asetelma:

Kaupunkiemme väkiluku

1815 51,841 henkeä
1850 105,496

1870 131,603
1890 235.227

1900 339,613

1910 456,873

1914 504,337

Viimeisten sadan vuoden kuluessa on siis kau-

punkiemme väkiluku kasvanut kymmenkertai-
seksi. Kaupunkiemme suhteellinen osuus maan
koko väkiluvusta on vastaavana aikana lisään-

tynyt seuraavasti:

1,000 asukasta kohti maan koko väestöstä oli

kaupunki väestöä maaseutuväestöä

1815 47,3 952,7

1850 63,7 936.»

1870 74,4 925,6

1890 98.9 901,i

1900 125,3 874,a

1910 146,7

845,7

Sata vuotta takaperin oli näin ollen maamme
koko väestöstä tuskin 5% kaupunkilaisia. Nyt
-itä vastoin on vastaava suhdeluku 15%. Jos
vertaamme kaupunkiemme suhteellista osuutta

maan koko väestöstä vastaaviin oloihin muissa
maissa, saamme seuraavan asetelman:

kaupunki Uis väestö MaalaisväestO

Suomi (1910) 14. 85»o/

Ruotsi (1910) 21.* ., 7:,, 7 .

Norja (1910) 28,1 „ 71.-.. „

Tanska (1911) 40ji „ 59,1 »

Saksu (1910) 57.,, „ 43.0 .
Ranska (1911) 44.-.. „

.",:,.. „

Englanti (1911) 7k.„ ,. 22,o „

Skotlanti (1911) 75,4 „ 24,« „

Euroopan Venäjä M912p . , . , 13,i „ s(i.« „
Venäjän Puola (1912) 23,» „ 76., „

Unkari (1910) 18,» „ 81., „

Yllä luetelluista maista on siis ainoastaan Euroo-
pan Venäjällä kaupunkien suhteellinen osuus
maan koko väestöstä vielä pienempi kuin meillä.

Varsinaisten kaupunkien lisäksi on maas-
samme vielä huomattava joukko muita kaupunki-
maisia asutuskeskustoja, kuten kauppaloita ja

..taajaväkisiä yhdyskuntia". Kauppaloita on
maassamme nykyisin 4 ja taajaväkisiä yhdyskun-
tia 29. Kaikki kaupunkimaiset asutuskeskustat

eivät kuitenkaan vielä näihinkään sisälly, sillä

maaseudulla on lukuisia tehdas- ja asema-asutuk-

sia, joiden olot ovat aivan järjestämättä, vaikka
asukasluku niissä onkin suurempi kuin monessa
kaupungissa. Ottaen tämän huomioon on varsi-

naisen maalaisväestön prosenttiluku meillä mel-

koista pienempi kuin virallinen tilastomme il-

moittaa.

Kaupunkien ny k. väkiluku. Väki-

luvun suuruus eri kaupungeissamme 1913 näkyy
alla olevasta asetelmasta:

Väkiluku 1914-15 vaihteessa

Kirkonkirjojen Henkikirjojen
mukaan mukaan

Helsinki 170.452 153,467

Turku 53.926 46,745

Tampere 45,213 40,533

Viipuri 29,329 21.770

Vaasa 24,430 18.097

Oulu 21.605 16,419

Kuopio 17,5x7 15,276

Pori 17.541 14,994

Kotka 12.227 10,022

Pietarsaari 7.280 6,342

Rauma 7.070 6.119

Hämeenlinna 6,656 5,703

Hanko 6.455 5,359

Lahti 6,138 4.974

Porvoo 5,600 5,924

Joensuu 5,388 4,269

Savonlinna 4,758 4,090

Jyväskylä 4,731 4,232

Mikkeli' 4,510 4.450

Uusikaupunki 4.43:1 3,389

Raahe 4,173 3.035

Kokkola 4.136 3,298

Loviisa 3,971 3.611

Kristiinankaupunki 3,528 2.743

Kajaani 3,516 3,433

Lappeenranta 3,464 3,362

Sortavala 3,382 3,067

Hamina 3,222 3,163

Tammisaari 3.160 2,913

Iisalmi 2,941 2,694

Kemi 2,607 2,280

Käkisalmi 2,237 1,754

Tornio 1.806 1,389

Heinola 1,713 1,657

Kaskinen 1,561 1.449

Maarianhamina 1,430 1,295

Uusikarlepyy . . , 1,304 1,216

Naantali 857 869
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Kaupunkiemme todellinen väestö on yleensä

etsittävissä kirkonkirjoihin merkityn ja henki-

kirjoihin merkityn väestön lukumääriin viilillä

paitsi niissä tapauksissa, jolloin kaupungin
rajain ulkopuolella ou suhteellisesti suuri etukau-

punkiasutus. kuten esim. Viipurissa, Turussa

ja Porissa. Suuremmissa kaupungeissamme
vuonna 1910 toimitetun väenla-skun mukaan
nousi todellinen väestö alla mainituissa kau-
pungeissamme seuraaviin määriin:

Todellinen väestö 1910

Helsinki 136,497
Turku 54,887
Viipuri 49,007

Tampere 44,147

Vaasa 19,370

Pori 17.466

Oulu 16,114

Maamme 38 kaupungista on nykyisin vain

yhdessä asukkaita yli satatuhatta, nim. Hel-

singissä, ja vain kolmessa 50,000: n paikkeilla,

kaikissa muissa paljoa vähemmän. Alle 10,000

on väkiluku 29 kaupungissa ja alle 5,000 22 kau-
pungissa. Vähemmän kuin 2,000 on asukkaita
6 kaupungissa, joista yhdessä, nim. Naantalissa,

on asukkaita alle 1,000. Vertailun vuoksi mai-
nittakoon, että Ruotsissa oli v:n 1914 lopussa

kaupunkeja 101, niisiä 2 :ssa asukkaita yli 100,000,

l:ssä 50.000-100,000 välillä, ja 28:ssa 10,000-

50,000 välillä. Kauppaloita on Ruotsissa nykyi-

sin 34 ja taajaväkisiä yhdyskuntia 177. Norjassa
on kaupunkien luku 42 ja kauppaloiden 22. Tans-
kassa on kaupunkeja 75.

Maamme neljä kauppalaa ovat seuraavat:

Väkiluku Vi 191* Väkiluku Vi 1914

Salo
Ikaalinen

1,488

241
Nurmes
Vammala

719
720

Maahamme perustetut kaksi kauppa-paikkaa
ovat

:

Kurkijoen kauppapaikka
Jaakkiman „

Molemmat kauppapaikat sijaitsevat Viipurin
läänissä Laatokan rantamilla. Niiden asukasluku
on varsin pieni, nousten vain muutamaan sataan.

Taajaväkisten yhdyskuntaimme nimet ja paikka-
kunnat, missä ne sijaitsevat, näkyvät allaole-

vasta luettelosta:

Kunta, jossa sijaitsee

Munkkiniemi Helsingin pitäjä
Haaga „
Oulunkylä „
Pakinkylä
Palosaari (Kulosaari) „
Tikkurila
Mnlruinkyla „
Pitäjänmäki
Tupnninkylä
Grankulla Sipoo
Karjan asemayhdyskunta Karja
Lohjan kylä * Lohja
Nummi y. m Kaarina
Raunislula v. m. Maaria
Toejoki Ulvila
Uusikoivisto „
Pispala MessukylU
Järvensivu „
Kouvola (aseman seutu) Valkeala
Reijola Lappee
Suonnejoen kirkonkylä Suonnejoki

Pielisjärvi

Lapua
Lieksa
Lapuan kirkonkylä
Veiokannas
Huutavanmäki
Pohjankyla
Iin kirkonkylä
Rovaniemen kirkonkylä
Kemijärven kirkonkylä

Mustasaari

Kalajoki
Ii

Rovaniemi
Kemijärvi

Kauppalain ja kauppapaikkojen sekä taaja-

väkisten yhdyskuntain lisäksi on maassamme in

kuisa joukko aivan järjestämättömiä kaupunki-
maisia asutuksia, jotka väkiluvultaan vetävä!
vertoja paremmanpuolisille kaupungeillemme.
Näistä mainittakoon ennenkaikkea Viipurin esi-

kaupungit, joissa on asukkaita enemmän kuin il se

kaupungissa, sekä Terijoen ja Koiviston huvila
asutukset, joissa väkiluku varsinkin kesäisin on
suuri. Terijoen huvila-asutuksessa esim. laske-

taan olevan asukkaita kesäisin n. 35,000. Vii-

purin etukaupungit ovat kuitenkin jo määrä-
tyt järjestettäviksi taajaväkisiksi yhdyskunniksi.
Terijoen ja Koiviston asutuskeskustat siirtyne-

vät myöskin pian taajaväkisten yhdyskuntain
luokkaan. Muista suuremmista järjestämättö-

mistä asutuskeskustoista mainittakoon vielä seu-

raavat :

Väki- Kunta, jossa
luku sijaitsee

Karhulan tehdasasutus (Helini,

Sunila, y. m.) 10,600 Kymi
Riihimäki 8,000 Hausjärvi
Forssa 7,500 Tammela
Voikan tehdasasutus 4,100 Valkeala
Kymin „ 4,000
Valkeakosken tehdasasutus 4,000 Sääksmäki
Hyvinkää 3,500 Nurmijärvi
Kuusankosken „ 3,400 Iitti

Värtsilän „ 2,700 Tohmajärvi
Varkauden „ 2,600 Leppävirta, Jo-

roinen

Kaupunkiemme nykyinen merkitys teolli-
suuskeskustoina. Teollisuuden tuotannon
bruttoarvo nousi kaupungeissamme 1913 405, g

milj. mk. Tästä summasta tuli tehdasteollisuu-

den osalle 371,9 milj. ja käsityöläisliikkeiden

osalle 33,7 milj. mk. Maan koko tehdasteollisuu-

desta oli main. v. 55.is%:lla tyyssijansa kau-

pungeissa. Käsityöläisten harjoittamasta teolli-

suudesta taas tuli kaupunkien osalle 59,u %.
Huomattava on kuitenkin, ettei kaikki se teolli-

suus, mikä sijaitsee kaupunkien laidoissa niiden

rajojen ulkopuolella, sisälly ylläolevan lukuihin,

vaikka se itse asiassa keskustansa välittömänä
laajennuksena on katsottava kuuluvaksi kaupun-
kien teollisuuteen. Ottaen lukuun myöskin tämän
kaupunkien lähimmässä ympäristössä maaseu-
dulla sijaitsevan teollisuuden saamme kaupunki-
teollisuuskeskustojen tuotannon bruttoarvoksi

1913 hyvin 460,o milj. mk. — Jos kaupunkiemme
tehdasteollisuuden tuotannon bruttoarvosta, 1913,

vähennetään käytettyjen raaka-aineiden ja puoli-

valmisteiden arvo, joka nousi 217,2 milj. mk:aan.
jää jälelle 154,7 milj. mk. kansantaloudelliseksi

puhtaaksi tuotoksi. Koko maan tehdasteollisuu-

dessa oli vastaava puhdas tuotto 1913 287.

•

milj. mk. Jos käytämme vertausperusteena teol-

lisuuden kansantaloudellista puhdasta tuottoa

eikä tuotannon bruttoarvoa, sijaitsi tehdasteolli-

suudestamme kaupunkiemme rajain sisällä 1913

53,8%. Keskimäärin on siis tämän mukaan kau-

punkiemme tehdasteollisuuden jalostusmääräisyya

jonkin verran pienempi kuin maaseudun tehdas-

teollisuuden. Tehtaiden lukumäärä oli kau-

pungeissamme 1913 1,057 ja käsityöläisliikkeiden

3.863. Työväkeä oli kaupunkiemme tehtaissa

main. v. 51,509 kun taas käsityöläisliikkeissä "li

työntekijöitä 14,571 henkeä. Koko maan tehdas-

työväestöstä tuli kaupunkien osalle 47,t% ja

käsityöläisistä 54, 3 %.
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Tärkeimmät tehdaskaupunkimme näkyväl en

raavasta asetelmasta, jossa samalla

3 mpäröivän maaseudun tehdasteollisuus:

Tehtaiden tuotannon bruttoarvo
Kaupungin rajatn

.illa maas lulla

Helsinki 100,8 mllj. mk. 14.» mtlj. mk
rampere 65.a „ „ ~.~, „ „

Turku 89,i , „ 11.» ..

Vaasa 25,6 „
' „

K. ukii 2%i „ „ 20,o .

Pori is,* „ „ n.!
.,

Oulu 18,6 „

Pietarsaari 16.i .. „ Ij ., „

Viipuri 15,5 „ „ 10,o „

Jos tuotannon bruttoarvolla, vähennämme pois

valmistukseen käytettyjen raaka-ainoiden ja

puolivalmisteiden arvon, saamme seuraavan ase-

telman:

Tehtaiden kansantaloudellinen puhdas tuotto 1918

Kaupungin rajuin YmpärOiv&Ua
»Mu maaseudulla

Helsinki 48,7 milj. mk. 6,5 mllj. mk.
Tampere 25,o „ „ 3,s „ „
Turku 18,9 „ „ 5,i „

Vaasa 6,5 „ „ l.o „ „

Kotka 9,» „ „ 10,o „

Pori 6,2 „ „ 4,i „

Oulu 4,i „ „ lj „ „
Pietarsaari 8,7 „ „ 0,7 „ „
Viipuri 6,0 „ „ 4,8 „ „

Tehdasteollisuuden tyyssijana on Helsinki kau-
pungeistamme kaikista tärkein. Toisella sijalla

on Tampere ja kolmannella Turku.
Eri tehdasteollisuudenhaaroista on Helsingissä

voimakkaimmin edustettuna metalliteollisuus,

jonka tuotannon bruttoarvo 1913 nousi lähes

30,o milj. mk:aan. Muista Helsingin tehdasteol-

lisuuksista ansaitsee erikoisesti mainitsemista
sokeri- ja makeisteollisuus, tupakkateollisuus ja

graafillinen teollisuus. Tampereen teollisuuk-

sista on tärkein kutomateollisuus, jonka vuo-
tuisen valmistuksen bruttoarvo 1913 nousi

41,8 milj. mk:aan ja sen jälkeen paperi-, nahka-
ja metalliteollisuus. Turun suurimmat tehdasteol-

lisuudenhaarat ovat kutomateollisuus, metalliteol-

lisuus, tupakkateollisuus ja sokeriteollisuus. Vaa-
sassa ovat kutoma- ja sokeriteollisuus muita tär-

keämmät, Kotkassa puu- japaperiteollisuus, Porissa
puuteollisuus ja kutomateollisuus. Oulussa nahka-
ja puuteollisuus, Pietarsaaressa tupakkateollisuus
ja Viipurissa tupakka- ja metalliteollisuus.

Myöskin käsityöläisteollisuuden tyyssijana on
Helsinki kaupungeistamme kaikista tärkein.

Käsityöläisliikkeitä oli sen rajain sisällä 1913

1,274, ja niissä oli yhteensä työntekijöitä 4,983,

valmistuksen arvon noustessa 12,2 milj. mk:aan.
Lähinnä seurasi 1913 järjestyksessä Turku, jossa

käsityöläisliikkeitä oli 357, niissä työntekijöitä

1,594, valmistuksen arvon ollessa 3, 5 milj. mk.
Kaupan ja merenkulun nykyinen mer-

kitys. Tilastoa kaupunkiemme koko kaupan suu-

ruudesta ei ole saatavissa. Sen sijaan ilmoit-

taa virallinen tilastomme kauppiaiden luvun.

Kaikkiaan oli 1913 kauppiaita kaupungeissamme
10,312. Eniten oli niitä seuraavissa kaupungoi ssa ;

Kauppiaiden luku 1913

Helsinki 3,851
Viipuri 2,001

Turku 1,086

Tampere 642
Vaasa 371
Oulu 272
Kotka 210

Kun 1 :i U tilastossa ovat mukana kaikki tori-

kauppiaat ja pienet kaupustelijat ja näitä voi

olla suhteellisesti eri määrin eri paikkakunnilla.
ei yllä olevista luvuista käy lainkaan riittävästi

selville kaupunkiemme keskinäinen merkitys
kauppa keskustoina.

Tarkemmin kuin yleiskauppa on kaupun-
kiemme ulkomaankauppa valaistavissa. Tuontiin-

mehän tapahtuu jotenkin yksinomaan ja vien-

timme suurimmaksi o-aksi kaupunkiemme
kautta. Tuontimme nousi 1913 495,» milj. ja

vientimme 401. a milj. mk: aan, Mitä eri kau-
punkiemme merkitykseen tulee ulkomaankaup-
pamme välittäjinä, on ainoastaan Helsingin tuon-
nista .ja viennistä tarkkoja tietoja saatavissa.

Lähipitäen voimme kuitenkin muidenkin kaupun-
kiemme ulkomaankaupan suuruuden saada sel-

ville virallisesta kauppatilastostamme, jossa tär-

keimpäin tavarain tuonti ja vienti on paljou-

deltaan esitettynä tullauspaikkojen mukaan. Ker.
tomalla ilmoitetut paljoudet kauppatilaston
yksikköarvoilla saamme lähennellen tietää myös.
kin näiden paikkojen tuonnin ja viennin arvon.

Laskemalla näin Helsingin lisäksi muiden tär-

keimpien satamakaupunkiemme ulkomaankaupan
suuruuden saamme seuraavan asetelman:

Tuonti Vipnti Yhteensä
1913 1913

Helsinki . . . 150,i milj. mk. 23,< milj. mk. 173.5 milj. mk.
Viipuri .... 43,6 „ 48,8 „ „ 91,8 „
Turku .... 54,o „ „ 20,o „ „ 74,o „

Hanko .... 13.9 „ „ 48,« „ „ 62,s „

Kotka .... 14,2 „ „ 45,s „ „ 59.4 „

Vaasa .... 23,8 „ „ 8.1 „ „ 81., .,

Pori 9,6 „ „ 16,8 „ „ 26,i „

Oulu 12,8 „ „ 12,9 „ „ 2n.i „

Maamme tärkein tuontikaupunki on siis Hel-

sinki, jonka kautta maahamme kulkeutuu yli

30 % koko tuonnistamme. Lähinnä merkityksessä
seuraavat Turku ja Viipuri, vaikkakin tuntu-

vasti jälessä Helsingistä. Viennin alalla sen

sijaan ovat tärkeimmät kaupunkimme Hanko,
Viipuri ja Kotka. Jos tuonnin ja viennin arvon
laskemme yhteen, on ensimäinen sija ulkomaan-
kauppamme alalla Helsingillä, toinen Viipurilla,

kolmas Turulla, Hangon ja Kotkan kilpaillessa

neljännestä sijasta. Tulliylöskanto nousi yllä

mainituissa kaupungeissamme seuraaviin mää-
riin vuonna 1913

:

Tullilaitoksen ylöskanto

Helsinki 21,324.689 mk.
Turku ........ 9.461.615 „

Viipuri 6.995.466 „

Vaasa 5,637.390 „

Kotka 3.057,653 „

Pori 1,347.493 „

Oulu 1,310,577 „

Hanko 1,252,794 „

Tämän lisäksi nousi tullilaitoksen ylöskanto
Pietarsaaressa 2,466,597 mk:aan ja Tampereella
1,609,880 mk:aan. Suurimpana eränä tullilaitok-

sen ylöskannossa on raakasokerin tuontitulli,

joka Helsingissä 1913 teki 6,s milj., Turussa
3,s, Vaasassa 3,o, Viipurissa 1,« ja Pietarsaa-

ressa l,o milj. mk., sekä tupakan tuontitulli,

joka Helsingissä nousi noin l,s milj., Viipurissa

0,s milj. ja Pietarsaaressa 0,s milj. mk:aan.
Kaupunkiemme kauppalaivasto käsitti 1913

yhteensä 1,622 alusta, josta summasta purjelai-

voja oli 1,233 ja höyrylaivoja 389. Purjelaivojen
tonnimäärä oli 160,264 1. 45,o % koko maan
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purjelaivaston kantavuudesta, höyrylaivojen

68,054 eli 88.» % koko maan höyrylaivaston

tonnimäärästii. Suurimmat kauppalaivastot oli-

vat 1913 seuraavilla kaupungeilla

Purjelaivat Höyrylaivat

ro k. °/nkf ko maan rek. °/„koko maan
tonnia purj elaivast. tonnia höy rylalv.

Helsinki . . . 10,645 3,o 38,719 50,«

Viipuri . . . . 86^29 10.« 3,395 4.4

Turku . . . . 9,61

1

<>

.

8,090 10,6

Uusikaupunki . 26.889 7.8 —
Vaasa . . . . 8,05] 0.9 0.1 06 8.0

Rauma . . . . 18.891 "».a 293 0,4

Maarianhamina. 12,350 3.6 580 0,8

Joensuu . . . 6,657 1.9 1,421 1,»

Laivojen kuljetuskykyä silmällä pitäen on

1 rekisteritonnin höyrylaivan kantavuutta kat-

sottava vastaavan n. 3 rekisteritonnia purjelai-

van kantavuutta. Saadaksemme selvemmän käsi-

tyksen eri kaupunkien kauppalaivastojen suuruu-

desta esitetään niistä seuraavassa asetelma, jossa

höyrylaivojen tonnit ovat muunnetut purjelaiva-

tonneiksi.

Koko laivasto
Tonnimäärft °/o koko maan
muunnettua laivaston muun-

purjelaivakanta- netusta kanta-
vuutta vuudesta

Helsinki • . 126.702 21,6

Viipuri 46,714 8,o

Turku 33.962 5,a

Uusikaupunki 25.839 4,4

Vaasa 21,<69 3,6

Rauma 19,770 3,4

Maarianhamina 14.090 2,4

Joensuu 10,920 1,»

Paljoa suurempi kuin minkään muun kaupungin
on Helsingin kauppalaivasto, joka 1913 käsitti

enemmän kuin 1
/i koko maan laivaston muunne-

tusta kantavuudesta. Toiseksi suurin oli Viipu-

rin ja kolmanneksi suurin Turun kauppalaivasto.

Kaupunkiemme talous. Samalla kuin kau-
punkiemme väkiluku on viime vuosikymmeninä
suuresti kasvanut, on niiden kunnallinen talous-

kin laajentunut erittäin nopein askelin. Uusi
aika on tuonut mukanaan useita aivan uusia
kunnallisia velvollisuuksia ja meilläkin on hyvän
kunnallispolitiikan mukaisesti kaupunkien oma
yrittely monilla aloilla alkanut korvata yksi-

tyistä yrittelyä. Virallisen tilaston mukaan nou-
sivat kaupunkiemme menot ja tuiot 1910-12 seu-

raaviin määriin:

Menot Tulot

1910 . . . 44,4 milj. mk 43,6 milj. mk.
1911 . . . 47.3 „ „ 75.9 „

1912 . . . 52,9 „ „ 4S.o n

Kaupunkien menojen jakautuminen eri tarkoi-

tuksiin näkyy alla olevasta asetelmasta:

1910 1911 1912
Kaupungin yleiset hal-

linto- ja oikeusvirastot
sekit poliisilaitos. . . 2,6 milj. mk. 2,4milj.mk. 2.srai!j.mk.

Kunnallishallinto . . . l.a „ „ 2,i „ „ 2,s „ „
Opeiusinimi 6,7 „ „ 0,9 „ „ 7,4 „ „
Terveyden- ja sairaan-

hoiio 2,; „ „ 3,9 „ „ 4,7 „ „
Köyhäinhoito 3,i „ „ 3,o „ „ 3,o „ „
Kadut, tiet, torit, sillat ja

satamat 4,i „ „ G,o „ „ 7,o „ „
Kunnallisen yrittelyä ai-

heuttamat menot'. . . 8j „ ,. 8,b „ „ 9,s „ „
Velkojen korot .... 3.9 „ „ 4.i „ „ 5,s „ „
Velkojen lyhennykset . 2,« „ „ 3,i „ „ 2,6 „ „
Palosammutustoimi . . 0,g „ ., l,o „ . 0,9 „ „
Muut menot 7,8 „ „ 6,t „ „ 7,» „ .

1,1 .. „ 0.9

3,8 „ „ 3,4

1,5 „

2,7 „

„ l,s

„ 2,«

1.2 .. » 0,8

30.9 .. „ 4,8

•
F>

,9 „ „ 6,9

Tärkeimmät tuloerät olivat vuonna 1912 seu-

raavat :

1910 1911 1912

Tuloverot 10.smilj.mk. 1 1 ,e mii j. mk. 12,9 milj. mk.
Henkilö- ja perunkirjol
tusmnksut sektt muut
verot l.i .,

Tuulaaki- sekä tuonti- ja
vientimaksut . . . . 3,i „

Satama- ja muut liiken-

netta rasittavat maksut l,s „

Tontinlunastukset ... 1,7 „

Maista ja vesistä saadut
tulot 2,1 „

Kunnallisen yrittelyn an-
tamat tulot 6,1 „

Korot 1.» ,.

Valtionvut 1,8 „

Uudet lainat 8,7 „
Muut tulot 4,9 ,.

Eniten rasittavat kaupunkiemme taloutta siis

opetustoimi, kadut, sillat ja satamat sekä velko-

jen korot ja lyhennykset. Varat menojensa peit-

tämiseen on kaupunkiemme yleensä suuressa mää-
rin ollut hankittava kunnallisverotuksella. Mitä
erityisesti kunnalliseen yrittelyyn tulee, on se

vielä siksi nuorta, että se toistaiseksi on yleensä

aiheuttanut kaupungeillemme enemmän menoja
kuin tuottanut tuloja. Muuten ansaitsee tämä
puoli kapunkiemme taloudesta täydellä syyllä

huomiota ripeän kehityksensä vuoksi. Kaupun-
kiemme harjoittaman kunnallisen yrittelyn eri

aloista mainittakoon seuraavat:

Vuonna 1912 oli

vesijohtolaitos 10 kaupungilla
sähkölaitos 21 „
kaasulaitos 2 „
rautatie (kokonaan kaupungin oma ja kau-

pungin hoteissa) 2 „
kylpylaitos 5 „
saunalaitos 4 „
pesulaitoksia 5 „
teurastamoja 9 „
ravintolarakennuksia 15 „
kauppahalleja 4 „
kunnallisia työväenasuntoja 2 „
rahtiproomuja , . . . 1 „
tiilitehdas 1 „
jauhomyllyjä 2 „
luumyily 1 „
maanviljelystä 4 „

mk.

Tämän lisäksi ovat muutamat kaupungit osalli-

sina huomattavissa yrityksissä omistamalla

niissä suuren määrän osakkeita, kuten rautatie-,

raitiotie- ja makasiiniosakeyhtiöissä.

Kaupunkiemme varat nousivat 1912 262,6 milj.

mk:aan ja velat 121,s milj. mk:aan. Kaupun-
kiemme varojen tärkeimmät ryhmät olivat 1912

seuraavat:

Maatilat ja tilukset 32,g milj.

Vuokralle annetut tontit 10/, „
Myytävänä olevat tontit 25,0 ..

hyydyt tontit, mikäli ne vielä olivat maksamatta ll,s „
Talot ja rakennukset oikeus- ja poliisilaitosta

sekä hallntna varten 10,6 ..

Talot ja rakennukset opetusta varten . . . ]*,* .,

sam. sairashoitoa varten 10,9 .,

sam. köyhäinhoitoa varten 6,1 „
Muut talot ja rakennukset, paitsi kunn. yritt

varten 15,o „

Kalustot 8.,.

Viemärilaitokset 60 „
Vesijohtolaitokset 12,9 .,

Sähkölaitokset 13,4 „
Kaasulaitokset 6,7 „

Vuokralle anm-tuf rakennukset 10,7 „

Muut kunnalliset yritykset '

Satamat 6.9 „

Lainaksi annetut varat 2,4 „

Suorittamattomat verot 3.s „

Etumaksut »,o ,.
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Pankkisaatavat 25,. mllj. rak.

Sekalaiset varat I2,i „

KassusaastOt O

Kaupunkiemme veloista oli 1912:

Oblfgatsl Lainoja 97,» mllj. tnk.

Valtlolalnoja 3,o „ „
Kuhalaitoksilta, kassoilta y. m. s. saatuja lai-

noja 19,» ,, „
Yksiiyisiltll saaiuja lainoja 0,« „

Multa velkoja 1,3 „ „

Kaupunkiemme omaisuuden suurimpana osana

ovat tiimiin mukaan talot ja rakennukset, joiden

arvo, lukuunottamatta sähkö- ja kaasulaitoksia,

nousi vuonna. 1912 yli 70 miljoonan markan. Toi-

seksi suurimpana ryhmänä ovat myymättömät
tai myydyt mutta maksamattomat tontit, joiden

yhteinen arvo vuonna 1912 oli 4li,s miljoonaa
markkaa. Kolmanneksi tärkeimmän omaisuus-

ryhmän muodostavat maatilat ja tilukset ja nel-

jänneksi tärkeimmän vesijohto-, sähkö- ja kaasu-

laitokset.

Mitä eri kaupunkeihinime tulee, on luonnolli-

sestikin pääkaupunkimme talous kaikista suurin.

Sen menot tekivät 1912 20,s milj., tulot 16 milj.,

varat 104,9 milj. sekä velat 59, ; milj. mk. Kau-
punkiemme varoista ja veloista tuli siis n. puo-

let Helsingin osalle. Muiden suurempien kaupun-
kiemme menot ja tulot sekä varat ja velat olivat

1912 seuraavat:

Menol Tulot Varat, Velat

Turku . 5,7 milj mk. ,-.'

Tampere 4,o „ „ 3,4

Viipuri

.

3,« „ ,. 8,7

Vaasa . 2,4 „ „ 1,'

Kotka . 1.» „ ., 1,9

Pori. . 1,4 .. „ 1,5

Kuopio

.

1,2 „ „ l,a

Rauma. M „ „ 1,2

Oulu. . l,o ,. „ 1,1

15,8

14.4

9,0

6.4

3,8

3,9

3,1

9.a

7.8

2,o

2,9

3.2

0,9

1.»

1,0

Kaupunkien pinta-ala ja maaomistuk-
s e t. Kaupunkien kehityksen kannalta on tär-

keätä, että ne omistavat riittävästi maata asema-
kaava-alueensa ulkopuolelta. Ripeästi edistyvissä

kaupungeissa on lisääntyvän väestön, kaupan,
teollisuuden ja liikenteen vastaiset tarpeet vai-

keasti edeltäpäin laskettavissa, ja sen vuoksi on
välttämätöntä hankkia ajoissa tarpeellista vara-
aluetta kaupungin levenemiselle, jos tahdotaan
säästyä ikäviltä epäkohdilta ja niiden poistami-

seen meneviltä kustannuksilta. Kuten yleisesti on
tunnettua, on kaupunkiemme kunnallistalous juuri

tässä kohden antanut paljon toivomisen varaa.
Eri kaupunkiemme maiden pinta-ala 1915 näh-
dään seur. palstalla olevasta taulukosta (* mer-
kityistä kaupungeista esitetyt tiedot ovat v:lta

1910).

Rakennettu alue (asunto-, huvila-, tehdas- ja

varastotontteja) kaupungin maalla asemakaavan
ulkopuolella ulottuu paikoitellen myöskin kau-
pungin rajain ulkopuolelle. Näin on laita esim.

Oulussa, jossa rakennettua aluetta on kaupun-
gin rajain ulkopuolella kokonaista l,314,ss ha.

Kaikista eniten on kaupungeistamme maata
Kajaanilla ja sen jälkeen Torniolla, edellisellä

on n. 3 kertaa, jälkimäisellä 2 kertaa niin pal-

jon maata kuin pääkaupungillamme. Maaomis-
tuksien pinta-alan puolesta voittavat Helsingin
vielä Oulu, Kuopio. Rauma, Vaasa ja Pori. Huo-
mioon on sitä paitsi otettava, että Helsinki on
vasta viime aikoina hankkinut suuren osan mais-
taan. Vielä kymmenen vuotta takaperin oli sen
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Helsinki .... l,082.ao 5:12.» 968,58 2,523,88 1,150jh
Turku 585,71 1,150,41. 435,oo 2.121,i« 67R,u
Tampere. . . . 340,54 — lill,., 91 .2.1. 1,459,4.

Viipuri .... 263,bo 287,5» 1:16,30 501,« 2,079.05

47tl.«s 27,4» 3,501,74 4.001.1;, 66.71

Oulu 249,84 t,866,n 1,426.95 1,728.» 5,069 n

Kuopio .... i:!H.» 168.72 659,47 878,46 4,:il6.i5

Puri 189.28 262.81 3,312,91 3.764,95 25.48

186,00 164,* 465.20 766,00 19,«o

Pietarsaari . . . 157,05 140.18 1.095,12 1,392,65 7I4.B6

Raunia .... 200,oo 87,oo 2,930,oo 3,197.oo 1,050,00

Hameenlinna . . 80,7i 80,88 6,80 127,62 1,17::,»

Hanko .... 111,70 151,oo 151,50 350,oo l,153,oo

Lahti 157,oo — 819,85 976,85 —
Porvoo .... 80,oo 71,55 888,85 1,027,90 585.H
Joensuu* . . . 164,oo — — 1,507,50 —
Savonlinna * . . 65,oo .

—

— 144,00 —
Jyväskylä . . . 267,oo 2,00 687,2» 954,26 38,oo

Mikkeli .... 126,70 2,28 475,70 602,40 320,«7

Uusikaupunki . . •J0,oo 29,54 1,002,67 1,121,87 183,61

51.80 41,90 l,841,«o 1,935.80 —
Kokkola* . . . 35.00 — 3.263,00 —
Loviisa .... 8ö> 55,00 1344J 243,03 3,243,87

Kajaani .... 109,oa 696.S9 10,467,8» ll.273.oo —
Kristiina. . . . 267,0. 42,oo 3,28:1.00 3,592,00 —
Lappeenranta . . 343,is 48,95 39,62 411,80 840.80

Sortavala . . . 140,oo 5,08 — 140,oo 644,31

Tammisaari . . 100,oo — 484,ii 584,u 1,991,79

Hamina .... 155,00 33,00 21,oo 187.00 746,00

Iisalmi .... 329,51 103,oe 780,oo 1,109,88 336.13

Kemi * . . . . 7'2,oo — — 571,20 —
Käkisalmi . . . 36,oo 4,oo l,327,oo l,367,oo —
Tornio .... 51,48 41.48 90.36 146,29 6,981.16

Heinola .... 64,87 21. ,9 2,410,6» 2,496,24 282,33

Kaskinen . , . 110,84 32,76 20,00 137,79 764,85

Maarianhamina* 68,00 — — 232,oo —
Uusikaarlepyy . 59,27 118,48 1,890,43 2,068,,» —
Naantali. . . . 15,42 19,36 202,21 237/n —

omistamien maa-alojen pinta-ala vain puolet

nykyisestä pinta-alasta. Mitä muihin kaupunkei-
hin tulee, on esim. Kotkalla paljoa vähemmän
maata kuin Haminalla tai Käkisalmella, puhu-
mattakaan Loviisasta, jolla on enemmän kuin 4

kertaa niin väljät alat kuin Kotkalla, Pienellä

Heinolalla taas on yhtä paljon maata kuin
Turulla ja enemmän kuin Tampereella tai Viipu-

rilla. Toisaalla huomaamme siis maa-alojen yltä-

kylläisyyttä, toisaalla taasen suoranaista ah-

tautta, varsinkin jos vertaamme kaupunkien ra-

jain sisäpuolella olevia, rakentamattomia alueita.

M. K.

Kaupunkiemme asemakaavoissa on ha-

vaittavissa sangen vähän jälkiä varhaisemmilta
ajoilta. Syynä on ennen muuta pidettävä usein

uudistuneita tulipaloja, jotka, rakennusaineena
kun käytettiin melkein yksinomaan puuta, muut-
tivat kokonaisia kaupunkeja tuhaksi. Lisäksi on
otettava huomioon kaupunkien sangen usein sat-

tuneet siirrot, mitkä myös suureksi osaksi saa-

vat selityksensä siitä, että kiveä niin vähän käy-

tettiin rakennusaineena. Kaupunkiemme asema-
kaavoihin painaa leimansa 19:nnellä vuosis. kau-

punkisuunnitelmissa yleensä noudatettu mittaus-

opillinen ruutujärjestelmä. Suoraviivainen ja

pääasiallisesti suorakulmainen katuverkko antaa
niille tarpeellista selvyyttä ja vaikeuksia ei synny
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tonttijaoitukseen ja rakennusten pohjamuotoihin
nähden. Pääkatujen suunta on sovitettu ranta-

viivojen tai paikkakunnan läpi kulkevan maan-
tien mukaan, mutta valaistussuhteisiin ja vallit-

seviin tuulen suuntiin on kiinnitetty vähemmän
huomiota. Leveät puistokadut, jotka tavallisesti

ulottuvat kaupungin toisesta laidasta toiseen,

ovat, paitsi kaupungin kaunistuksena, samalla
myös tulipaloa sattuessa suojelevana raja-alueena

eri kaupunginosien välillä. Tulipalouvaara on
viime vuosisadalla meillä yleensä ollut tärkeänä,
ehkä tärkeimpänä tekijänä kaupunkien suunnit-

teluissa ja niille rakennusjärjestyksiä laadit-

taessa. Tässä yhteydessä huomautettakoon kau-
pungeillemme ominaisista, rakennusjärjestysten

määräämistä ..palokujista". Katujen leveys vaih-

telee ylimalkaan n. 10-20 m. Mittausopillinen

ruutujärjestelmä aiheuttaa, milloin kaupunki-
alue on pintamuodostukseltaan epätasainen, ja

järjestelmää kaavamaisena sovellutetaan, joko
kovin jyrkkiä katunousuja tai suuria tasoitus-

kustannuksia.
Suoraviivaisen ja suorakulmaisen, jo kreikka-

lais-antiikkisella ajalla syntyneen kaupunkityy-
pin vastakohtana voimme pitää vapaata, keski-

aikaista tyyppiä. Keskiaikaisen kaupungin kadut
eivät ole, niinkuin edellisen järjestelmän mukai-
sessa kaupungissa, suoria eivätkä koko pituudel-

taan yhtä leveitä, vaan maanpinnan korkeussuh-
teisiin sopeutuen ne alati tekevät käänteitä, muo-
dostaen vaihtelevia katuperspektiivejä ja maa-
lauksellisia kaupunkinäköaloja. Tällaiseen sään-

nöttömään järjestelyyn vaikuttivat osaksi siis

satunnaiset seikat, osaksi myöskin ajan yleinen
taiteellinen vaisto, eikä ainakaan suuremmassa
määrässä edellä käyvä tarkka harkinta. Porvoon,
Rauman ja Tammisaaren vanhat osat edustavat
meillä keskiaikaista säännötöntä kaupunkityyp-
piä. Vanha Viipuri on mainittava keskiaikaisena
linnoituskaupunkityyppinä; varsinainen kau-
punki oli muureilla ympäröity ja rakennus-
aineena käytettiin kiveä suuremmassa määrin
kuin muualla maassamme. Haminan vanhan osan
asemakaava taas on mainittava ainoana keskeis-

järjcstelmän mukaisena asemakaavana; pääkadut
lähtevät säteenmuotoisesti kaupungin keskuk-
sesta, missä raatihuone sijaitsee, ja niitä yhdis-

tävät kehässä kiertävät poikkikadut. Keskeis-
järjestelmä oli yleisesti Euroopassa käytännössä
barokki-ajalla.

19:nnen vuosis. lopulla syntyi Itävallassa ja

Saksassa koulukunta, joka, hyläten mittaus-

opillisen ruutujärjestelmän, koettaa kaupunki-
suunnitelmissa toteuttaa keskiaikaisen kaupunki-
järjestelyn periaatteita ja jota siitä syystä sano-
taan romanttiseksi (myös saksalaiseksi) koulu-
kunnaksi. Töölön kaupunginosan asemakaava
Helsingissä (prof. G. Nyströmin ja arkkitehti
Lars Sonckin laatima) on alkuperäisessä muo-
dossaan meillä tyypillisin esimerkki tämän koulu-
kunnan mukaisesta asemakaavasuunnitelmasta.
Uusin kaupunginjärjestelytaide yhdistää molem-
mat äärimmäiset suunnat käyttäen hyväkseen
kaiken, mikä niissä on nykyaikaiseen kaupunki-
yhdyskuntaan soveltuvaa. Liikekeskuksen kadut
samoinkuin suuret liikeväylät yleensä tehdään
tasaiset, selvät, leveät ja yleensä suorat, va-

paampi järjestely on sensijaan asuntokorttelein i,

epätasaisella maalla ja pienissä yhdyskunnissa

varsin paikallaan. Nykyään määrätään jo ;'

kaava s -a eri kaupunginosissa kysymykseen tule-

vat rakennusaineet, rakennusten korkein sallittu

korkeus, rakennustyypit: yhdenjaksoinen, erilli-

nen j. n. e., kaikki seikkoja, jotka lähemmin
kuuluvat rakennusjärjestysten piiriin. Erityinen
huomio kiinnitetään puistoalueisiin ja julkisiin

rakennuksiin, joita varten paikkoja on asema-
kaavasuunnitelmassa varattava.

Useat maamme kaupungeista ovat viime vuo-
sina hankkineet itselleen uusia nykyaikaisen kau-
punkijärjestelytaiteen periaatteiden mukaan laa-

dittuja laajennus- ja muutossuunnitelmia. Ennen
muita on huomattava Helsinki, joka on tehnyt

melkoisia uhrauksia kehityksensä hyväksi. Sillä

on v:sta 1909 ollut rakennuskonttorinsa yhtey-
dessä erityinen asemakaavatoimisto, jonka tehtä-

vänä on pitää huolta kaupungin järjestelyä kos-

kevista kysymyksistä ja laatia asemakaavat uusia
alueita varten. Nykyisen Helsingin pohjoispuo-

lelle on suunniteltu Meilahden huvilakaupunki
ja itäpuolelle laajoja työväenasuntoalueita. Eläin-

tarha ja laajat alueet rautatien kummaltakin
puolen on ehdotettu säilytettäviksi yhtäjaksoi-

sena Vantaanjokeen asti ulottuvana keskuspuis-

tona. Hieta- ja Jätkäsaaren satamalaitokset tule-

vat olemaan maamme suurimmat. Mainittakoon
vielä Helsingistä luoteeseen sijaitsevat Osakeyhtiö
M. G. Steniuksen omistamat laajat Munkkiniemi-
Haagan alueet, joiden asemakaavat Eliel Saa-

rinen on laatinut. Muista kaupungeista, jotka

tähän asti (1916) ovat hankkineet uusia asema-
kaavasuunnitelmia, lueteltakoon seuraavat: Vii-

puri, Vaasa, Oulu, Hämeenlinna, Porvoo, Pietar-

saari, Joensuu, Loviisa (suunnitelmat Helsingin

asemakaava-arkkitehdin Bertel Jungin laatimia)
;

Kotka, Kristiina (arkkitehti Valter Thomen ja

insinööri Hugo Liliuksen yhdessä laatimia) ;

Savonlinna, Jyväskylä, Naantali (arkkitehtitoi-

misto Valter & Ivar Thom6) ; Tampere, Rauma
(arkkitehti Lars Sonck). [..Suomen kartasto"

(1910) ; J. Stubben, ..Der Städtebau" (Handbuch
der Architektur IV, 9) ; Raymond Unvvm, ..Town

planning in practice".] E. P-nen.

Yksityisiin rakennuksiinkin nähden on kau-

pungeissamme varsin vähän jälkiä vanhoilta

ajoilta. Pääasiallisesti on tämä seikka johtunut

kaupunkiemme pienuudesta ja puun käyttämi-
sestä yleisenä rakennusaineena sekä tulipaloista,

jotka ovat ennen vanhaan monasti perin pohjin

päässeet kaupunkejamme hävittämään. Vielä ny-

kyisinkin ovat puurakennukset useimmissa kau-

pungeissamme melkein yksin vallitsevina: suu-

rimmissakin kaupungeissamme ne ovat vielä

hyvin lukuisia. Rakennuslaskun mukaan 1910 oli

alla mainituissa kaupungeissa

s>-kä kivestä
kiviraken- että puusta puuraken-
nuksia tehtyjä nuksia

rakennuksia

Helsinki 1.7+7 2,521

Turku 77.4 108

Viipuri 610 71 5,901

Tampere 591 U6 1.201

Vaasa 199 8 IMI
Pori 311 10 2,200

Oulu 186 50 2,110

Rakennustaiteellisessa suhteessa tarjoavat mie-

lenkiintoa vain kaikista suurimmat kaupun-

kimme, ennen muita Helsinki. [Kirjallisuutta:
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Suomen ja eri kaupunkien historioita, Djurbei

gin „Beskrifning om Svearike" Suomen vi

aen tilasto, sarjat I. vi ja XVIII; y. m.]

\l. h.

Suomen kaupunkien hypoteekkikassa k s.

1
J
B n k k i, palsta 184.

Suomen kaupunkien yleinen paloapu-yhtiö
ks. Palovakuutus, palsta 142.

Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien kes-

kuslainakassa ks. P a d k k i, palsta 185.

Suomen kemistiseura perustettiin 1891. Sen
tarkoitus on olla yhdyssiteenä maan sekä tie

teellisellä alalla että käytän iiii-sä toimivien ke-

mistein kesken ja valvoa kemian etuja ja edis

tystä maassamme. Seura julkaisee kahdeksan
kertaa vuodessa ilmestyvää aikakauskirjaa:

„Suomen kemistiseuran tiedonantoja" (Finska

tcemistsamfundets meddelanden). Edv. Tlj.

Suomen kenkä- ja nahkatehdas osake-yhtiö
ks. Korkeakosken j a 1 k i n e t e h d a s.

Suomen kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.
S u o m e n kieli eli suomi on se suomalais-

ugrilaiseen kielikuntaan ja sen itämerensuoma-
laiseen ryhmään (ks. Suomalaisugrilai-
set kielet) kuuluva kieli, jota suurin osa

Suomen suuriruhtinaanmaan väestöä puhuu, lu-

kuunottamatta 1) Uudenmaan ja Pohjanmaan
rannikkoa sekä Ahvenanmaata, joissa seuduin

puhutaan ruotsia, samoinkuin myös historiallis-

ten olojen johdosta suurin osa Suomenmaan opil-

lisen sivistyksen saanutta väestöä taitaa tai ym-
märtää ruotsia, 2) Inarin ja Utsjoen pitäjiä,

joissa on lapin kieltä puhuvaa, mutta sen ohella

enimmäkseen suomea ymmärtävää väestöä (yksi-

tyisiä lappalaisia muutamissa muissakin Suomen
Lajiin pitäjissä), sekä 3) Salmin kihlakuntaa,
jonka kreikanuskoisten kieli on luettava karjala-

aunuksen kielen piiriin, vaikka se läheisesti liit-

tyy s. k:een sanan varsinaisessa merkityksessä.

Ulkopuolella Suomen valtiollista rajaa puhutaan
suomea Venäjällä 1) Inkerinmaalla (nyk. Pieta-

rin kuvernementissa)
,

jossa suomen kieli muo-
dostaa suoranaisen jatkon Karjalan-kannaksella
puhutuille suomen murteille; täällä s. k. oli

kotiutunut jo sinä aikana, jona valtiollinen raja

ei Inkerin suomea muusta s. k:stä erottanut,

levittyään tänne pääasiallisesti muuttojen joh-

dosta sekä Äyräpään kihlakunnasta ja Savosta
että. Länsi-Suomesta (meren poikki) ; 2) erinäi-

sissä etupäässä Inkeristä lähteneissä siirtoloissa

Siperiassa. Skandinaavian niemimaalla puhutaan
suomea 1) Pohjois-Ruotsissa (Tornion- ja Muo-
nionjoen laaksossa sekä suurimmassa osassa
Jällivaaran pitäjää) ; täälläkin on valtiollinen

raja myöhemmin joutunut katkaisemaan s. k:n
alueen; 2) Pohjois-Norjassa, Ruijassa, jossa

puhuttu murre yhdessä Pohjois-Ruotsin suoma-
laismurteen kanssa muodostaa suoranaisen jat-

kon suomen pohjoismurteille; 3) Vermlannin ja

Norjan vastaavien osien ..suomalaismetsissä",

jonne suomalaisia on muuttanut v:n 1600 seu-

duilla, mutta jossa s. k. on kuolemaisillaan (ks.

Skandinaavian metsäsuomalaiset).
Edelleen on melkoinen määrä suomea puhuvia
Ameriikassa, jossa tavallisesti ainakin siirtolais-

ten toinen polvi vielä säilyttää s. k: n; vähäi-

siä määriä on hajallaan muissa maanosissa.

Kaikkiaan suomea puhuva väestö voidaan arvioida

noin 3,106,000 hengeksi, (ks. tarkempaa tilas-

toa Suomen suomea puhuvasta väestöstä kirjoi

luisessa Suomalaiset.)
Nimi. Nimitys suomi, jota nykyään käyte-

tään sekä maan että kielen niinenä, ei nähtävästi

alkujaan ole merkinnyt kumpaakaan, jotapaitsi

sen ala on ollut paljoa rajoitetumpi. Se on
todennäköisesti alkujaan merkinnyt erääseen itä

merensuomalaiseen heii m kuuluvaa yksilöä
'lino, n. esim. semmoista sananlaskussa säilynyttä

käytäntöä kuin: Laillani suomi kiittää; verrat-

takoon tiiliän nimityksiä ruotsi, saksa, venäjä,

jotka kaikki alkujaan ovat merkinneet 'ruot -a

laista', 'saksalaista', 'venäläistä'), todennäköi-
sesti myös heimoa kokonaisuudessaan (vrt. venä-

läisten 'kronikkain sum' = 'eräs itämerensuomalai-
nen heimo'). Ei ole mitään etymologista aihetta

pitää suomi sanaa alkujaan paikannimenä (yhdis-

tyksillä suo sanaan ja eräisiin muihin paikalli-

suuteen viittaaviin sanoihin ei ole mitään perus-

tusta). Tämän mukaan Snomen maa ja suomen
kieli siis merkitsi suomi-nimisen heimon maata
ja kieltä; tästä lyhentämällä suomi myöskin tuli

merkitsemään suomi heimon aluetta ja puheen-
partta (esim. suomeksi = 'suomen kielellä', vrt.

ruotsiksi, venäjäksi) ; vielä 1500-luvulla tarkoi-

tettiin Suomella nimenomaan sitä seutua, jota

nykyään sanomme Varsinais-Suomeksi ja suomen
kielellä sikäläistä puheenpartta. Kuitenkin jo

tähänkin aikaan käytettiin Suomi nimeä laajem-

massa merkityksessä, ainakin koko Ruotsin val-

lan alaisen Suomen nimenä, ja täten siis s. k:kin
jo silloin oli saanut myös laajemman merkityk-
sensä.

Suomen kielen asema muiden itä-
merensuomalaisten kielten jou-
kossa. S. k. jakautuu useihin eri kielimuotoi-

hin eli murteisiin, mutta muodostaa kuiten-

kin olennaisesti kokonaisuuden, joka on rajoi-

tettu muita itämerensuomalaisia kieliä vastaan.

Täysin jyrkkä raja on olemassa suomen ja vat-

jan välillä (lukuunottamatta Kukkosin kylässä

Laukaanjoen varrella tavattavaa vatjan mur-
retta, joka olennaisesti myöhemmän vaikutuksen

johdosta on eräissä suhteissa muodostunut siir-

tymämurteeksi suomen ja vatjan välille), niin-

ikään suomen ja viron välillä (lukuunottamatta
uudempana aikana muodostuneita suomea lähen-

televiä virolaisia rajamurteita Viron rannikolla

ja Narvan seuduilla) ja samoin tietenkin suomen
ja liivin kielen välillä, jonka alue ei edes ole suo-

men kanssa rajakkain. Sitävastoin on kieliraja

itää kohti häilyvä: suomen karjalaismurteet siir-

tyvät miltei huomaamatta Venäjän karjalaismur-

teiksi: voimme sanoa, että on olemassa yhtenäi-

nen karjalais-aunukselais-lyydiläinen kielialue,

joka ilman varsinaista kielirajaa liittyy suomen
itäisiin murteihin jatkuen edelleen ilman jyrk-

kiä murrerajoja, kunnes asumaton ja venäläinen

seutu tämän alueen erottaa vepsästä, joka taas-

kin muodostaa selvästi rajoitetun kieliyksilön

(vepsää ja lyydiläismurteita välittävästä ren-

kaasta ks. S u o m a 1 a i su grilaiset kie-
let). Itäänkin päin muodostaa kuitenkin us-

kontoraja evankelis-luterilaisen ja kreikkalais-

katolisen tunnustuksen välillä samalla jonkinlai-

sen, vieläpä selvänkin kielirajan. S. k. ei mis-

sään tapauksessa muodosta sellaista kokonai-
suutta, joka johtuisi sellaisesta yhtenäisestä

..kantasuomesta", mihin nimenomaan kaikki suo-
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nien murteet palautuisivat ja joka olisi kerran
muodostanut vastakohdan ..kantavirollc" j. n. e.

M<^ saatamme tuskin mainita ainoatakaan piir-

rettä, lokaolisi ominainen vain s. k: lie ja koko
s. k:lle, jos otamme kaikki suomen murteet mu-
kaan (enintään semmoisia, jotka ainakin nykyään
ovat yhteiset koko itäpohjoiselle itämerensuoma-
laiselle aliryhmälle, esim. alkuperäisen ensi

tavun etu- ja taka-e:n olennaisen yhtäläistymi-

sen [niin esim. su. mi. merta ja pisä sanojen ensi

tavussa on suunnilleen sama e äänne, samoinkuin
karjala-aunuksessa ja vepsässä, sitävastoin vat-

jassa, virossa ja liivissä, missä on eri äänteet,

esim. vatj. mörta: pesii]. Se ,,kantasuomi", josta

suonien murteet ovat johdettavissa, on kaikkien
itämerensuomalaisten kielten yhteinen kanta-

kieli, jota onkin tapana ,,kantasuomen" 1. ,,alku-

suomen" nimellä merkitä. S. k. on valtiollisten

ja sivistyksellisten olojen luoma kokonaisuus.

Samoinkuin valtiolliset ja sivistykselliset olot

ovat niistä eri itämerensuomalaisista heimoista,

jotka ovat suomen nykyiselle alueelle muuttaneet
ja levinneet, tehneet yhden kansan, samoin ne

myöskin ovat aikaansaaneet sen, että saatamme
puhua yhtenäisestä Suomen kansan omasta s. k:stä

vastakohtana muille itämerensuomalaisille kie-

lille, jotka tämän valtiollisen ja sivistykselli-

sen yhteyden ulkopuolelle jääneinä ovat eristäy-

tyneet eri kieliksi. Tämä yhteys on toisaalta yllä-

pitänyt puheenalaisten eri heimojen kielen yhtei-

siä ominaisuuksia estäen niitä kovin eri suun-

tiin kehittymästä ja toisaalta myös yhtäläistänyt

eroavaisuuksia; erittäin suuri merkitys on viime-

mainitussa suhteessa yhteiselämän ohella ollut

yhteisellä kirkon, opetuksen ja kirjallisuuden

(sekä uudempina aikoina virallisen toiminnan)

kielellä, jonka vaikutuksen alaisina kaikki suo-

men paikallismurteet ovat olleet alkaen 1500-

luvun keskivaiheilta sekä yhä enenevässä mää-
rässä viimeisen puolen vuosisadan aikana.

Paikallismurteet. Eroavaisuudet eri

murteiden välillä ovat siinä, että eri murteet joko
ovat eri määrässä säilyttäneet vanhaa tai

eri puolia vanhoista ominaisuuksista taikka eri

tavalla yhteistä perua muuttaneet. Murtei-

den rajat olisivat tietenkin määrättävät, tämmöis-
ten yhteisten kullekin murteelle tunnusmerkillis-

ten joko säilyneiden tai muuttuneiden ominai-

suuksien perustalla. Mutta tarkemmin katsel-

lessa huomaamme, että murrerajojen löytäminen
onkin perin vaikea. Murteet liittyvät toisiinsa

eräiden yhteisten ominaisuuksien kautta kuin
renkaat ketjuksi, ja perin vaikea on löytää var-

moja pettämättömiä tunnusmerkkejä, jotka oli-

sivat ominaiset, kullekin murrealueelle kokonai-
suudessaan, varsinkaan niin, ettei täten raja tulisi

-taan leikkaamaan eri alueiksi semmoisia,
jotka verraten läheisesti kuuluvat yhteen. Jos
otetaan vain harvoja tunnusmerkkejä, voivat

murteet, jotka todellisuudessa olennaisesti eroa-

vat toisistaan, joutua yhdistetyiksi yhteen aluee-

seen. Mitä useampia tunnusmerkkejä otetaan,
sitä pienemmäksi supistuu alue, niin että lopulta

tullaan siilien, että aivan pienillä yhdyskunnilla.
kylillä ja yksinäisillä asumuksilla voi olla oma
murteensa, vieläpä lopulta siihen, että kukin yksi-

tyinen ihminen tavallaan puhuu eri murretta,
joka naattaa olla erilainen hänen elämänsä eri

aikoinakin. Murrerajat, mikäli tahdomme mur-

teiksi määritellä suurempia kokonaisuuksia, ovat

siis aivan häilyvät. Sitävastoin saatamme täy-

dellä varmuudella, jos meillä vain on luotettavat
ensitiedot, osoittaa eri kielellisten ominai-
suuksien rajat. Kullakin eri ominaisuudella
on oma maantieteellinen piirinsä, ja nämä eri

ominaisuudet yhtyneinä muodostavatkin juuri

murretunnusmerkit; toiselta puolen taas se

seikka, että kullakin ominaisuudella on omat
rajansa, jotka eivät satu täysin yhteen toisten

ominaisuuksien rajojen kanssa, vaikuttaakin sen

murrerajojen häilyväisyyden, josta oli puhe. Sen-

vuoksi on miltei mahdoton tavalla, jolla, olisi

tieteellistä arvoa, maantieteellisesti määritellä

suurempien murrealueiden rajoja; vaan jos

tahdomme ,,murrekarttoja" piirtää, ovat kartat
tehtävät eri ominaisuuksien leviämisestä. Kun
toisistaan eriävät kielelliset ominaisuudet eivät

ole ainoastaan äänneilmiöitä, vaan myös muoto- ja

merkitysopillisia sekä sanastollisia seikkoja, tar-

vittaisiin esim. s. k:n eri ominaisuuksien maantie-

teellisen leviämisen osoittamiseen satoja, jopa tu-

hansia eri karttoja. Kuitenkin voidaan myöntää,
että erittäin eräillä äänneseikoilla, jotka vaikutta

vat laajalti asianomaisten murteiden asuun, on
murteiden erottajina suurempi merkitys kuin
muilla. Esimerkkeinä tämmöisistä mainittakoon
tässä muutamat tärkeimmät. Niistä tapauksista,

joissa vanha äänne on eri määrässä säilynyt ja

eri tavalla, kehittynyt eri murteissa, on tärkeimpiä
se, joka on havainnollisesti esitettynä kartalla 1.

(9.H.) Kurtia 1, osoittava suomen yleiskielen d:n vastineita

eri patkallismurteissa („Suomen kartaston" mukaan).

S. k:n alue on jo sangen vanhoista ajoista ollut

jaettu kahteen piiriin: toisella puolella ne mur-
teet, joissa tavattiin eräissä tapauksissa (aste-

vaihtelutapauksissa vahvan asteen t.u vasti-

neena) äänne, joka foneettisessa kirjoituko

on merkitty 6 :llä (= englannin th sanoissa the,

brolher, Agricolan aikoina merkitty usein dh,

esim. tvedlien = nyk. kirjak. veden), toisella puo-

len ne, joissa tällä sijalla ei ole mitään (kato)

tai ;', v, h (esim. veen, kirjak. veden) ;
jälkimäi-

nen alue itäpuolella maata on kartassa 1 merkitty

vaaleaksi. Alkuperäinen A tavataan säilyneenä

aivan pienellä alueella Rauman kaupungin tienoilla

sekä sitäpaitsi eräissä Pohjois-Kuotsin suomalais-

murteissa, kaikkialla muualla on tämä äänne kol-

men viimeksi kuluneen vu< -istutan kuluessa muut-
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limut muuksi. Pienillä alueilla on siitti kaasun
krl..si tullut d sriissa seuduissa, missä vesi :

alkujaan cm ollut ruotsiapuhuvaa (Porin tienoilla

Aidaksissa ja Merikarvialla, Turun euduillal aru

nassu. Vaasan liimssi Kaustisissa Beki enisea

Länsi-Suomen rantakaupungeissa, myös Pohjois-

Huotsis8a ruotsin tai lupin vaikutuksesta I irja

kielen d:stS ks. alemp.). Verrattomasti suurim-

massa osassa vanhaa 6 aluetta «m tapahtunut

ö:n muuttuminen joko r:ksi tai /:ksi. Muutos
j:ksi ei ole tapahtunut yhdellä iskulla: on paik-

koja, joissa vielä on (ainakin vanhemman suku-

polven puheessa) ero r:n välillä esim. sanoissa

veren = kirjak. veden ja veren = kirjak. ui

rtn. Edellisessä tapauksessa r on harvalyönti-

nen (kieli tekee vain yhden täydellisen lyönnin);

tämmöistä äännettä luvataan lounaisen Satakun-

nan sekä Etelä-Pohjanmaan alueella (kartassa ei

näitä eri r:iä ole eroteltu). 2:n [velen = kirjak.

veden) tapaamme pitkällä kapealla kaistaleella

alkuperäisen rj-alueen itärajoilla sekä nykyisen
r-alueen keskellä olevalla saa rikkeellä (johon kuu-

luvat Tammelan, Urjalan ja Kylmäkosken seura-

kunnat). Se alue, jossa /:ää on käytetty, on

epäilemättä alkuaan ollut suurempi; se J-saareke,

joka tavataan keskellä r-aluetta, on luultavasti

aikaisemmin ollut välittömässä yhteydessä pää-

alueen kanssa, mutta sittemmin on r voittanut

niinkuin se edelleenkin voittaa alaa. — Aikai-

semmin näkyvät pohjoispohjalaisetkin murteet
kuuluneen ö -piiriin, niinkuin muutamat jäännök-
set Kolarissa ja Muoniossa sekä Ruotsin puolella

todistavat; itämurteiden vaikutus on kuitenkin

tällä alueella ö:n tai sen jatkajat miltei koko-
naan hävittänyt. — Samansuuntainen eroavai-

suus esiintyy myös vahvan asteen k: n heikko-

asteisissa vastineissa. Huomattakoon esim. rin-

nakkaistapaukset : kuljen, särjen n^, kulen, sären;
n>tli>ni, liiujitii ^^ nalliini I. nulliiuu. hartian 1. hur-

miin ^j niihin, härän; jalaat, velaat ^, jalat,

velat; pelvon r^j -petoon ^ pelon; tuhvan ^
tuhoan »^ tukan (tuhkan). Syy on saman-
lainen kuin edellisessä: alkuperin on näissä

tapauksissa ollut y-äänne (y merkitsee semmoista
„spiranttista" eli ..aukollista" äännettä kuin g
saks. sanassa sagen, Agricola sitä usein merkitsi
f//i:lla, esim. toelghat), joka itäisiä murteita edel-

tävissä kielimuodoissa on kadonnut, läntisissä

eri tavoin muuttunut. — Huomattavana murteiden
erottajana on edelleen mainittava toisaalta 7<:n

säilyminen tai sijavaihde sekä toiselta puolen sen
katoaminen painottoman ääntiön jäljessä (tupa-

han, tuphan n^ tupaan). Erittäin on h:n säily-

minen (ja sijavaihde) tunnusmerkillinen Etelä-

Pohjanmaan sekä myös Suomen pohjoisimmille
murteille (alue jatkuu Ruotsin ja Norjan pohjois-

osien s. k:een); tämä alue on varmaan aikai-

semmin ollut yhtenäinen pitkin Pohjanlahden
itärannikkoa. — Etupäässä samoissa murteissa
tavataan s:n asemella sanan lopussa li määrä-
tyissä asemissa (esim. rikah mies 1. miäs = rikas

mies). — Laajoilla alueilla eri määrässä tavataan
loppu-n:n katoa (poja = pojan) tai mukaumista
seuraavan äänteen mukaan (esim. menel^j linnaan
= menen linnaan). — Erinäisille murteille aivan
eri tahoilla maata on tunnusmerkillinen kahdennet-
tujen kerakkeiden esiintyminen (myöhäsyntyisen)

pitkän ääntiön tai kaksoisääntiön edessä, esim.

tullee 1. tulloo, mennee 1. männbb- menee. Lou-

hi irteissa ilmiö on toisella tavalla rajoitettu.

— Länsimurteille tunnusmerkillinen on kaksi-
i inaiitl isiin - i (kielen uudemmassa

irastossa), esim. plakkai i, Imuun. Aäutiö-

seikkojen alalla on huomat lava, että länsimur-
teiden pitkiin mi n. nii:u sijalla itämurteissa

enimmäkseen esiintyy oa, eä, ««., m (painotto-

missa tavuissa 00, '', osittain mi, esim. moa 1.

i.iiin nimi. /n n 1, inu pää, halloo = kalan, leipee

leipää leipää). Päijänteen eteläpään molemmilla
puolin luvataan äu:n sijalla ie, esim. ;.m 'p''' 1

'

Kankaan pää u pitäjässä (Luoteis-Satakunnassa)

ee, esim. pei 'pää'. Tässä on luultavasti äänteen
muutos, joku riippuu vanhoista perussyistä,

jotka eri tahoilla (osittain vironkin alueella)

ovat johtaneet, samoihin tuloksiin. — Edel-

leen on itämurteiden uo, yö, ie kaksois

ääntiön sijalla länsimurteissa «a, i/ä, ia tai in.

— Itäisille murteille tunnusmerkillinen on aikai

seinman c:n mu ui tuulinen n :ksi. ö :ksi yks. 3 pe rs: u

muodoissa, esim. Inlloo 1. tuloo = tuli e. rniinnöö

1. mänöö - menee (aik. tuleu j. n. e.). — Eri mur-
teissa tavataan eri määrässä loppuääntiön katoa;

suomen lounaisissa murteissa esiintyy samanlai-

nen säännöllinen loppu- ja sisä-ääntiön kato

(,, loppu"- ja ..sisäheitto") kuin viron kielessä (ks.

alemp.). — Sangen useasti on tapahtunut, että

vanhemmassa kielessä ollut äännevaihtelu nyky-
murteista on hävinnyt, mutta eri alueilla on
yleistetty eri vaihteluaste. Kun esim. toisissa

osissa maata sanotaan kaula, toisissa kakla, niin

se johtuu siitä, että aikaisemmin on taivutettu

kakla r>*, gen. *kaylan. samoinkuin taivutettiin

luku: *luyun; jos vaihtelu olisi säilynyt, olisi

odotettavissa, että tapahtuneen äännekehityksen
johdosta nykyään sanottaisiin kukla: gen. kaulan
(samoinkuin luku: luvun); vaihtelu on kuiten-

kin kadonnut ja toisaalla on jäänyt eloon ainoas-

taan „heikko" aste kuula, toisaalla ,,vahva" aste

kukla. Yleistäminen on eri tapauksissa tapahtu-

nut eri tavalla. Kuitenkin saattaa huomata, että

eri murteet ovat etupäässä yleistäneet määrättyä
astetta edustavia muotoja; niinpä esim. semmoi-
set muodot kuin kopra, oatra, vuokra, latva,

*
-<#

£:*

(S. H.) Kartta 2, osoittava suomen yleiskielen ts:n vastioeita

eri paikallismurteissa («Suonien kartaston" mukaan). Kar-

tassa on osoitettu ((-alueiksi sekä ne, joissa sanotaan mettä:

mettän että ne joissa heikoissa asteissa on t {mettä metän
j.n.e.), sekä myös ne, joissa vanhemmalla sukupolvella on

##, nuoremmalla ((. ht-alueiksi on merkitty ne, joissa ht:n

rinnalla osittain esiintyy ss tai tt.
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kepiä [keppii j. n. e.) ovat yleensä idempiin mur-
teisiin, kuliin, aura, romu. laöva 1. larva 1. laiva,

kt viti 1. kiict. kevvee lännempiin murteisiin kuu
luvia. — Kaikista tärkeimpiä murteiden erotta-

jia on sen alkuperäisen äänneyhtymän käsittely,

joka kirjakielessä esiintyy fs:uä; tässä tavataan

nimittäin eri murteissa, vieläpä sangen suurella

säännöllisyydellä toisen tai toisen asteen yleis

tys ja sen lisäksi näiden asteiden erilaisia kehit-

tymiä (ks. karttaa 2). Tällä sijalla tavataan kan-

sankielessä äänneyhtymä ts (esim. metsä) ainoas-

taan pienellä alueella Karjalan-kannaksella, josta

se jatkuu Suonien valtiollisen rajan ulkopuolelle

Inkerinmaan suomalaismurteisiin (samoinkuin
se tavataan Suomenlahden eteläpuolisissa itä-

merensuomalaisissa kielissä vatjassa, virossa ja

liivissä) ; Laatokan pohjoispuolella, sekä niissä

karjalaismurteissa, jotka ovat suoranaisia suo-

men kielen murteita, että niissä, jotka liitt\ vät

Venäjän Karjalan ja Aunuksen kielimurteihin.

tavataan tällä sijalla ts (metsä); kirjakielen

teistä ks. alemp. Kolmella toisistaan aivan ero-

tetulla alueella on tällä sijalla ss (messä): It Vii-

purin, Lappeenrannan ja Mikkelin ympäristöillä.

2) läntisellä Uudellamaalla ja 3) Pohjanmaalla.
\ivan pienellä alueella, Rauman seuduilla ja

Kokemäen jokilaaksossa, osittain vain vanhem-
malla sukupolvella, tavataan tässä tapauksessa

t)i> (sammaltava s äänne = engl. th sanassa no-

thing). Suurimmassa osassa Länsi- ja Pohjois-

suomea on tässä kohdin tt {mettä: mettiin.

osittain, tJ-alueen eteläisessä osassa, mettä: me-
täjnj), suurimmassa osassa Itä-Suomea taas ht

mielitä, gen. mehttin, metän, mehän). Tämä kir-

javuus on syntynyt siitä, että alkujaan koko s. k: n

alueella (/s:stä syntynyt) ss on taivutuksessa

vaihdellut #s:n \ös:n) kanssa: on sanottu esim.

messä, mutta gen. *me&sän (aik. *meösän). Vaih-
telu jäi kuitenkin pois käytännöstä, ja vain toinen
tai toinen vaihteluaste säilyi. Toisaalla yleistyi

vahva aste ss, toisaalla heikko aste #s. Jälkimäi-
aestä syntyi toisaalla ts (ts), toisaalla aluksi ##.
inikä äilnne historiallistenkin todisteiden mukaan
oli sangen yleisesti levinn}'t suurella osalla s. k:n
aluetta; myöhemmin tuli edelleen ##:stä toi-

B&alla tt, toisaalla ht. Eteläinen ja pohjoinen tt-

alue ovat varmaankin alkuperin olleet yhtenäisenä
alueena, mutta myöhemmin on idästä tullut vai-

kutus katkaissut alueen yhtenäisyyden. — Eri
asteisiin kuuluvat myöskin toisaalta ia, iä, toi-

saalta ee, jotka eri murteissa esiintyvät vastak-
kain (korkia ^,korkee - kirjak. korkea, pehmiä
r*sjpehmee = kirjak. pehmeä; rinnakkaisilmiöitä
tämän kanssa ua^^oo, j/är^öö, esim. kohuan
^yj kokoon, kytyä ^ kytöä). — Tässä mainittui-
hin erokohtiin voitaisiin helposti lisätä useita
muita, pienemmillä tai suuremmilla aloilla esiin-

tyviä. Eräitä tulee vielä alempana mainittaviksi.

S. k:n murre-eroavaisuudet saattavat olla ja
ovatkin osittain — erittäin mitä erokohtien nykyi-
seen asuun tulee — myöhäsyntyisiä, mutta poh-
jaltaan ovat erot jo vanhoja: ne viittaavat van-
haan murremuodostukseen jo kantasuomalaisena
aikana, s. o. toisin sanoen siihen, että murre-
erotusten takana ovat vanhat eroavaisuudet nii-

den heimojen kielessä, joista nykyinen 8. k:tä
puhuva kansa on yhdistynyt. Vanhoja, kanta-
suomalaiseen aikaan palautuvia näistä heimoista
varmaan ovat: suomalaiset (venäläisten

kronikkaan suin' = suomi, 'suomalaisheiino'),

hämäläiset (venäläisten kronikkain jam' =

suom. hame 'hämäläisheimo') ja karjalaiset
(skand. lähteiden Uyrjalar). Todennäköisesti on
vanha heimo myös kainulaiset (skand. läh-

teiden tjrtnir; tämmöisen suomalaisen heimon
olemassaolo sekä mainittujen suom. ja skainl.

nimitysten yhteenkuuluvaisuus on kuitenkin ollut

kiistanalaisena), mutta sitävastoin ei savolai-
set ole mikään alkuperäinen itämerensuomalai
nen heimo: savolaiset kuuluvat karjalaisiin,

joiksi heitä aikaisemmin nimitettiinkin (nimitys
savolaiset, ensi kerran tiettävästi tavattavana kir-

jallisuudessa v. 1G1S, Olavi Elimaeuksen epistola-

ja evankeliumikirjan jälkilauseessa, johtuu Mik-
kelin seutujen vanhasta Savilahti nimestä, josta

sanoi, nyk. savo = alk. 'Savilahden seutujen asu-

kas' tai ryhmäsanana 'Savilahden rahvas',

savakko alk. 'savilahtelaisnainen'). Nämä heimot
ovat epäilemättä jo Suomeen asettuessaan puhu-
neet jonkun verran eriäviä murteita; enemmän
kuin varsinaiset eroavaisuudet merkitsi se, että

eri heimojen kieli alusta lähtien sisälsi ikään-
kuin siemenen eli ennakkotaipumuksen (n. s.

,.predispositsionin") erinäisiin muutoksiin (vrt.

Suomensukuiset kielet). Ajan kuluen
alkueroavaisuudet ovat kehittyneet edelleen, ja

asuma-alojen laajetessa ja suoranaisen naapuri-
yhteyden katketessa on tullut uusia, eroavaisuuk-
sia lisäksi. Toisaalta taas on erilaistumista vas-

tustanut yhtäläistymisvirtaus: viereiset ' murteet,
jotka alkujaan ovat olleet eri heimojen omia, ovat
lähentyneet toisiansa, ja kaikkiin on tasoitta-

vasti vaikuttanut yleis- eli kirjakieli. Tällä

tavoin vanhat rajat ovat häipyneet, uusia siir-

tymisalueita muodostunut. Vaikkakin siis tämän
johdosta ja sen mukaan kuin aikaisemmin on
esitetty jyrkkien murrerajojen osoittaminen on
mahdotonta, saatamme kuitenkin selvästi huo-

mata määrättyjä murrekeskuksia, jotka näyttä-

vät eräitä tyypillisiä ominaisuuksia ja joiden

ympärille alimurteet r3'hmittyvät ketjumaisesti.

Tätä silmälläpitäen saatamme s. k:n alueella

puhua seuraavista suurista murreryhmistä, joiden

huomaamme melkoiseksi osaksi kuvastavan van-

hoja heimoeroavaisuuksia. 1) Lounaissuo-
malaiset murteet ovat itään ja etelään päin

Turun kaupungista; itse Turun kaupunki ei kuulu
tähän piiriin, vaan keskelle lounaissuomalaisen

alueen pistää kiila ,,ylimaalaista" murretta,

johon Turun kaupunkikin kuuluu. Lounaismur-
teiden tunnusmerkillisiä ominaisuuksia ovat:

1) loppu- ja sisävokaalin heitto eräissä tapauk-

sissa, esim. tytre = tyttäret, kuakk = kuokka;
2) aikaisempien pitkien vokaalien lyheneminen
painottomissa tavuissa, esim. viara = vieraat;

3) mm:n, nn:n, ll:n, rr:n lyhentyminen yksinäis-

äänteeksi pitkän tavuaineksen ja painottoman
vokaalin jäljessä, esim. parema(n), käänä(n).

mahfioline(n), ymmärä(n); 4) p:n, (:n, fc:n ja

s:n kahdennus eräissä tapauksissa, esim. hippa

'lupaa', soita 'sotaan', siss-ii 'sisään'; 5) &:n, d:n,

</:n tai niitä lähenevän äänteen esiintyminen

p: n, t:n, 7r:n sijalla äänneyhty missä mh. nd,

Tjg, Id (= muiden murteiden mp, nt, r)k, It) ;

6) kaksoisääntiöiden jälkiäänteen muuttuminen
eräissä tapauksissa, esim. laivat'; Vi pai

nottoman tavun ääntiön esiintyminen pitkän.:

i.

kun edellinen painollinen tavu on lyhyt, esim.
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minää I, mnää 'minä'; s o -'
i

<\:u, osaksi r.u

esiintyminen alkuperäisen ö:n (kirjak. d:n)

sijalla; U) muotojen nuijan, harjan esiintyminen

(= nälän, Innani, 10) osittain t><> ^ £:n, osit-

tain it ^j t:\\ esiintyminen kirjakielen ts.n

sijalla, esim. me&Oä 1. mettä 'metsään': ireei

tai melääs 'metsässä'; 11) loppu-u-.n katoaminen
enimmissä tapauksissa; 12) sen tyyppiset impei

fektimuodol kuin istusi 'istuin'. Näistä saatamme
1-7 (9, 11, 12) kohdassa mainittuihin löytää vas

tineita, osittain ihmeellisellä nivalla yhtäpitäviä,

viron kielestä (jotavastoin 8 ja 10 poikkeavat),

eikä saata epäillä, että vanhat ..suomalaiset",

joiden kielen jatkona nykyiset lounaismurteet

ovat, ovat puhuneet kieltä, joka on ollut lähellä

viron kielen vanhempaa muotoa, jollei aivan

seiv kanssa yhtäpitävää. Todennäköisesti lounais-

murteiden alue on alkujaan ollut laajempi aina-

kin itään ja luultavasti pohjoiseenkin päin; sen

saattaa päättää lounaissuomalaisia ominaisuuk-

sia sisältävien paikannimien sekä eräiden lounais-

suomalaisten murreominaisuuksien leviämisestä

ulommaksi lounaismurteiden nykyistä alaa.

Mutta tämä alue on pienentynyt ja katkennut
keskisten murteiden vaikutuksesta. 2) Hämä-
läismurteiden voimme katsoa sisältävän

suurimman osan sitä aluetta, joka kartalla 1 ei

ole merkitty ö:n katoalueeksi, paitsi täten jäl-

jellejäävän alueen pohjoisinta ja lounaisinta osaa;

lounaisosa tätä aluetta on lounaismurteiden ja

pohjoisosa eteläpohjalaisten. Kumpaisellekin ta-

holle siirryttäessä tavataan siirtymämurteita.
Varmasti tunnusmerkillisinä ominaisuuksina
emme voi mainita muuta kuin 1) t:n tai r:n
esiintymisen alkuperäisen ö:n (kirjakielen d:n)
sijalla, esim. palan t. paran = padan; 2) muodot
sellaiset kuin nuläun, härään, jalaat 1. nällään,

kärrään, jattaat = nälän, härän, jalat; 3) fc:n ka-

toamisen painottomista tavuista, esim. kylään t.

kyttään = aik. kylähän; 4) tt ^, tt:Q esiintymi-

sen kirjakielen fs:n sijalla, esim. mettä. Nämä
ominaisuudet eivät ole tunnusmerkillisiä ainoas-

taan hämäläismurteille, mutta kun samalla
pidämme silmällä toisten murteiden erikois-

tunnusmerkkejä ja hämäläismurteiden kielteistä

suhtaumista niihin, saattaa näitä pitää johonkin
määrin riittävin;!. 3) Eteläpohjalaiset
murteet muodostavat Pohjanmaan eteläosassa

yhtenäisen kokonaisuuden, jonka pohjois- ja itä-

rajana kartalla 1 on (5: n kadon alueen raja.

Nämä erottaa hämäläismurteista itäpäässä pai-

nottoman ääntiön jälkeisen h :u säilyminen tai

sijavaihteinen asema, esim. tupahan t. tuphan,
toisaalta myös sananloppuisen s:u muuttuminen
7»:ksi määrätyissä tapauksissa, mikä hämäläismur-
teissa rajoittuu aivan vähään alaan, esim. rikah
mies = rikas mies, sekä t-loppuisen kaksois-
ääntiön mukautuminen sanan ensi tavua kauem-
pana pitkäksi vokaaliksi, esim. punaanen <
punainen, hevooncn < hevoinen. Nämä murteet
ovat välimuotona toiselta puolen hämäläismurtei-
den, toiselta puolen 4) pohjoispohjalais-
ten murteiden välillä, jotka käsittävät Pohjan-
maan rannikon, ulottuen pohjoiseen päin Suomen
Lappiin, vieläpä Ruotsin ja Norjan puolelle asti.

Näiden murteiden alue käy varmaankin yhteen
vanhan kainulaisheimon alueen kanssa; toden-

näköisesti ovat vielä eteläpohjalaisetkin murteet
alkuperin kuuluneet samaan ryhmään, jonka

alkuperäisiin tunnusmerkkeihin näytt&ä kuulu-
neen painottoman ääntiön jälkeisen h:n säily-

minen tai sijavaihde ja o:n säilyminen. Pohjois-

pohjalaiset murteet ovat suun - n määrin olleet

n. lm murteiden vaikutin en alaisena, niinettä
itäisten murteiden ominaisuudet paikoin ulottu-

vat rantaan asti ja raja itään päin on aivan
häilyvä. 5) Savolaismurteille tunnu
merkillisiä ominaisuuksia on ennen kaikkea
A:n kato, muodot seilaisit kuin nälän, härän,

jalan, sulen, sären, oa t. «a, eä tai iä länsimur
teiden aa: n ää:i\ sijalla, enimmäkseen ht (osaksi

kuitenkin myös ss) kirjak. ts:n sijalla, preesen-

sin 3:nnen persoonan muodot sellaiset kuin

tulloo,- männöö, painottoman ääntiön jälkeisen

ft:n kato (kyttään = kylään), selvän väliääntiön

esiintyminen sellaisissa tapauksissa kuin kolome
= kolme, muita mainitsematta. Tämän murre-
alueen länsirajan voidaan sanoa kulkevan kar-

tan 1 <5:n katoalueen länsirajaa. Pohjoiseen käsin

nämä murteet ulottuvat ainakin Kajaanin seu-

duille asti häipyen pohjoiseen ja länteen vähitel-

len pohjoispohjalaisiksi murteiksi. Itään päin on
mitään rajaa mahdoton edes lähimainkaan osoit-

taa, sillä itään mennessä savolaiset murteet
aivan vähitellen siirtyvät 6) karjalaismur-
teiksi, jotka savolaismurteista itään jatkuvat
toiselle puolen Suomen valtiollisen rajan Venäjän
karjalan ja aunuksen murteina. Semmoiset omi-

naisuudet kuin ts (Karjalan-kannaksella) ja tl

Laatokan luoteispuolella sekä semmoisten äänne-

yhtymien kuin kr:n, kl:n j. n. e. tiheämpi esiin-

tyminen alkavat jo olla nimenomaan tyypil-

lisiä karjalaisia ominaisuuksia sanan ahtaam-
massa mielessä. Mutta epäilemättä ei eroa

savolaisten ja karjalaisten murteiden välillä ole

varsinaisesti tehtävä, vaan nämä murreryhmät,
jotka ilman rajaa liittyvät toisiinsa, ovat vanhan
karjalaisheimon kielen jatkajina. — Huomatta-
vien murre-eroavaisuuksien olemassaoloa jo 1500-

luvulla todistaa M. Agricolan lausunto („neisse

Canssoisa [s. o. Suomen heimoissa] ovat moni-
naiset kielet eli puheutauat, nin, että cuki neiste

iotakin murta toisen Maankielistä") ; sen mukaan
kuin edellä on esitetty, ovat eräät erokohdat vie-

läkin paljoa vanhemmat, ja on mielenkiintoista

että Agricolan lausunto nimenomaisesti näyttää
viittaavan eri heimojen kielen erilaisuuteen.

Suoranaiset tiedot paikallismurteiden vanhem-
mista vaiheista ovat niukat, joten paikallismur-

teiden historia kovin paljon jää päätelmien

varaan. Miltei yksinomaisina lähteinä ovat asia-

kirjoissa säilyneet eri murrealueiden ominais-

nimien merkinnät, joiden todistusvoima on kui-

tenkin kussakin eri tapauksessa harkinnan alai-

nen, sillä ne saattavat kuvastaa myös mahdolli-

sesti eri paikalta olevan kirjoittajan paikallis-

murretta tai yleiskieltä tai kirjoitustapa saattaa

ilman muuta kopioida vanhempia kirjoitustapoja.

Useat yleiskieltä käyttäneet kirjailijat ovat kie-

lessään säilyttäneet kotimurteensa piirteitä, jotka

voidaan murteiden nykyisten olojen perustalla

tuntea; toisilla on murteellinen väritys erittäin

tuntuva (esim. Mathias West, Ljungo Thoma?.

Maskun Hemminki, ks. alemp.). — Viimeksimai-
nittu soveltuu uudempiinkin aikoihin. Puhu-
matta siitä, että alkujaan määrätty paikallis-

murre on tehty yleiskieleksi sekä että myöhem-
min on yleiskieltä tahdottu syrjäyttää paikallis-
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murteiden tieltä (ks. alemp.), puhumatta myös-

kään eri paikallismurteiden suullisesti säily

neestä kirjallisuudesta (kansanrunoudesta) ou
paikallismurteita uudempina aikoina toisinaan

käytetty kirjallisuudessa voimakkaan paikallis-

sävyn aikaansaamiseksi (huomattavin paikallis-

niurtcisistu kirjailijoista on Hj. Nortamo [Nord-

ling], raumanmurti isena kertojana [,,l!auinlaissi

jaarituksi" 1906]).

Suomen yleis- 1. kirjakieli. Kai

kista tärkein suomen murteista on sivistyksel-

liseltä merkitykseltään kuitenkin se muoto
s. k:tä. jota paikallismurteiden vastakohtana
voimme nimittää yleiskieleksi, vallitsevan

asemansa johdosta valtakieleksi ja sen

johdosta, että miltei yksinomaan tämä murre on
esiintynyt kirjoitetussa kirjallisuudessa, kirja-
kieleksi (ks. Kirjakieli). Aänneasulli-

sessa suhteessa ovat suomen kirjakielelle erityi-

sesti tunnusmerkilliset kielen muihin murteisiin

verraten: 1) sanansisäinen d, jota kansanmur-
teissa tavataan perin pienellä alalla; 2) rs sem-

moisissa tapauksissa kuin metsä, jonka ala myös
kansanmurteissa on aivan suppea (ks. ylemp.)

;

:)) konsonanttiyhtymät tv ja tj (latva, vitja) itä-

suomen murteiden mukaan; 4) pitkä aa, ää itä-

suomalaisten murteiden oa:ta, e«:tä j. n. e. vas-

taan ; 5) sananloput -ea, -eä (korkea, korpea,

pimeä, läpeä), -oa (maitoa), -öä (perintöä) mui-
den murteiden toiselta puolen -ia, -iä, -«o, -yi,

toiselta puolen ce, oo, öö loppuja (esim. korkia,

maittta, perintyä — korkee, maitoo, perintöä)

vastaan ; 6) yksinäiskonsonantti pitkän ääntiön

tai kaksoisääntiön edellä semmoisissa tapauk-
sissa kuin tulee, vetää (toisissa murteissa tul-

lee t. tulloo, vettää, in!, vetlee) ; 7) loppuääntiöi-

set muodot semmoisissa tapauksissa kuin yksi,

kaksi, antaisi, kirjasi (kansanmurteissa ja

enimmiten myös yleiskielisessä puhekielessä yks,

kaks, antais, kirjos) ; 8) abessiivin (vajanto-

sijan) loppu -tta, sen sijaan että useimmissa
murteissa on -ta. Että yleiskieli suuremmassa
määrässä kuin paikallismurteet sisältää yksityis-

kohtia, jotka eivät ole samalla äänteellisellä

tasolla, on seurauksena yleis- eli kirjakielen syn-
nystä ja kehityksestä. — Kun Mikael Agricola
läOO-luvun keskivaiheilla perusti suomen kirja-

kielen, niin hiin sen pohjaksi valitsi yhden suo-

men paikallismurteista. Uuden testamentin kään-
nöksensä (1548) esipuheessa Agricola huomaut-
taa maan murteiden moninaisuutta ja sanoo
ottaneensa käytettäväksi Turun hiippakunnan ja

kaupungin kielen senjohdosta, että tätä hiippa-

kuntaa nimitetään „Somen maxi" ja että Turussa
on ..Maakunnan Eme kirko ia pijspan Stoli ia

Jstuin". ,,Senteden ombi", hän sanoo, „tesse P.

VVdhen testamentin kirioissa Somenkieli enimi-
ten prucattu. Ja mös hädhen tähden teden,

coska tarue on anonut, ouat mös rmviden kie-

let, puhet ia sanat telien siseleotetud'". Agrico-
lan ..Somenkieli" siis nimenomaisesti tarkoittaa
semmoista ..Suomen maassa" s. o. Turun hiippa-

kunnassa puhuttua kieltä, joka liittyi Turun
kaupungin kieleen ja joka siis ei ollut tyypilli-

sesti lounaissuomalaista, vaan suuremmassa mää
rassä piti yhtä maan keskisempien murteiden,
n. s. ..ylimaan" murteen kanssa. Vanhat liike-

tiet ja muutot Turkuun ,,ylimaasta" käsin oli-

sit aiheuttaneet sen, että puhdas lounaissuoma-

II. IX. Painettu >«la 16.

lainen, Lähimmin vironsukuinen murre oli maan
pääkaupungista väistynyl ia kieli siellä mukau-
tunut enemmän ,,ylimaan" kielen kanssa yhtä-

pitäväksi. Vaikka Agricola ei ollut Turusta kotoi-

sin, niin hän kuitenkin piti Suonien pääkaupun-
gin kielen sopivimpana uuden kirjakielen poh-
jaksi. On omituista huomata, että sen kielimuo-
don, jota Agricola käytti, muutkin senaikuiset

suomea kirjoittavat empimättä omaksuivat. Tosin
tapaamme eräässä käsikirjan käsikirjoituksessa

vuodelta 1546, jonka tekijä oli raumalainen Ma-
thias West (ks. Mathias Johannis), käy-
tetyn eräissä suhteissa lähemmin tekijän koti-

murteeseen liittyvää kieltä, mutta Westkin näyt-

tää kuitenkin tavoitelleen samaa kielimuotoa
kuin Agricola ja raumalaisuudet hänen kieleensä

ovat tulleet senjohdosta, ettei hän osannut niitä

täysin varoa. Ja Herra Martti, joka samana
vuonna kuin Mikael Agricolan Uusi testamentti

ilmestyi, suomensi Kristoffer kuninkaan maan-
lain, liittyy täysin Agricolan käyttämään kieli-

muotoon, samoin myös viipurilainen Juusten ja

varsin läheisesti myös Jaakko Suomalainen eli

Finno ja Ericus Erici, jotka olivat kyllä turun-

puolelaisia, mutta (ainakin jälkimäinen) kotoi-

sin lounaissuomalaiselta kielialueelta. Tämä
seikka tuntuu melkein viittaavan siihen, että

jonkinlainen traditsioni tai ennakkotyö oli jo

viittonut suuntaa, jota oli kuljettava. Mitään
kirjallista muistoa ei kuitenkaan ole säilynyt

mahdollisesta esiagrieolalaisesta s. k:n käytöstä,

lukuunottamatta niitä erisnimiä ja yksityisiä

lauseita, joita tavataan vanhemmissa latinan-

tai ruotsinkielisissä asiakirjoissa. Joka tapauk-
sessa oli yleiskielen syntymistä varmasti puhe-
kieltä tasoittamalla valmistanut liikeyhteys Tu-
run ja „ylimaan" välillä. Kenties oli tätä myös
valmistanut suullisessa asussa syntynyt ja levin-

nyt runous, joka varmaan oli huomattavaksi
osaksi saanut alkunsa Varsinais-Suomen seu-

duilla. — Se äännekanta, jota Agricola merkitse-

misellään tarkoitti, näkyy meille ainoastaan

vaillinaisen ja epäjohdonmukaisen kirjoituslaa-

dun takaa, joka läheisesti liittyi senaikuiseen

ruotsin ja myös saksan oikeinkirjoitukseen,

mutta oli ilman muuta suomeen sovellettuna ko-

vin puutteellinen. Suurimpana vaillinaisuutena

oli puutteellisuus äänteiden keston eli laajuuden

merkitsemisessä, jolla seikalla suomessa, missä

pitempi kesto ja suurempi paino eivät satu yh-

teen, on erikoisen suuri merkitys. Edelleen ei

ö:tä ja e:tä säännöllisesti erotettu toisistaan,

ei myöskään i:tä ja ;':tä, «:ta ja u:tä. Eräissä

tapauksissa käytettiin kahta merkkiä yhdessä
yhden äänteen merkitsemiseen (esim. ck =hk,

gh, dli, ks. alemp.) ; epävarmaa on, tarkoittiko

tz yhtä äännettä, vai äänneyhtymää, ks. alemp.).

Kaikista pahin oli kuitenkin hänen kirjoituslaa

tunsa horjuvaisuus: samaa äännettä merkittiin

usealla eri tavalla (esim. fc:ta e:llä. S; :11a, fet:llä,

'/:11a, cfc:lla) ja yhdellä ja samalla kirjaimella

eri äänteitä (esiin, f:\la f:ää, w:tä, h:t:i). Enim-

miten saatamme kuitenkin, osittain Agricolan

eri kirjoitustapoja loisiinsa vertaamalla, osit-

tain nykyismurteiden avulla, osittain johtopää-

telmäin nojalla palauttaa sen kielikannan, jota

Agricolan kirjoituslaatu esittää, multa kieltä-

mättä toiset kohdat jäävät epävarmoiksi. Kun
Agricola itse sanon ottaneensa lukuun muitakin
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suonien murteita kuin Turun kieltä, niin hiin

epäilemättä etupäässä tarkoitti sanavarastoa.

Mutia tiimiin itsetietoisen eri murteiden nou

elättämisen rinnalla iiii varmaan myöskin il

dotonta ainakin eräissä tapauksissa on ilmeistä,

ettei Agricolan kieli äännekannankaan puolesta

perustu vain olennaisesti yhdenlaiseen Buomen
murteeseen, vaan hän horjuu eri murteiden vä-

lillä (tiima aäyttäS ainakin olevan asianlaita,

mitä tulee h.n heikkoon asteeseen, vrt. alemp.,

sekä If.n katoon ja säilyntään, munia mainitse-

matta). Näinollen jäS Agricolan horjuvan orto-

grafian vuoksi eräissä tapauksissa epävarmaksi,
onko kysymys murteiden sekoituksesta vai kir-

joituslaadun vaillinaisuudesta: emme tiedä pe-

rustuiko Agricolan kirjakieli osittain sellaiseen

murteeseen, jossa painottoman tavun äiintiöt oli-

vat lyhyet (emme varmuudella voi sanoa onko
rackui luettava rakkaat vai rahkat) tai jossa

mm, nn, II, rr olivat pitkän tavuaineksen tai

painottoman ääntiön jäljessä lyhentyneet (rin-

nakkain: rnktiiiis: pahennos, olema 'olemme':

tulimma, lohdulinen: peiivelle 'päivällä', musc-
ruijt: ymmerret 'ymmärrät'), vai onko tässä vain

puhetta oikeinkirjoituksen horjuvaisuudesta. Niin-

ikään kun Agricola useissa tapauksissa käyttää
h, d, g merkkejä, emme voi varmuudella tietää,

missä määrin todella tarkoitettiin b:tä, d:tä, ff:tä

tai niitä likeneviä äänteitä, missä määrin siten

tahdottiin merkitä vain suomen p:tä, r:tä, /,:ta.

jotka ovat lyhyemmäl ja heikommat kuin ruotsin

vastaavat äänteet. — Yleensä kuitenkin pää-

semme ylempänämainituilla keinoilla Agricolan

äännekannan perille. Me näemme, että siinä

äänteellisessä suhteessa oli eräitä ominaisuuksia,
jotka ovat joko kokonaan nykyisistä murteista
kadonneet tai supistuneet perin ahtaalle alalle.

Niinpä Agricolan kirjoitustavat osoittavat, että

hänen kielensä huomattavaksi osaksi perustuu
sellaiseen murteeseen, joka oli fc:n heikkoastri

sena vastineena säilyttänyt y äänteen (..spirantti-

sen" äänteen, ks. S u o m a 1 a i s-u g r i 1 a i s e t

kielet); tiitä äännettä Agricola useimmiten
merkitsee gh :11a. (esim. sughusla, lue: suyusta-
suvusta). Puheenalaisella äänteellä, joka nyky-
aikuisesta kielistä on kokonaan kadonnut, oli

jo Agricolan aikana epäilemättä perin suppea
ala (Agricolalla lukuisasti esimerkkejä toisenlai-

sesta, nykyisten murteiden mukaisesta äänne-
kannasta) ; juuri tämä gh merkinnän esiintymi-

nen Agricolalla on yksi niitä seikkoja, joka
panee kysymään, oliko olemassa esi-agricolalaista

perintätapaa, jota. Agricola arkaiseeraten nou-
datti. Mahdollisesti oli silloisessa kielessä ole-

massa äänneyhtymä #s, jota Agricolan kirjoitus-

tapa tz (dz, z) saattaa tarkoittaa (nykyisen kirja-

kielen rs: n sijalla; kenties esiintyy sen rinnalla

myös ss aste, esim. Agricolan kuszuin ehkä luet-

tava kussuin) — äänneyhtymä, joka myöskään
ei ole missään semmoisenaan säilynyt. Yleisenä

oli silloin varmaan kaikkialla Länsi-Suomessa
nykyisen kirjakielen rf:n sijalla <5, jota Agricola
kirjoittaa osittain rf/i:lla, osittain d:llä (ivedlirn =

veden, meidcti = meidän). Myös ft:n säilymisestä

painottoman tavun jäljessä ääntiön jäljessä ja

sanan lopussa on lukuisia esimerkkejä (honehescn
lue: huonehesen = huoneeseen; nom. hooneh lue:

huoneh). -— Varmaankin äännettiin Turussa —
niinkuin nykyäänkin Lounais-Suomessa (ks.

ylemp.) — h, d, g yhtymissä mb, nd, mj. Id

Btp, nl, ui;, II), ja mahdollisesti Agricolan
oikeinkirjoitus kuvastaa tätä ääntämistä, jossa

kaiketi ruotsin kielen vaiki on ollut

osansa. Yleensäkin se kieli, jota Agricolan kir-

joitustapa kuvasti, oli äänteellisessäkin suhteessa
saanut huomattavasti vaikutusta ruotsin kiehu
taholta. Niinpä siinä tavattiin semmoisia äänteitä
kuin f ja sananalkuinen d uusissa ruotsalais-

peräisissä sanoissa tai myös vanhemmissa sanoi
ruotsin uudistuneen vaikutuksen johdosta, esim.

falski, domari lue: duomari = tuomari, domitzt
lue: duomiftsee t. duomi&öee = tuomitsee (niiniä

molemmat viimemainitut vanhoja sanoja, jm
esiintyy uudistunut ruots. vaikutus) ; samoin
myös kaksikonsonanttisuus oli sanan alussa

uusissa ruotsalaisissa lainoissa yleinen: sanottiin

esim. klasi (kirj. clasi), traput, stooli (kirj. stoli) ,

skoulu (kirjoitettu: scoulu, schoulu) j. n. e.; täm-
möinen ääntämistapa pysyi kauan yleisenä eten-

kin Länsi-Suomen kaupungeissa, mutta suureksi
osaksi myös varsinaisen rahvaan keskuudessa
(semmoiset muodot kuin skoulu ja stuoli ovat

Länsi-Suomesta väestön siirron mukana kulke-

neet Inkeriinkin saakka). Muista paitsi äänteel-

lisistä ominaisuuksista mainittakoon tässä ainoas-

taan, että Agrieolanaikuisessa kielessä käytettiin

runsaammalti konsonanttivartaloisia muotoja kuin
nykyään (esim. leuttg lue: löytty, kate lue:

käätä s. o. kääntää, rakennut 'rakentanut'), vielä

tavattiin useampipersoonaista passiivia (esim.

me tcmmatamme 'meidät temmataan', he tapcttijt

lue: tapeltiit 'heidät tapettiin'). — Yleensä on
huomattava, että suomen vanhin kirjakieli tie-

tenkin hyvin suuressa määrässä, erittäin ..sisäi-

seen kielimuotoon" katsoen, mukautui vieraiden,

lähinnä ruotsalaisten mallien mukaan, myös
ruotsalaisten kirjallisten lainojen lukumäärä oli

suuri. Ruotsin suurta vaikutusta lisäsi kirja-

kielen perustajaan nähden se seikka, että var-

maankin Agricolan äidinkieli oli ruotsi — seikka

josta myös johtui melkoinen joukko varsinaisiksi

kielivirheiksi merkittäviä sanontoja.

Agricolan viittomaa tietä uusi kirjakieli läksi

eteenpäiu kulkemaan. Jotkut, niinkuin Eerikki
Sorolainen ja etenkin Maskun Hemminki (virsi-

kirjassaan v. 1610-14 ja ,,Pi» cantiones" nimi-
sen laulukokoelman käännöksessä 1616) pyrkivät
muodostamaan kirjakieltä vielä lounaissuomalai-

semmaksi kuin Agricolan murre oli (Hemminki
käytti erittäinkin noita lounaissuomalaisia „redu-

seerattuja" diftongeja, esim. vaevoist 'vaivoista'.

raolia 'rauhaa' j. n. e.) ; lainkääntäjä Ljungi
Tuomaanpoika (lainkäännöksissään 1602 ja 1609)

taas kirjoitti monessa suhteessa pohjalaisesti.

Viimemainitulla, jonka teos ei ole edes tullut

painetuksi, ei tietenkään ole ollut vaikutusta

kirjakieleen, eikä Hemminginkään muuta kuin
että hänen kauttansa hänen edeltäjänsä Finnon
ja hänen omat loppuheittoiset muotonsa juurtui-

vat hengelliseen virsirunouteen. Aikaa myöten
vaikuttivat jossakin määrin myös ne pyrkimyk-
set, jotka nimenomaan tavoittelivat yhteistä ja

yleisesti ymmärrettävää kirjakieltä (tämän ohjel-

man on ensimäiseuä lausunut piispa Olavi Eli-

maeus v. 1618 sanoessaan pyrkivänsä semmoiseen
puheenparteen, ,,ioca ey ainoastans Iässä Turkua
asuillen, mutta mös hämäläisillen, savolaisillen,

Carialaisillen, ia pohialaisillen yhteinen ja hyvin
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jrmmärdettävä ombi"). Aikojen kuluessa lainat-

tiin aineksia ori murteista, etenkin kun yhä
uusia kirjailijoita nousi eri murteiden illoilta.

jotka kukin joku tietäen tai tietämättään antoi-

vat kotimurteensa kielenkäyttöönsä vaikuttaa;

enimmin tämä soveltuu tietenkin 1800-lukuun

ks. alemp.).

Puhekielessä tapahtui erinäisiä äänteenmuutok-
sia, joita vähitellen säännöllistyvä oikeinkirjoi-

tus kuitenkin vain hitaasti ja osittain noudatti.

Agricolan gh:rt siiasta ruvettiin kirjoittamaan g
(niin jo Sorolaisella ja säännöllisesti 1642 v:n
kokoraamatun käännöksessä), jolla tietenkin tar-

koitettiin samaista Agricolan /;/i:lla merkitsemää
äännettä; todellisuudessa tämä äänne kaiketi jo

1600-luvulla oli kokonaan tai miltei kokonaan
hävinnyt; tässä siis esiintyi kirjakielessä yleistä

kielenkäyttöä vastaan sotiva arkaismi, minkä
Florinus v. 16Sö julkaistessaan uuden korjatun
kokoraamatun käännöksen miltei kokonaan poisti.

Se seikka, että dh:n sijasta samalla vakiintui

kirjoitustapa d, ei suinkaan merkinnyt mitään
muutosta ääntämisessä, vaan oli ainoastaan orto-

grafian yksinkertaistamista (Juslenius 1745
nimenomaan sanoo suomen d.n ääntyvän spirant-

tia >ti, s. o. ö:ksi). Agricolan aikaan mahdolli-

sesti tavattu äänneyhtymä j>s oli jo viimeistään

1600-luvun alkupuoliskolla kadonnut ja muodos-
tunut öi?:ksi. mutta entinen merkitsemistapa tz

loka palautettiin välillä, m. m. Finnon virsi-

kirjassa ja 1642 v:n raamatussa, yritetyn dz:n
tieltä) jäi voimaan (myöskään lainkääntäjän
Abr. Kollaniuksen 1648 tekemä yritys asettaa

/s:n sijaan hdh ei onnistunut, vrt. Lainsuo-
mennokset). Mutta kirjoitettu sana alkoi

vaikuttaa. Kun vanha f> äänne alkoi yhä useam-
milta murteista hävitä (muuttuen r:ksi ja J:ksi)

ja S äänne käydä vaikeaksi ääntää, niin kirjai-

men mukaan ruvettiin ääntämään kirjoitettu d
d:ksi (tässä tietenkin oli samalla ruotsin ääntä-
minen vaikuttamassa). Samalla tavalla kävi tz:n:

kun i> äänteen piiri vähenemistään väheni ja

yliä harvemmat osasivat sitä ääntää, alettiin sitä

kirjallisuutta luettaessa kirjaimen mukaan ääntää
/v:ksi. Kirjoitustapa ts alkaa jo 1700-luvulla

(sen ensimäinen johdonmukainen käyttäjä oli

Inhana Frosterus, 1797), ja Juteinin ja Ren-
vallin oikcinkirjoitusuudistuksen johdosta ts sit-

ten tuli hyväksytyksi yleiseen käytäntöön (Ren-
vall kuitenkin näkyy nimenomaan käsittäneen
lx:n vain te:n ortografiseksi jatkajaksi tarkoit-

tamatta ääntämisen muutosta) ja on määrännyt
nykyisen kirjakielen ääntämistavan. — Samalla,
kertaa kuin G. Renvall pani toimeen suomen
oikeinkirjoituksen lopullisen tasoituksen (väitös-

kirjassaan ..De orthoepia et orthographia linguse

fenniose" 1810-11), niin hän myöskin sai aikaan
sen uudistuksen, että aikaisemmin käytettyjen
kirjainyhtymäin mb. nd. ng, Id asemesta ruvet-
tiin kirjoittamaan mp, nl. nk. li (tälläkin muu-
toksella on ollut edeltäjiä, erittäin A. .T. Lizelius
• Tietosanomissa" 1776 ja myös Chr. Ganander) ;

tämä merkitsi ainakin osalta myös ääntämisen
muutosta: Länsi-Suomen kaupungeissa oli var-
maan lounaissuomalainen b. d, g (ks. ylemp.)
yleinen, ja kun ortografia suosi tätä ääntämistä,
niin tuskin lienee epäilemistä, että se oli käy
tännössä myös saarnakielessä, kunnes muutettu
kirjoitustapa sen yleiskielestä hävitti.

Kun 1809 luodun Suomen uuden valtiollisen

aseman johdosta se ajatus valtasi mielet, että

s. k. oli tuleva maan sivistyksen varsinaiseksi
kieleksi, kohosivat yleiskielelle asetettavat vaali

miikset suuressa määrässä. Tähänastisen kirjoi-

tetussa asussa välittyneen yleiskielen puutteelli-

suus ja kömpelyys kävi etenkin ilmeisiksi, kun
sitii verrattiin samoina aikoina laajemmalta tun-

netuksi tulleeseen toiseen kirjallisuuskieleen, joka
oli muodostunut ja säilynyt suullisen perintä-
tiedon tietä, melkein kokonaan ilman kosketuk-
sia kirjojen kielen kanssa, suomalaisessa kansan-
runoudessa. Kansanrunoudella oli monien vuosi-

satojen kehitys takanaan ja sille oli tämän ajan
kuluessa hioutunut oma — vaikkakaan ei yhte-

näinen — kielimuotonsa ja sanontatapansa, joka

rikkaudessa ja tuoreudessa voitti suppealla kä-

sitealalla liikkuneen kuivan, fantasiattoman ja
vieraan vaikutuksen alaisena muodostuneen kir-

jojen kielen. Kansanrunoutena se nimenomai-
sesti viittasi kansaan antaen sen ajatuksen,

että kansankieli oli oleva yleiskielen tärkein
lähde ja oikeakielisyyden ohje: se viittasi samalla
nimenomaisesti itäsuomalaisiin murtei-
siin, sillä kansanrunouden runsaimmat aarteet

olivat säilyneet maan itäosissa ja Vienan Karja-
lassa itäsuomalais kai ialaisessa kieliasussa. Maltil-

lisen Reinh. v. Beckerin rinnalla, joka ei vaatinut
suuria muutoksia kirjakielen tähänastiseen ulko-

asuun (tärkein vaatimus oli d:n poistaminen, ja

siitäkin vaatimuksesta hän pian luopui ilmoit-

taen — Turun Viikkosanomissa 1821 — tahto-

vansa sovittaa ..Ylimaan kielen partta" ..yhteen

vanhan kirjakielemme kanssa"), esiintyi suo-

rastaan kumouksellisin yrityksin K. A. Gott-

lund, joka tahtoi siihenastisen kirjakielen sijaan

asettaa täysin savolaisasuisen. Hänen peri-

aatteensa „että kirjuittaa ikäänkuin puhutaan"
vei kuitenkin johdonmukaisesti yleiskielen ha-

joittamiseen: Gottlund piti Savon murretta par-

haana, mutta ei puuttunut muidenkaan murtei-

den puoltajia (esim. näytelmien kirjoittaja J. F.

Lagerwall käytti Laatokankarjalaisasuista kieltä.

Oulun viikkosanomissa kirjoitettiin Pohjanmaan
murretta j. n. e.). Kumoukselliset ja hajoitta-

vat pyrkimykset, raukesivat kuitenkin tyhjiin,

mitä suunniteltuihin kielen äänneasun muutok-
siin tulee. G. Renvallin jo mainittu oikeinkir-

joitusreformi, johon Jaakko Juteini yhtyi, useim-
mi-sa kohdissa sitä uutterassa kirjailijatoimes-

saan toteuttaen, jäi pysyväksi, eikä se ollut

mikään pelkkä oikeinkir joitusasia, vaan samalla

myös kielimuodon määrääminen kieliasuun, joka

olennaisesti piti yhtä ennen vakaantuneen kanssa.

Kun Elias Lönnrot, suomalaisen kansanrunouden
merkkimies, äänneasullisessa kysymyksessä pää-

asiallisesti liittyi Renvalliin ja Juteiniin. oli asia

ratkaistu. Eräissä seikoissa (esim. Ik, rk yhty-

män heikon asteen valitsemisessa: Ij, rj r^jl. r)

horjuttiin vielä eri murteiden välillä: vakautta-

misen — eri murteiden käytäntötavan kompro-

missiin — ratkaisivat varsinaisesti kielioppien nor-

matiiviset säännöt. Ne äänneasulliset muutokset,

jotka Renvallin (aikeen on s. k:n äänneasuun
tehty, ovat harvat, eivätkä ne johdu kansankie-

len äänneasuun pyrkimj I
aan ovat kieli-

opillisen oikeakielisyyskäeitj ksen aiheuttamia:

tämän kannan mukaisesti pidettiin vanhempaa
muotoa uudempaa parempana, alkuperäisempää
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vähemmän »kulunutta" muotoa pitemmälle kehit-

tynyttä »oikeampana". Kun esim. toisaalla Suo-

messa sanottiin Luikin M toisaalla LniL<t \B

lisäksi oiettiin tuomioon lähimpien sukukielten

muodot, niin tultiin siihen, että ,,oikea" muoto
oli oleva korkea, ja tämän mukaisesti otettiin

käytäntöön perin suppea-alaisen nominin lop-

puna -ea, -eä aikaisemmin tavallisen -ia, -iä

(1. -ee) lopun sijaan. Toisen persoonan omistus-

liite, joka vanhemmassa kirjakielessä, oli ollut

säännöllisesti -s (kartanoa), saateltiin täydelli

sempään muotoon -g*. Abessiivin (vajantosijan)

päätteeksi omaksuttiin varsin vähäisellä alalla

eräissä karjalaisissa sekä pohjoispohjalaisissa

murteissa esiintyvä -Itu muualla koko maassa

yleisen -ta päätteen sijaan, etupäässä kaiketi sen-

vuoksi, että tahdottiin välttää sekaannusta -ta-

loppuisten partitiivien kanssa (Jumalilla : ! uniti-

lalla). Kieliopillisuuskantaan perustuu myöskin
semmoisten infinitiivin muotojen vakaannutta-
minen kuin taluttaen (yi. tulutluin) ; e on omak-
suttu senjohdosta, että muodot semmoiset kuin
saaden, juosten j. n. e. osoittavat c:n alkuperäi-

semmäksi. Yhdessä kohdassa on aivan uudem-
pana aikana puhekielen yleinen ääntäminen
voittanut kieliopillisuuskannan : Lönnrotin ja

Ahlqvistin kieliopillisilla syillä puoltama alku-

perälsempi illatiivipääte -sen (esim. hnoneesenj

on väistynyt puhekielessä yleisen analogisen

pitkä-ääntiöisen muodon tieltä (huoneeseen). --

Suuremmassa mäihässä, kuin proosakieli, on runo-

kieli lainannut itäsuomalaisen äänneasun mukai-
sia runokielisiä muotoja. Proosakieleenkin kotiu-

tuivat eräät itäsuomalaiset taivutus- ja johto-

muodostukset (esim. akkusatiivit minut, sinut

j. n. e., erinäiset johtomuodostukset, kuten seurue

j. n. e.j.

Kaikki ulkoasulliset muutokset supistuvat

lopulta kuitenkin aivan vähäarvoisiksi verraten

siihen suureen sisälliseeu uudistukseen, jonka
alaisena suomen kirjakieli on ollut 1800-luvulla.

lvielenuudistus on ollut suunnattuna toiselta puo-

len kielenpuhdistamiseen, toiselta puolen sen

rikastuttamiseen. Toisaalta vaadittiin kielestä

poistettaviksi lauseparsia ja sanoja, joita eri

oikeakielisyyskannoilta katsottiin väärin muo-
dostetuiksi tai jotka olivat syntyneet vierasten

mallien mukaan, niinikään myös aikaisemmin
runsaassa määrässä käytettyjä uusia lainasanoja;

tätä pulidaskielisyys- eli puristista pyrkimystä
(ks. Purismi, Oikeakielisyys) kan-
natti myöskin herännyt suomalaiskansallinen
harrastus. Toisaalta taas tarvittiin karsittaviksi

ehdotettujen sanojen ja lauseparsien, mutta ennen
kaikkea yleensäkin nykyaikuisen sivistyksen

moninaisten käsitteiden ilmituomiseen suuri

määrä uusia kielellisiä ilmauksia, ja tällä rikas-

"tuttamispyrinnöllä onkin ollut erinomaiset tulok-

set. Suomalaisina sanaseppinä ovat erittäin mai-
nittavat Juteini, C. A. Gottlund, W. S. Schildt

(Kilpinen) ja Elias Lönnrot, jotka kukin ovat

joko yleistä kielenkäytäntöä tai erikoistarpeita

varten muodostaneet suuren määrän suomen
kirjakielen omaisuudeksi tulleita ja siitä edel-

leen kansankieleenkin levinneitä sanoja ; tätä

sanaseppyyttä on yhä jatkunut uusimpiin aikoi-

hin. Samalla on lauserakenne, sanontatavat ja

yleensä sanoen n. s. „sisäinen kielimuoto" yleis-

kielessä, joka eri paikkakunnilta olevien kirjai-

lijoiden kautta on ollut läheisissä kosketuksissa

eri kansanmurteiden kanssa I huomattakoon erit-

täin Aleksis Kivi, uudempana aikana Juhani Aho
ja O. Manninen), suuresti kehittynyt ja rikastunut.
Kaiken tämän monipuolisen kehityksen tuloksena

on, että s. k. on muodostunut kaikenpuoli
sivistyskieleksi. Sen erikoisena etuna on suuri tai-

puvaisuus muodostumaan uusiakin tarpeita var-

ten. Sen suuri sointuisuus tai Bointukykyisyya
tekee sen mahdolliseksi yllä edelleen kehitettä

vaksi taiteellisen sanonnan kielenä; kielen luonne
ei pane mitään esteitä siihen, että sen artikulat-

sionia kehitetään kaikinpuolin täyteläiseksi ja

voimakkaaksi ja että siihen helposti pyrkivää
yksitoikkoisuutta vastustetaan suurempien puin

jaksojen vaihtelevalla Sävelkorolla.

S. k: n pääominaisuudet ovat seuraa
vat: 1) Äännejärjestelmän alalla ovat ääntiöt

etualalla. Muihin kieliin verraten on huomat-
tava, että lyhyet ja pitkät ääntiöt esiintyvä!

kokonaan riippumatta tavupainosta ja ovat jyr-

kästi erotetut toisistaan. Niinikään on tunnus-
merkillinen kaksoisääntiöiden paljous (ai, äi, oi,

au, äy, cu, oy j. n. e. sekä uo, yö, ie). 2) Vokaali-
järjestelmään katsoen kaikki kielen yhdistämät-
tömät sanat jakautuvat kahteen ryhmään, taka-

vokaalisiin, joissa on ainoastaan takavokaaleja

(a, o, u) tai näitä yhdessä e: n, i:n kanssa, sekä
etuvokaalisiin, joissa on ainoastaan etuvokaaleja;

tämän ominaisuuden, n. s. vokaalisoinnun joh-

dosta ovat kaikki päätteet, joissa on muu vokaali

kuin e, i kaksimuotoisia, taka- tai etuvokaalisia

(huolimattomuudellansa, väsymättömyydellunsä).
o) Konsouanttijärjestelmän köyhyys (yleiskie-

lessä ja useimmissa murteissa tavataan ainoas-

taan p, t, k, s, h, m, n, r, l, v, j, sekä sanan
sisiissä d ja tj; eri kansanmurteissa jonkun ver-

ran enemmän äänteitä). Muihin kieliin verraten

on huomattava, että yksinäis- ja kahdennettujen
konsonanttien ero on yhtä jyrkkä kuin erikes-

toisten vokaalien. Enimmissä murteissa sanat alka-

vat vain yhdellä konsonantilla; tämän johdosta

muista kielistä tulleissa sanoissa, jotka lainan-

autavassa kielessä ovat alkaneet konsonantti-

yhtymällä, on suomessa säilynyt vain viimeinen
konsonantti (esim. kaunis: kantagerm. *slcauniz,

ruuti: ruots. skruf; tässä kohdin nykyiset länsi-

murteet uusiin lainasanoihin nähden kuitenkin
ovat eri kannalla, vrt. ylemp.). Sanan sisässä

on harvoin useampia kuin kaksi konsonanttia
(esim. myrsky), sanan lopussa esiintyvät ainoas-

ta.an muutamat yksinkertaiset konsonantit (n, s, /.

harvemmin r, l, puhumatta n. s. lausefoneetti-

sista asemista, joissa edellisen sanan alkuperäi-

nen loppukonsonantti on muodostunut seuraavan
sanan alkukonsonantin mukaan, esim. tulep^j

pois; eri murteet ovat kuitenkin loppuheittojen

johdosta tässä kohdin toisella kannalla. 4) Kon-
sonanttien astevaihtelu: joukko kvantitatiivisia

ja kvalitatiivisia vaihteluja sellaisia kuin ukko
r^,ukon, luku ru luvun, antaa ^, annan. 5) N. s.

kieliopillisen suvun puute. 6) Taivutuksen tapah-

tuminen päätteiden eli suffiksien (ei esiliittei-

den 1. prefiksien) avulla. Taivutuspäätteet ovat
yleensä eri tapauksissa samat, joten siis todel-

lisuudessa on olemassa vain yksi „deklinat-

sioni" ja ,,konjugatsioni"; on kuitenkin ole-

massa eri taivutustyyppejä sen johdosta, että eri-

näisiä äänteenmuutoksia on tapahtunut varta-
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lossa tai päätteessä tai niiden toisiinsa liittyessä.

7) Nominin taivutusmuotojen 1. sijojen suuri

runsaus. .Monikkomuodoilla on (nominatiivia

lukuunottamatta) yleensä samat päätteet kuin
yksikössä, mitkä päätteet liittyvät i :llä (;':llä)

muodostettuun monikkovartaloon. 8) Omistusliit-

teinen 1. possessiivinen taivutus, jossa omistus-

liitteet liittyvät sijamuotoihin (talossani). 9) Ver-

baaliparadigmalle, joka ei ole rikas tempus- ja

modusmuodostuksista, ovat tunnusmerkilliset eri-

näiset, infinitiivi- ja partisiippijärjestelmät, joita

käytetään lauseenvastineina (laulaessansa, laii-

U Ituansa). 10) Joukko n. s. liitännäispartikke-

ieita, päätteihin verrattavia äänneryhmiä, jotka

ilmaisevat samaa, mitä muissa kielissä ilmais-

taan eri sanoilla (minäkin, sinäpä). 11) Johdon
tapahtuminen päätteiden (suffiksien) avulla ja

näiden suuri runsaus {laulan, laulelen, lauleski -

h n. laulatan, laulahdan, lanlahtelen j. n. e.). Eri-

tyistä huomiota ansaitsevat luonnouääniset 1.

onomatopoeettiset verbit, joita voidaan muodos-
taa erittäin runsaasti /kahisee, kohisee, kihisee,

kuhisee, kähisee, kohisee). 12) Yhdistettyjen ver-

bien puute. 13) Sanaliitoista 1. sanayhtymistä.
ovat huomattavat substantiivien ja postpositsio-

nien liitot (pöydän ulia, pöydän alta, pöydän
Me, piimin n vieressä); postpositsionit, jotka ovat

alkuaan itsenäisten sanojen taivutusmuotoja,
vastaavat muiden kielten prepositsioneja. 14)

Verbin kiellon ilmaiseminen sanaliitolla, jossa

kieltosana on taivutettuna, mutta verbi taivut-

tamatta (en tule, et tule j. n. e.). — Suuren rik-

kautensa sekä läpikuultavan, useissa suhteissa

sangen alkuperäisen muotonsa nojalla on s. k.llä

erinomaisen tärkeä sija suomalais-ugrilaisten
kielten joukossa, huolimatta siitä, että sen kir-

jalliset muistot eivät ulotu kauas. Melkoinen osa
ylempänä mainittuja s. k:n tunnusmerkillisiä
ominaisuuksia johtuu kantasuomesta, useat niistä

vielä paljoa kauempaa (vrt. S u o m a 1 a i su g r i-

laiset kielet, Uralilaiset kielet).
Kanta- 1. alkusuomi. Siitä olennaisesti

yhtenäisestä kielestä, johon suomen murteet palau-
tuvat ja johon myös kaikki itämerensuomalaiset
kielet viittaavat, kanta- 1. alkusuomesta, ei meillä
tietenkään ole mitään suoranaista kirjallista

muistomerkkiä. Tämä kieli voidaan kuitenkin suu-
rella varmuudella, ainakin semmoisena kuin se

oli kantasuomalaisen ajan lopulla, jo jonkun
verran murteisiin jakautuneena, uudelleen raken-
taa niiden useiden eri kielimuotojen avulla, joissa
tämä kieli jatkuu nykyaikaan; tietenkin tässä
• n suuri apu myöskin vanhemmista kirjallisista

muistomerkeistä (vanhemmissa muunkielisissä
irjoissa olevista enimmäkseen yksinäisistä

i -ta sekä etenkin yhtenäisistä kieliteksteistä,

kun niitä 1500-luvulta alkaa suomesta ja virosta
— virosta varsinaisesti vasta 1600-luvulta —
ilmestyä). Tärkeitä viittauksia kantasuomeen
nähden voimme saada myös itämerensuomalais-
ten kielten ja kaukaisempien sukukielten yhtei-
sistä aineksista, lähinnä erittäinkin on suuri apu
lapista ja mordvasta, mutta myöskin muista suo-

malais-ugrilaisista. jopa aina samojedilaiskielistä
saakka; nämä kielet valaisevat erittäinkin kanta-
suomen vanhimpia kielikausia, lappi sitäpaitsi

valaisee kantasuomea ei ainoastaan alkuperäiseen
kantaan, vaan myös osittaisiin myöhempiin kos-

ketuksiin viittaavilla aineksillaan. Aivan eri-

koinen apu on sekä kantasuomen uudelleen raken-
tamiseen että myös kieli-ilmiöiden ajan määrää-
miseen nähden sellaisilla kantasuomesta, uudem-
piin kielimuotoihin periytyneillä aineksilla, jotka
johtuvat kantasuomen osittaisista kosketuksista
eri indoeurooppalaisten kielten kanssa; nämä
ainekset ovat n. s. lainasanoja, jotka ovat
kantasuomeen tulleet sen elämän eri aikoina, ja
kun indoeurooppalainen tutkimus otetaan avuksi.

niin näiden vanhin kantasuomessa esiintynyt
muoto — ja siten siis osa kantasuomalaista kieli-

muotoa — voidaan tarkoin määrätä. Nämä lainat

ovat samassa tärkeät myös kulttuurihistorialle ja

indoeurooppalaiselle kielihistorialle. Vanhimmat
kantasuomeen tulleista indoeurooppalaisista lai-

noista ovat b a 1 1 i 1 a i s e t. s. o. lainat sellai-

sesta kielimuodosta, joka aikoinaan on ollut pää-

asiallisesti yhteinen n. s. baltilaisille kielille

(liettualle, lätille ja kuolleelle muinaispreussille,

ks. Baltilaiset kielet). Niitä on aika
nut kantasuomeen tulla niin varhaisena aikana,
ettei kantasuomen ja mordvan yhteys vielä ollut

ratkennut (siis suomalais-volgalaisen ajan lopulla,

ks. S u o m a 1 a i s-u grilaiset kielet, Suo-
ma 1 a i s-u grilaiset kansat); eri histo-

riallis-kansatieteellisten olojen johdosta täytyy
näin ollen päättää, että kosketukset kantasuomen
ja baltilaisen kielimuodon välillä ovat tapahtu-

neet Suomenlahden eteläpuolisessa kodissa ja

ennen meidän ajanlaskumme alkua. Esimerkkejä:
tytär < liett. dukter-, siemen < liett. semens,
kirves < liett. kirvis, hihna < liett. szikszna
lue: siksna (suomessa on aikaisempi .§ muuttu-
nut h :ksi, vrt. alemp.), halla < liett. szalna lue:

suina (suomessa on äskenmainitun äänteenmuu-
toksen lisäksi In muuttunut J7:ksi), niisi < liett.

nytis lue: niti-s (suomessa ti muuttunut st:ksi)

j. n. e. Yhtä suuri kielihistoriallinen, mutta mel-

koista suurempi kulttuurihistoriallinen mielen-

kiinto kuin baltilaisella vaikutuksella on ger-
maanilaisella, joka näkyy alkaneen jon-

kun verran myöhemmin, mutta joka tapauksessa
kantasuomalaisena aikana ja todennäköisesti

e. Kr. Kiistanalaisena on ollut, mistä germaani-
laisesta kielimuodosta vanhimmat lainat ovat tul-

leet ; erittäin on kiistelty siitä, ovatko ne alku-

perältään pohjois- vai itägermaanilaisia (skandi-

naavilaisia vai goottilaisia). Suuri osa vanhoja
germaanilaisia lainoja ei viittaa kielellisen muo-
tonsa puolesta mihinkään määrättyyn germaani-
luiseen murteeseen: ne kuvastavat ainoastaan

kieliastetta. joka on voinut edeltää mitä histo-

riallisesti todettua germaanilaista kielimuotoa

tahansa. Eräät tuntomerkit näyttävät sopivan

suorastaan germaanilaiseen kantakieleen (sem-

moinen on e ääntiön esiintyminen rengas sanassa,
— tässä tapauksessa on nimittäin e muuttunut
>:ksi jo kantagermaanissa ajanlaskumme ensi

vuosisadan aikana), samoin o-ääntiön esiintymi-

nen semmoisissa sanoissa kuin pelto, juusto,

jukko, joiden germaanilaisissa vastineissa on

ollut o, mutta tämä muuttunut reksi jo varsin

varhain). Erinäiset tuntomerkit, näkyvät, vaikka

niiden merkitystä on koetettu toisinkin selittää,

varmaan viittaavan gootin kieleen mutta sem-

moiseen, joka on 300-luvulla eläneen goottilaisen

raamatunkäiintäjän Vulfilan kieltä vanhemmalla
asteella (tärkein tämmöinen tuntomerkki on

loppua eräissä germaanilaisperäisissä sanoissa,



::r.:i Suomen kieli ja kirjallisuus 364

esim. suom. neula, karj. niegla: goott. n9pla,

jötavastoin Bkandinaavilaisella taholla on tässä

ollut vanhimpana aikana »a:n sijasta lopussa -ö);

t i;i i ( ) j iti.i'- todennäköistä., että vanhimmat
germaanilaiset lainat ovat semmoisesta olennai-
sesti kanlagi uiniliiisesta kielimuodosta, joka
on edeltänyt gootin kieltä; aikaa myöten on tiima

germaanilainen kieli sitten yhä enemmän saanut.

erikoisesti goottilaisen liiman ja ollut kanta-
suomeen tulleiden nimenomaan goottilaisperäisten

9i jen lähteenä. Tämän ohella on varmasti myös
lainasanoja, jotka varmasti polveutuvat pohjois-

germaanilaisesta eli skandinaavilaisesta kanta-
kielestä, esim. saatto 'heinäruko' (alk. kauta-
skand. *aätön), napakaira = muin. ylisaks. nabager,
muin.-isl. nafarr (kantaskand. *nabagaiRaR)

.

Nämä sanat ovat luultavasti lainatut Suomessa
senjälkeen kuin nykyisten suomalaisten esi-isät

(viimeistään 4: anella vuosis. j. Kr.) alkoivat

muuttaa Suomenlahden poikki ja uudessa koti-

maassaan joutuivat yhteyksiin siellä asuvien ger-

maanien kanssa. Erillään näistä kosketuksista,
jotka tuskin nekään enää ovat. katsottavat nimen-
omaisesti kantasuomalaisiksi, on se myöhempi
suomessa (ei muissa itämerensuomalaisissa kie-

lissä) tavattava skandinaavilainen (ruotsalainen)

vaikutus, joka aiheutuu ruotsalaisten muutoista
Suomeen ja maan valtiollisesta yhteydestä Ruot-
sin kanssa; tämä vaikutus näyttää alkavan vii-

kinkiaikana; se on sitten jatkunut uusimpaan
aikaan ja ollut erikoisen voimakas läntisimmissä
murteissa, etenkin Turun ja Porin ympäristöillä
(esimerkkejä tähän kuuluvista vanhemmista lai-

noista: kaupunki muinaisgotlannin kielessä kau-
pungr, nyk. kielen köping; sunnuntai, vanh.
sunnudagher) . — Myöhemmin kuin vanhempi ger-

maanilainen alkaa slaavilainen vaikutus. Van-
himmat slaavilaiset lainasanat ovat muutamia
vuosisatoja vanhemmat kuin vanhimmat kirjoi-

tetut venäläiset muistomerkit, eräät viittaavat

suorastaan kantaslaavilaisiin ominaisuuksiin.
Joitakuita esimerkkejä: kimalainen, ies, suntio,

sonlio, ven. sud'a, kuontalo, ven. kudel' (kumpai-
nenkin johtuvat muodoista, joissa «:n sijalla on
ollut aikaisempi nenävokaali) ; taltta = ven. doloto
(kantaslaav. *dolto), tierku 'tori, kauppapaikka'
(siitä myös Turun kaupungin nimi), ven. torg

(vanh. tbrgb), tappara = ven. topor j. n. e. Tästä
erillään on runsas nykyisvenäläinen vaikutus
eräisiin itäsuomalaisiin lähellä ven. kielirajaa

oleviin suomen murteisiin.

Silmälläpitäen eri lähteiden antamia todisteita

saatamme päättää, että kantasuomi vielä kaikista

vanhimpana aikana, senjälkeen kuin sen ja

mordvan yhteys oli katkennut, oli useissa suh-

teissa lähellä kantaugrilaista kielikantaa. Äänne-
rakenteen puolesta oli kieli silloin vielä melkoista

rikkaampi konsonanteista kuin myöhempi kanta-

suomi ja nykyissuomen murteet (ks. Suoma-
1 a i s-u grilaiset kielet). Suomalais-ugri-

laisesta äännekannasta oli tallessa m. m. 6, s, z,

/?, 6. y, mahdollisesti eräissä tapauksissa 6, d, g,

kaksi eri Is: n tapaista äänneyhtymää (merkit-

semme niitä fs ja fi) j. n. e. Konsonanttien

astevaihtelu käsitti koko konsonantismin (m. m.

m, i), m, n, 7], l, v, j olivat vaihtelun alaiset,

jälkenä tästä semmoiset tapaukset kuin hermo ^
hervoton; paan = panen, poi'i: vahvassa asteessa

aikaisemman e:n sijalla ?]; luun = tulen j. n. e.);

konsonanttiyhtymien astevaihtelu enimmältä osui

taan oli sellaista, että vahvassa asteessa edellinen

konsonantti oli mukautunut jälkimäisen kaltai-

seksi, heikossa asteessa taas oli heikkoasteinen kon
-oiiaiitl iyhH mä (esim. lakki- ^ latki- < *lat\ki-

lalkia' j. n. e.). Todennäköisesti oli vokalismi-

kin nykyisen suomen vokalismia rikkaampi,
vaikkakin toisaalta nykyisen suomen diftongi-

rikkaus suureksi osaksi ja myöskin luultavasti

vokaalit ti (y) ja S ovat myöhäsyntyiset. Vokaali-
sointu varhaiskantasuomessa oli siinä suhteessa

nykyissuomen vokaalisointua täydellisempi, että

e, ja i eivät olleet vokaalisoinnun suhteen ..indiffe-

rentit", s. o. ne oi vii t saattaueet esiintyä sekä

taka- etlä etuvokaalisissa sanoissa, vaan oli kaksi

eri eitä ja iitä, takainen ja etinen. Siinä suh-

teessa vokaalisointu oli taas nykyissuomen
vokaalisointua epätäydellisempi, että edempänä
sanan ensi tavua tavattiin o etuvokaalisissakin

sanoissa (jälkenä siitä ovat semmoiset nyk. muo-
dot kuin elo, vrt. elää, pito, vrt. pitää). Peruna
suomalaisugrilaiselta ajalta oli konsonanttivar-

taloisten muotojen runsas käyttö (vennä = vetenä

j. n. e.) ; vokaalin esiintyminen monissa tapauk-
sissa on myöhäsyntyistä. — Kantasuomalaisena
aikana tapahtui sitten useita äänteenmuutoksia,
joideu johdosta kieli kantasuomalaisen ajan
lopulla esiintyy melkoisesti muuttuneena. Tär-

keimmät näistä muutoksista ovat seuraavat :

1) sanan loppu-m muuttui n :ksi (vrt. esim.

sydän: sydämen; täten muodostui alkujaan

»i-loppuineu akkusatiivi genitiivin kaltaiseksi:

kota paradigman genitiivi ja akkusatiivi tulivat

kumpikin kuulumaan *ko6an, sensijaan että

akk. alkujaan oli kuulunut *koöam; samoin ver-

bin yks. 1 :sen pers. muoto tuli -?!.-päätteiseksi) ;

2) mt muuttui ittiksi (esim. lunta, aik. *lumta,

vrt.lumi: lumen; tunte- a.ik.*tumte-) ; 3) n' muut-
tui niksi, V Ziksi (esim. nuole- < *n'öle-, vrt.

lap. njuollat, unk. nyai; Uikku- < *l'ikku-, vrt.

syrj. 1'ik-) ;
[nämä kolme muutosta tavataan myös

mordvassa (3:s kohta myös tseremississä) ja ovat
kenties hyviu vanhoja]; 4) alkup. & muuttui siksi

(esim. sala <C*äata, vrt. mordv. Sado) ; 5) s muut-
tui Tiiksi (esim. happama- < *sappama-, vrt.

mordv. sapama; tämä muutos on myöhempi kuin

baltilainen vaikutus, koska baltilaiset lainat

ovat siinä mukana, vrt. ylemp. suom. halla, liett.

szalna) ; 6) -ti muuttui -siiksi, esim. viisi, vrt.

viiteen (tähän muutokseen ovat baltilaiset lai-

nat olleet osallisina, joten se siis on baltilaista

lamakautta myöhempi, vrt. yllä niisi < liett

nytis); 7) is ja t's yhtyivät toisaalta sm ja i:u,

toisaalta (heikkoasteisissa muodoissa) fin kanssa
(kuitenkin on jäänyt jälkiä alkup. äänneyhty-

mästä, etenkin viroon ja karjalaan) ; 8) z muut-
tui Aiksi (esim. mies: gen. miehen, jossa h on
zistä syntynyt; tämä muutos on myöhempi
kuin vanhin germaanilainen vaikutus, koska
germaanilaiset sanat ovat siihen ottaneet

osaa, esim. suom. keihäs < germ. *gaizaz) ;

9) astevaihtelu tasoittui monella tavalla, niin

että laadun vaihtelu jäi yleensä aivan harvoi-

hin tapauksiin (yksinäisklusiilit, p, t, k, vaih-

telivat vastaavien spiranttien /?:n, öm, y.a
kanssa; klusiilien yhtymissä puheäänellisten kon-

sonanttien kanssa tavattiin samantapaista vaih-

telua, esim. kakla: gen. *kaylan, mikä vaihtelu

osittain tässä muodossaan näkyy olevan myöhä-
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sv myistä; klusiilien yhtymissä keskellään ja s:n

kanssa tapahtui jo varhain tasoituksia) ; sen-

sijaan keston vaihtelu näyttää jääneen mel-

koisen laajalle (ei ainoastaan kahdennettuihin
klusiileihin, nyk. suom. kukku: kukan) ja tällä

pohjalla muodostetun uusia astevaihtelusanoja

(niin oli luultavasti muodoissa ilma ja ilman
kantasuomessa eri pitkä l; tämä oli todennäköi-

sesti uusi heikosta asteesta lähtenyt vaihtelu-

>arja) ; 10) aikaisempi takainen t .sulautui etn-

»:n kanssa samaksi tai miltei samaksi äänteeksi.
— Varhaiskantasuomalainen muotorakenne oli

tietenkin olennaisilta osiltaan perintöä esi-

suomalaiselta alalta: niinpä taivutuksen ja joh-

don tapahtuminen jälkiliitteiden I. suffiksien

avulla, useat taivutus- ja johtoainekset, posses-

siivinon taivutus, kielteisten verbinmuotojen
ilmaiseminen sanaliitoilla, joissa kieltosana oli

taivutettu (kantasuomessa oli kieltosanalla myös
menneen ajan muoto: sensijaan, että nyt sano-

taan en tehnyt sanottiin silloin esin *tcyek).

Nominitaivutukseen nähden on erittäin mainit-

tava, että esisuomalaiselta ajalta oli päättee-

tön nominatiivi, -«-loppuinen genitiivi, -m (sit-

temmin -n) -loppuinen akkusatiivi, -»o-loppuinen
essiivi (olosija), fa-loppuinen partitiivi (erosija),

-txi-loppuinen translatiivi, -ssa (*-sna j. n. e.)

-loppuinen inessiivi, -s/a-loppuineu elatiivi (mo-

lemmat viimeksimainitut olennaisesti suomalais-

volgalaisia muodostuksia, ks. Suomalais-
ugrilaiset kielet), -ine-loppuinen komita-
tiivit-instruktiivi), -ttak (alkup. ptak) -loppuinen

abessiivi — mainitaksemme tässä ainoastaan
nykyisenäkin aikana yleiset sijamuodostukset.
Kantasuomalaisen ajan kestäessä näkyy muodos-
tuneen nykyinen illatiivi sekä koko ulkoinen sija-

ryhmä : adessiivi, ablatiivi, allatiivi, johon muo-
dostukseen kylläkin oli alkuja jo esisuomessakin.

Possessiiviseen 1. omistusliitteiseen taivutukseen
nähden on huomattava, että -n-aines (samoinkuin
suomalais-ugrilaisessa kantakielessä) omistusliit-

teen edellä osoitti omistettavien moneutta; sanot-

tiin *poikami 'minun yksi poikani', mutta *poi-

kanmi t. j. s., josta poikani 'minun useammat
poikani'; tämä erotus kuitenkin jo varhain
Bekautui. Verbin taivutuksesta on huomattava,
että oli kaksi ,,konjunktiivi"-muodostusta: -ksi-

loppuinen, joka on säilynyt Suomenlahden etelä-

puolisissa kielissä (esim. viron tuleksin 'tulisin').

toinen alk. -iist-loppuinen, joka on säilynyt, esim.

suomen -tst-konditsionaalissa (esim. tulisin). Ver-
bin paradigmaan kuuluvat nominaalimuodot ovat,

vaikka vanhalla pohjalla, saaneet käytäntönsä
ja varsinaisen muodostuksensa kantasuomalai-
sena aikana.

Myöhäiskantasuomen tärkeimmät ominaisuudet,
joihin nähden se oli vanhemmalla kannalla kuin
enimmät siitä johtuneet nykyiset kielimuodot, oli-

vat: lj /!:n, <5:n, y-.n esiintyminen heikkoastei-
sissa muodoissa (*iu/ian 'tuvan', paöan 'padan',
lic/un 'luvun'; nämä äänteet tavattiin myös tavun
lopussa /jr, ör, yr, yi ynnä muissa samanveroi-
sissa konsonanttiyhtymissä, mitkä siilien aikaan
vaihtelivat vahva-asteisten pr:n, tr:n. kr:n. kl n
kanssa; niinikään ne esiintyivät painottoman
ttntiön jäljessä, esim. *antajla 'antava', *kalaöa
'kalaa', *vainaya 'vainaa, vainaja', jotavastoin
painollisen jäljessä oli p, t, k, esim. saapa 'saava',

kumariapa 'kumartava', maata {maa sanan parti

tiivi) j. n. e.; 2) ««-tapauksissa astevaihtelu-
sarjan 88 ,-v, &s säilyminen (esim. mcssä ^^
metisiin = melsii: metsän); todennäköisesti on
ps:ään ja fes:ään y. m. nähden sovellettava sama;
3) h:n säilyminen [lainottomien ääntiöiden jäl-

jessä, esim. *pirltihen 'pirttiin'; 4) sanansisäisen
n8:n säilyminen (esim. suom. kansa, vatj. kasa) ;

5) loppu-/.:n, -7i:n ja -n:n yleinen säilyminen,
esim. pesek 'pese', helleh 'helle', järvvllvn 'jär-

velle'; G) kahdenlaisen e:n, etu- jataka-c:n erot-

taminen (niin esim. merta sanan edeltäjässä oli

takainen, sanassa pesä etinen e) ; 7) aikaisem-

man pitkän e:n, 5:n ja kahdenlaisen f:n säilymi-

sen diftongiutumattomana tai melkein diftongiu-

tumattomana, esim. *nötta 'nuotta', *to 'työ',

*/.("/ (' 'kieli'; 8) eii ja iii diftongien säilyminen,
esim. *kcuhä = nyk. köyhä, *kiiitto = nyk. kyyttö
'kirjava lehmä' (alkumerk. 'paita') ; 9) semmoi-
nen ääntiökanta, ettei pitkää ääntiötä tavattu
sanan ensi tavua edempänä (vrt. 1 ja 2 koh-
taa; kalaa asemesta *kalaöa, pirttiin ase-

mesta *pirttilten, antaa asemesta inf. *antaöak,
yks. 3 pers. *awtapM tai antau); 10) h:n jälkei-

nen e:n säilyminen mukautumattomana edelli

sen ääntiön mukaiseksi, esim.' *kiilähen 'kylään';

11) konsonanttivartaloisten muotojen runsas
käyttäminen. — Useissa kohdin tapahtui jo var-

maankin kantasuomalaisen ajan lopulla kehityk-

siä eri suuntiin, joten murremuodostus sai jo sil-

loin alkunsa. Niin on todennäköistä, että /3:n

muuttuminen u:ksi, ö:n ja y.n häviäminen mur-
teittain on alkanut jo kantasuomalaisena aikana,

niinikään senaikuisen astevaihtelun edelleen ta-

soittuminen, kahdenlaisen e :n murteettainen yhtä-

läistyminen (josta oli seurauksena, että usea alku-

jaan takavokaalinen sana muuttui etuvokaali-

seksi, esim. semmoiset sanat kuin itkeä, kipeä

j. n. e. ovat, niinkuin vielä vatja osoittaa, alku-

jaan olleet takavokaalisia: *kipeöa, jossa taka-

e j. n. e.), pitkien ääntiöiden diftongiutuminen,

h:n jälkeisen e:n mukautuminen h:n edellisen

ääntiön mukaiseksi (paitsi edellisen tavun i:n

jäljessä, jossa se säilyi kauan, esim. *pirttihen,

vrt. nyk. siihen, murt. mihen j. n. e.), kenties

myös loppu- ja sisä-ääntiöiden heikentyminen
määrätyissä tapauksissa, mikä valmisti alaa

loppu- ja sisäheitolle j. n. e. Todennäköisesti

siis kantasuomalaisen ajan lopulla murremuodos-
tus oli päässyt huomattavaan alkuun. Me saa-

tamme lähinnä huomata, että kantasuomalainen
kieli pyrki hajaantumaan kahteen pääryhmään:
pohjois-itäiseen (jonka jälkeläisinä ovat suomi,

karjala-aunus-lyydi ja vepsä) ja etelä-läntiseen

(vatja, viro, liivi) ; edellisen tunnusmerkkinä on

esim. ensi tavun kahdenlaisen e :n yhtäläistyminen

sekä erinäisiä määrättyyn yhteiseen alkumuotoon

viittaavia tapauksia (esim. kaikki nämä kielet

edellyttävät alkumuotoa muistan), jälkimäisen

taas kahdenlaisen e:n säilyminen, ns yhtymän edel-

lisen osan vokaaliutuminen sekä erinäisiä muita

näille kielille yhteisiä piirteitä (esim. kaikki

puheenalaiset kielet edellyttävät alkumuotoa

*moistan 'ymmärrän' = suom. muistan); jyrkkiä

rajoja ilman siirtymäalueita tietysti ei kuiten-

kaan ollut. Eri murteiden keskinäisiä suhteita

valaisee ohessaoleva kuvallinen esitys, josta nä-

kyy miten sekä viro että vatja läheisesti liittyi-

vät itäpohjoiseen ryhmään asettuvien ..suoma-

laisten" (s. o. varsinaissuomalai ten) ia hämä-
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Iäisten kieleen; ei puutu edes liittymäkohtia toi-

saalta viron ja karjalan sekä toisaalta liivin-

viron ja vepsän väliltä, joskolita on vaikea arvos-

tella näiden historiallista kantavuutta.
Suomen kielen tutkimus. Ensimäi-

nen tunnettu suomen kielioppi on Eskil Petrseuk-

sen, syntyperältään ruotsalaisen latinankielinen

ja latinan kielen mallin mukaan tehty »Linguue

fennicas brevis institutio" (1649). Tämänjälkei-
sistä on mainittava Barthold Vhaelin erikoisen

ansiokas „Grammatiea fenniea" (1733), jossa oli

vapauduttu latinan kielen kahleista; vapautta-

vasti oli tässä suhteessa vaikuttanut muuten
kyllä aivan harhaan mennyt pyrkimys koettaa

todistaa suomen sukulaisuutta heprean ja krei-

kan kanssa. Seuraavista kieliopeista, mainitta-

koon ne, joiden tekijät ovat R. v. Becker (1824,

itäsuomalaisen kielimuodon puoltaja, käsitys-

tapansa puolesta erittäin ansiokas, sisältäen

in. m. astevaihtelusäännön ensimäisen esityksen),

G. Renvall (1840), G. E. Euren (1846 ja myöhem-
min), Fabian Collan (1847, perustui huomatta-

vasti M. A. Castrenin tutkimuksiin), J. Budenz
(ilmestynyt Unkarissa 1873), Arvid Genetz (1881

ja myöhemmin, soveltanut fonetiikan ja etenkin
unkarilaisen kielentutkimuskoulun tuloksia) ja

E. N. Setälä (1898 ja myöhemmin, yrittänyt pi-

tää erillään kielihistoriallista ja deskriptiivistä

esitystä). Suomen lauseoppia ovat esittäneet

v. Becker ylempänä mainitussa kieliopissaan sekä

eri teoksissa Yrjö-Koskinen (1860), A. G. Coran-
der (1861), A. W. Jahnsson (1871) ja E.N.Setälä
(1880 ja myöh.) ; myös J. Budenzin mainitun kie-

liopin 2:nen painos (1880) sisälsi lyhyen ansiok-

kaan lauseopin. Laajemman esityksen suomen kie-

lestä, nimellä »Suomen kielen rakennus" pani
alulle A. Ahlqvist 1877. Ensimäinen sanakirja,

jossa s. k. on mukana, on neljän kielen (lati-

nan, ruotsin, saksan ja suomen) sanaluettelo,

jonka julkaisija on E. Ericus Schroderus („Le-

xicon Latino-Scondicum", 1637). Ensimäinen var-

sinainen aakkosellinen sanakirja, »Suomalaisen
sana-lugun coetus", suomalais-latinais-ruotsalainen

sanakirja, julkaisija Daniel Juslenius, ilmestyi

1745. Seuraavista sanakirjoista ovat tärkeimmät
G. Renvallin ansiokas suomalais-Iatinais-saksalai-

nen »Suomalainen sana-kirja" (1826) ja Elias

Lönnrotin suuri suomalais-ruotsalainen (1866-80)

ynnä A. H. Kallion siihen toimittama lisävihko

(1886). Laajan ruots.-suom. sanakirjan pani alulle

J. A. Hahnsson, jonka työtä jatkoivat A. H. Kal-

lio, H. Paasonen ja K. Cannelin (ilm. 1899) ;

viimeksimainittu on toimittanut joukon pienem-

piä ruots.-suom. ja suom.-ruots. käsisanakirjoja.

Suomesta muihin kieliin ja muista kielistä suo-

meen toimitetuista sanakirjoista mainittakoon
Ervastin suom.-saks. (1888), E. S. Yrjö-Koskisen

suomalais-ranskalainen (1900) sekä F. W. Roth-
stenin latinais-suomalainen (1864) jaB. F. Godes
lijelmiu saksalais-suomalainen (1873, uusi suu-

resti laajennettu laitos 1906-16). Suuren sana
kirjatyön, joka on aiottu sisältämään suomen
kansankielen ja sekä vanhemman että uudemman
kirjakielen sanavaraston, on pannut alulle Suo-
malaisen kirjallisuuden seura 1896; työ on kui-

tenkin edelleenkin vasta keräyksen asteella.

— Suomen vanhemman kirjakielen tutkimuk-
sen pani alulle Ahlqvist kirjoituksellaan Agri
colan kielestä; tämän jälkeen sitä on selvitetty

osittain useissa erikoiskirjoituksissa, osittain

kantasuomea ja uudempia murteita koskevissa
tutkimuksissa; m. m. on A. Genetz kirjoittanut

Agricolan kielestä (1886), josta sittemmin on
monografian julkaissut II. Ojansuu (1909), Elsa
Lindström Finnon virsikirjan kielestä (1907),

M. Airila Martin maanlainkäännöksen kielestä

(1914). Vanhemman kielen tutkimuksen lähde-

kirjoiksi on julkaistu »Suomen kielen muisto-
merkkejä" (III 1893, 1905, julk. E. N. Setälä,

K. B. Wiklund ja M. Nyholm-Airila). — Ensi-

mäisen tutkielman suomen murteista julkaisi

Porthan (1801), laajempia murrerajoja ensimäi-

senä selvitteli A. Warelius (1847). Ensimäiset
laajat erikoismurretutkimukset olivat Hahnssonin
suomen lounaismurteista (1866-72) ja T. G. Ami-
noffin uutta uraa avaava »Tutkimus Etelä-Pohjan-

maan murteesta" (1871). Uudemmista tutkimuk-
sista ovat erittäin huomattavat A. Kanniston
(eräistä hämäläismurteista), H. Ojansuun (lou-

naismurteista), F. Äimän (Tytärsaaren murteesta),

V. Tarkiaisen (Juvan murteesta 1903), J. Lauro-
selan (Etelä-Pohjanmaan murteesta 1913-15) ja

M. Airilan (Tornion murteesta 1912); ks. Suo-
men murteet. Suurin osa näistä on ilmestynyt

aikakauskirjassa ..Suomi". Lainasanatutkimuk-
sista ovat uraa uurtavia ja esikuvaa antavia Vilh.

Thomsenin teokset »Den gotiske sprogklasses

indflydelse paa den finske" (1869) ja »Beröringer

mellem de finske og de baltiske (litauisk

lettiske) sprog" (1890). Suomalais-slaavilaisista

kosketuksista ovat julkaisseet teoksia J. J. Mik-
kola (»Beruhrungen zwischen den westfinnischen

und slavischen sprachen". 1893, 1894) ja Jalo

Kalima (..Die ostseefinnischen lehmvörter im
russischen" 1915). Erikoisen uutterasti on tut-

kittu germaanilais-suomalaisia kosketuksia, m. m.

Setälä (»Zur herkunft und chronologie der älte-

ren germanischen lehmvörter in den ostseefin-

nischen sprachen" 1905-06), Wiklund (»Zur

kenntniss der ältesten germanischen lehnwörter

iin finnischen und lappischen", 1912), Karsten
(..Germanisch-finnische lehnwortstudien", 1915),

Tunkelo, Ojansuu, H. J. Streng (»Nuoremmat
ruotsalaiset lainasanat vanhemmassa suomen
kirjakielessä", 1915). Yleiskatsauksen tämän tut-

kimuksen tuloksiin v:een 1912 antaa E. N. Setä-

län toimittama »Bibliographisches verzeichnis

der in der literatur behandelten älteren germa-
nischen bestandteile in den ostseefinnischen

sprachen" (1913). — Kantasuomen ja siitä johtu-

neiden kielten äännehistoriaa selvittää E. N. Setä-

län »Yhteissuomalainen äännehistoria" (1890-91),

jonka antamaa kuvaa täydentävät ja oikaisevat

erittäin tutkimukset astevaihtelusta (ks. t» ks.

myös Suomala! s-u grilaiset kielet,
Uralilaiset kielet) sekä lukuisat erikois-
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tutkielmat. Paitsi ,,Suomi" kirjaa, joka on
pikemmin kirjoitussarja kuin aikakauskirja, on
s. k:n tutkimusta käsitellyt Ahlqvistin vapaina
vihkoina julkaisema ..Kieletär" (1871-74) sekä
1 S 7 perustetun Kotikielen seuran v:sta 1807

nikakautisesti ilmestyvä ..Virittäjä". — Lähes-
kään täydellisen s. k:tä koskevan bibliografian

julkaiseminen on tässä mahdoton ; bibliografisista

lähteistä mainittakoon: Ahlqvist, ..Bidrag tili

finska spräkforskningens historia före Porthan"
(1854) ; O. Donner. ..öfversikt af den finsk-

ugriska spräkforskningens historia" (1872),

selontekoja Suomalais-ugrilaisen seuran aikakaus-
kirjassa, E. N. Setälän kirjoitus s. k:n tutki-

muksesta teoksessa ..Suomi 19 :nnellä vuosis.", bib-

liografioja ..Finniseh-ugrische Forschungen"issa
(v:sta 1900), Tunkelon julk. ,,Virittäjän 15-vuoti-

uen sisällysluettelo". E. N. S.

2. Kirjallisuus. S. k:lla tarkoitetaan

niitä Suomen kansan hengentuotteita, jotka ovat

säilyneet kirjoitettuina tai painettuina, niihin

luettuna myöskin muistitiedon tallentama kan-
sanrunous. Kielellisessä suhteessa S. k. jakaantuu
kahteen pääosaan, suomenkieliseen ja ruotsinkie-

liseen; mutta siihen kuuluu myöskin latinankie-

lisiä teoksia. Latina on näet ollut kauan oppi

neen säädyn kielenä; ruotsin kieli taas on ollut

Suomessa johtavassa asemassa aina 19:nnen vuo-
tis, lopulle asti. — S. k:n kehityksessä voidaan
erottaa varsinaisesti kaksi pääjaksoa: Ruotsin
vallan aika (v:een 1809) ja uudempi aika, joka
ulottuu nykypäiviin saakka. Edellinen on tapana
jakaa pienempiin kulttuurihistoriallisiin aika-

kausiin; katolinen keskiaika (n. 1154-1523),

uskonpuhdistuksen aika (n. 1523-1640), Ruotsin
mahtavuuden aika (1640-1720), vapauden aika

(1720-72), kustavilainen aika (1772-1809). Uudem-
malla ajalla voidaan myös havaita kirjallisten

ja yleensä kulttuurivirtausten vaihtelua, nousu-
ja laskuaikoja: Runebergin ensimäinen esiinty-

minen (1830), Kalevalan ilmestyminen (1835) ja

Snellmanin kansallinen herätys (v:sta 1844) mer-
kitsevät 1830- ja 1840-luvuilla ensimäistä nousu-
kautta, joka samalla aloittaa Suomen ruots. kir-

jallisuuden loistokauden ; toinen nousukausi sat-

tuu 1860-luvulle, jolloin valtiollinen elämä elpyy
ja jolloin Kivi ynnä muut laskevat perustuk-

äuomenkieliselle taidekirjallisuudelle; kolmas
alkaa n. v:n 1885 tienoilla, jolloin uudenaikainen
realismi esiintyy; ja näyttääpä siltä kuin olisi

kirjallinen suunta 20:nnen vuosis. alussa taas

jossakin määrin muuttumassa.
Pakanuuden aika. Vaikka painetun kir-

jallisuuden historia Suomessa alkaa vasta uskon-
puhdistuksen aikakaudella, ulottuvat suom. kan-
sanrunouden juuret paljoa kauemmaksi taakse-

päin, aina pakanuuden aikaisiin aikoihin. Tut-
kimus on osoittanut, että n. s. kalevalainen runo-
mitta (ks. t.), joka on yhteinen niin hyvin
vir. kuin suom. kansanrunoudelle, on peräi-
sin alkusuomalaiselta ajalta. Niin ollen on
ilmeistä, että jo silloin oli myös olemassa suom.
runoutta, vaikkei ole täyttä selvyyttä siitä.

mitkä runoaiheet palautuvat niin vanhoihin
aikoihin. Varmasti tiedetään eräät kansanrunou-
temme myytilliset piirteet pakanuuden aikuisiksi

(esim. Väinämöisen ja Joukahaisen kilpalaulanta),
arvellaanpa silloisten historiallisten olojen kuvas-
tuvan toisissa runoissa. Vanhimpina kansan-

runoutemme kotipaikkoina pidetään Lunsi-Sin a

ja Viroa, ja jo varhaisina aikoina näyttää Bii-

luu tulleen vieraita vaikutuksia naapurialueilta-
toiselta puolen liett. ja slaav., toiselta taas
germ. ja skand. taholta. Että eepillisten aine ten

ohella mahdollisesti jo silloin oli olemassa myös
lyyrillistä, sananlasku- sekä loitsurunoutta ja
satuja, siihen viittaavat monet vertailevan kan-
sanrunoudentutkimuksen selville saamat seikat.

Mutta kun ei niiltä ajoin ole mitään kirjallisia

muistiinpanoja, jää kuva suom. kansanrunouden
pakanuudenaikaisesta luonteesta ja kehityskan-
nasta sangen epämääräiseksi.

Katolinen keskiaika (n. 1154-1523).

Paljoa selvempi on käsityksemme katolisesta

keskiajasta, joka kaiketi meillä kuten muualla
länsimaissa on ollut kansanrunouden monipuo-
lista kehittymisaikaa. Silloin näet. kansan-
runoutemme sai uutta eloa ja väriä niistit aihel-

mista, joita kristinusko ja länsimainen sivis-

tys toi Suomeen 12:nnesta vuosis. lähtien. Näi-
den vaikutteiden alaisina syntyi muinaistaru!
lisien runojen lisäksi balladintapaisia lauluja.

kristillisperäisiä legendoja, jopa joku historialli

nenkin runoelma. Myöskin loitsu-, sananlasku-
ja saturunous versoi uusia vesoja. Suom. kansan-
runoudella, semmoisena kuin se kohtaa meitä
useita vuosisatoja myöhemmin muisfiinkirjoite-

tuissa Kalevalan ja Kantelettaren runoissa, loit-

suissa y. m. tuotteissa, on suuressa määrin keski-

aikainen leima. Pakanalliset ja kristilliset käsi-

tykset ovat siinä monella tavoin toisiinsa sekaan-
tuneina. Pakanuuteen viittaavat monet jumal-

olennot, loitsuainekset j. n. e. Kristinuskon värit-

tämiä taas ovat kuvitelmat tuonelasta ja haudan-
takaisesta elämästä, monet madonnamaiset äiti-

tyypit y. m. s., vaikka tämän nojalla tietysti on
vaikea ratkaista, mihin aikaan nuo runot ovat
syntyneet, pakanuus kun säilyi Suomen saloilla

vielä vuosisatoja kristillisellekin ajalle. Keski-
ajan ritarirunous ominaisine ylimyksellisin* piir-

teilleen ja rakkausaiheineen on sitävastoin jää-

nyt suom. kansanrunoudelle jokseenkin vieraaksi.

Se ei esitä niin paljon miekanmelskeitä ja san-

karitekoja kuin yksinäisen salokansan jokapäi-

väistä elämää vaihtelevine kotoisine toimineen,

mutta sen kuvauksia elävöittää väkevä ja alku-

peräinen mielikuvitus, joka rakastaa melkein itä-

maista väriloistoa ja kuvaleikkiä ja jolle var-

sinkin luonnon salainen maailma on avoinna.

Kansanrunouden kehitys ei suinkaan päättynyt
keskiajalla, vaan jatkui kautta vuosisatojen runo-

jen siirtyessä paikkakunnalta paikkakunnalle

sukupolvesta sukupolveen aina siihen hetkeen

asti, jolloin sen tuotteita muistiin merkittiin.

Näin ollen siinä on havaittavissa eri kerros-

tumia, joista nuorimmat luonteeltaan suuresti

eroavat vanhemmista. — Puhtaasti kirjallisia

muistomerkkejä keskiajalta on Suomessa hyvin

vähän: eräitä latinankielisiä virsiä ja koululau-

luja (..Pise cantiones"), messukirja „Missale

aboense" (pain. 1488), piispain kronikka sekä

ruotsiksi käännettyinä joukko pyhimyslegendoja

y. m. uskonnollisia tuotteita, joita viimemai-

nittuja 1400-luvun lopulla käänsi Naantalin

munkki Jöns Budde (ks. t.) ja joilla on

kielihistoriallista arvoa. Suomen kielen kirjaili

nen viljely keskiajalla supistuu muutamien
kirkkorukouksien käännöksiin sekä yksinäisiin
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simoihin ja lauseparsiin, joita tavataan Biellä

tilalla virallisissa asiakirjoissa.

li s k o n p u li (1 i s t u k s e n aika (1623 1640

Uskonpuhdistus, joka korotti kansan kielen juma
lanpalveluksen kieleksi, aiheutti myös suomen
kirjakielen ja suom. kirjallisuuden syntymisen
sekä suuntasi sen viljelyn hengelliselle alalle.

Suom. kirjallisuuden perustaja on Turun piispa

Mikael Agricola (k. 1557, ks. t.). Huo-
lehtien kansan opetuksesta ja papiston sivistyk-

s.:, iii hän julkaisi aapiskirjan, rukouskirjan

y. m. hengellisiä teoksia, käänsi U:n T:n (1548)

sekä osia V:sta T:sta, perustaen kirjakie-

len etupäässä Turun seutujen murteen pohjalle,

jolla uskonnollisen kirjallisuuden kieli sitten

pääasiallisesti pysyikin useita vuosisatoja. Agri-

colan aikalaisia olivat Iainsuomentaja , herra

Martti" ja käsikirjan ja messun kääntäjä Ma-
thias West (ks. M at hi a s .1 o h a n n i s), joi-

den teokset ovat säilyneet jälkimaailmalle vain

käsikirjoituksina. Vähäistä myöhemmältä ajalta

ovat Ljungi Tuomaanpojan (k. 1611,

ks. t.) lainsuomennokset. Ensimäisen suom. virsi

kirjan (101 virttä) toimitti Jaakko Suoma-
lainen 1. Fin no (k. 1588, ks. t.) ja uuden
lisätyn laitoksen ("241 virttä) Maskun kirkkoherra

Hemming Henrikinpoika (k. n. 1618-20,

ks. t.), joka myös on suomentanut kokoelman
katolisaikuisia latinankielisiä virsiä ja kouluiän

luja. Seur. virsikirjanlaitos on v:lta 1621; sen

julkaisi Viipurin piispa Olavi Elimaeus (ks. t.).

Laajan kaksiosaisen postillan toimitti suomeksi
piispa Eerik Sorolainen (k. 1625, ks. t.),

tunnettu myös katekismuksen tekijänä ja osan-

ottajana raamatunsuomennostyöhön. Myöskin
piispa Paavali Juustinen 1. Juusten
(k. 1576, ks. t.), joka on julkaissut latinaksi

postillan sekä aikakirjan Suomen piispoista,

toimi suomenkielisenä hengellisenä kirjailijana.

— Uskonpuhdistuksen ajan suomenkielinen kir-

jallisuus vie sekä laajuutensa että merkityksensä
puolesta voiton maassamme samaan aikaan syn-
tyneestä ruotsinkielisestä — seikka, joka osal-

laan on todistuksena siitä, että suomi oli vielä

jokseenkin yleinen puhekielenä kaikissa säädyissä.

Tärkein ruotsinkielinen kirjailija tällä aikakau-
della oli tähtientulkija Sigfrid Aronus
Forsius (k. 1624, ks. t.), tunnettu almanakan-
tekijänä sekä hengellisenä runoilijana. Kajaanin
linnassa vankina ollessaan ruots. historioitsija

Johannes Messenius (1579-1636, ks. t.)

1629 kirjoitti ruotsiksi riimikronikan Suomesta.
Lisäksi mainittakoon viipurilaisen Johannes
Sigfridinpojan ruotsintama tendenssimäinen eläin-

satu ,,Gääs Kong" (v:lta 1619). Kaikki tällä

aikakaudella syntynyt S. k. on painettu maamme
rajojen ulkopuolella, sillä Suomessa ei ollut

yhtään kirjapainoa. Ulkomailla opiskelevat suo-

malaiset julkaisivat siellä myös latinaksi yliopis-

tollisia väitöskirjoja ja kirjoittivat eräitä runoja.

Ruotsin mahtavuuden aika (1 640-

1720). Yliopiston perustaminen Turkuun vaikutti

suuresti opillisen sivistyksen kohoamiseen ja

kirjallisten harrastusten vilkastumiseen, jota

m. m. edistivät maahamme 1642, 1668 ja 1688
perustetut kolme kirjapainoa. Samalla on tämän
aikakauden lopulla havaittavissa ruots. aineksen

vaurastumista säätyläispiireissä sekä kirjallisuu-

dessa. Latinan kielen rinnalle alkaa opillisen

sivistyksin välittäjäksi kohota vähitellen ruotsi;

uorrd pysyy vain alemman kansan ja kansalle
aiotun uskonnollis. -n kirjallisuuden kielenä,

Ruotsinkielinen kirjallisuus on tällä aikakaudella

Suomessa kuitenkin vielä verraten köyhää ja

mehutonta. ,,Muutamia satoja saarnoja, joista

harvat kohoavat keskinkertaisuuden yläpuolelle,

muutamia tusinoita viralli-ia mielenpurkauksia
kankeassa suorasanaisessa tai vielä kankeam
massa runomuodossa, sata tai puolitoistasataa
hääonnentoivotiista ja kenties yhtä monta hauta
runoa" — siinä melkein kaikki 1600-luvun rUOl

sinkielinen tuotanto maassamme, sanoo Lagus
Kirkollinen oikeaoppisuus painoi leimansa uskon-

nollisiin teoksiin. Kunsain oli 1600-luvulla saarna
kirjallisuus. Sitä kartuttivat semmoiset jumaluus-

oppineet kuin Isak Rothovius (1572-1652.

ks. t.), Enevald Svenonius (1617-88,

ks. t.), oikeaoppisuuden tyypillisin edustaja

näillä, joka on kirjoittanut laajoja teologisia

taistelukirjoituksia ja paljon saarnoja, sekä

Johan G e z e 1 i u s vanh. (1615-90) ja nuor.

(1647-1718, ks. n.), kumpikin monipuolisia kir-

jailijoita, joiden aikaansaannoksista on mainit-

tava ennen kaikkea suuri ruotsinkielinen raa-

mattuteos, U. T. (1711-13, 2 os.) ja V. T. (1724-28,

4 os.), sekä joukko oppikirjoja, suomenkielisiä
kansankirjasia ja Henrik Florinuksen toimittama
parannettu Raamatun suomennos (v:lta 10S5).

Tieteet kulkivat vielä kokonaan jumaluusopin
talutusnuorassa, varsinkin filosofia. Tällä alalla

esiintyi m. m. Mikael Vexionius (aate-

loituna Gyldenstolpe, 1609-70, ks. t).

monitieteilijä, joka m. m. on kirjoittanut ensi-

mäisen maantieteellisen kuvauksen Ruotsista ja

Suomesta, ja Anders Thuronius (1632-65.

ks. t.), vanhan skolastisen filosofian kannattaja.

Maalaaja ja muinaistutkija Elias Brenner
(1647-1717, ks. t.) perusti Ruotsin rahatieteen ja

kiinnitti huomiota vanhojen germ. lainasanojen

esiintymiseen suomen kielessä. Lääkäri Elias
Tillandz (1640-93, ks. t.), „Suomen kasviopin

isä", julkaisi ensimäisen luettelon maamme kas-

veista. — Yliopistoelämän yhteydessä heräsi

runoudenkin harrastus. Ensimäinen runouden-
laji, jota Turun yliopistossa viljeltiin, oli opet-

tava koulu- ja ylioppilasnäytelmä. Kuuluisimmat
sen edustajista olivat 1640-luvulla ruotsinmaalai-

nen Jakob Chronander, 1650-luvulla

Erik Kolmodin ja 1670-luvulla Petrus
Carstenius (ks. n.)

,
jotka kirjoittivat köm-

pelöitä näytelmäyrityksiänsä ruotsiksi, sekä runo-

taiteen professori Eerik Juusti 1. Justan-
der (k. 1678, ks. t.), jonka suomentama „Tuh-
laajapoika" esitettiin 1650. Etualalle kohosi kui-

tenkin tilapäärunoilu. Häihin, hautajaisiin y. m.
merkkitilaisuuksiin sepitettiin teennäisiä tuot-

teita vaihtelevin runomitoin. Suomessa tähän

aikaan vaikuttaneista ruotsinkielisistä runonie-

koista oli kuuluisin Johannes Paulinus
(aateloituna Lillienstedt, 1655-1732, ks. t.),

joka on m. m. sepittänyt laajahkon messiadin,

jonkun kauniin lemmenlaulun sekä ruotsin-,

latinan- ja kreikankielisiä juhlarunoja. Hänen
aikalaisensa oli Olof Vexionius nuor.

(1656-n. 90, ks. t.), aikakauden suosituimpia tila-

päärunoinjoita. Tuotteliain tilapäärunoilija ruot-

sin ja latinan kielellä oli prof. Daniel
Ac hr eli us (1644-92, ks. t.), kaunopuhuja ja
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satiirikko, joka on in. m. kirjoittanut opettavia

lii-t. runoelmia sekä laajan messiadin. Muoto-
taiturina Achrehusta etevämpi oli ruotsinmaa-
lainen Torsten Rudeen (10G1-1729, ks. t.),

joka Turussa ylioppilaana ollessaan sepitti suju-

via lemmenlauluja sekä sittemmin professorina

jonkun hengellisen runon ja juhlarunoja. Ruotsin-

kielinen hengellinenkin runous Suomessa karttuu,

ja siihen alkaa Mikael Rennerin kantta 1690-

luvulhi tulla elävää tunnetta, joka voimakkaam-
min puhkeaa ilmi vasta Jakob Fresen
[n, 1690-1720, ks. fc.) syvää alakuloisuutta ja

nöyrää kohtaloon alistumista huokuvissa runo-

tuotteissa. Frese on murroskauden runoilija,

jonka teoksissa kaarlelaisen ajan tunnelmat
yhtyvät ison viitan jälkeisiin vaikutelmiin. Hänen
uskonnollinen runoutensa on jossakin määrin
pietismin värittämää, se ilmaisee hengen kaipuuta
maallisista tuskista korkeampaan elämään, ja

hänen maalliset runonsa sisältävät sielukkaasti

varailtavia säveleitä.

Niukassa suomenkielisessä kirjallisuudessa on
Iällä aikakaudella huomattava ensinnäkin koko
Raamatun suomennoksen valmistuminen (1642)

komiteatyönä (ks. Raamatunkäännök-
set), joka vakaannutti suomen kielen oikein-

kirjoituksen pitkiksi ajoiksi, sitten virsikirja

(v:lta 1701), joka semmoisenaan pysyi käytän-
nössä v:een 1886, ja koraalikirja (v:lta 1702).

.Suom. kirjallisuuden merkittävin osa oli muu-
tenkin hengellistä laatua. Saarnoja kirjoittivat

m. m. Laurentius Petri Aboicus 1.

T a m m e 1 i n u s (k. n. 1671, ks. t.) , Tuomas
Raj aleni us ik. 1688) ja Abraham I k a-

lcnsis (k. 1675); virrensepittäjistä ovat mai-

nittavimmat Juliana Cajanus (1655-81) ja

Erik Cajanus (1675-1737, ks. n.). Tämän
aikakauden ja saattaapa sanoa koko Ruotsin val-

lan ajan etevin runotuote suomen kielellä on
Matias Salamni uksen (k. 1691, ks. t.)

kirjoittama messiadi ,,Ilolaulu Iesuxesta", jonka
eloisa ja keskitetty esitystapa sekä melkein vir-

heettömästi sujuva kalevalainen runomuoto osoit-

taa sen tekijän erittäin hyvin tunteneen vanhaa
i. kansanrunoutta ja hallinneen sen ilmaisu-

keinoja. Vanhalla suom. runomitalla kirjoitettuja

ovat myös useimmat tämän aikakauden suomen-
kielisistä tilapää- ja hist. runoista. Tilapää-

runoilijoista ovat huomattavimmat Erik Justan-
der ja Gabriel Calamnius (1695-1754,

ks. t.), joista viimemain. on tunnettu myös ison

vihan aikoja kuvailevien sururunojen tekijänä.

Hist. runojen sepittäjistä mainittakoon Laurentius
Petri (riimikronikka ..Ajantieto Suomen maan
inenoist ja uscost", 1658), Anterus Aschelinus
(k. 1703), Sakari Lithovius (k. 1743) ja Barthol-
dus Vhael (1667-1723, ks. t.), joista kolme viime-

mainittua on esittänyt Kaarle XII: n aikoja ja

Suomen kansan kärsimyksiä ison vihan vallitessa.

Pari suomenkielistä opetusrunoelmaakin syntyi
tällä aikakaudella vieraiden esikuvien mukaan.
Toisen niistä on kirjoittanut Gabriel Tude-
rus (1638-1705, ks. t.), tunnettu näppäränä
suomen- ja ruotsinkielisenä runoilijana sekä
innokkaana hengenmiehenä; toinen taas on tun-
temattoman tekijän kirjoittama ..Huonen-Speili"
viita 1690. — Harrastusta suomen kielen tie-

teelliseen tutkimiseen alkoi ilmetä. Niin syntyivät
ensiruäiset suomen kieliopit (Eskil Petraniksen

1G49, Mattias Martiniuksen 1089 ja Bartholdus
Vhaelin 1733), kaikki tyyni latinaksi. Edelläinuin.

Henrik Florinus toimittaa 1678 vaatimattoman
suom. sanakirjan ja julkaisee 1702 kokoelman
suom. sananlaskuja, ollen siten ensimäisiä, jotka
kiinnittävät huomiota suom. kansanrunouteen.
Daniel Juslenius (1076-1752. ks. t), jonka
toiminta pääasiallisesti kuuluu seur. aikakauteen,

ylistelee nuoruudenteoksissaan „Aboa vetus et

uova" (1700) ja „VindieisB fennorum" (1703) Suo-
men maata ja kansaa liioittelevalla isänmaan-
rakkaudella. Mutta suomen kielen kirjalliselle

viljelylle ei näistä harrastuksista vielä koitunut
suurtakaan hyötyä. Iso viha tukahdutti joksikin

aikaa kirjallisuuden kehityksen, jopa kaiken hen-

kisen sivistyksen. Yliopisto suljettiin, kirjapai-

not hävisivät, suuri osa sivistynyttä väkeä pakeni
maasta, ja Suomen kansan olemassaolo näytti

uhatulta. Ainoastaan joku yksinäinen suru- tai

valitusruno ilmaisi maan huolenalaista tilaa tuona
koettelemusten aikana. Ruotsiin paenneiden jou-

kossa tulkitsivat semmoiset miehet kuin E. Gestri-

nius, Sakari Lithovius, Karl Serlachius ja ennen
kaikkea Jakob Frese kansan kärsimystä, hätää,

epätoivoa ja paremman ajan odotusta ruots.

säkein; Pohjanlahden tältä puolen vastasi siihen

suomeksi Vhaelin, Calamniuksen ja eräiden mui-

den runous kalevalaisin säkein.

Vapauden aika (1720-72) lupasi paljon,

mutta antoi Suomelle verraten vähän. Maamme
sai ensin maksaa tuntuvan osuuden pikku vihan
menoista 1740-luvulla, ennenkuin se pääsi vähi-

tellen vaurastumaan taloudellisesti ja sivistyk-

sellisesti. Henkisessä elämässä oli tapahtunut
jyrkkä muutos. Valistus tuli nyt ajan tunnus-
sanaksi ja käytännöllinen hyöty tarkoitusperäksi.

Tieteet alkavat vapautua kirkon holhouksesta ja

kehittyä omia teitään. Niin tekee ensi sijassa

filosofia, joka noudattaa nyt Deseartes'in, Thoma-
siuksen ja YVolffin oppeja. Varsinainen uudistus

tulee kuitenkin luonnontieteiden alalta. Linnen
herättävä vaikutus ulottuu Suomeenkin ja ohjaa

teorian rakentumaan havaintojen pohjalle. Hänen
kannattajiaan ovat luonnontieteilijöinä m. m.

Johan Bro vallius (1707-55, ks. t.) ja

Karl Fredrik Mennander (1 712-80,

ks. t.), joista edellinen suunnitteli myös pitkälle

meneviä uudistuksia kouluopetuksen alalla valis-

tusajan hengessä ja jälkimäinen taas oli tunnettu

3 liopistollisena juhlarunoilijana sekä taloustie-

teen harrastajana, molemmat myöhemmin piis-

poja. Luonnontieteillä ja taloustieteellä oli Suo-

messa muitakin huomattavia edustajia: Pie-
tari Kalm (1716-79, ks. t.i, taloustieteen

ensimäinen professori Turun yliopistossa, kuu

luisa Ameriikan-matkustaja, Pietari Adrian
Gadd (1727-97, ks. t.). kemian ensimäinen pro-

fessori, tuottelias ja moniharrastuksinm mies,

sekä Pietari For sk 3 1 (17:V2-63. ks. t.). tun-

nettu poliittinen kirjailija ja luonnontutkija.

joka m. m. kiinnitti huomiota kasvimaantietee

seen (Arabian-matkallaan). NT erokk;iin ajan

taloustieteellisistä kirjailijoista oli Antti
Chydenius (1729-1803, ks. t.), joka lukui-

sissa mestarillisissa kirjoituksissaan ja Ruotsin

valtiopäivillä pitämissään puheissa ajoi kauppa-

ja elinkeino-, paino- ja uskonvapauden asiaa

sekä teki itsensä tunnetuksi omintakeisena, roh-

keana ja kaukokatseisena taloudellisen liberalis-
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min esitaistelijana. K iitit i.t<-css;i alettiin khissii

listen kielten tutkimuksen ohella, jonka edusta
jista on mainittava professori Henrik He el

(1700-76), entistä enemmän harrastaa myös
uusien kielten, m. m, suomen ja sen sukukielten

tutkimista. Tällä alalla enteilivät (Jusleniuksen,

Mimmin y. m.) vertailut suomen ja heprean tai

kreikan välillä sitä vertailevaa suuntaa, jonka
Kiikalana seur. aikakaudella esiintyi m. m.
Porthan. Arvokkain suomen kieltä koskeva jul-

kaisu vapauden ajalla oli Jusleniuksen suom.

Banakirja „Suomalaisen Sana-Lugun Coetus"

v:lta 174.r>. Ruotsin kieli taas kehittyi sen kautta.

'1t;i se nyt piiasi vakinaisemmin yliopistollisen

opetuksen ja tietien kieleksi. Historian tutki-

joista mainittakoon Algot S c a r i n (1684-

1771, ks. t.) sekä muistelmateosten kirjoittajat

II. J. Wrede ja J o h a n A r e k e n hoit z

(1695-1777, ks. t.). Kotimaan historian tutkimuk-

sessa pääsivät vuosisadan puolimaissa taloudellis-

historialliset paikallis- ja maakuntakuvaukset
suureen muotiin. Mutta kuitenkin pysyi suunta
haparoivana, kunnes Porthan laski pohjan tie-

teellisemmälle tutkimustavalle. — Runouskin pal-

veli ajan käytännöllisiä päämääriä, se pyrki ole-

maan samalla kertaa hyödyllistä sekä huvittavaa.

Yliopistopiireissä sekä muualla harrastettiin edel-

leenkin pääasiassa tilapäärunoutta. Tuotteliaim-

pia tämän ajan runoniekoista olivat Abraham
Achrenius (1706-69, ks. t.), herännyt pappi,

joka käytti hengellisissä tuotteissaan suomea sekä
ruotsia, kirjoittipa jonkun tilapäärunon latinak-

sikin, Alexander Hacks (k. 1740, ks. t.j,

tunnettu leikillisten runoelmain ,,Eskolagubbens

visor" tekijänä, K. F. Mennander ja Henrik
Lilius (1683-1745, ks. t.), joista viimemain.
runoili suomeksikin. Vapauden ajan lopulla

esiintyi Gustaf Filip Creutz (1731-85,

ks. t.), jonka rokokovärinen, kevyt ja siromuo-
toinen, yksistään esteettisiä näkökohtia palveleva

runous (paimenidylli ,,Atis oeh Camilla", 1761)

kuuluu hengeltään jo seur. aikakauteen ja osoit-

taa ransk. suunnan vaikutusta. — Suomenkieli-
sen kirjallisuuden harvalukuisista edustajista

mainittakoon suositun saarnakirjan tekijä

Johan Wegelius (k. 1764. ks. t.), ,,Sionin

Juhla Wirsien" ja hengellisten arkkiveisujen kir-

joittaja Abraham Achrenius, vakavahenkisten ja
opettavien runojen sepittäjä Simo Achre-
nius (1729-58, ks. t.) ja viimemainitun veli

Henrik Achrenius (1730-98, ks. t), jonka
leikilliset runot kuuluvat pikemmin jo kustavi-

laiseen aikaan. Ruotsin valtakunnan laki ilmes-

tyi 1759 suomeksi.

Kustavilainen aika (1772-1809). Siitä

korkeasta älynviljelystä, jonka keskuksena Ruot-
sissa oli Kustaa III: n loistava hovi ja joka
runoudessa suosi etupäässä ransk. esikuvia, ulot-

tui heijastuksia Suomeenkin, etenkin yliopisto-

piireihin, mutta se sai täällä pikemmin tieteel-

lisen kuin esteettisen leiman, vaikka runoudella-

kin oli nyt Turussa enemmän kuuluisia ruotsin-

kielisiä edustajia kuin koskaan ennen. Tieteessä

keskittyivät parhaat harrastukset Henrik
Gabriel Porthaniin (1739-1804, ks. t.),

jonka vuoksi koko tätä aikakautta on S. k:n
historiassa usein nimitetty „Porlhanin aikakau-
deksi". Hänessä yhtyivät ajan valistusaatteet,

sen taloudellis-käytännölliset pyrkimykset, vähi-

tellen heräävä
1

kansanrunouden harrastus, krii

tillisemmäksi käynyt Suomen historian ja kielen

tutkimus, ja kaikkia näitä harrastuksia elähytti

isänmaallinen mieli. Elänen ympärilleen kertyi

sankka parvi nuoria tutkijoita (Franzen, Teng
siriim, Lencqvist, Ganander), jotka teoksissaan

valaisivat Suomen historiaa, kieltä, muinaisuskoa
j. n. e. Ja hänen ympärill- en muodostui maamme
cnsimäinen kirjallinen seura, Aurora-seura (ks. t.),

jonka toimesta saatiin aikaan cnsimäinen
sanomalehti „Tidningar utgifne af ett sällskap

i Äbo" (v:sta 1771, myöhemmin nimellä „Abo
Tidningar"). Tämä seura, johon kuului 1770
luvulla m. m. J. H. Kellgren, Abraham Nik
las -Clevvberg-Edelcrantz (1754-1821,

ks. t.) ja G. Tidgren (1743-88), aloitti mehu
ajanjakson Suomen ruotsinkielisen kirjallisuuden

vaiheissa. Se kohotti kirjallista makua, vakaan-
nutti runoudessa sivistyneen muodon ja avarsi

näköpiiriä. Näiden taiteellisten pyrkimysten par-

haat ominaisuudet peri 1790-luvulla Frans
Mikael Franzen (1772-1842, ks. t.), Ruot-
sin vallan aikuisista runoniekoistamme ete-

vin. Hänen nuoruudenrunonsa, joissa hän yksin-

kertaisesti ja välittömästi kuvaili kodin onnea,
lapsuudenajan rauhaa, ensi h impeä, luonnon juma-
lallista kauneutta y. m. s., ennustivat hänestä
uusien urien raivaajaa ruots. runoudessa. Mutta
tämä välitön viehkeys, tuoreus ja lennokkuus
talttuu vähitellen Ruotsin akatemiallisen suun-

nan vaikutuksesta, ja hänen myöhemmät tuot-

teensa saavat mietiskelevän, moralisoivan leiman.

Franzön jättää kuitenkin ihanteisen, sopusointui-

sen maailmankatsomuksen ja muodon yksinker-

taisen luontevuuden perinnöksi, jota Runeberg ja

Topelius kehittävät omassa tuotannossaan. Fran-
zenin aikalainen ja ystävä oli Mikael C h o-

rxus (1774-1806, ks. t.), puolittain hilpeä, puo-

littain vakavamielinen hyveenlaulaja. Ruotsin-
kielisinä runoilijoina esiintyivät myös jumaluus-
opin professori Jakob Bonsdorff (1763-

1831) ja arkkipiispa Jakob Tengström
(1755-1832, ks. t.), joka on tunnettu juoma- ja

lastenlaulujen sepittäjänä sekä historioitsijana.

Eteviä tiedemiehiä olivat lainoppinut ja valtio-

mies Mattias Calonius (1737-1817, ks. t.),

filosofi Gabriel Israel Hartman (1776-

1809, ks. t.), matemaatikko Anders Johan
Lexell (1740-84), fysiikan tutkija Gustaf
Gabriel Hällström (1775-1844. ks. t.),

kemisti ja mineralogi Johan Gadolin (1760-

1852) y. m.
Suomenkieliselläkin taholla Porthanin vaiku-

tus oli herättävää laatua. Se innosti K r i s t f r i d

Ganander ia (1741-90, ks. t.) ja Kristian
Eerik Lencqvist iä (1719-1808, ks. t.) työ-

hön suomen kielen ja suom. mytologian alalla, ja

hänen toimittamansa viikkolehden antama esi-

merkki kehotti Antti Lizeliusta (1708-95.

ks. t.) perustamaan ensimäisen suom. sanomaleh-
den „Suomenkieliset Tieto-Sanomat", joka eli

ainoastaan v:n 1776 ja sisälsi pääasiassa maa-
taloudellisia kirjoituksia. Suomenkielistä runoutta.
etupäässä hengellistä, viljelivät tällä aikakaudella,

paitsi Gananderia, m. m. Juhana Frosterus
(1720-1809. ks. t.l, Tuomas Ragvaldin-
poika (1724-1804, ks. t.), Elias Lagus
(1741-1810), Gabriel Laura: us (k. 1753),

Antero Achrenius (k. 1810). Kaarle
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Kiistan \V , m a 11 (1740-1803, ks. U. kaikki
vailla varsinaista alkuperäisyyttä.

U u d e m p i aika (v :sta 1809) . Suomea erot-

tamisen jälkeen Ruotsista elettiin kirjallisuu-

dessa jonkun aikaa entiseen tapaan, vieläpä kir-

jalliset suhteet vanhan emämaan kanssa näytti-

vät hetkeksi lujittuvan. Vasta vähitellen alkoi

kansallinen erikoishenki herätä ja S. k.

saada omintakeista muotoa ja sisällystä. Upsa-
lasta tuleva uusromanttinen virtaus sai aluksi

Turussa joukon kannattajia, joista useim-

mat ryhmittyivät „Aura" nimisen kalenterin
(1817-18) ja ..Mnemosyne" lehden (1819-23) ympä-
rille: Axel Gabriel Sjöström (1794-

1846), Johan Gabriel Linsen (1785-1848)

ja Adolf Ivar Arwidsson (1791-1858,

ks. n.), joista viimemainittu oli ryhmän johtava
sielu, huomattavampi sanomalehtimiehenä ja his-

toriantutkijana kuin runoilijana. Heidän vaiku-
tuksensa kirjallisuuden alalla oli ohimenevää laa-

tua, sillä heiltä puuttui alkuperäisyyttä ja tuo-

reutta. Sitävastoin Arwidssonin isänmaallinen
into sekä Mnemosynen herättämät kansalliset

kysymykset vaikuttivat siihen nuoreen sukupol-
veen, joka 1820-luvulla opiskeli Turun yliopistossa

ja jonka keskuudesta myöhemmin nousi moni
Suomen kansan merkkimiehistä. Tällä välin oli

suomenkieliselläkin taholla tehty alustavaa työtä
Porthanin ajan hengessä ja osittain Skandiuaa
viasta päin tulleiden uusien herätteiden alaisena.

Kielen tutkijoina vaikuttivat Kustaa Ren-
vall (1781-1841), suom. sanakirjan ja kieliopin

tekijä, Reinhold von Becker (1788-1858).

..Turun Viikkosanomien" toimittaja ja niinikään
kieliopin tekijä, sekä Antti Juhana Sjö-
gren (1794-1855, ks. n.), tutkimusmatkailija.
Xäihin aikoihin oli myös n. s. „murteiden tais-

telu", joka koski varsinkin suomen kielen oikein-

kirjoitusta sekä kysymystä, oliko itä- vai länsi-

murre oleva kirjakielen pohjana; vasta Lönnrot
sovitti tämän riidan yhdistämällä kirjakieleen
aineksia molemmista päämurteista. Suom. kansan-
runouden keräily vilkastui, ja siihen ottivat osaa
m. m. Sjögren. Arvvidsson, v. Becker sekä
Kaarle Akseli Gottlund (1796-1875,
ks. t.), joka toimi myös monipuolisena kirjaili-

jana, ja Sakari Topelius vanh. (1781-1831,
ks. t.). Vuosisadan ensi kymmenillä esiintyi myös
muutamia runoilijoita, jotka taivuttelivat suomen
kieltä uudenaikaisiin runomittoihin. Tuotteliain
tieistä oli Jaakko Juteini (1781-1855, ks. t.i,

joka käsitteli runoissaan ja suorasanaisissa teok-
sissaan erilaisia aineita valistusajan järkeilcvässä
ja opettavassa hengessä. Abraham Poppius
(1793-1866, ks. t.) ja Samuli Kustaa
BergU (1803-53, kirjailijanimeltään Kallio,
ks. t.) kirjoittivat lyyrillisiä kappaleita, joista
varsinkin viimemainitun ovat sangen muotokau-
niita ja tunnelmallisia. Suoranaisena jatkona
näille kielentutkimusta, suom. kansanrunoutta ja
kirjallisuutta koskeville pyrkimyksille on Elias
Lönnrotin (1802-84, ks. t.) harvinaisen
hedelmärikas elämäntyö, joka alkaa jo 1820-
luvulla ja ulottuu vuosis:n lopulle asti. Hän toi
ilmi Suomen kansan rikkaat runoaarteet, liitteli

kertovat muinaisrunot kansalliseepokseksi „Kale-
valaksi" (l:nen pain. 1835, 2:nen 1849), jul-

kaisi lyyrillisiä runoja, sananlaskuja, arvoituk-
sia, loitsuja ja keräili myös satuja. Hän kehitti

ja vakiinnutti suomen kirjakieltä, toimi sanoma-
lehtimiehenä, kääntäjänä, kielentutkijana, sana
kirjan tekijänä, jopa (virsi-) runoilijanakin. Näin
muokkautui maaperä, josta omintakeinen ka
kirjallisuus saattoi versoa. Mutta kesti ains
ISOO-luvulle, ennenkuin huomattavia alkuperäisiä
teoksia alkoi ilmestyä suomen kielellä. Jonkun
laisena vanhan kansanrunouden jälkilaihona voi-

daan pitää sitä kalevalaisella, runomitalla Bepi

tettyä, mutta sisällykseltään omanaikaista ru-

noutta, jota Paavo Korhonen (1775-1840),
Olli Kymäläinen (1790-1855), Antti
Puhakka (1816-93, ks. u.) y. m. ..talonpoikais

runoilijat" tuottivat. Suom. kirjallisuus vuosis:n
puolimaissa oli vielä sangen köyhää. Sitä kar-
tutti edellämainittujen lisäksi Jaakko Fred-
rik Lagervall (1787-1865, ks. t.) kömpelöillä

uäytelmäsepustuksillaan, Pietari Hannika i

nen (1S13-99, ks. t.) vaatimattomilla huvinäj
telinillään ja novelleillaan, Antero Vareliua
(1821-1904, ks. t.) luonnontiet, jutelmillaan.

Juhana Fredrik Granlund (1809-74,

ks. t.) käännöksillään ja runomukaelmillaan,
Eerik Aleksanteri Ingman (1810-58,

ks. t.) eräillä runoillaan, Juhana Fred-
rik Cajan 1. Kajaani (1815-87, ks. t.)

Suomen historiallaan, Eerik Kustaa E u r 6 n

(1818-72, ks. t.) suomen kieliopillaan ja suom.-
ruots. sanakirjallaan, Voima ri Styrbjörn
Schildt 1. Kilpinen 1810-93, ks. t.) sana-
sepitelmillään ja Eero Rudbeck 1. Salme-
lainen (1830-67, ks. t.) julkaisemillaan Suo-
men kansan saduilla ja tarinoilla. Suom. sanoma-
lehtikirjallisuuskin alkoi saada hiljoilleen eloa

siitä päivin, kun Viipurissa 1845-47 ilmestyi

.,Kanava" ja Helsingissä v:sta 1847 „Suometar".
Suomen kieli pyrki vähitellen tyydyttämään mui-
takin kuin kansan uskonnollisia tarpeita.

Suomen ruotsinkielisen runouden paras loisto-

kausi sattui 1830-1860-lukujen väliin. Sen kes-

keisin henkilö oli Johan Ludvig Rune-
berg (1804-77, ks. t.). Sulattaen yhteen eri

tahoilta saamansa vaikutukset hän kehitti itsei-

leen esitystavan, joka parhaissa kohdissaan lähen-

telee kansanlaulun tapaista yksinkertaisuutta ja

klassillista puhdasvii vaisuutta. Runeberg on rea-

lismin ensimäisiä edustajia Pohjoismaissa, mutta,

hänen realisminsa on ihanteista, aatepohjaista

,

sitä kannattaa voimakas eetillinen paatos ja

miehekäs isänmaallinen henki. Tämän korkean
taiteen jaloon asuun hän pukee Suomen kansan
ja sen mainehikkaat muistot, näin kohottaen kan-

sallista itseluottamusta ja tulevaisuudenuskoa.

Runebergin ympärille muodostui 1830-luvulla Hel-

singissä n. s. Lauantaiseura (ks. t.), jonka jäse-

nistä monet ovat tehneet itsensä tunnetuiksi

S. k:n historiassa. Tähän piiriin kuului m. m.

Johan Jakob Nervander (1805-48, ks. t.),

varhain kuollut nerokas fysiikan tutkija, joka

nuoruudessaan kirjoitti joukon terävää älyä ja

herkkää tunnetta todistavia runoja, Fredrik
Cygnaeus (1807-81, ks. t.), estetiikan profes

sori, runoilija ja kaunopuhuja, joka humaanisen
olemuksensa lämmöllä harrasti taidetta, mutta

jonka omat lyyrilliset ja draamalliset tuotteet

sekä suorasanaiset kirjoitelmat ovat aaterikkau-

dessaan raskaita ja seestymättömiä, sekä Rune
bergin puoliso Fredrika Runeberg
(1807-79. ks. t.i. tunnettu novellien ja hist. ker-
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tomusten kirjoittajana. Runebergin piiriä lähellä

olival myös Laie Jakob Stenbäck
(1811-70, ks. t.) ja Zakarias Topeliiih
(1818-fiK. ks. t.). Edellinen beiBtä oli syvästi

palava ja rikaslalijäinen runoilijaluonne, mutta

jouduttuaan pietismin raitaan hän eristäytyi

maailmasta ja hylkäsi nm. uniin. Topelius taas on
suonien tuotteliaimpia runoilijoita, luonteeltaan

vieno ja uneksiva romantikko, jonka tuotteiden

suurin viehätys on niiden välittömässä ia puh
taas.sM h \ ri 11 isyydessä. Hän on kirjoittanut paljon

kauniita, hopealle helähtäviä lauluja, seikkailu-

ja väririkkaita historiallisia kertomuksia ja näj

telmiä Sekä viehättäviä lasteiisatuja. Kaikissa

hiinen tuotteissaan ilmenee ihanteellinen mieli,

lämmin isänmaallisuus ja harras uskonnollisuus.

Runebergin ja Topeliuksen ohella eli ja vaikutti

samaan aikaan kokonainen parvi nuorempia
ruotsinkielisiä runoilijoita, joista ei yksikään
saavuttanut huomattavaa nimeä. Emil von
Qvanten (1827-1903) kirjoitti sointuvia lyy-

rillisiä runoja, Fredrik B e r n d t s o n
(1820-81) novelleja ja näytelmiä, Jakob Gab-
riel Leistenius (1821-58) hilpeitä lauluja,

Aksel Gabriel Ingelius (1822-68) epä

tasaisia romanttisia kertomuksia, Karl Robert
Malmström (1830-1900) ja Anders Teo-
dor Lindh (1833-1904) vienoja topeliusmai-

sia runoja, sekä Vilhelm Gabriel Lagus
(1837-96, ks. n.) runoja, näytelmiä, kirjallisuus

historiallisia ja historiallisia teoksia. Lahjakkain
nuoremman sukupolven keskuudessa oli Josef
Julius Week sei 1 (1838-1907, ks. t). Hänen
runonsa säteilevät nuoruutta ja innostusta, mutta
ne kuvastavat myöskin tuskaa ja murtuneita toi-

veita; hänen näytelmänsä ..Daniel Hjort" on
täysitakeisimpia hist. draamoja, mitä Suomessa
on syntynyt. Mutta jo aikaisin puhjennut mieli-

sairaus teki tyhjiksi ne suuret toiveet, joita Week-
sellin runouteen syystä kiinnitettiin. Tähän aika-

kauteen kuuluvista ruotsinkielisistä kirjailijoista

mainittakoon vielä Sara Elisa h et W a c k-

lin (1790-1846, ks. t.), joka kuvaili lapsuuden-
muistojansa Pohjanmaalta, runoili jatar V i 1 h e 1-

in i n a Nordström (1815-1902) ja Karl
Vilhelm Törnegren (1817-60) , tunnettu
etenkin runojen kääntäjänä. Myöhemmän jälki-

polven kirjailijoita, jotka henkisesti liittyivät

Runebergin ja Topeliuksen aikaan, olivat m. in.

Emil Nervander (18401914), Rafael
llertzberg (1845-96) ja Odo Morannal
Reuter (1850-1913, ks. n.), joka eläintieteellis-

ten ja maantieteellisten teostensa ohessa on kir

joittanut runoja ja kertomuksia. Vuosisadan
alkupuolella vähitellen elpyneet näyttämöharras-
tnkset, joita ylläpitivät suurimmissa kaupungeissa
vierailevat saks. ja ruots. teatteriseurueet, joh-

tivat vihdoin 1860-luvulla pysyvän kotimaisen
ruots. teatterin perustamiseen.

Suom. kansallistunnon voimakas herätys 1840-

luvulla lähti etupäässä Juhana Vilhelm
Snellmanista (1806-81, ks. t.), joka vaikutti

sanomalehtimiehenä („Saima", 1844-46, „Littera-

turblad" v:sta 1847), ajattelijana, yliopiston

opettajana ja valtiomiehenä. Tämä herätys kos-

ketti ensin vain ruotsinkielistä sivistynyttä sää-

tyä, mutta levisi sitten suomeksi tulkittuna taa-

joihin riveihin, valveuttaen koko kansaa vireäm-

pään toimintaan ja itsetietoisuuteen. Huomat-

tuina tiedemiehinä toimivat puosisin alkupuolelta
ja puolimaissa myös oikeusoppinut Johan
Jakob Nordström (1801-74), joka muutti
1848 Ruotsiin; kielentutkija ja tutkimudmal
kailija Ma ti a e Aleksanteri Castren
(1813-52); itämaisten kielten tuntija V r j n

Aukusti Wall in 1 1811-52); historiantutki

jat Gabriel Kein (1800-67) ja Matias
Akiander (1802-71); lakit, professori V i 1

li e I m Cabriel I,a 17*0 1859) ja hänen
poikansa .1 a k o b .1 o li an Vilhelm Lagus
(1821-1909); lisäksi myöhemmin esteetikko Carl
(i usta f Estlander (1834-1910), kasvientul-

kijat William Nylander (1822-99) ja

Sext.us Otto Lindberg (1835-89), napa-
seutu |en tutkija Adolf Erik Norden-
skiöld (1832-1901), joka v:sta 1857 vaikutti
Ruotsissa, tähtitieteilijä Johan August
Hugo G.vi de n (1841-96), joka 1871 muutti
Ruotsiin, muinaistutkija Juhana Reinhold
Aspeli n (1842-1915, ks. n.).

Suom. kirjallisuuden luonnollista kellitystä

ehkäisi melkoisesti 1850 annettu sensuuriasetus,

joka kielsi kaikkien muiden suomenkielisten kir-

joitusten paitsi uskonnollisten ja taloudellisten

painattamisen. Tiima asetus peruutettiin viralli-

sesti vasta 1860. Kun tähän aikaan yhteiskun-
nallinen ja valtiollinen elämä vilkastui, koitti

kirjallisuudellekin ripeän kehityksen aika. Kan-
san tiedonhalua koetettiin tyydyttää niin hyvin
käännöksillä kuin alkuperäisteoksilla. Kirjalli-

suuden painopiste alkaa nyt siirtyä suomenkie-
liselle taholle, osoittaen siten kansan suuren
enemmistön valveutumista, ja teosten taiteelli-

nen taso kohoaa. Runoilijat A. Oksanen (Au-
gust Engelbrekt Ahlqvist. 1826-89. ks. t.) ja

Suonio (Julius Leopold Fredrik Krohn, 1835-

88, ks. t.) taivuttelevat suomen kieltä voitolli-

sesti uudenaikaisempiin, taiteellisempiin runo-
muotoihin. Oksasen kokoelma „Säkeniä" sisältää

miehekkäitä, ajatuspitoisia runoja, joilla on
suom. taiderunoudessa perustava merkitys. Suo-
nion runoudessa vallitsee vienompi, hempeämpi
sävy. Molempien näiden miesten luonne ja toi-

minta kallistui kuitenkin pikemmin tieteen kuin
taiteen puoleen: Ahlqvist oli huomattava kieli-

miehenä, Krohn taas tutki kirjallisuushistoriaa ja

perusti suom.. kansanrunouden tutkimuksen. Hei-

dän aikalaisensa Yrjö Koskinen (Georg Zach-

ris Forsman, 1830-1903, ks. t.) käytti kykyänsä
vielä yksinomaisemmin tieteeseen ja valtiolliseen

toimintaan, saavuttaen mainetta varsinkin Suo-

men historian tutkijana. Ensimäinen suom. runoi-

li ja, joka kokonaan eli taiteilijakutsumukselleen,

oli Aleksis Kivi (1834-72, ks. t). Alkuperäi-
sellä nerollaan hän avasi uusia väyliä S. k :n kehi-

tykselle. Hänen mainioilla luoimekomedioillaan
(..Nummisuutarit", ,,Kihlaus"), synkillä tragedi-

oillaan (..Kullervo") ja lyyrillisvärisillä draama-
runoelmillaan (,,Lea") on perustava merkitys
suom. kirjallisuudessa, ja ne vaikuttivat välilli-

sesti suom. teatterin syntymiseen (1872). Hänen
romaaninsa „Seitsemäu veljestä" taas on suuri-

suuntaisin humoristinen kuvaus, minkä S. k.

tähän asti on synnyttänyt. Lyyrikkonakin
Kivi on jättänyt pysyviä merkkejä väkevästä
alkuperäisyydestään. Kivi kehitti realismia

pitemmälle kuin Runeberg ja hän toi suomalaiseen
kirjallisuuteen mehevän ja voimakkaan huumo-
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rin. jonka edustajana hän on asetettava maail-

mankirjallisuuden huomattavimpien humoristien

rinnalle. Hänen vaikutuksensa suorasanaisen kir-

jallisuuden alalla on verrattavissa ainoastaan

siihen vaikutukseen, mikä Kalevalalla on ollut

runomuotoiseen tuotantoon. Muut isou- ja 1870-

Ittvun suom. kirjailijat olivat luinen rinnallaan

vain puolinaisia kykyjä. Suom. teatterin perus-

taja ja ensimäinen johtaja Kaarlo Juhana
Bergbom (184S-1905. ks. t.) kirjoitti muuta
niia jokseenkin laihoja draamoja ja novelleja, ru-

noilija Tuokko 1. Antti Juhana T ö r n e-

roos (1835-96, ks. t.) antoi parhaansa käännök-
sissään, ja novellikirjailijat Kaarle Jaakko
Gummerus (1840-98, ks. t.), Kaarle Kus-
taa Samuli Suomalainen (1850-1907,

ks. t.) , T h e o d o 1 i n il a H a h n s s o n-Y r j
ö-

Kaskinen (s. 1S38), hist. näytelmien ja romaa-
nien kirjoittaja Evald Ferdinand Jahns-
son (1S44-95, ks. t.) y. m. tyydyttivät suuren

j leisön vaatimattomia kirjallisia tarpeita. Muu-
tamilla aloilla huomattiin jo hiljaista kallistu-

mista tosipohjaisempaan kuvaamistapaan päin,

esim. Pietari Päivärinnan (1827-1913,

ks. t.) ja Juho Reijosen (s. 1855, ks. t.) teok-

sissa. Mutta vasta sitten kuin 1880-luvulla Skan-
ilinaavian kautta saapui Suomeenkin maininkeja
uudenaikaisesta realismista, tapahtui kirjallisuu-

dessa perinpohjaisempi muutos. Suomesta tuli

joksikin aikaa Norjan kirjallinen alusmaa, jossa

Bjornsonin, Ibsenin, Kiellandin, Lien ja Sarbor-

gin teoksia luettiin ja ihailtiin. Lisaksi tuli

vaikutuksia Ruotsista sekä Ranskasta ja Venä-
jältä. Kaikki tämä synnytti suom. kirjallisuu-

dessa entistä virkeämpää liikettä ja herätti eloon

ajan kysymyksiä — nais-, siveellisyys-, työväen-

y. m. kysymyksiä — pohtivan todellisuuskiivauk-

sen sekä yhteiskunnallisten uudistusten harras

tukeen, joka ilmeni valtiollisessakin elämässä.
Realististen aatteiden pisimmälle menevänä esi-

taistelijana suomenkielisellä taholla esiintyi

ennen muita Minna Canth (1844-97, ks. t.).

joka aloitettuaan kirjailijauransa sangen epä-

kypsillä ja sovinnaisilla pikkunovelleilla ja näy-
telmillä n. 40 v:n iässä „heräsi'' ja pyrki useissa

näytelmissään (,,Työmiehen vaimo", „Kovau
onnen lapsia" y. m.) ja kertomuksissaan rohkeasti

istamaan epäkohtia varsinkin köyhälistön
oloissa ja naisen asemassa. Lopummalla hän
kuitenkin vapautui ulkonaisesta tendenssimäi-

syydestä ja piirsi tasapuolisempia kuvia elä-

mästä (..Kauppa-Lopo", ,,Papin perhe", ,,Anna
Liisa" y. m.). Minna Canthille on ominaista aja-

tuksen ruoruus, aktiivisuus ja tarmo, ja hän on
näytelmäkirjailijana Kiven jälkeen merkittävin.
Pienten pirteiden huvinäytelmien tekijänä on
mainittava Robert Kiljander (s. 1848,

ks. t.). Suom. novellin huomattavimmaksi edus-

tajaksi kohosi 1880-luvulla Juhani Aho (Bro-

feldt, s. 1861, ks. t.j. Hän on hieno ja sopusuh-
tainen kertojakyky, jonka vienoon, passiiviseen

tunnealaan sisältyy paljon välitöntä lyyrillisyyttä

sekä leppoisaa huumoria. Nykyisyyden todelli-

suus ei häntä aina tyydytä, ja hän onkin teh-

nyt monta retkeilyä romanttisten unelmien
maille tai hist. menneisyyteen. Hänen ensimäi-
sen kelvityskautensa puhtaaseen realismiin (esim.

..Rautatie") sekaantui vähitellen lyyrillistä tunne-
väritystä i.. Yksin", ..Papin rouva" y. m.) ja myö-

hemmin aatteellista isänmaallisuutta (..Katajai-

nen kansani"), historian harrastusta (,,1'anu",

.,Kevät ja takatalvi") tai yleisinhimillisiin prob-
leemoihin tähyilevää pyrkimystä (»Omatunto",
..Kauhan erakko"), ja näin se on loitonnut yhä
kauemmas lähtökohdastaan. Kehityksensä var-

rella kirjailija on antanut monta kaunista n;i\

lettä runollisen herkästä luonnontajustaan, tasa-

puolisesta kertojataidostaan ja mestarillisesta kie-

lenkäyttelystään. Realismin merkeissä aloitti

myös Arvid Järnefelt (s. 1861, ks. t.),

mutta kääntyi pian aaterunouteen, käsitellen

uskonnollisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä
määrätyltä tolstoilaiselta kannalta milloin ro-

maanin, milloin näytelmän muodossa ja milloin

suuremmalla, milloin pienemmällä menestyksellä.

Santeri Ivalo (Ingman, s. 1866, ks. t.)

aloitti myöskin nykyajan kuvaajana, mutta on
myöhemmin liikkunut pääasiallisesti hist. romaa-
nin alalla (,,Juho Vesainen", „Erämaan taistelu"

y. m.). Teuvo Pakkala (Frosterus, s. 1862,

ks. t.) kertoo etupäässä muistoja syntymäkau-
punkinsa Oulun laitapuolien köyhälistön ja var-

sinkin lapsimaailman elämästä herkkävivahtei-
sella eläytymisellä. Useiden kansankuvaajien
teoksissa ilmenee niinikään varma paikallis-

leima. Niin esim. Kalle Kajander (s. 1862,

ks. t.) on huomattava Etelä-Hämeen maalais-

kansan ja Väinö Kataja (Jurvelius, 1867-

1914) peräpohjalaisten kiivailija. Vankkaa maa-
laisrealismia tavataan myös Päivärinnan ja

lukuisien muiden n. s. ,,kansankirjailijain
: '

(ks. t.) teoksissa. Etevimmät näiden kirjailijain

joukossa ovat K au p p i s-H e i k k i (oik. Heikki
Kauppinen, s. 1862, ks. t.), herkkä savolaisolo-

jen ja varsinkin naisluonteiden kuvaaja, ja San-
teri Alkio (Aleksander Filander, s. 1862.

ks. t.), miehisten pohjalaistyyppien ja joukko-
liikkeiden esittäjä. Muista kansankirjailijoista

mainittakoon Heikki Meriläinen (s. 1847,

ks. t.) ja J u h a n i K o k k o (s. 1856, nimimerkki
,,Kyösti"). Eräissä realismin myöhemmissä edus-

tajissa on kuvauksen objektiivisuus alkanut väis-

tyä subjektiivisemman tunnelmavärityksen tieltä.

Niin on käynyt esim. Maila Talvion (Win-
ter, s. 1871, ks. t.) teoksissa, joissa usein käy-

dään käsiksi yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja elä-

män varjopuoliin kuohuvalla innostuksella. Vielä

pitemmälle menee Ilmari Kianto (Calam-

nius, s. 1874, ks. t.), jonka subjektiivisille tun-

teenpurkauksille todellisuus näyttää tarjoavan

ainoastaan lähtökohdan tai maalitaulun. Ajan
romanttisista edellytyksistä tekivät eräät nuoret

kirjailijat v:n 1900 tienoissa pisimmälle mene-

vät johtopäätökset. Volter Kilpi (s. 1>>;4,

ks. t.) vaipui omituisissa, puoleksi kirjallisiss.i

kertomuksissaan eräänlaiseen subjektiiviseen väri-

ja tunnehekumointiin, Joel Lehtonen (s.

1882, ks. t.) puki omaperäiset näkemyksensä ras-

kaaseen, värikylläiseen muotoon, joka vasta myö-

hemmin on osoittanut selkenemisen merkkejä, ja

eräät lyyrikot kaiuttivat mahtavoiden nietzsche-

Iäisessä vireessä olevia soittimiaan. Tämii suunta

oli kuitenkin merkitykseltään hyvin ohime

Myöhempi kirjailijapolvi joko liittyi realismin liit-

tämiin traditsioneiliin tai, hyläten sen selostelevan

ulkopuolisuuden, haki uusia ilmaisumuotoja sisäi-

sille näkemyksilleen. Ulkomailta tuli myös verek

siii, uusromantiikkaan, symbolismiin tai ,,uusrea-
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lismiin" johtavia vaikutuksia, esim. Au;;. Strind-

bergistä, Frödingistä, Selma Lagerlöfistä, Knut
Bamsunista, Anatole Francesta ja ransk. lyrii-

kasta. Pyrkimys Buurempaao sisäisyyteen ja draa-

malliseen keskitykseen tulee näkyviin .1 o li a n

n e s Linnankosken il. Vihtori lvitosen,

IS6!i l!ii:i, ks. t.| tuotannossa, |ot ;i kun nattaa vei

makas aaatteellinen paatos ja eetillinen vakavuus.
1 Iän aloitti kaukoaiheisella aatedraamalla .. Ikuinen

taistelu", viivähteli romantiikan parissa (..Laulu

tulipunaisesta kukasta") ja kehittyi puhtaimpaan
ja syvimpään sielunkuvaukseen eräissä myöhem-
missä teoksissaan (,. Pakolaiset", ...Jeftan tytär").

Maria Jotuni (alk. Baggren, s. 1880, ks. t.j,

joka on esiintynyt näytelmäkirjailijana sekä no-

vellistina, on karistanut pois ympäristön ja ulko-

naisten tilanteiden kuvauksen epäolennaisena ja

valaisee ihmissielua nopein välähdyksin täsmällis-

ten vuorosanojen avulla. Ankaroita elämäntuntoja
lieventää hänellä usein huumori. — Suom. novellis-

teja on viime aikoina ilmaantunut sangen runsaasti.

Mainittakoon niistä ainoastaan huomatuimpia:
Aino Kallas (o. s. Krohn, s. 1878, ks. t.).

joka on lyriikasta siirtynyt suorasanaisen kerto-

muksen alalle ja antanut, parastansa Viron kan-

san kuvaajana; Kyösti Vilkuna (s. 1879,

ks. t.), joka on viljellyt rinnan realistista nyky-
ajan kuvausta ja hist, romaania; Konrad
Lehtimäki (s. 1883), kuoleman ja kauhu-
aiheiden kiivailija; Maiju Lassila (oik.

A. Tietäväinen, s. 1868, ks. t.), joka on
moni- ja salanimisenä (Irmari Rantamala, J. Va-
tanen) liikkunut eri aloilla, onnistuen parhaiten
humoristisissa kansankuvauksissa; L. Onerva
(Onerva Lehtinen, s. 1882, ks. t.), lyyrikko ja

novellisti; Hilja Haahti (s. 1874), uskon-
nollinen kirjailija ja runoilija; Jalmari
Hah! (s. 1869, ks. t.), Jalmari Finne
(s. 1874) y. m. — Nuorisonkirjallisuudestamme
ks. N u o r i s o n k i r j a 1 1 i s u u s.

Suomenkielinen lyriikkakin on Oksasen ajoista

meidän päiviimme tultaessa saanut paljon viljeli-

jöitä. 1870-luvulla aloitteli joukko runoilijoita,

joista on mainittava varsinkin neljä: Kaarlo
Kramsu (1855-95,), voimakas, synkkä traagil-

listen tunteiden tulkki, Paavo Eemil Ca-
jander (1846-1913), mestarillinen Shakespearen
suomentaja, professori Arvid Genetz (1848-

1915, runoilijanimeltään Arvi Jännes) ja J u-

hana Henrik Erkko (1849-1906, ks. n.),

jonka rikkaassa tuotannossa varsinkin isänmaal-
liset runot ja pienet koruttoman yksinkertaiset
lyyrilliset laulut sekä Kalevala-aiheiset näytel-

mät herättivät huomiota. Erkko edusti siirtymä-
astetta vanhemmasta isänmaallis-aattecllisesta

runoudesta uudempaan, monivivahteisempaan per-

soonalliseen lyriikkaan. Realistisen murroskau-
den merkit tuntuvat selvimmin K a s i m i r Lei-
non (Löimbohmin, s. 1866. ks. t.) kalpeahkossa
runoudessa, jolla runomuodon kehitykselle on
meillä ollut huomattava merkitys. Muista hänen
aikuisistaan lyyrikoista mainittakoon Severi
Nuormaa (alk. Nyman, s. 1865, ks. t.) ja
Valter Juva (Juvelius, s. 1865, ks. t.).

Vasta 1890-luvulta alkaen pääsee persoonallisesti

läikehtivä mielikuva- ja tunne-elämä lyriikassa

vapaammin kuuluville. Huomattavimmat nuo-

rista suom. runoilijoista ovat Eino Leino
(Lönnbohm, s. 1878, ks. t.) ja Larin Kyösti

(Laraon, s. 1873, ks. fc,), jotka molemmat ovat
runsaan lyyrillisen tuotantonsa ohessa liikkuneet
myös muilla kirjallisilla aloilla ja saavuttaneet
parastansa balladi-, legenda- ja satuaiheiden
piteh i varsinkin Leinon „Helkavirsiä" 1

a II on BUOm. runouden korkeimpia ennätyksiä.
Otto Manninen (s. 1872, ks. t.), joka on
osoittanut harvinaista muototaitoa sekä omin-
takeisissa, ajatus- ja tunnekypsissS ..Säkeissä"

että lukuisissa runokäännöksissään, sekä

Veikko Antero Koskenniemi (Fors-
näs, s. 1885, ks. t.), plastillisen eheidon ajatus
pitoisten runojen tekijä.

I udemjri ruotsinkielinen kaunokirjallisuus.
Ruotsinkielisistä kirjailijoista kuuluvat van

hempaan, puoleksi aatepohjaiseen kehityskauteen
lyyrikot Viktor Karl Emil W i c h m a n n

(s. 1856, kirjailijanimellä ,,Gänge Rolf"), joka
on tavoitellut runoissaan ruots. mahtipontisuutta
ja sankarillista sävyä, ja Jonatan Reuter
(s. 1859), joka on esiintynyt meren ja saariston
runoilijana ja kertojana; novellisti Johan
Jacob Ahrenberg (1847-1915, ks. t.), joka
osoitti vilkasta mielikuvitusta ja melkoista kynä-
tottumusta monissa matkakuvauksissaan, muis-
telmateoksissaan ja Itä-Suomen oloja kuvaile-

vissa novelleissaan; ja näytelmäkirjailija Gus-
taf Adolf von Numers (1848-1913, ks. t.).

Ruotsinkielisellä taholla liittyy uudenaikaisen
realismin murros Karl August Tavast-
stjernan (1860-98, ks. t.) nimeen. Hän näet oli

nuoren kirjailijapolven huomattavin edustaja ja

raivasi realismille tietä niin hyvin monilla huo-

mattavilla runokokoelmillaan kuin jokapäiväistä
todellisuutta kuvailevilla romaaneillaan, novel-

leillaan ja näytelmillään, vaikka hän itse oli

liian subjektiivisesti värähtelevä ja ristiriitainen

runoilijaluonne alistaakseen mielensä aaltoilua

realismin ankaroihin vaatimuksiin. Mikael
Lybeck (s. 1864, ks. t.) on tehnyt itsensä tun-

netuksi kulttiveerattuna muototaiturina niukka-
sanaisissa runoissaan, hienosti sorvatuissa novel-

leissaan ja romaaneissaan sekä hillityissä „hiljai-

sissa" draamoissaan, joissa kaikissa kuvastuu
tekijän kehitys analyysistä synteesiin, realismista

symbolismiin ; Konni Zilliacus (s. 1855,

ks. t.) on julkaissut useita kertomuskokoelmia
vieraista maista; Adolf Paul (s. 1863,

ks. t.) on kirjoittanut novelleja ja hist. näytelmiä

ja John William Nylander (s. 1869,

ks. t.) kertonut vilkkaasti merimieselämästä.
V:n 1900 vaiheilla esiintyy joukko uusia runoi-

lijoita. Heistä on ensi sijalla mainittava Hjal-
mar Procopö (s. 1868, fil. maist. 1897, jul-

kaissut useita runokokoelmia, m. m. ,,Under

stjärnorna" 1913 ja „I sanden" 1915, sekä
dramatiseerauksia), rikassäveleinen ja rehevä ljry-

rikko, jonka kehitysviiva on käynyt välittömästä

laulusta mieterunouteen päin, millä alalla hän
on edustavimpia Suomen nyk. ruots. runoilijoista.

Arvid Mörne (s. 1876, ks. t.) kajoo subjek-

tiivisten mielialojen ja raikasten luonnontunnel-

mien ohessa yhteiskunnallisiin kysymyksiin
runoissaan, joiden sävy on saavuttanut yhä suu-

rempaa syvyyttä ja voimaa. Jacob Tegen-
g r e n (s. 1875, ks. t.) on vienovireinen runoi-

lija, joka kevein, sointuvin säkein on kuvaillut

luontoa ja tulkinnut sisäisiä tuntojaan. AI ces te
(Nino Hjalmar Johannes Runeberg, s. 1874.
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ka. t.l on viljellyt varsinkin balladia ja puli-

lasta ajatusrunoutta, Bertel (Gripenberg
b. 1878, k,-, t.i. joka muodonmestarina vie \"i

ton äskenmain. aikalaisistaan, on ensimäisen

fcehityskautensa kuumeisesta sensualismista ja

-ubjekt iivisesta kauneudenpalvelusta kulkenut
myksen, resignatsionin ja ironian väliasteen

cautta ja päätynyt viileämpiin elämäntuntoihin
i talttuneisuuteen. V*:n 1910 tienoissa astun

«iin taas uusi ryhmä ruotsinkielisiä kirjailijoita,

jotka erillään valtiollisista ja yhteiskunnallisista

riennoista seisovat puolittain väsyneinä ja skep-

tillisinä, puolittain epikurolaisina elämänkatseli-

oina. Pienissä impressionistisen herkästi väräh-

televissä innoissa, kevytotteisissa romaaneissa ja

lovelleissa he osoittavat yksilöllisen tunne-
-litinän palvontaa, erittelevät ulkomaailmasta saa-

miansa vaikutelmia ja jaoittelevat tunnelmiansa.
Kaikissa heissä on Beivä pääkaupunkilaisleima,
a heitä un usein mainittu yhteisnimellä ,,jou-

toilijat" (dagdrivare, flanörer). Vanhin heistä,

Gustav Alm (Richard .Malmberg, s. 1877)

Icuvailee kertomuksissaan etupäässä ylioppilas-

elämää yksinäisen syr jässäseisojan näkökulmasta
katsottuna, hiljaa hymyillen tai tyynesti ivaten.

Henrik Hilden (s. 1883) esittää hienostu-

neita elämäntaiteilijoita, nähden luonnon ja kult-

tuurin vastakohdan kaikkialla. Ture Janson
S86) tavoittaa runoihinsa ja pakinoitseviin

kertomuksiinsa hauraita, helposti vaihtuvia ja

haihtuvia vaikutelmia pääkaupungin elämästä.

Osittain saman aihepiirin alalla liikkuu myös
Runar Schildt (s. 1888) kepeätyylisissä no-

velleissaan. Vaikka tämän nuorimman kirjailija-

polven psykologinen näköala vielä on ahdas
a elämänväri heidän teoksissaan usein ohut, on

in muototaitonsa huomattava, ja he ovat
ttäneet varsinkin novellityyliä entistään jous-

tavammaksi ja hiotummaksi.
Uusimman ajan tieteellisestä kirjallisuudesta

<.-. erikoistieteitä koskevia a r t i k-

t eleitä ynnä Suomi. — ks. myös Suoma-
laisen kirjallisuuden seura.

[Fredr. VVilh. Pipping, „Luettelo suomeksi
präntätyistä kirjoista" (1856-57) : Valfrid Vase-

,,Suomalainen kirjallisuus", 1-5 (1877-1905)
;

Simo Pakarinen, ..Suomalainen kirjallisuus", 6-7

2-16) : Julius Krohn. ..Suomalaisin kirjallisuu-

len vaiheet" (1897) ; O. A. Kallio, „Uudempi suo-

malainen kirjallisuus III" (1911-12); E. N. Se-
tälä. ,,Pie finniselle Literatur" (Die Kultur der

•iuart 1;,. 1908i ; B. F. Godenhjelmin, Eino
Leinon ja J. V. Juveliuksen S. k:n historian

ippikirjat; Suomi XTX vuosisadalla; Oma maa;
Eino Leino, ..Suomalaisia kirjailijoita" (1909) ;

F. Ohrt, ..Kalevala" (1909) ; Ernst' Brausewetter,
Tinnland im Bilde seiner Diehtung" (1899);
Johan Jacob Meyer. ..Vom Land der tausend
Seen" (1910); S. G. Elmgren, ..öfversigt, af Fin-
lands litteratur" H861 ja 1865); Gabriel Lagus,
.Den finsk-svenska litteraturens utveckling I-II"

1866-67): Yrjö Hirn. Arvid Hultin, ,.Den svenska
vitterheten i Finland under stormaktstiden 1640-
1720" (1904), samat. ..Finlands litteratur under
frihetstiden I-II" (1906. 1910) : V. Vasenius,
Llrobok i Sveriges oeh Finlands litterat n

toria" (5:s pain. 1 9 1 ö i ; Oscar Levertin. „Nor
iisk litteratur" i1009>; Olaf Homen. ..De nva
törfattarne" (1915).] V. T.

13. IX. Painettu

Suomenkieliset tietosanomat, ensimäinen
suomenkielinen sanomalehti; näytenumero ilmes

tyi 'Purussa nimellä »Suomalaiset tietosanomat'
syyskuussa 1775. Lehteä julkaistiin vain v:nl776
kuluessa kaksi kertaa kuukaudessa; kooltaan
puoli oktaaviarkkia; toimittajaua oli kirkkoherra
Antti Lizelius (ks. t.). Se oli aiottu rahvaan
lehdeksi ja se sisälsi enimmäkseen kirjoituksin

maataloudesta v. m. yleishyödyllisistä asioista.

./. F.

Suomenkielisten teknikkojen seura, 17 p.

maalisk. 1890 perustettu seura.
,,jonka tarkoi

t uksena on kehittää suomen kieltä ja kirjalli-

suutta teknillisillä aloilla sanastoa laatimalla

esitelmillä, keskusteluilla ynnä muilla sopivilla

keinoilla". Sen toimittama laaja saks.-suom.
ruot- teknillinen sanasto valmistui 1916.

Seura on tukemalla suom. teknillistä kirjalli-

suutta, käsittelemällä sekä Helsingissä että maa
seudulla pitämissään kokouksissa ajan tärkeim-
piä teknillisiä kysymyksiä ja tekemällä useita

huomattavia aloitteita, antamalla lausuntoja

y. m. tuntuvasti edistänyt teknillisen elämän vilk

kautta maassa ja erittäinkin sen suomenkielis
ten teknikkojen keskuudessa. V:sta 1911 alkaen
seura julkaisee kymmenen kertaa vuodessa ilmes

tyvää, ainoastaan alkuperäisiä teknillisiä ja tek

nillistaloudellisia kirjoituksia sisältävää ,,Tek-

nillistä aikakauslehteä". Jäsenluku (1916) 423.

J. C-6n.

Suomen kiinteistöpankki ks. Pankki,
palsta 1S4.

Suomen kirjailijaliitto, suomenkielisten kir-

jailijain yhdistys suom. kirjallisuuden kehittämi-

seksi sekä kirjailijain etujen ja oikeuksien val-

vomiseksi, perustettiin J. H. Erkon ja muuta-
mien muiden kirjailijain aloitteesta 1897 nimellä

..Kaunokirjaili jaliitto". Nykyinen nimi ja uudet

säännöt vahvistettiin 1907. Rahastoja: J. H.
Erkon rahasto, Arvid Järnefeltin rahasto, Wer
ner Söderströmin rahasto, Häkli, Lallukka ja

kump:n rahasto sekä 1915 perustettu sairas-

apukassa. Yhdistyksen varat 1916 yhteensä

n. 30,000 mk. Vuosittain annetaan vaihdellen

kirjallisina palkintoina ja matka-apurahoina
n. 1,000 mk. S. k:n huomattavimmat julkaisut:

vuosialbumi ,,Liitto" (1902-05), ..Joulupirtti"

(1906), muistelmakokoelma ,,Kuinka meistä tuli

kirjailijoita" (19161. Vuosikokous Aleksis Kiven
s\ ntymäpäivänä. 10 p. lokakuuta. V. 1916 yli

100 jäsentä. Puheenjohtajina ovat toimineet

J. II. Erkko. A. V. Koskimies, Jalmari Hahl.

Santeri Ivalo sekä (v.sta 1916) Fredr. J. Lind
Ström. A. Ly.

Suomen kirjastoseura ks. Kansankir-
jasto t.

Suomen kirkko ks. S u o m e n k i r k k o

kunnat.
Suomen kirkkohistoriallinen seura syntj

etupäässä piispa II. Räberghin aloitteesta, kun

asiasta oli keskusteltu Lappeenrannan ja Tampe-
reen yksityisissä pappeinkokouksissa 1887 ja 1888:

säännöt vahvistettiin 30 p. kesäk. 1891. Seuran

tarkoitus on „koota ja julkaista Suomen kirkon

iaa koskevia tietoja sekit yleensä koettaa

saada Suomen kirkon elä oloja enti

ja nykyisinä aikoina likemmin tunnetuiksi". Se

kokoontuu Hei yliopiston lukukausien

aikana kunkin kuukauden ensimäisenä maanan-
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taimi, Julioin esitetään tiedonantoja Bekä lahjoi-

tuksia seuran arkistoon ja kirjastoon. Arkistossa

on m. m. seuran stipendiaattien laatimia luette

loita |a kopioita lukuisain kirkonarkistojen asia-

kirjoista, vanhoja saarnoja, muistiinpanoja

uskonnollisten liikkeiden historiasta y. m., kir-

jastossa vanhempaa, etupäässä kotimaista u

nollista ja teologista kirjallisuutta. Ne säilyte-

tään Tieteellisten Beurojen talossa Helsingissä.

Seura julkaisee kalit a kirjasarjaa: »Pöytäkirjat

liitteineen" (I-X 1898-1910), joka v:sta 101 1 käy
»Vuosikirjan" nimellä (T-V 1911-15) ja sisältää

lyhempiä tutkimuksia ja tiedonantoja, sekä „Toi-

mituksia", joihin sijoitetaan laajempia teoksia

n XIII 1895-1916), osaksi ländejulkaisuja, osaksi

tutkimuksia. Jäsenluku (1916) 570, rahavarat
31 p. jouluk. 1915 Smk. 15,581:79, jonka jälkeen

seura on saanut kirkkoherra V. Brusilan lah-

joittaman 5,000 Smkin rahaston. Puheenjohta-
jana on kaiken aikaa toiminut piispa II. Rabergh,
sihteereinä past. Ad. Neovius ja (v:sta 1902) prof.

Jaakko Gummerus.
Suomen kirkkokunnat. Suomi on kirkolli-

sessa suhteessa maailman yhtenäisimpiä maita;
suurimpaan kirkkokuntaan, evankelislute-
rilaiseen, kuuluu 98.15% väestöstä (31 p.

jouluk. 1913 3,171,497 henkeä). Muut laillistetut

kirkkokunnat ovat. kreikkalaiskatoli-
nen, metodisti-episkopaalinen ja

baptistinen.
Historiaa. 1 . Katolinen aika. Suo-

men ev.-lut. kirkko on historiallisesti roomalais-

katolisen kirkon perillinen. Tämä kirkko tuli

maahan likeisessä yhteydessä ruots. valloituksen

kanssa, mutta lähetys- ja järjestämistyö on osit-

tain tapahtunut Ruotsin valtiomiesten toimin-
nasta riippumatta. Paavit kehoittivat 1170-luvulta

lähtien ja varsinkin 1200-luvulla innokkaasti
Skandinaavian maiden ja Pohjois-Saksan kristi-

tyttä kannattamaan tätä lähetystyötä, jolla paa-
villisen maailmanpolitiikan kannalta oli merki-
tystä Novgorodista käsin Suomea valtapiiriinsä

tavoittelevan kreikkalaiskatolisen kirkon vasta-

painona. Lähetystyön paikallisina johtajina oli-

vat piispat, jotka alun pitäen asustivat Turun
tienoilla, ensin mahdollisesti Nousiaisissa, sitten

Rantamäellä 1. Maariassa ja 1200-luvun lopulta

Turussa. Tuomiokirkon ja vastaisen piispanistui 1

men paikaksi näkyy Turun valinneen piispa

Tuomas (ks. t.), Suomen kirkon ensimäinen
tunnettu järjestäjä (n. 1220-45, kuoli 1248). Jo
ennen Eerik Pyhän (ks. Eerik IX) ja Henrik
Pyhän (ks. t.) ristiretkeä näyttää kristinusko —
Agricolan antamien viittauksien mukaan, joita

muutkin seikat tukevat — saaneen jalansijaa
Ahvenanmaan ja Turun saariston ruots. asutuk-
sen keskuudessa. Manterella se parin miespolven
työn jälkeen lopullisesti vakaantui Varsinais-

Suomessa ja Kokemäen jokilaaksossa piispa Tuo-
maan aikana, joka myös pani alulle Hämeen
rintamaiden käännytyksen, mikä kuitenkin vasta

Birger jaarlin ristiretken jälkeen (1249) saatet-

tiin päätökseen. Jo sitä ennen olivat novgorodi-

laiset (1227) lähettäneet pappeja kastamaan kar-

jalaisia, ja vaikka Karjalan ristiretki (1293)

liitti osan tätä maakuntaa Ruotsiin ja roomalais-

katoliseen kirkkoon, jäi Karjalan heimon itäi-

sempi osa kreikkalaisen kirkon valtapiiriin.

Pähkinäsaaren rauhan valtiollinen raja tuli myös-

kin kirkkokuntien rajaksi. Uulisasutuksen kautta
laajeni Suonien 1. Turun hiippakunnan alue

1200-luvun jälkipuoliskolla myöskin Uudelle
maalle ja Pohjanmaalle saavuttaen siten piispa

.Maunu T:n aikoina (1291-1308) keskiaikaisen laa

juutensa. Käännytyksen vaikutus kansan mieli

alaan on ilmeisesti ollut varsin hidas — luon-

nollinen seuraus sekä siitä vastahakoisuudesta,
mitä kristinuskon levittämisen yhteys vieraan
valloituksen kanssa oli omiaan synnyttiin

että maamme ylen harvasta ja hajanaisesta asu

tuksesta. Kirkon kasvattavan työn tuloksien

laatu käy välillisesti selville siitä omituisesta
kristillisten ja pakanallisten käsityksien ja

mielikuvien sekoituksesta, mikä vallitsee vanhassa
kansanrunoudessamme, jota K. Krohn pitää pää
osaltaan keskiajan viime vuosisadoilla synt\

neenä (ks. Kalevala, Loitsurunot). Agri
eolan Psalttarin esipuheessa oleva luettelo hämä
Iäisten ja karjalaisten pakanallisista jumalista

osoittaa, että vielä 1500-luvulla vanha pakanuus
oli tuoreessa muistissa. Toiselta puolen ehti 1

linen kirkko varsinkin maan lounaisosissa painaa
syvät jäljet kansan uskonnollisuuteen ja luoda

kirkollisia perintätapoja. Keskiaikaista perintöä

on vieläkin suurelta osalta kirkon ulkonainen
lakinne, jonka luominen olikin katolisen kirkon
erityisen huomion esine. Tärkeä tässä suhteessa

oli 1300-luvun alkupuoli, varsinkin Pentin
(1321-38) ja Hemmingin (ks. t, ; 133S-66) piispuus-

ajat. Silloin järjestettiin seurakuntien talous yli

koko maan kymmenyssopimuksilla (ks. K y m m e-

nykset), 1276 muodostettuun tuomiokapituliin

(ks. t.) lisättiin uusia virkoja, pappien toimin
nasta annettiin säädöksiä, pappeinkokouksia ja

piispantarkastuksia pidettiin j. n. e. Näinä
aikoina mainitaan ensi kerran Turun koulu ja

kirjasto sekä suomalaisten opintomatkoja ulko-

maille; kivikirkkoja rakennettiin ja kirkollinen

taide koteutui maassa. Pitäjäjako ja pappila-

laitos (ks. Papiston virkatalot) kehit-

tyivät, Suomen kirkko tuli osalliseksi niistä ylei-

sistä etuoikeuksista, joita keskiajan kirkolla oli

Ruotsissa (..hengellinen rälssi" eli verovapaus,

oma tuomiovalta pappien ja osaksi maallikkojen

yli y. m.) ja sen omaisuus, varsinkin piispan-

istuimen, tuomiokirkon ja sen papinvirkojen,

karttui suuresti lahjoituksista. Turun piispoilla

oli kuninkaan neuvoston jäseninä paljon vai-

kutusvaltaa valtiollisiin asioihin ja he näyttä

vät sitä usein käyttäneen valvoakseen kansamme
etuja. Hemmingiin saakka olivat piispat, yhtä
(Maunu I:tä) lukuunottamatta, vierassyntyisiä,

enimmäkseen ruots. miehiä; 1300-luvun lopulla

on pari heistä peräisin saksalaisista Turun por-

varissuvuista, mutta sitten he ovat miltei poik-

keuksetta lähteneet etevimmistä suom. aatelis-

suvuista (Bero II Balk 1385-1412, Maunu II

Tavast 1412-50, Olavi Maununpoika 1450-60,

Konrad Bitz 1460-89, Maunu III Särkilahti

14S9-1500, Arvid Kurki 1510-22). Tämäkin on
todistus kirkon kansallistumisesta keskiajan

lopulla. Luostarilaitos ei kehittynyt rikkaasti;

Suomessa oli vain 2 dominikaani- ja 3 fransis-

kaaniluostaria sekä Naantalin birgittalaisluostari

(ks. Naantalin luostari), joista viime-

mainittu oli rikkain ja muutenkin merkityksel-

tään suurin. Kirkon sisällisen elämän muodot
- jumalanpalvelus ja kirkolliset toimitukset -
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olivat samanlaiset kuin katolisen kirkon yleensä,

mutta yksityiskohdissa oli omia liturgisia perintä-

tapoja, kuten todistavat Turun messukirja (Mis-

««/. ) ja käsikirja
|
Vamtale), jotka molemmat

painettiin keskiajan lopulla (edellinen 1488, jälki-

mäinen 1522). Musikaalisen sivistyksen korkeata

kantaa osoittavat liturgisten nuottikirjojen säi-

lyneet kappaleet ja runsaat katkelmat sekä

.,Pise cantiones" iks. t.l kokoelman laulut: lati-

aaista taiderunoutta sepitettiin ainakin kotimai-

sen pyhimyksen Henrik Pyhän juhliin ja piispain-

kronikkaa pidettiin. Muuta itsenäistä kirjalli-

suutta ei juuri tunneta; Naantalin munkki
luu- Rudde (ks. t.) on vain mukaili ja tai kään-

täjä. Joka tapauksessa on keskiaikaisen kirk-

komme kehittämä elämä lajissaan varsin rikas

ja arvokas, ja erinomaisen suureksi on arvioi-

tava Suomen keskiaikaisen kirkon osuus haja-

naisten suom. heimojen ulkonaisessa ja sisälli-

sessä yhteensulattamistyössä.

2. Uskonpuhdistusaika (1521-1627).

Uskonpuhdistus Suomessa on suureksi osaksi ja

varsinkin kirkon ulkonaisen aseman muutoksena
seuraus Ruotsin tapahtumista ja Kustaa Vaasan
kirkkopolitiikasta. Vesteräsin valtiopäiväin päätös

1527 pantiin toimeen Suomessakin (ks. Kirkko-
reduktsioni); kirkolle jäi vain pitäjänpapin
osuus kymmenyksistä ja muista tuloista, pappi-

lat ja kirkkorakennukset välttämättömille kirkko-

astioineen; kuningas sai ratkaisevan vallan

hiippakuntahallituksen ja tärkeimpien pappis-

virkani täyttämisessä. Luostareitakin koski

peruutus ja niiden toiminta lakkasi. Ruotsissa
pidettyjen kirkollisten kokousten, etenkin örebron
kokouksen (1529) päätökset ulottuivat niinikään
vaikutuksiltaan Suomeen. Mutta kaiken tämän
Ruotsin tapahtumista johtuvan kehityksen rin-

nalla kävi vielä tärkeämpi suom. miesten työ
varsinaisen henkisen ja uskonnollisen elämän
alalla. Ansaitsee panna merkille, että Pietari
Särkilahden (ks. t.) reforinatorillinen toi-

minta alkoi jo ennenkuin Kustaa Vaasa oli ryh-
tynyt muutoksia ajamaan. V. 1528 piispaksi

nimitetty Martti Skytte (ks. t. ; piispana

1528-50) välitti sopuisasti siirtymistä vanhasta
uuteen; Mikael Agricola (ks. t.) tuli sit-

ten Suomen varsinaiseksi uskonpuhdistajaksi
teoksillaan („Rucouskiria", 1544, „Se Wsi Testa-

menti", 1548| ja työllään evankelisen pappis-

polven kasvattajana (Turun koulun rehtorina
1539-48) sekä jumalanpalveluksen uudistajana
(suom. ..Käsikiria" ja ..Messu" 1549) sekä piispana

(155457). Hänen työtään jatkoivat Paavali

Juusten ja Jaakko Finno. Suomessa toteutettiin

uskonnollinen uudistus vielä varovaisemmin kuin
Ruotsissa ja mahdollisimman paljon liittymällä

iseen. mikä keskiajan laitoksissa oli käyttö-

kelpoista tai näytti suvaittavalta. Juhana III:n
aikuinen taantumusliike (ks. Liturginen
riita) tapasi Suomessa verraten otollisen maa-
perän ; Turun ansiokas piispa Eerik Soro-
lainen (ks. t. ; piispana 1583-1625) ei vastus-
tanut kuninkaan pyrkimyksiä. Suomesta lähti

v-rraten monta oppilasta ulkomaisiin jesuiitta-

kouluihin (ks. J u s s o i 1 a, Johannes), ja kato-
lisen propagandan johtajat kiinnittivät suuria
toiveita työhön meidän maassamme. Upsalan
kokouksen (ks. t.) jälkeen (1593), jossa Augs-
burgin tunnustus hyväksyttiin, kääntyivät Turun

piispa ja Suonien papisto taas selvästi luterilai-

selle tolalle. Uskonpuhdistusajan kirjallisen toi-

minnan loppujakson muodostaa Eerik Sorolaisen

ja Hemminki Maskulaisen (ks. II e m-
m i n g II e n r i k i n p o i k a) huomattava tuo

tanto 1010- ja 1020-luvuilla. Suomen kirkolla

oli uskonpuhdistuksen vuosisadalla monessa suh-

teessa omaperäinen ja kansallinen luonne, suu

remmassa määrässä kuin lähinnä seur. vuosi-

satoina. Tämän aikakauden perintönä ovat kirk-

komme evankelinen uskonkäsitys ja kansan-
kieliset liturgiset muodot sekä raamatunkäännök-
sen, saarnan ja virsirunouden alkeet. Kirkollisen

järjestyksen kehityksestä on mainittava maan
jako kahteen hiippakuntaan, Turun ja Viipurin,

1554; piispa Sorolainen hoiti kuitenkin kauan
molempia yhteisesti.

3. Puhdasoppisuuden aika (1627-

1721). Kustaa II: n Aadolfin hallituskautena

aikailut pyrkimys suurempaan keskitykseen Ruot-

sin valtioelämässä ulottui kirkonkin alalle. Eerik
Sorolaisen seuraajat Turussa v:sta 1627 ovat

vuosisadan ajan ruots. miehiä: Isak Rotho-
vius (piispana 1627-52), Es k il Petraeus
(piispana 1052-57), Johannes Elai Terse-
rus (piispana 1658-64), Johannes G e z e-

lius vanhempi (piispana 1664-90) ja nuo-
rempi (piispana 1690-1718). Samoin useimmat
Viipurin piispoista, joita taas nimitettiin

v:sta 1618, sittenkuin Stolbovan rauhassa (1617)

tapahtunut Itä-Karjalan ja Inkerin liittäminen

valtakuntaan vaati tarkempaa kirkollista hoitoa

maan itäosissa. Piispojen mukana tuli muitakin
ruotsalaisia Suomen kirkon virkoihin, varsinkin
Turun akatemian perustamisen jälkeen (1640).

Tämä uusi polvi toi Suonien kirkkoon jyrkän
puhdasoppisen luterilaisuuden hengen (ks. Puh-
dasoppisuus) ja kiivailemisen muita kirkko-
kuntia vastaan, jolle kansamme osanotto kolmi-

kymmenvuotiseen sotaan (ks. t.) antoi virikettä.

V. 1663 hyväksyttiin Ruotsin-Suomen kirkossa
Augsburgin tunnustuksen (ks. t.) lisäksi muut lute-

rilaisen kirkon tunnustuskirjat (ks. t.).

Muita kirkkokuntia ei ensinkään suvaittu; kui-

tenkin turvasi Stolbovan rauha Itä-Suomen krei-

kanuskoisille heidän uskontonsa harjoituksen.

Siitä huolimatta koetettiin mikäli mahdollista
levittää luterilaisuutta heidänkin keskuuteensa.

perustamalla luterilaisia seurakuntia Itä-Karja-

laan (ja Inkeriin, joka 1041 sai oman kirkollis-

hallintonsa). Tulokset olivat kuitenkin verraten

pienet, mutta 1656-58 käydyn sodan jälkeen

suuri osa kreikannskoisia muutti maasta pois ja

sijalle tuli luterilaisia siirtolaisia, joten siitä

lähtien vain muutamat rajapitäjät jäivät kreikan-

uskoisiksi. — Pappissivistykseen ja teologiseen

tieteeseen vaikutti akatemian perustaminen suu-

ressa määrin kohottavasti: kuuluisin teologian

edustaja oli E. Svenonius; tämä teologiakin

oli ankarasti puhdasoppinen ja poleeminen. Pää-

tiede oli dogmatiikka, jonka palveluksessa

kaikki muut teologiset tieteet olivat. Kirkon

yhteydessä oleva oppikoululaitos järjestettiin

uudestaan. Myöskin kirkollisen järjestyksen yllä-

pitäjinä useat 1600-luvun ruots. -syntyiset piis-

pat, varsinkin Rothovius ja Gezeliukset, osoit-

tautuivat eteviksi johtajiksi, joten olot nopeasti

korjautuivat siitä rappiotilasta, mihin ne mo-

nessa suhteessa olivat joutuneet uskonpuhdistuk-
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sen murroskaudella. Ruotsia oloja pidettiin esi-

kuvana, mutia paljon itsenäisyyttä säilyi kum-
minkin vielä, ja piispat (Botli seliua

vanli.i järjestivät oloja paikallisella luin-.

nöllä, siksi kunnes 1686 ilmestynyt kirkko-
laki j;i muut kirkolliset kirjat (käsikirja l t;<i4,

ruots. virsikirja 1695, sm. m. virsikirja 17H1)

maattoivat kirkollisen yhdenmukaistuttami
päätökseen. Tuloksena tästä Lvästä toi

minnasta, jonka tukena käytettiin usein kova-

kouraisia rangaistuskeinoja (sakkoja, jalkapuuta

y. m.), oli yleiseksi lavaksi vakiintunut ulkonai-

nen kirkollisuus, jonka yhteydessä kuitenkin oli

paljon raakuutta ja taikauskoa iks. Noita-
vainot). Ulkonaisen järjest&mistoiminnan
oh.ssa ei kuitenkaan unohdettu evankelisen kir-

kon luonteen mukaista heukistii kasvatustyötä,

ja tunnollisesti seurattiin siinä uskonpuhdistuk-
sen periaatetta, että tämä työ oli tapahtuva kan-
san oraalla kiehlla. Rothoviuksen aikana 1042

valmistui koko Raamatun käännös suomeksi, ja

lähivuosikymmeninä kasvoi suomenkielinen hen-

gellinen kirjallisuus nopeasti (Laurentius Petri

Tammelinus, Jonas Raumanuus). Seurauksiltaan
mitä tärkein oli piispojen, ennen kaikkea Geze-

liusten tarmokas työ kirkollisen kansanopetuk-
sen hyväksi (ks. Alkuopetus), jonka tar-

koituksena oli ensin kristinopin pääkohtain ulko-

luvuntaito katkismuksen mukaan, sitten myöskin
sisäluvuntaito. Tekemällä lukutaito ehdoksi ehtool-

liselle pääsemiseen, joka vuorostaan oli ehtona
aviokuulutuksen saamiseen (ks. E h t o o 1 1 i s-

pakko), saatiin tavallaan aikaan oppipakko,
jonka tulokset varsinkin Turun hiippakunnassa
olivat huomattavat. Tähän puhdasoppisuuden ajan
luomaan järjestelmään perustui Suomen kansan
lukutaito kansakoululaitoksen syntyyn saakka.
•— Valtiopäivillä oli pappissäädyllä (ks. t.) suuri

vaikutusvalta, mutta Suomen hiippakuntain edus-

tajat niillä olivat matkan pituuden tähden suh-
teellisesti harvalukuiset. Suuremmassa määrässä
kuin 1500-luvulla soivat hallitsijat kirkolle si-

-ällistä itsenäisyyttä, samalla kuin he valtion
apuneuvoilla sekä taloudellisesti että muuten au-
liisti tukivat sen toimintaa. Vastavuoroon oli-

vat kirkon miehet kuninkuuden uskollisia kan-
nattajia. Sensijaan oli heidän ja 1600-luvun mah-
tavan aatelin välillä paljon kahnausta, ja piis-

pat tekivät voitavansa vastustaakseen aatelin yri-

tyksiä patronaattioikeuden (ks. t.) nojalla vallata

itselleen pappispaikkojen täyttämisen.

17 00-luku. Suomen kirkonkin elämässä
muodostaa Iso viha (ks. t.) syvän leikkauk-
sen, suuressa määrässä rikkoen äskettäin vakaan-
tuneen kirkollisen järjestyksen (ks. R i t z,

Jaakko), jonka palauttaminen oli lähinnä seur.

vuosikymmenien kirkollisen hallinnon päähuolia

(ks. W i 1 1 e, Herman). Kun Viipurin lääni oli jou-

tunut Venäjälle, sijoitettiin itäisen hiippakun-
nan piispanistuin Porvooseen (1724). Mutta
uutta ajanjaksoa Suomen kirkon elämässä mer-
kitsee 1700-luvun alkupuoli ennen kaikkea nii-

den, osaksi jo 1600-luvun lopulla alkaneiden
uskonnollisten liikkeiden kautta, jotka osoittavat,

että ulkokohtaisen kirkollisuuden helmassa oli

kypsymässä yksilöllinen ja persoonallinen uskon-

nollinen elämä (ks. Heränneisyys, varhai-

sempi). Liike esiintyi osaksi jyrkästi kirkonvas-

taisena ..separatismina" (ks. Sehaefer. Pie-

lari. Erii I. ja E.), o.aksi enemmän tai

Vähemmän kirkollisena ..pietisminä" (ks. W e g e

I i u s. Juhana). Sittemmin levisi Suomeen myö*
uerrnhutilaisuutta (ks. t.> ja separatismista
kehittynyttä rauhallista mystisismiä. Eri ta

lioilta tulleita vaikutuksia sulatti yhteen A b r a

h a m Aehrenius (ks. t.i, jonka toimin
nasta 1750-luvulla Lounais Suomessa alkoi ensi

mainen kansan syviin riveihin laajemmalle levin

nyt liike. Nämä liikkeet vaikuttivat varsii.

syvälti kirkolliseen elämään kokonaisuudessaan.
puhdasoppisuuden hyvien puolien, selvän tiedon

ja lujan ulkonaisen järjestyksen lisäksi oli tul

lut syvempi ja aydämellisempi uskonnollinen
tunne,- suu lempi vakavuus kristillisessä elämässä
ja suurempi suvaitsevaisuus. Rcformeeratuille
myönnettiin 1741 eräillä rajoituksilla vapao
uskonnonharjoitus, joka 1781 laajennettiin yleensä
kristinopin tunnustajille. Pietismin ajan vaiku
tusta kirkollisiin laitoksiin on varsinaisei

rippikoulun (ks. t.) muodostuminen ja jub
Iällisen konfirmatsionin (ks. t.) toimeen
pano ennen ensimäistä ehtoolliskäyntiä. Teo
logiassa on huomattavissa raamatullisten tieteiden

edistyminen ennen yksinvaltaisen dogmatiikan
kustannuksella.

Vuosisadan keskipalkoilla alkaa SuomenkiL
kirkossa tuntua ..valistuksen" (ks. t.) vaikutus
..Taloudellisen aikakauden" harrastukset saivai

paljon kannattajia papistossa; Turun piispoists

olivat Juhana Brovallius (piispana 1749

55; ks. t.) ja Kaarle Fredrik Mennan
der (piispana 1757-75; ks. t.) aloittaneet

uransa luonnontutkijoina. Käytännöllistaloudel

lisen toiminnan merkkimiehiä papistossa olivat

Jaakko Stenius vanhempi ja nuorempi (ks. t.) ja

ennen kaikkea Antti Chydenius (ks. t.)

joka valtiopäivämiehenä tarmokkaasti myöskin
ajoi vapaamman uskontolainsäädännön asiaa. Var
sinainen valistussuunta sai kannatusta kirkos

samme vuosisadan lopulla; teologiassa sitä edus

tivat maltillisessa muodossa Jaakko Te n g
ström (ks. t.), v:sta 1803 Turun piispa, ja

Jaakko Bonsdorff, mutta ehkä suurempi
oli tässä suhteessa muutamien filosofisen tiede-

kunnan opettajien, ennen kaikkea H. G. Por
t h an in (ks. t. ) vaikutus. Tämän ajan papit

olivat sivistyneitä ja harrastuksiltaan monipuo-
lisia miehiä, mutta usein jotenkin vieraita kan
sassa liikkuville uskonnollisille liikkeille, jotka

jäädessään ilman johtoa monella taholla saivat

epäraittiin suunnan hurmosilmiöineen (ks. R o

g el, Anna). Sivistyneissä piireissä levisi epä-

kirkollinen mieliala, jopa ransk. valistuksen uskon
nonpilkkakin. Vastavaikutustakin oli; Suomen
papistossa sitä edustivat Kustaa Rancken, B. J

Ignatius, Antti Björkqvist, Antti Aehrenius y. m.

Vuosisadan vaiheessa on muutenkin huomatta-
vissa alkava käänne uskonnollisuuteen, aluksi

hempeämielisenä tunteellisuutena; romantiikka

(ks. t.) teki tuloansa. — Se osa Suomea, joka 1721

yhdistettiin Venäjän valtakuntaan, sai oman kir-

kollishallintousa, Viipurin konsistorin; 1743 yh
distettyä aluetta varten taas asetettiin HaminaD
konsistori. „Vanhan Suomen" papit saivat edel-

leenkin valmistuksensa enimmäkseen Turun yli-

opistossa, joten henkinen yhteys muun Suomen
kanssa säilyi; muuten pääsi kirkollisella alalla

vallalle paljon epäjärjestystä.
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19:s vuosisata. Kun Suomi yhdistettiin

enäjän valtakuntaan, vakuutti ja vahvisti Uek
ri I julistuksessaan Suonion kansalle maa

liskuun 27 p. 1800 myöskin maan uskonnon;
luterilainen kirkko säilyi edelleen kansankirk-

koakin kreikkalaiskatoliset seurakunnat
>J7 myös saivat hallinnollista tietä laillistetun

teeman. Luterilaiset seurakunnat Viipurin lää-

nissä liitettiin 1S1J Porvoon hiippakuntaan.

Uskonpuhdistuksen riemujuhlan johdosta 1S17

ilmettiin Turun piispalle arkkipiispan arvonimi,

|g sam. \. asetettiin uutla kirkkolakia, käsikir-

jaa, virsikirjaa ja katkismusta valmistamaan
komiteoj». joiden toiminta ei kuitenkaan johta-

nut lopullisiin tuloksiin. Uuden vuosisadan alku-

puolella oli kirkko ki.yhä uskonnollisista voimista,

loskin romantiikka meilläkin varsinkin 1820-

luvulta lähtien esiintyi suosiollisena uskonnolle

:a ulkomaisten herätteiden johdosta syntyivät

iskonnollisen yhteistoiminnan alkeet (Suomen
pipliaseura 1812. Suomen evankelinen seura 1817.

ks. n.l. Sillä viilin olivat, kuitenkin maan sydä-

messä alkaneet ne uskonnolliset liikkeet, jotka

unnetaan m y ö h ä i s e m m ä n heränne i-

- y y d e n (ks. t.) nimellä ja joiden merkkimie-
hiä olivat Paavo Ruotsalainen (ks. t.)

,

Jonas Lagus, Niilo Kustaa Malmberg ja Hen-
rik Renqvist (ks. t.). 1830-luvulla niiden

vaikutus alkoi yleisemmin tuntua; samalla kuin
aiiden oli kestettävä ankaria taisteluita, saivat

ne yhä enemmän kannattajia sekä kansassa että

sivistyneissä. 1840-luku oli niiden varsinainen

aita-aika, mutta samalla hajaannuksen aika;
.hedbergi Iäisyys" (ks. Hedberg. Fredrik Gab-
r ieli erkani heränneisyydestä, itse heränneisyys
akaantui useampiin ryhmiin, jotka osittain kii-

vaastikin taistelivat keskenään, ja pappien ja yli-

ipistomiesten keskuudessa sai kannatusta saks.

Johan Tobias Beckin (ks. t.) .,raamatulli-
nen suunta" (edustajia Alfred Kihlman, A. W.
Ingman, C. G. von Essen, myöhemmin Gustaf
Johansson y. m.). Nämä uskonnolliset liikkeet

vaikuttivat laajalti henkisenä herätyksenä yleen-

säkin kypsyttäen kansaamme samanaikuista kan-
sallista ja valtiollista herätystä varten, ja Alek-
-mteri II :n hallituskauden vapaamielisten uudis-

tusten aikana tulivat monet kirkonkin asemaa
a sisällistä järjestystä koskevat kysymykset
päiväjärjestykseen. Useat yhteiskuntaelämän alat,

otka aikaisemmin olivat olleet kirkon hoidossa,

-aivat itsenäisen lainsäädäntönsä ja hallintonsa.
Viinpä erotettiin koululaitos kirkosta kansa-
kouluasetuksella v:lta 18f>6 ja kouluylihallituk-
sen perustamisella 1869. Kunnallinen elämä ero-

'ettiin seurakunnallisesta (kunnallisasetus v:lta

1865) ja köyhäinhoito siirtyi seurakunnalta kun-
nalle (vaivaishoitoasetus 1870). Kirkon näin
supistunutta toimintapiiriä säännösti uusi, pit-

källisten esitöiden jälkeen 1860 vahvistettu
kirkkolaki, joka edellytti muidenkin lail-

istettujen kirkkokuntien olemassaolon maassa ja
ota siinä suhteessa täydensi v :n 1880 e r i u s k o-

aislaki (ks. t.) ; tekeillä on laki yleisestä

lUkonvapaudesta. Uskonnollisten liikkeiden elä-

vöittävä vaikutus tuntui monella taholla. Niinpä
oli teologisella tieteellä, joka yliopiston Helsin-
kiin siirtymisen jälkeen jonkun aikaa oli hei-

kosti edustettuna, 1850-luvulta lähtien useita ete-
viä edustajin: raamatunselittäjät Gabr. Geitlin

ja \. \Y. Ingman, dogmaatikko \ i Gri n ja

käytöllisen teologian professorit Pr. I-. Sehau
mau ja C. 6. von Essen. 1870- ja issn luvulla

seurasi II. Räberghin ja G. Johanssonin vaiku
tuskausi. Papiston kokoonpanossa ja luonte.

tapahtui huomattava muutos, ensinnäkin ki

ja koulun eron johdosta jolloin entisten koulu
miesten siirtyminen papinvirkoihin lakkasi, ja

sitten seurauksena suomalaisten koulujen pei

tuulisesta. Uskonnolliset liikkeet toivat mukanaan
myöskin enemmän toimeliaisuutta seurakuntien

maallikkoaineksen puolelta ja uskonnollisen yhdis
tyselämiin ripeän kehityksen. Uusia uskonnolli

sia liikkeitä ovat 1 a e s t a d i o 1 a i s u u s (ks. t.

joka Ruotsin Lapista on 1860 luvulta lähtien lev in

nyt etupäässä Poh jois-Suomoen, ja ruots.-engl

herätteistä alkunsa saanut v a p aaki r koi 1 i

n en liike (ks. t.), joka pääsi vauhtiin 1880
luvulla. Muita viime aikojen liikkeitä ovat pi

tusarmeia (ks. t.), »helluntailiike", adventismi
russellilaisuus. y. m. Laajalti on muutenkin ole

massa tietoista irtaumista kansankirkon edusta

masta, jopa yleensä kaikesta uskonnollisuudesta.

Suomen e v a n k e 1 i s-1 u t e r i 1 a i s e n

kirkon nykyinen asema ja j ä r j e s

t y s. Vaikka uskonnonvapautta maassamme on
vähitellen laajennettu, on ev.-lut. kirkko vielä

ei ainoastaan kansankirkko, s. o. kansa
laisten enemmistön kirkko, vaan myöskin v a 1

t i o k i r k k o, ollen etuoikeuksien ja velvolli

suuksien suhteessa valtioon. Etuoikeuksista täi

keimmät ovat, että kirkon talous on valtion lain

säädännöllä turvattu ja uskonnonopetus alkeis

ja kansakouluissa on ev.-lut. sekä kirkon valvon

nan alainen (poikkeusasemassa ovat kreikan
uskoiset kunnat). Valtiolla taas on ylin valta

etenkin kirkon ulkonaisten asiain hallinnossa

Tätä valtaa hallitsija käyttää persoonallisesti, vah-

vistamalla tai hylkäämällä kirkkoa koskevat lait

ja nimittämällä piispat, ja muissa asioissa

senaatin ja erittäinkin sen kirkollisasiain toi

mii uskunnan kautta, jossa esittelijäsihteerinä on

pappi. Toiselta puolen on ev.-lut. kirkko yhdys
kunta, joka verraten vapaasti järjestää sisäiset

asiansa; se säätää oman eduskuntansa., k i rkol
1 i s k o k o u k s e n (ks. t.) kautta yksistään kirk

koa koskevissa asioissa lakinsa, jotka astuvat voi-

maan, jos valtiopäivät ja hallitsija ne semmoisi

naan hyväksyvät: ja sillä on omat itsenäisesti

loimivat hallintoelimensä (piispat, tuomiokapitu-

lit, lääninrovastit y. m.). Kirkko on jaettu nel

jään hiippakuntaan, jotka jakaantuvat rovasti

kuntiin ja seurakuntiin (emäseurakuntia, kappe

teitä, tehdas- y. m. seurakuntia), seuraavalla

tavalla :
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Turun arkkihiippakunta

s P 3
- 58
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e

18 1 69 25 5 199

Porvoon hiippakunta 11 118 Ki 1 124

Savonlinnan „ 104 •2
i 113

ipion „ 8 78 * US 519,303

Yht. 47 164 50 17 3,086,107

iTiedot seurakuntien luvuista v:lfa 1916..

Kappeleista on kaikkein useimpien (38:11) sub-
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teen olemassa päätös, että auodoatuval itsenäi-

siksi emäseurakunniksi, kun nykyisten palkan-

Baajain oikeus lakkaa. Kirkkoja (v. 1!U2) 542,

rukoushuoneita 187. Urut oli v. 1912 4001 irko o

harmoni 19:ssä, lammityslaitos 438: ssa (nyi

ovat melkein kaikki lämmitettäviä).

Jokaisessa seurakunnassa on ainakin yksi vaki-

nainen pappi (kirkkoherra, kappelissa kappalai-

nen), useissa emäseurakunnissa sitäpaitsi yksi tai

useampia muita vakinaisia pappeja (kappalainen,

komministeri, saarnaaja). Vakinaisia papinvir-

koja oli seurakunnissa (1916):

Turun arkkihiippakun
nassa

Porvoon hiippakunnassa
Savonlinnan
Kuopion ,.

herroja

Muita
vakin.

pappeja

Yh-
teensä

H',9

118

104

78

91

65
67

36

13
11

16

15

273
189
187
129

Yhtei risa 464 259 55 778

Sitäpaitsi valtio palkkaa pappeja vankiloihin

(14) ja Helsingin sairaaloihin (1), rautatiensaar-

naajat (4) ja kuuromykkäin matkapapit (2).

Piispat mukaan lukien on vakinaisia pappisvir-

koja siis 803. Ylimääräisiä pappeja toimii viran-

sijaisina, vakinaisten apulaisina, uskonnollisten
laitosten ja yhdistysten palveluksessa, kansan-
opistojen johtajina tai opettajina j. n. e. Oppi-
koulujen uskonnonopettajista ovat monet papiksi

villittyjä. Pappeja oli (1911) 911, joista seura-

kuntien palveluksessa 848. Lukkarinvirkoja 126,

urkuriuvirkoja 31, lukkari-urkuriuvirkoja 380,

yhteensä 537. Papit saavat valmistuksensa yli-

opiston teologisessa tiedekunnassa, jossa on
8 vakin. opettajaa (5 professoria, 2 apulaista,

1 assistentti) sekä (kevätlukuk. 1916) 229 yli-

oppilasta. Pappisvirkaa varten suoritettavasta
yliopistotutkinnosta ks. Teologian erotut-
kin t o. Oltuaan vähintään 2 vuotta pappina
on pappi oikeutettu suorittamaan „tutkinnon
vakinaisen papinviran saamista varten" (n. s.

pastoraalitutkinnon!, joka tapahtuu tuomiokapi-
tulin edessä; korkein arvosana siinä edellyttää
syvällisempiä tieteellisiä opintoja. Yliopistossa
voidaan myöskin suorittaa korkeampia jumaluus-
opillisia oppiarvoja (kandidaatti- ja lisensiaatti-

tutkinto). — Lukkarien valmistuslaitokset (luk-

karikoulut) ovat yksityisiä, ks. L u k k a r i-

j a urkurikoulut; vrt. Lukkari.
Ev.-lut. kirkkomme talous on melkein koko-

naan yksityisseurakuunallinen. Kukin seurakunta
palkkaa pappinsa (ks. Papiston palkkaus)
ja hankkii heille pappilat (ks. Papiston
virkatalot), kantaa tuloja seurakunnallisiin
tarpeisiin kirkonkassaan ja viinikassaan sekä hoi-

taa muut mahdolliset rahastot. Seurakuntien
rahastojen säästöt olivat 1 p. toukok. 1912
Smk. 12,050,199:81 (siitä virkatalokassoissa

Smk. 7,538,941:56). Varsinaista yleiskirkollista

omaisuutta tai tuloa ei kirkolla ole; kuitenkin
taksoitetaan kirkolliskokouksen menot kaikista

seurakunnista, tuomiokapitulien hoidossa on
eräitä lahjoitettuja rahastoja (31 p. jouluk. 1912
Smk. 1,452,902:60) ja valtiokonttorin hoidossa

„ev.-lut. seurakuntien vastikerahasto" (varat 31 p.

jouluk. 1915 Smk. 245,472:23), josta annetaan
apua eräiden vähävaraisten seurakuntien papis-

ton palkkani «es (1915: 5mk. 29,998:78). Vai

tionvaroista maksetaan piispojen palkat ja tuomio-
kapitulien menot, Lapin pappien |a katekeettaan
palkkaus, apurahoja y. m.; vall iomenot luteri-

laiselle kirkolle tekivät v:n 1910 menoarviossa
Smk. 472,200: — , jonka lisäksi apurahoja eräille

kirkoll. yhdistyksille ja laitoksille, kiertokou
luille ja lukkarikouluille Smk. 178,100: — . Pa-
piston ja lukkarikunnan yksityinen laitos onkir
kollisviraston leski- ja orpokassa (pääoma 1 p.

toukok. 1916 Smk. 10,013,383:43; ks. Blake
kassat). Useimmat kirkot ja puustellit ovat
vakuutetut omassa ,, Ev.-lut. seurakuntien palo-

apuyhdistyksessä" (vastuusumma 1916 Smk.
39,778,314:—).

Kirkon sisälliseen elämään kuuluvat jumalan
palvelukset ja muut kirkolliset toimitukset.

Ehtoollisella kävijäin luku on (1912) keskimäärin
35 c/c väestöstä (suurin Turun puolessa, 82-55

<J ,

pienin Pietarsaaren, Kemin ja Helsingin rovasti

kunnissa, 22-9,5 %). Konfirmatsioni ja varsin

kiu kirkollinen hautaus ovat vielä aivan yleisiä,

mutta kastamattomia lapsia ja vihkimättömiä
parikuntia on paikoittain jo huomattava määrä
Kirkollisen alkuopetuksen antajana toimii edel-

leen kiertokoulu (ks. Alkuopetus), jonka
kehittämiseen ja säännöstämiseen kirkollishal-

linto on kiinnittänyt entistit enemmän huomiota.
Näitä kirkollisia lastenkouluja oli (1915) 454:ssä

seurakunnassa ja oli niissä 1,449 opettajaa sekä

195,515 oppilasta. Niiden rinnalla on vapaaehtoi-

nen pyhäkoulu (ks. t.) käynyt yhä tärkeäm-
mäksi; näitä kouluja oli (1915) 9,206, opettajia

17,914, oppilaita 194,468; 19:ssä seurakunnassa
niitä puuttui. Rippikoulua kävi 56,951 oppi-

lasta; yli 20 v. vanhoja rippikoulun käy-

mättömiä oli 9,014, etupäässä kaukaisim-
milla seuduilla pohjoisessa ja idässä. Luku
kinkereillä sekä piispan- ja rovastintarkas-

tuksilla otetaan selvää opetuksen tuloksista.

Uskonnollisten liikkeiden maaperästä ja muista
evankelisista maista tulleiden herätteiden liik

keolle panemana on kirkossa varsinkin 1850-

luvulta saakka syntynyt monihaarainen vapaa
yhdistys- ja rakkaudentoiminta, joka yhä tär

keämmällä tavalla täydentää sen virallisesti sään

nöstettyä toimintaa: kotimaassa toimivat piplia-

seurat (ks. Raamattuseurat), diakonissa-

ja diakonilaitokset, joiden työ on muodostu
massa seurakunnalliseksi (v. 1915 oli seurakun
tien palveluksessa 35 diakonia ja 244 diakoni

tarta), sisälähetysseurat (Luterilainen evanke-

liumiyhdistys, Suomen kirkon sisälähetysseura.

Kaupunkilähetys, Herättäjä-yhdistys y. m.; vrt.

Sisälähetys), uskonnolliset nuorisoseurat

(Nuorten miesten ja Nuorten naisten kristilliset

yhdistykset) , si veellisyysyhdistykset (Valkonauhai

y. m. Suomen ulkopuolelle ulottuu merimieslähetys

(ks. t.) ja pakanalähetys (ks. Suomen lähe-
tysseura).
[Yleisteoksia: Elis Bergroth, „Suomen

kirkko" (1903); kirkkoa koskevat kirjoitukset

teoksessa ,,0ma maa"; Eero Hyvärinen, „Kerto-

mus Suomen ev.-lut. kirkon tilasta vv. 1908
12" (1913). — Lähdek okoelmia Suo
men kirkkohistoriaan: „Abo Domkyr
kas svartbok" (julk. R. Hausen 1890) ; J. Teng
ström ja W. G. Lagus, ,,Handlingar tili upplys-

ning af Finlands kyrkohistoria" (2 sarjaa
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1820-39) : „Abo domkapitels cirkulärbref 1564-

1700" (1836); W. G. Lagus, „Handl. och uppsat-

ger rörande Finlands kyrkoliistoria" (1S45-50);

M. Akiander, „Historiska upplysningar <>m reli-

giösa rörelserna i Finland" (1857-63) ; J. V.. Ceder-

berg, ..lli.-i. kokoelmia" (1886-89) ; K. G. Leinberg,

ndlingar rörande liuska kyrkan och prestei

skapet" (1892 bs.), sama, „Finska prästerskapets

Ir" IS92: lisävihon toim. A. Simoliii 1915);

Suomen kirkkohist. seuran julkaisut; vrt. Suo-
ni r n kirkkohistoriallinen seura.

Erityisteoksia: H. G. Porthan, „Chro-

aicon episcoporum Finlandensium" ( 1 7S4- IS00)

;

G. F. Helsingius, „Försök tili framställning af

Finlands kyrkoliistoria I" (1855) ; K. (1. Lein-

..l)o finska klostrous historia" (1890);

H. Rabergh, ..De reformatoriska idecrnas utveck-

ling i Finland" (1880), sama, ,.Deu evangeliska

predikoverksamhetens grundläggning och utveck-

ling i Finland" tl 883), sama. ,,Teologins stu-

«liuin vid Aho universitet" (1893-1902); J. S. Pa-

jula, „Suomen kirkon tilasta liturgisen riidan

aikana" (1891 1. sama. ..Pietismi ja uskonnoll.

liikkeet Suomessa" (1898); K. A. Appelberg,

.Prästtjänsternas besättande i Finland" (1896) ;

\. Simolin, ,,\Viborgs stifts historia" (1909);

I. R. Forsman [Koskimies]. ..Suomen kirkollis-

ten olojen uudistus ison vihan jälkeen" (1899);

M. Rosendal, ..Suomen herännäisyyden historia

\IX:llä vuosisadalla" (v.sta 1902). Lisäksi

elämäkertateokset Suomen kirkon merkkihenki-

löistä; ks. kirjallisuusviiltauksia heitä käsitte-

levissä kirjoituksissa.!

Kreikkalaiskatolinen kirkko.
Historia. Kreik.-kat. kirkon varhaisempia
vaiheita Suomessa on jo osaksi edellä kosketeltu.

Venäläisten aikaisin varsinainen käännytys-
yritys Karjalassa tapahtui 1227, Novgorodin ruh-

tinaan Jaroslavin toimesta: Pähkinäsaaren rau-

hassa Venäjälle jäänyt osa Karjalaa luettiin kir-

kollisessa suhteessa Novgorodin arkkipiispan

alueeseen. Kirkollisen vaikutuksen keskuksia oli-

vat Valamon (per. 1329) ja Konevitsan (per.

i luostarit, ja ven. maakirjassa v:lta 1500
mainitaan Käkisalmen linnaläänissä 7 kreik.-

katolista seurakuntaa kirkkoineen (Käkisalmi,

kola, Rautu, Kurkijoki. Sortavala, Salmi ja

Ilomantsi ) . Kansa eli kuitenkin vielä tällöin

miltei täydessä pakanuudessa. Arkkipiispa Maka-
rijn lähettinä liikkui munkki Ilja (Elias) 1534

ja 1535 lähetysmatkalla Karjalassa, hävittäen
pakanuuden menoja ja uudelleen käännyttäen
kansaa kristinuskoon: hänen työtänsä jatkoi 1548

munkki Nikifor. 1500 luvun lopulla oli kreik.

kirkkojen ja rukoushuoneiden luku suuresti

lisääntynyt, ja 1595 määrättiin näitä seutuja

varten erityinen ,,Käkisalmen ja Pähkinäsaaren
'tai ..Karjalan ja Laatokan"i piispa". Kun Laa-
tokan Karjala ja Inkerinmaa pitkällisistä sodista

paljon kärsittyään (Valamo hävitettiin 1611,

Konevitsasta pakenivat munkit 1610) 1617 joutui-
sat Ruotsille, oli niiden kreik.-kat. asukkaille
kyllä vakuutettu uskonnonvapaus, mutta sen mää-
räyksiä kierrettiin monella tavalla, ja alueiden
väestä luterilaistui suureksi osaksi, tosin enemmän
-iirtolaisuuden kuin uskonmuuttamisen kautta.
Luterilainen kirkollishallinto Viipurissa koetti
levittää kreikanuskoisillekin lukutaitoa ja kir-

mllisuiitta. ja valtiollisista syistä vaadittiin.

että kreikanuskoiset eivät saisi hankkia itselleen

pappeja Novgorodiu puolelta, vaan suunniteltiin
oman. Konstantinopolissa tai Kiovassa vihittävän
piispan asettamista. Siitä ei mitään tullut, mutta
v:sta 1685 sallittiin taas Novgorodin metropoli]
tan alaisen ,, Karjalan ja Laatokan piispan

toimia Suomessa. Vuosisadan lopulla oli kreikan
uskon alue jo supistunut niin, että se pääasiassa

käsitti vain Jänisjärven ja itäisen valtiorajan
väliset seudut : muualla Itä-Karjalassa oli krei-

kanuskon tunnustajia pienenä vähemmistönä lute

rilaisen väestön keskuudessa. Ison vihan
aikana ryhtyi Venäjän hallitus jo ennen Uuden-
kaupungin rauhaa järjestämään Itä Suomen
kreik. kirkkoa.. V. 1717 alettiin rakentaa uudes
taan Valamon luostaria ja seur. v. Konevitsaa

Seurakunnat alistettiin Pietarin pyhän synodin
(per. 1721) hallituksen alle; 1743 perustettiin

sen alaiseksi Viipuriin erityinen ..Hengellinen

hallitus" hoitamaan Suomen kreik.-kat. kirkon
asioita. Karjalan ja Laatokan piispan virka lak-

kautettiin 1763. Venäjän hallitus esti ankarasti

kaiken luterilaisen propagandan Vanhan Suomen
kreikanuskoisten keskuudessa, ja luterilaisia pap
peja kiellettiin 1751 kastamasta sellaisia lapsia,

joiden vanhemmista jompikumpi oli kreikan
uskoinen. Muutamia uusia kreikanuskoisia seura-

kuntia muodostui myös, niin että niitä 1810

oli 21. Ruotsille jääneessä Pohjois Karjalassa oli

lisäksi 2 kreik. seurakuntaa, jotka oikeastaan

olivat kirkollisessa suhteessa Vanhan Suomen
kreikanuskoisten hallinnon alaisia, mutta joissa

myöskin Porvoon hiippakunnan luterilainen

piispa piti tarkastuksia.

Nykyinen asema. Kun Viipurin lääni 1811

palautettiin Suomen yhteyteen, jäivät Suomen
kreik.-kat. seurakunnat ja luostarit toistaiseksi

entisen hallintonsa alaisiksi. Hallinnollisella

asetuksella 1827 annettiin tämän kirkon jäse-

nille pääsy siviili- ja sotilasvirkoihin Suomessa.
ja erinäisillä asetuksilla muitakin poikkeusetuja.

Myöhemmin ovat tämän kirkon olot järjestetyt

osaksi sen omalla, Suomen lainsäädännöstä riip-

pumattomalla kirkollisella lainsäädännöllä, osaksi

suom. asetuksilla, joista tärkeimmät ovat

vv:lta 1883 ja 1905. Tähän kirkkoon kuului

31 p. jouluk. 1910 52,004 henkeä (ilman sota-

väkeä ja tilapäisesti maassa oleskelevia venäläi-

siä) ; eniten Viipurin läänissä (40,550) ja Kuo-
pion läänissä (8,576). Suhteessaan koko maan
väestöön on kreikkalaiskatolisten lukumäärä
hitaasti vähentynyt (1860 2,.»%, 1890 l,»o %,
1910 1,67%). V. 1892 perustettiin Suomea var-

tan erityinen ..Suomen ja Viipurin piispan"

virka, jonka haltialla on arkkipiispan arvonimi;

itänen apulaisekseen asetettiin 1913 .,Sortavalan

piispa". Hallintoa hoitaa 1895 järjestetty Vii

purin hengellinen konsistori (jäseninä 5 pappia

Kirkkokuntaan kuuluu 4 rovastikuntaa, 33, kirk-

koa (seurakuntaa), 54 vakinaista pappia ja 6 dia

konia (v:n 1916 valtiokalenterin mukaan).
Seurakuntien asioista päättää kirkkoseuraku

kokous ja toimeenpanosta huolehtii kirkkoneu-

vosto ja kirkonisännöitsijä. Papiston palkkauk-

sesta, virkataloista ja kirkkojen rakennuksesta

ovat voimassa pääasiassa samanlaiset määräyk-

set kuin luterilaisissa seurakunnissa ennen nykyi-

siä asetuksia : pappien palkkaukseen valtio antaa

tuntuvasti apua. Jumalanpalvelus pidettiin ennen
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nä jaksi, nyk vään Be pidi

usein suomeksi. Kansan alkeisopetuksesta ei

kreik. kat. kiikku aikaisemmin pitänyt huolta.

jonka vuoksi kreikan iskoisi ta vielä 1880 oli yli

ii v. vanhoja lukutaidottomia 54,»
f,

luterilai-

sista

Iäisiä lastenkouluja, mutta vähitellen ruvi

perustamaan suomenkielisiä kan
mainen Kitelään 1882), joilla oti erityinen

kreikanuskoinen tai i kii kollisia kierto

kouluja, ja Sortavalan seminaarin yhti

iestettiin erityinen seminaari opettajien valmis-

tamiseksi kreikanuskoisten seurakuntien suomen
kielisiin kiertokouluihin, joita 1904 oli 60. Myös-
kin suomenkielistä hengellistä kirjallisuutta toi-

mitti Sortavalassa perustettu „Pyhän Sergejn ja

Hermanin veljeskunta" varsinkin 1890-luvulla.

Lukutaito ja kansanvalistus nousi nopeasti; 1890
oli yli lii v. vanhojen lukutaidottomien prosentti

alentunut 1 1.. '/,, : iin, 1900 oli sellaisia yli

15-vuotisia 32,i% (luterilaisia 0,»%). Kenraali-
kuvernööri Bobrikovin aikana kirkollishallinto

alkoi suhtautua tähän suomenkieliseen kansan-
valistustyöhön vastustavasti ja suunnitteli ven.

kirkko- ja kansakoulujen perustamista, mikä oh-

jelma sittemmin, varsinkin jälkeen v:n 1910, on
laajalti ja suurilla kustannuksilla toteutettu. Venä-
jällä 1905 annettu uskonvapauilen julistus teki

siihen saakka kielletyn siirtymisen kreik.-kat.

kirkosta muuhun kristilliseen kirkkokuntaan lu-

valliseksi; Suomeen nähden asia järjestettiin ase-

tuksella 22 p. helmik. 1906. Siirtyminen edellyttää

21 v:n ikää : lapset eivät seuraa vanhempien mu-
kana ennenkuin 21-vuotiaina jtse siitä päättävät.

Ensi vuosina tapahtui siirtymistä luterilaisuu-

teen verraten runsaasti (muutamia satoja vuo-

dessa), sittemmin on siirtyminen ollut vähäi-

nen. Valtion rahallinen kannatus kreik.-kat. kir-

kolle on v:n 1916 menoarviossa Smk. 164,900
sekä apurahaa pikkulastenkoulujen opettajistolle

Smk. 18,000. Uusi ,,Karjalan veljeskunta" nimi-

nen kirkollinen yhdistys on innokkaasti toimi-

uut suomalaisuudesta ja luterilaisuudesta tullei-

den vaikutuksien torjumiseksi. [Tsistovits, „Ve-
näjän oikeauskoisen kirkon historia Suomessa
ja Virossa" (1856; venäjänkielinen); J. M. Sale-

uius, ..Kreikanusko Suomessa" (1873) ; sama,
..Kreikanuskon vaiheet Itä-Suomessa menneillä
vuosisadoilla" (Kyläkirjasto 1907); Oma maa IV,

633-642; K. J. Stählberg, ..Suomen hallinto-

oikeus", siv. 616-621 (1915).]

E r i u s k o 1 a i s k i r k k o k u n n a t. Eriusko-
laislaki v:lta 1889 teki mahdolliseksi perustaa
Suomeen muitakin protestanttisia kirkkokuntia
kuin evankelisluterilaisia, mikäli ne ovat Raa-
matun ja apostolisen uskontunnustuksen poh-

lalla. Näiden kirkkokuntien yhdistysjärjestyk-

sen senaatti vahvistaa niillä ehdoilla ja lisämää-

räyksillä. jotka se katsoo tarpeellisiksi; yhdis-

tysjärjestyksen yhteydessä on myöskin mainit-

tava, mihin paikkakuntiin seurakuntia aiotaan

perustaa, ja uusien seurakuntien perustamiseen
tai yhdistysjärjestyksen muuttamiseen on han-

kittava lupa. Paikallisen eriuskolaisseurakunnan
tulee kuulua johonkin täten laillistettuun kirkko-

kuntaan ja sillä tulee olla johtaja, jonka kuver-

nööri siksi hyväksyy ja joka pitää tarpeelliset

luettelot seurakunnan jäsenistä ja antaa todis-

fuksia. Seurakunnat saavat itse kutsua opetta

m:mi [.. vaalista on ilmoitet ta aa itilli

Muussa tilaisuudessa kuin hauta ia.
i a .nät eri

i i j;i toimeenpanna usl onnolli -i a pihla

-aattoa ulkopuolella kirkuu tai haulau-n
uliin seurakuntansa tai niiden laitokset

ja Bäädökset ilman ha llitsijan lupaa saa omi
muuta kiinteistöä kuin tontin kirkkoa ja koulua
varten sekä hai a ynnä niihin rakenm
tul tarpeelliset huoneul set, mutta niillä on oikeus

verottaa jäseniänsä kirkolli ia tarpeitansa vai

ten Eriuskolaisseurakunnan jäsen, joka ottaa

osaa sen papiston ja kirkoupalvelijain palkkauk
seen, on vapautettu kaikista muun uskontokin
nau papistolle tai kirkonpalveli joille hengeltä

ritettavista maksuista. 'rämiin lain mukai
sesti ovat laillistetuksi kirkkokunnaksi
inessa järjestäytyneet baptistit ja metodistit

Baptistikirkkokunta perustettiin 1892
ja virallisessa tilastossa 189Ö merkittiin sillä oh

van 1,924 jäsentä; 1900 niitä oli 2,851, 19104.467

Paikallisseurakuntia on nykyään 13, useimmat
Etelä-Pohjanmaan ruots. osassa. Heidiin kirkko
kunnastansa muutoin ks. Baptistit. — Me
t o d i s t i-e p i s k o p a a 1 i n e n kirkko
kunta perustettiin niinikään 1892, sittenkuii

kauan sitä ennen oli metodistisia saarnaajin
Suomessa toiminut (ks. Metodi sm il. Viral

lisen tilaston mukaan sei, jäsenluku oli 189S
225. 1900 319, 1910 1176. Paikallisseurakuntia ny
kyään 12. kaikki kaupungeissa. Sekä baptistein»

että metodisteilla on sen ohessa paljon kannat
tajia, jotka eivät ole muodollisesti eronneet kan
sankirkosta, vaikka eriuskolaisseurakuntien
omissa luetteloissa lasketaan niiden jäseniin, ja

heidän pyhäkouluissaan käy paljon luterilaiseen

kirkkoon kuuluvia lapsia. J. fl.

Suomen kirkon paimenmuisto. V. 1907

alkoi piispa O. I. Colliander julkaista laa

jaa teosta ..Suomen kirkon paimenmuisto 19:n

vuosisadan alusta nykyaikaan", jonka I osa

(,,Hiippakunnat ja niiden tuomiokapitulit. Seura
kunnat ja niiden papisto ynnä kirkkorakennuk
set") ilmestyi täydellisenä 1910. Toinen, elämä
kerrallis-sukutieteellinen osa (,,Suomen kirkon
papisto 19 :llä vuosisadalla") ilmestyy parhaillaan

(v:een 1916 13 vihkoa); kun tähän teokseen on

otettu kaikki pappien jälkeläiset sekä mies- että

naispuolelta, on sillä suuri sukutieteellincn arvo

Suomen kirkon sisälähetysseura tahtoo .,Suo

men evankelis-luterilaisen kirkon piirissä ja sen

kirkkolaissa säädettyyn seurakuntahoitoon likei

simmästi liittyen ja tätä tukien harjoittaa niin

sanottua sisälähetystointa". Sen työ-alaan kuu
luvat: 1) Raamatun levittäminen; 2) Raamattuun
perustuvan ja evankelis-luterilaisessa hengessä

toimitetun kirjallisuuden kustantaminen ja levit

täminen; 3) semmoisten mies- ja naishenkilöitten

tietopuolinen ja käytännöllinen kasvattaminen
joita seurakunnissa ynnä erilaisissa armeliaisuus

laitoksissa voidaan käyttää kristilliseen laupeu

denpalvelukseen ; 4) evankelis-luterilaisen kirkon
hengessä toimivien diakonissalaitosten tukeminen
ja kannattaminen ynnä sellaisten kristillisten

armeliaisuuslaitosten, kuten vaivais- ja sairas-,

kaatuvatautisten ja mielenvikaisten, työ- ja turva

kotien perustaminen ja ylläpitäminen, jotka ovat

joko harjoituspaikkoja vastaisille laupeudenpalve
Iijoille tai yksinomaisia armeliaisuuslaitoksia

aina kuitenkin silmälläpitäen, että näissä harjoi
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tettu armeliaisuus ei tule häiritsevästi vaikutta-

maan kunnallisen vaivaishoidon toimintaan. —
seura perustettiin 1005. sittenkuin sitä yleiset

yksityiset pappeinkokoukset ja myöskin piispain-

kokous sitä ennen olivat valmistelleet. Se tah-

too mahdollisimman suuressa määrässä keskittää

yhteen kohtaan sm sisälähetystyön, jota kirkolli-

sessa '; .'n e - i kirkon piirissä telillään, pyrkien
siten Suomen kirkon varsinaiseksi sisälähetys-

elimeksi. Suurella tarmolla onkin alusta alkaen

tätä päämäärää tavoiteltu. Heti toimintansa

lltiasa se n, ti Sintin alan evankeliselta seuralta

-en seurakunta palvelija laitoksen, jonka
äitiä äsken mainittujen pappeinkokousten pyyn-
nistä oli perustanut. V. 1006 siirtyi sen huos-

taan Sortavalan diakonitarlaitos. Edel-

istä näistä laitoksista on kehitetty siten, että

-en yhteydessä on pidetty kursseja varsinaisia

lisälahetyssaarnaajia varten (ensimäinen kurssi

1910), ja sitä paitsi liitettiin siihen 1913 luk-
kari-osasto, tarkoituksella valmistaa lukkari-

liakoneja. Raamattujen levittämistyöhön
ryhtyi seura niinikään jo alusta asti. Ensimäinen
Raamattu painettiin sen toimesta 1907. V. 1912

-aatiin Brittiläisen raamattuseuran kanssa aikaan
-opimus. joka tarkoittaa sitä, että S. k. s. lähei-

sessä tulevaisuudessa maamme raamattuseurain
ukemana pitää huolta Suomen raamattutarpeen
tyydyttämisestä. Niinpä se on julkaissut U:n T:n
<äännoksen mallipainoksen (1914) ja muitakin
oainoksia. Raamatun painattamista ja levittä-

mistä varten on hankittu oma, tarkoituksenmu-
'ii kirjapaino ja sitomo, jotka on sijoitettu

1913 valmistuneeseen ..Raamattutaloon". Samoi-
lin aikoihin seura otti ohjelmaansa myöskin
kirkollisten kirjain toimittamisen, ja
*e on julkaissut, paitsi uuden evankeliumi- ja

rukouskirjan sekä kirkkokäsikirjan ohjepainok-
<ia, useampia eri painoksia virsi- ja evankeliumi-
kirjoja sekä katekismuksia. Muutakin hengellistä
virjallisuutta, varsinkin lehtisiä, on julkaistu mel-
koinen määrä. Muusta toiminnasta on vielä mai-
nittava, että diakoni- ja diakonitarlaitosten
yhteydessä hoidetaan mielisairaita, tylsämielisiä,

kaatuvatautisia y. m. erityistä hoitoa kaipaavia.
Seuran varat olivat 1914 Smk. 1,083,545 17.

»elät Smk. 982,043:81. Lahjatuloja seura
-ai (19141 kaikkiaan Smk. 50.613: 90. Raamat-
'uja painettiin main. v. 105.000 kpl. ja levitet-

tiin 45.600: katekismuksia painettiin 150.000 ja

nyrtiin 15.000. Seuran laitoksista päässeitä dia-

koneja oli v:n 1914 vuosikertomuksen mukaan
toimessa 94 ja oppilaita 31. sekä diakonitta-
ria 125. joulen lisäksi koesisaria 11 ja oppi-
laita 48; hoidettavia kummassakin laitoksessa
)li kaikkiaan 66::. yhteensä 44.711 hoitopäivää,

U. P.

Suomen kotiteollisuusvaltuuskunta on toimi-
Kunta, joka säännöllisesti joka kolmas vuosi pidet -

'ävissä yleisissä kotiteollisuuden edustajain ko-
kouksissa asetetaan toimeenpanemaan näiden pää-
öksiä. valmistamaan seur. kokousta sekit muu-
tenkin valvomaan kotiteollisuuden yleisiä etuja
^ekä omasta aloitteestaan tekemään tarpeellisiksi

Havaittuja esityksiä. — Valtuuskunnan kotipaikka
>n Helsinki. — Suomen ensimäinen yi. koti-
teollisuuden edusta/j ain kokous.
jossa näiden kokousten ja valtuuskunnan säännöt
hyväksyttiin, pidettiin Helsingissä kesällä 1913.

Sääntöjen mukaan kokoontuvat näihin kokottk
naan virallisten kotiteollisuusalueiden pää

järjestöjen edustajat sekä sellaisten yhdistj
edustajat, jotka yleisemmin ajavat maan koti-

teollisuuden taloudellista ja taiteellista kehitystä

Kokousten tehtävänä on: 1) keskustella kotiteol-

lisuuden ja sen harjoittajani elinehtojen kohotta
mistä tarkoittavista toimenpiteistä sekit, milloin

kokous sen tarpeelliseksi harkitsee, niistä tehdä
esityksiä hallitukselle tai muille asianomaisille

viranomaisille; 2) hallitukselle tai viranomaisille
antaa vaadittuja lausuntoja; sekä '',) edistää yllä

main. yhdistysten yhteistyötä, E. Bk.
Suomen koululaivayhtiö (Aktiebolaget

finska sk oi s kep p s r e der i et) Heisin

pissa on purjelaivayhtiö, joka aluksillaan antaa
tietopuolista (äidinkieli, englannin kieli, maan
tiede, matematiikka ja mittausoppi, tähtitiede.

purjehdus) ja käytännöllistä (purjehdus, käy
lännölliset työt laivalla) opetusta nuorukaisille

jotka kahtena v. ovat koululaivaoppilaina ja

sitten kahtena matruuseina. Paikkoja on n. 20.

— S. k:n perustivat 1911 kauppaneuvos Lars
Krogius ja kapteeni Gunnar Rydman. S. k. otti

haltuunsa vararikon tehneen Suomen laivanvarus-
tus-o.-y:n purjelaivat ..Fennian, ,,Favell"in ja

,.Glenard"in (yhteensä 5,130 rek.-ton. netto).

Osakepääoma on 198,200 mk.; 1915 v:n lopussa

oli kuoletusrahastossa 40,000 mk., vakuutusrahaa
tossa 100,000 mk. ja vararahastossa 180,000 mk
Valtionlainasta oli takaisin maksamatta 160,00n

mk. Johtokunta (yhtiön perustamisesta alkaen)

kapteeni Gunnar Rydman (toimeenpaneva joh

taja), kauppaneuvokset Lars Krogius ja Vietot

Ek sekä varajäseninä kauppaneuvos Gösta Björ
kenheim ja asessori Uno Kurten. E. E. K.

Suomen kouluviraston eläkekassa k-

Eläkekassa, palsta 656.

Suomen kristillinen työväenliitto ks. K r i
-

tiilinen sosialismi, palsta 1592.

Suomen kumitehdas (omistaja Suomen
gummitehdas osakeyhtiö), ainoa laa

tuaan Suomessa, perustettiin 1898 (perustajat:

insinööri R. Thulin, tohtori Iv. A. Brander ja

tuomari Edv. Polon) Helsinkiin, jonne muutet-

tiin 1890-luvulla perustetun. Suomen ensimäisen
juuri vararikon tehneen kumitehtaan koneet

Osakepääoma oli aluksi 150,000 mk. (1902 koro

tettu 541,000 mk:aan, vihdoin 90S.200 mk:aani
ja tavaranvaihto ensimäisenä v. 100.000 mk.
Liike ei kuitenkaan aluksi menestynyt. V. 1900

kutsuttiin tehtaan johtajaksi insinööri A. Aal

berg (Antero), 1902 hankittiin uudenaikaiset amer.

koneet ja vuosivaihto kohosi 400,000 mk:aan.
Samoihin aikoihin ruvettiin kumikalossien

ohella valmistamaan myöskin n. s. teknillisiä

kmnitavaroita, konehihnoja, tiivisteitä, val-

separaattorirenkaita y. m. Liike kasvoi niin.

että tehdas 1904 oli siirrettävä Helsingistä Pirkka

laan. Nokialle, jossa Nokian yhtiöltä oli saata

vissa huokealla käyttövoimaa (ks. Nokia
Valmistus on siitä pitäen säännöllisesti !

nut: tuotannon arvo 1905 oli 550,000, 1913

1,016,000 (181,000 paria kalosseja arvoltaan

659,000 mk. ja 57,000 kg tekn. tavaroita arvol-

taan 357,000 mk., käytettyjen ulkomaisten raaka

aineiden arvo 531.000 mk., kotimaisten raaka

aineiden ja puolivalmisteiden arvo 75,000 mk.i

ja 1914 1,250,000 mk. Yhtiön toimitusjohtajana
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v:sta 1909 Edv. Polon. Työväestö (alkua

laisia n\ kyään yksinomaan
ii. 100 henkeä. E. E K.

Suomen kunnallinen keskustoimisto päätet-

tiin perustaa Suonien ensimäisillä kaupunkipäi-
villii Helsingissä syyskuussa i!M'j ja aloitti toi-

mintansa seuraavan lokakuun l |>. Silli ylläpitä-

vät kaikki maan kaupunkikunnat suorittaen kukin

vuosimaksun, mikä 1912-15 oli vahvistettu

ti mk:ksi, v:sta 1916 8 mk-.ksi kutakin sataa asu-

ka>ta koliti. Sen hallituksena toimii Suomen kau-

punkien valtuuskunta, kaupunkipäivien asettama
vakinainen komitea, johon kuuluu 7 varsinaista

ja 7 varajäsentä. Toimiston virkamiehet ovat:

johtaja, aktuaari ja juridinen apulainen, hau-
punkipäiväin päätöksen mukaan on toimiston
tarkoituksena valvoa kunnallista kellitystä omassa
maassa ja ulkomailla, kerätä kunnallisten kysy-

mysten tutkimisessa tarvittavaa ainehistoa sekä

antaa pyynnöstä tietoja kaupunkien kunnallisista

laitoksista ja vastata muihin, kaupunkien kun
nallisia oloja koskeviin kysymyksiin. Toimiston
toiminnan eri puolista on hallinnollinen ja so-

siaalinen neuvontatyö toimiston ensimäisinä
vuosina ollut tärkein. Saapuneitten ja käsitel-

ty jen tiedustelujen lukumäärä on ollut 1913 217,

1914 311 ja 1915 382. Vähitellen on kuitenkin
kunnallisen kehityksen seuraaminen ja edistämi-

nen sekä kaupunkien yhteisten etujen valvomi-

nen saavuttanut yhä kasvavan merkityksen toi-

miston työssä. Toimiston apua ovat oikeutetut

käyttämään kaupunkien valtuustot, virastot,

lautakunnat, valiokunnat ja komiteat sekä yksi-

tyiset valtuusmiehet ja kunnalliset virkamiehet.
V:sta 1916 alkaen on myöskin kauppaloille ja

taajaväkisille yhdyskunnille myönnetty oikeus

liittyä toimistoa kannattamaan ja käyttämään
sen apua. Pyydetyt selvitykset ja lausunnot anne-
taan aina maksuttomasti. Toimisto julkaisee

omassa julkaisusarjassaan kunnallishallintoa,

kunnallispolitiikkaa ja kunnallista lainsäädäntö-
työtä käsitteleviä laajempia selvityksiä ja tutki-

muksia. V:n 1916 alusta on toimisto myöskin
julkaissut kunnallispoliittista aikakauskirjaa ni-

mellä ,,Suomen kunnallislehti" ja „Finsk kommu-
naltidskrift". Y. ff.

Suomen kustannusyhdistys perustettiin 1858
turvaamaan suomalaisten kustantajaan oikeuksia
jälleenmyyjiin nähden sekä edistämään hyvin jär-

jestetyn kustannus- ja kirjakauppaliikkeen syn-
tymistä ja kotimaisen kirjallisuuden aineellisten

ehtojen vaurastuttamista. Yhdistykseen liittyi

heti 20 jäsentä, joista 9 oli kustantamista lajit-

telukirjakauppaliikkeen ohessa harjoittavaa var-

sinaista kirjakauppaliikettä, 3 kirjallisuuden

edistämistä tarkoittavaa seuraa ja loput 8 yksi-

tyisiä henkilöitä, jotka ajan tavan mukaan itse

kustansivat ja levittivät omia teoksiansa. Ensi-
mäisenä vuotena oli yhdistyksellä 16 asiamiestä
(varsinaisia lajittelukirjakauppoja) 14 kau-
pungissa. V. 1916 kuului yhdistykseen 28 jäsentä,

joista 22 varsinaisia kustannusliikkeitä, 5 yhdis-
tyksiä tai virastoja ja 1 yksityinen henkilö. Asia-
miehiä on yhdistyksellä nykyään 69 (49 paikka-
kunnalla). — Yhdistyksen vanhat säännöt ovat
vahvistetut 1 p. huhtik. 1895. V. 1906 päätetty

sääntöjen uudistus sai vahvistuksen vasta 1916,

Yhdistyksen jäsenten ja asiamiesten välisiä liike-

suhteita järjestävät Suomen kirjakaupan ohje-

äl i v:lta 1913. \ iamieg on oikeutettu, syr

unälla inu i paitsi mahdolliset toiset asia

i"'i oraalla pai] i ikunnalla, saamaan yhdistyk
sen jäseniltä myynti- t. kiinteään tiliin heidän

kustannustuotteitaan. Asiamiehet ovat joko vei-

vollisei asettamaan takauksen yhdistykselle asia

tniesvelvollisuuk ien e täyttämi estä ja tekevät

silloin tilityksen kerran vuodessa tai he ovat ta

kauksesta vapaat tehden tiliä neljännesvuosittain
.Muille kirjainiuyy jille antavat kustantajat kir

joja ainoastaan rahakauppaan paitsi koulukil

joja, jotka kullakin paikkakunnalla toimitetaan

yksinomaan asiamiesten välityksellä. — Yhdistyt
on rajoittanut toiniini ansa pääasiallisesti kaupun
keihin. -sen asiamiehistä asuu vain n kauppaloissa
tai muilla väkirikkaimmilla paikkakunnilla. Maa
seudun kirjakauppaolot ovat kustantajat järjes

täneel toisen ,,M a a 1 a i s k i r j a k a u p p a-

liitto" nimisen järjestönsä kautta. — vrt.

Kirjakauppa. A. R-t.

Suomea kuvaamataide. Suomessa löydettyjen

runsaiden kivikauden esineiden, aseiden

työkalujen y. m., joukosta on tavattu jo joita

kuita, varsinaista taiteellistakin luomiskykyä
ilmaisevia tuotteita, varsinkin kivisiä eläinpää

aseita (ks. Suomi, esihistoria). Pronssi- ja

varhaisemman rautakauden löydöt

ovat enimmäkseen skandinaavilaisia tai skandi

naavilaisen vaikutuksen alaisia. Myöhemmän
rautakauden löydöt osoittavat sensijaan

suureksi osaksi suom. alkuperää, mutta kuuluvat
etupäässä koristetaiteen ja taideteollisuuden

alaan, jolla Suomen suku on erityisesti ilmais-

sut harvinaista kuosien rikkautta sekä muoto-
aistia.

Keskiaikana, kun ruotsalaiset olivat vähi

telien valloittaneet Suomen ja kun kristinusko

pääsi leviämään, tuli täällä länsimainen kirkol

linen taide yksinvallitsevaksi, eikä maallista tai-

detta tavata juuri nimeksikään. Vanhojen kato

listen kirkkojemme sisustat maalattiin keski

ajan rakastamalla väririkkaudella. Katosta lat

tiaan saakka oli kaikki koristettua. Kuvat oli

vat tehdyt osaksi opettavaisessa tarkoituksessa

kansalle, joka ei ymmärtänyt latinaksi pidettyä

jumalanpalvelusta, osaksi tahdottiin luoda koris

teellinen kokonaisvaikutus, jossa suhteessa orna
menttimaalaus, monista vielä säilyneistä näyt

teistä päättäen, olikin usein hämmästyttävän hy-

vää. Mutta niin rohkeasti suoritettuja kuin koti

maisilla voimilla tehdyt maalaukset olivatkin,

ilmaisevat ne sentään esim. henkilökuvaukseen
nähden alkeellisen huonoa taitoa ja naiivisuutta

eikä erikoisempaa kirkollisen aatemaailman tun-

temista. Katolisen ajan lopulla tavataan taiteelli-

sempiakin maalauksia, jotka kuitenkin ovat ruots.

esikuvien mukaan tehtyjä tai kokonaan ulkomaa
laisten taiteilijain valmistamia. Suurimmalta
osalta ovat, nämä maalaukset syntyneet 1400

luvulla, 1700-luvulla ne enimmäkseen peitettiin

valkosivelyllä. josta ne 1800-luvun lopulla saa-

tettiin taas näkyviin monessa kirkossa (ks.

Kalkkimaalaus). Näiden kalkkimaalaus-
ten lisäksi oli kirkoissamme ulkomailta tuotuja

lasimaalauksia. Varsinaisia taulukuvia ei ole säi

lynyt muita kuin alttarikaappien siipiovissa

olleita kuvaesityksiä. — Ammoisista ajoista ovat

suomalaiset tunnetut taitaviksi puunveistäjiksi

(ks. Leikkauskoristeet). Kuvanveisto
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uudetta sanaa tavallisessa merkityksessä ei Suo
messa sentään vielä ollut keskiajalla. Sillä lä-

hinnä vain puunleikkaukseil alaan ovat luettavat

ne alttarikaapit, ristiinnaulitunkuvat (krusifik-

sit) ja kuorituolikoristeet. jotka meillä silloin

pääasiallisesti edustavat veistotaidetta. Keskiajan

loppuun saakka on näidenkin veistosten alalla

työskennellyt kotimaisia taiteilijoita, jotka yli-

päänsä ovat hyvin primitiivisellä asteella. Ainoas-

taan 1300-luvun alussa näyttävät taiteilijamme

luoneen joitakuita verraten hyviä madonnan ja

kuninkaiden kuvia. Mutta pyhimysten palvelun

ollessa laajimmillaan 1400-luvun lopulla ja 1500-

hivun alussa, olivat vain kehnot pyhimyskuvat
käytännössä. Kun taideteoksia suuressa määrin
tuotiin ulkomailta — Poli jois-Saksa. varsinkin

Lyypekki, ja Alankomaat ovat Skandinaavian
ohella tärkeimmät tuontipaikat — pääsi täällä

veistotaiteessakin korkeampi kehitys vallalle, ja

yleensä voi sanoa keskiajan taiteen kaikkien pää-

suuntien olevan meilläkin edustettuina, jopa
eräissä varsin huomattavissa teoksissa, kuten esim.

Uudenkirkon (Turun 1.) suuri alttarikaappi, joka
Suomessa on parhain näyte saks. taiteesta 1400-

luvun alkupuoliskolta. Alttarikaappien aika päät-

tyi 1500-luvun alussa. Näiden puunleikkausten
lisäksi mainittakoon vielä erikseen kallisarvoi-

sinimat keskiaikaiset taide-esineemme: Porvoon
tuomiokirkon hopeinen ehtoolliskalkki, joka on
saks. kultaseppä! äiteen mestariteos 13:nnelta

vuosia., sekä Nousiaisten kirkossa oleva piispa

Henrikin kivinen kenotaphion. jonka sinne 1370
pystytti piispa Johannes II Pietarinpoika ja

jonka sivuja peittävät vaskilevyt luultavasti ovat
tehdyt Flanderissa piispa Maunu Olavinpoika
Tavastin (1412-50) tilauksesta.

Uudella ajalla ovat Isonkyrön kirkon
seinämaalaukset v:lta 1560 keskiaikaisen taiteen

viimeisiä ilmauksia. Kuitenkin noin sata vuotta

myöhemmin tämä vanha kansanomainen kirkko-
maalaus heräsi uudestaan eloon ja pysyi voimassa
aina 19:nnen vuosis. alkuun saakka varsinkin
Pohjanmaalla, missä sen viimeisenä rokokotyylin
henkeen mielikuvitusrikkaasta, vaikka summit-
taisesti maalailevana edustajana oli M. Topp e-

lius (k. 1821). Mutta yleensä ovat kuvaama-
taiteet Suomessa mitä suurimmassa määrin la-

massa lähes kolmen vuosisadan, reuesanssin, baro-

kin ja rokokon aikoina. Protestanttinen kirkko
ei niinkuin katolinen ottanut taidetta suoranai-
seen palvelukseensa, eikä Juhana herttuan lyhyt-

aikainen hovi eivätkä maamme ylimykset voineet

tarjota sille tarpeellisia kehitysmahdollisuuksia.
Se työskenteli edelleenkin kirkkoa varten, mutta
»amalla se yhä enemmän alkoi maallistua. Taulu-
maalaukset kävivät 1600-luvulla yleisiksi kirkois-

samme, joissa tavallisten alttaritaulujen ohella

myöskin on tämän ajan erikoisuutena n. s. votiivi-

1. lupaustauluja (vanhin jo v:lta 1572), jotka he-

rättävät mielenkiintoa muotokuvallisilla esityk-

sillään. Varsinaisia muotokuvamaalauksiakin ta-

vataan 1600-luvulta alkaen. Ensimäinen nimeltä
tunnettu, taidettaan ammattina harjoittanut
maalarimme on Turussa 1630-luvun jälkeen toi-

minut Joehim N ei m an (Nyman), jonka oppi-

laana oli Abraham Eerikinpoika M y y r a (k.

His-t'. Ammattilaispiirien ulkopuolellakin sai

taide ympäri Suomea harrastajiaan, joista mai-
nittakoon omatekoisesta muotokuvastaan tun-

nettu [sonkyrön pappi Isak H t e n u e r (k. 1670).
Hänen poikansa, ensimäinen suomalaissy ntyinen
Euroopassa kuuluisaksi tullut taiteilija, on Elias
Brenner (k. 1717), joka työskenteli Ruol
tiiiniatyyrimaalaajana ja vaskenpiirtäjänä. Tu-
run yliopisto, jonka palveluksessa jo 1600-luvun
viime vuosikymmeniltä saakka oli erityisiä puun-
ja vaskeiipiirtäjiä, alkoi 1700-luvun alussa en-

sinnä tarjota julkista opetusta taiteen alalla

Kustaa III: n aikoina levisi taiteenharrastus sää

t\ Iäisten kesken laajalle, kun ajan sivistykseen

kuului piirustus- ja maalaustaidon diletanttimai-

nen harjoitus. Aikakauden suosituimpia muoto-
kuvaajia oli loviisalainen N. S e li i 1 1 m a r c k
(k. 1804). — Kuvanveistotaide supistuu 1600-

luvulla etupäässä 30-vuotisen sodan mahtimiesten
ulkomailta (Saksasta) tuottamiin marmorisiin ja

hiekkakivisiin hautamonumentteihin, joista

useimmat ovat Turun tuomiokirkossa. Kotoiset
hautakuorikoristeet, saarnastuolit, alttarilaitteet.

vaakunakilvet y. in. kuuluvat lähinnä taideteolli-

suuden piiriin.

19:s-2 0:s vuosis. Maalaustaide. Kan
sanomaisen kirkkomaalauksen elettyä aikansa oli

\at seurakuntien vaatimattomat alttaritaulu-

tilaukset ja säätyläishenkilöiden enimmäkseen
vain kiertelevillä, vähälahjaisilla muukalaisilla

maalareilla teettämät muotokuvat sinä ainoana
taidetarpeena, mikä ilmeni Suomessa ISOO-luvun
alkupuoliskolla. Kuvaamataiteilla korkeammassa
merkityksessä ei täällä ollut traditsioneja, joille

olisi voinut rakentaa edelleen. Julkisten taide

kokoelmien puuttuessa kokonaan oli ainoastaan
harvoilla yksityisilläkin arvokkaita taideteoksia.

Joskin taiteen ihanteellis-sivistyksellinen arvo

ainakin teoreettisesti tunnettiin, ei sen olemassa

olon mahdollisuudesta ollut tietoa. Niin synkältä
näytti taiteen tulevaisuus, että niiden kahden
todellakin lahjakkaan maalarimme, jotka ovat

mainittavat parin ensimäisen vuosikymmenen
ajalta Suomen yhdistämisen jälkeen Venäjän
valtakuntaan, oli pakko hankkia sekä erikoinen

taidekasvatuksensa <ttä osaksi suorastaan toi-

meentulonsakin ulkomailta. Toinen heistä,

A. Laurens (k. 1823), joka silloisesta uus-

klassillisesta suunnasta riippumattomana esitti

holl. pienoismestarien tapaan valaistusvaikutuk-

siltaan huomattavia laatukuvia, kuuluukin taide

historiallisesti vähemmän Suomeen kuin Ruotsiin,

jonne myöskin toinen, G. V. Finnberg
(k. 1833), joka muotokuvamaalaajana on ensi-

mäinen mestarimme, oli pakoitettu muuttamaan
toivottomasti ponnisteltuaan täällä epäsuotuisissa

oloissamme.

Kansallisen heräämyksemme aikana 1846 peru-

tettu Suomen taideyhdistys (ks. t.) 3ai

käänteentekevän merkityksen kuvaamataiteil-

lemme, jotka vasta nyt pääsevät varsinaisesi i

kehittymään. Palattuaan 1S45 ulkomailta syn-

nyinmaahansa Suomeen R. V. Ekman (k. 1873)

täällä ensimaiseksi käytännössä todisti taiteen

harjoittamisen mahdollisuuden, minkä vuoksi

hänet luetaan taiteemme tienraivaajaksi, niin

vähän taiteellisesti merkitsevä kuin onkin hänen

harvinaisen laaja, kansallisaiheinen tuotantonsa

jossa oikea suomalainen luonne miltei kokonaan

puuttuu. Enemmän kotoista sävyä ja joka tapauk-

sessa rehellisempiä luonnon kuvausta tarjoavat

taiteemme tienraivaajiin niinikään kuuluvat itse
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i>in»i n.-.-t \ ri jel ii i o n W r i gh 1 I M
k. 1868, Ferdinand k. 1906), jotka eläintieteelli-

äesti kuvailevina ja naiivin hartaina lintu ja

maisemamaalaa jina eivät iksaneet kohota

vapaalle taiteelliselle kai lii

Viime vuosisadan keskivaiheen huomattavim-
maksi suom. maalariksi ia ensimäiseksi todelli-

seksi taiteilijaksemme maisemamaalauksen alalla

kehittyi \V. Solmberg (k. 1860), joka mitä

syvimmän isänmaallisen rakkauden I ih-. itnmli i

ia mitä herkintä ja hienointa maalauksellista

tystH ilmaisevilla kuvillaan olisi jo ollut

omansa kohottamaan taiteen Euroopan taiteen

tasalle, ellei hän ennenaikojaan olisi kuollut

Dilsseldor tissa, missä hän oli harjoittanut opin-

tojaan. Muillakin tämän ajan taiteilijoillamme

DUsseldorf oli pääasiallisimpana opinlopaikka-

naan. Niinpä E. J. Löfgren (k. 1884) oppi

siellä romanttisen historiamaalauksensa ja lah-

jakas K. E. Jansson (k. 1874) anekdoottimai-
scsti kertovan kansanelämänkuvauksen. Myöskin
Holmbergin seuraajat, luonteeltaan idealistisempi

H j. Munsterhjelm (k. 1905) ja realisti-

sempi li. Lindholm (k. 1914) aloittivat opin-

tonsa Diisseldorfissa, jossa maiscmamaalaajista
vielä Fanny Churberg (k. 1892) ja vii-

meksi V. Westerholm (s. 1860) kävivät opis

kelemassa, vaikka he myöhemmin, samoinkuin jo

Lindholm, siirtyivät ransk. taiteen vaikutuksen
alaisiksi. Ensimäisinä olivat taideyhdistyksen

perustamisen jälkeen laatukuvaa jat S. F a 1 k-

inan (k. 1889) ja A. v. Becker (k. 1909)

saaneet ransk. taidekasvatuksen Pariisissa, joka
vihdoin 1870-luvulta alkaen syrjäytti Diisscl-

dorfin ja tuli maalariemme pysyväiseksi opiskelu-

paikaksi.

Lyhyessä ajassa taideyhdistyksen perustamisen
jälkeen oli taiteemme saanut runsaasti viljeli-

jöitä ja tuottanut odottamattoman runsaan sadon.
Multa ylipäänsä taidetuotanto ei vielä tällä kehi-

tyskaudella osoita niin paljon yksilöllisiä piir-

teitä ja suom. sävyä kuin halua mukautua ajan
yleissuuntiin. Vasta 1870- ja -80-luvuilla pääsi-

vät itsetietoisemmat pyrkimykset vallalle ja tai-

teemme alkoi vähitellen saada omintakeisemman
leiman. Maailman taidekeskuksessa Pariisissa

tuli A. Edelfeltistä (k. 1905) ensimäinen
täysin varttunut mestarimme, joka aloittaa maa-
laustaiteemme historiassa uuden, täysikäisyyden
kehitysjakson. Maassa niine, jossa lapsellisesti oli

totuttu pitämään pelkkää kuvausaihetta taiteen

miltei oleellisimpana osana ja jossa vaivoin osat-

tiin nähdä ero taiteen ja diletantismin välillä,

Edelfelt osoitti, että maalauksella on omat lakinsa

ia edellytyksensä, joiden mukaan sitä on arvos-

teltava. Bastien-Lepagen ulkoilmakoulussa kas-
vaneena hän otti luonnon tutkimuksen taiteensa

perustaksi ja kehittyi selväksi muoto- ja valööri-

taiteilijaksi, joka ensimäisenä suom. maalareista
osasi esittää henkilökuvia täydessä, luonnollisessa

koossa. Elämänsä loppuun saakka luin kulki

sopusointuisesta ja varmasti eteenpäin kerran
alkamallaan uralla ja saavutti historiallisen mer-
kityksensä sillä, että hän enemmän kuin kukaan
häntä ennen saattoi taiteemme kosketuksiin ulko-

maiden, etenkin Ranskan, kanssa ja teki sen tun-

netuksi kautta koko maailman. — Edelfeltin ikä-

toveri G. Berndtson (k. 1895) ei sairauden
vuoksi päässyt kehittymään täyteen mittaansa

miniät \\ i imaisen si i ia, ja lah

lakkaan \. I o I i 1 a n (k. IS. ui a lpa|.-.-i

katkaisi kuolema kesken.

Muillakin Edelfeltin jälkeen Pariisissa I880
luvulla opiskelleilla maalareillamme on lähtökoh
lana Hastien Lepagen ulkoilmamaalaus, joka
vapauttaa taiteemme vuosisadan keskivälin

ummehduttavasta atelieei imaa ia romant-
tisoivasta kansankuvauksesta. Tähän ulkoilma

maalaukseen perustaa ensi kehityskautensa

i. Gal 16 n-K ai 1 el a (s, 1865), joka sitten siir

teleikse suunne ta toiseen, on aina yllättäviei

uutuuksien mies. voittaa tuotantonsa laajuudella

ja monipuolisuudella kaikki häntä ennen eläneet

ynnä oman aikansa suom. taiteilijat, on tyylil

taan yhtaikaa häily\ unen, palas unen ja leiikai

lemätön. mutta samalla myös sekä aatteidensa ja

maalauksellisten mirlijohteidensa että meillä

ennen kuulumattoman voimansa, tunteensa kiili

keyden vuoksi rikkain ja huomattavin taiteilija

mestari, minkä Suomi on synnyttänyt. Taiteelh

sesti tähän saakka parhaimpansa hän on luonut

muinaista, kansanrunoutta esittävillä koristeelli-

silla kuvillaan 1890-luvulla ja tämän vuosisadan

vaihteessa, jolloin hän on keskeisin persoonalli

stius ei yksistään maalauksen, vaan yleensä koko
taidetuotantomme alalla. Kun Gallfn-Kallela

uhkuu taiteessaan toimitarmoista temperamenttia
ja mielikuvituksellista luomiskykyä, nojautuu

E. Järnefelt (s. 1863) intimiin tunnelma-
vaikutukseen ja varman kouluutuksen pohjalle

rakentuvaan kulttuuriin. Samoinkuin Edelfelt od

hänkin selväpiirteisimpiä muodon ja valöörien

tulkitsijoitamme. Varsinainen väriniekka hän m
ole, vaan luontoa ja ihmisiä syvällä luonteen

kuvaustaidolla esittävä taiteilija, joka muoto
kuvaajana osoittaa meillä kaikista terävinta

psykologista katsetta. saa maisemamaalarina
esille aitosuomalaista lyyrillistä vienoutta ja on

persoonallisimpia stilleben-maalareitamme. Saman
taiteilijapolven yhteydessä mainittakoon monista
naismaalareistamme Maria Wiik (s. 1853'

ja Elin D a n i e 1 s o n-G a m b o g i (s. 1861

sekä kaikista lahjakkaimpien taiteilijäimme pii

riin kuuluva, henkevän sielukas, tyyliltään

mitä persoonallisin Helene Schjerfbeck
(s. 1862), joka Ranskan 1880-luvun taiteesta oi

kehittynyt nykyaikaiseen maalaukset lis-koristeel

liseen suuntaan.
Viimemainitun suunnan varhaisimpia tienviit

taajia on P. Halonen (s. 1865), luontainen

väriniekka, enemmän maisema- kuin henkilö

kuvaaja, joka johdonmukaisesti ja itsenäisesti od

noudattanut nykyajan maalaustaiteen korkeinta

päämäärää, jonka mukaan maalauksen ensi sijassa

tulee olla silmän ilona ja seinäpinnan koristuk

sena. Ollen talonpoikaissuvusta syntyisin hän on

taiteilijäimme joukossa ensimäisiä puhtaasti

suom. kansanedustajia. Syvien rivien keskuudesta

niinikään kohonneena maalarina on J. Rissa
n e n (s. 1873) kansanelämänkuvauksillaan luonut

harvinaisen omintakeisesti nähtyjä, alkuaan
naturalistisen suorasukaisia, sitten suurpiirteisen

yksinkertaisesti tyyliteltyjä ja aina koristeelli-

sesti esitettyjä teoksia. Merkkisijan uusimmassa
taiteessamme on molempien edellisten kanssa

saavuttanut M. Enckell (s. 1870). joka rea

listis-naturalistisen ulkoilmamaalauksemme ensi

maisena vastustajana harrasti meillä 1890-luvulla
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vallinnutta symbolistista aateniaalausta, minkä
kannattajiin tialleu-Kalleiakin kuului samoin-

kuin myös II. Simberg (s. 1873) ja taideteol-

lisella alalla suuressa määrin työskennellyt
V. Illnnistr.lt is. 1871). Enckell on alun-

pitäen ilmaissut luontehikkaiden liikkeiden, hie-

oostuneen viivavaikutuksen ja plastillisen muo-
don tajua, mikä varsinkin on tullut ilmi hänen
monumentaalimaalauksissaan, mutta aikaisin hän
in myöskin yrittänyt omistaa ja sulattaa Mau
rioe Denis n ynnä muiden uusimpien ransk. mes-
'arieri maalauksellista värinkäsittelyä. Tässä

ranteessa hän on saanut, johtavan aseman useiden

nuorempien maalarimme- keskuudessa, joista mai-
nittakoon m. m. V. Tliuiiif (s. 1878) ja

P. A. Lauren (s. ISTOt. Erityisesti värityk-

•ellistä suuntaa edustavat maalareistamme edel-

een tunnelmallisten maisemien synteettis-koris-

teellinen esittäjä G. E n gber g (s. 1872) ja moni-
puolisen tuotantonsa vuoksi huomattava W. Sj ö-

- 1 r ii in is. 1S73). Impressionistisena valoumaa-
laajaua herättää huomiota A. Munsterhjelm
18. 1873), kun taas A. Gebhard (s. 1869) ja

V F a v f n (s. 1 8 s 2 > ovat enemmän piirustuk-

sellisilla lahjoillaan ja luonteenkuvaajina tehneet

nimensä tunnetuiksi. — Paitsi kaikkein nuorinta
oiaalaripolveamme. jonka monilukuisassa ja ver-

raten runsaslahjaisessa joukossa M. Collin
(s. 1882) omaperäistä temperamenttia osoitta-

vana väriniekkana ja T. K. Sallinen (s. 1879)

radikaalisena ekspressionistina kuuluvat edusta-

vimpiin, on lopuksi mainittava kaksi Suomessa
linutta ulkomaalaista taiteilijaa: Belgiasta

kotoisin oleva, myöskin keramiikkaa harjoittava
\. W. Finch (s. 1854), jolla neo-impressionis-

tisena maalarina on ollut melkoinen vaikutus,

sekä jo kotimaahansa Ruotsiin muuttanut
L. Sparre (s. 1863), joka maalaustoimensa
ohella oli ansiokas taideteollisuuden harjoittaja

ja ensimäistä etsaajiamme (ks. Syövytys-
tä i d e).

Kuvanveisto. Suomen ensimäinen varsi-

nainen kuvanveistäjä oli taiteemme alkukauteen
kuuluva E. Cainberg (k. 1816), joka Pohjan-
maalla talonpoikaisista vanhemmista syntyneenä
präsi Tukholmassa Sergelin oppilaaksi ja taide-

miaii jäseneksi. Hänen Suomea varten suorit-

tamistaan töistä on mainittava 6 taiteellisesti vähä-
pätöistä kipsikohokuvaa. jotka ovat Turun yli-

piston juhlasalissa ja joiden merkitys supistuu
ikeastaan vain siihen, että niissä kotimaisten his-

toriallisten aiheiden ohella on ennen Kalevalan
ilmestymistä ensi kertaa yritetty esittää kansan-
runoudestamme otettua aihetta. Cainbergiu kuol-

tua kului kokonaista 40 vuotta, ennenkuin kuvan-
to sai täällä harjoittajiaan. Isänmaallisen

innostuksen synnyttämä ajatus pystyttää Por-
thanille muistopatsas Turkuun aiheutti Fr. Cyg-
nieuksen 1856 kutsumaan Suomeen ruotsinmaa-
laisen kuvanveistäjän C. E. Sjöstrandin
(k. 1906). Sekä teoksillaan, joista mainittu muisto-
patsas ja Kalevala-aiheiset veistokset ovat huo-
mattavimpia, että opettajatoimellaan Sjöstrand
saavutti kuvanveistossamme perustajan aseman.
Hänen oppilaistansa vanhin ja tätä nykyä tuo-

tantonsa laajuuteen katsoen edustavin veistotai-

teillamme on W. Kuneberg (s. 1838). H. \V.

enin johdolla Kööpenhaminassa ja sittemmin
Roomassa hänestä tuli thorvaldsenilais-klassilli

sm suunnan noudattaja, joka 1870-luvulla 1'arii

sissa sai vaikutusta ransk. realismin muodonl
telystä, mikä kuitenkaan ei muuttanut bänen tai

a aalteellis -ihanteellista pohjaa. Sjöstran
din toinen oppilas, kesken parhainta tuotanto
kauttaan kuollut J. Takanen (k. 1886), oli

ensimäisiä kansaulapsesla taiteilijauralle tul

hila ja kaikista lahjakkaimpia kuvanveistä
jiämme. Opiskelunsa jälkeen Kööpenhaminassa
Takanen vietti koko loppuikänsä Koomassa. Tai
teessaan hän yleensä pysyi vapaana autiikinvoit

toisUudesta ja ilmaisi omintakeista, kauneusaistia
sekä uudenaikaisesta realistista, hiukan ihannoi-
vaa muodonkäsittelyä. Mitä herkkätunteisimpier
muotokuvaesitysten ohella hän loi laatukuvamai
sesti käsiteltyjä naiskuvia, jotka saavuttamansa
suuren suosion ja laajan levikkinsä vuoksi ovat

Suomessa eniten herättäneet harrastusta veisto

taidetta kohtaan. Kuvanveistä jiemme ensi suku
polveen kuuluvista on vielä mainittava Koomassa
ja Pariisissa opiskellut K. Stigell (k. 1907)

joka luonnonmukaisuuden tavoittelussa osoittaa

draamallis-maalauksellista luonnetta. Samoin
kuin maalarien tulee kuvanveistäjiemmekin opis

kelupaikaksi 1870-luvulta alkaen Pariisi. Siellä

saavutti V. Vallgren (s. 1855) mestaruutensa
joka hänelle Edelfeltin rinnalla ensimäiseksi tai

teili joistamme tuotti eurooppalaisesti kuuluisan
nimen. Hänen runsaan, monipuolisen tuotantonsa
erikoisalan muodostavat hänen koristeelliset pie-

noisveistoksensa, joissa lyyrillinen tunteen herk
kyys yhtyy ransk. sirouteen. Näiden teosten luo

jana Vallgren kuului nykyaikaisen taideteollis

koristeellisen tyylin urankävijäiu joukkoon.
E. Wikström (s. 1864) on taiteessaan ollut

naturalistisen suunnan kannattajia sekä ensimäi
siä Suomessa, jotka ovat itse omassa työhuouees
saan harjoittaneet pronssiinvalantaa. Hän on.

niinkuin \V. Kuneberg, saanut suorittaakseen

useita suuria kansallisaiheisia monumentaaliveis
toksia ja on sen lisäksi tehnyt joukon marmori
töitä, joissa hän taidokkaasti on yhdistänyt kes-

kenään ajatuksen ja tunteen. Monista uuorem
mistä kuvanveistäjistämme mainittakoon etenkin

koristeellisilla puunveistoksillaan huomiota herät-

tänyt E. Halonen, rauhallisen plastillista viiva

tajua ilmaiseva J. Haapasalo ja koristeellis

monumentaaliseen taiteeseen pyrkivä G. Fin n .

sekä muotokuvaajina tunnetut F. Nylund ja

Y. Lii pola sekä A. S a i 1 o. [C. G. Estlander.

,.De bildande konsternas historia frän slutet ai

is ;
. ärh. tili vara dagar" (1867); E. Nervander.

,, Kirkollisesta taiteesta Suomessa keskiaikana''

(1887-88); E. Aspelin, ,,Suomalaisen taiteen his

toria pääpiirteissään" (1891); J. J. Tikka
nen, ,,Einska konstföreningen 1846-06" (1896)

..Die Kunst in Finnlaud" (aikakauskirj. ,.l>i<

graphischen Kiinste", 1906) ja ,,Medeltida

altarskdp och träsniderier i Finlands kyrkor"

L.Finsk tidskrift", 1908;: K. K. Meil

..Me.leltida altarskäp oeh träsniderier" 1
10U8) ja

..Finlands medeltidskonst" (Nordmannin ja Schy

bergsonin ,,Finlands kulturhistoria". 1909) ;

J. öhquist, ..Suomen taiteen historia" (1912).]

B-r.

Suomen kuvalehti, kuvitettu aikakauslehti,

ilmestyi .lulius Krohnin toimittamana 1873-80;

aikaisemmin (1864-66) oli ilmestynyt hänen jul-

kaisemansa kuvalehti ..Maiden ja merien takaa".
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V. lh'.i-i Ilmestyi myöskin S. k. niminen aikakaus-

lehti ii ttajina 0. Relander ja Kasimir I

Suomen kylvösiemenyhdistys perustettiin

imhi ikuulla 1904, mul ia aen toiminta alkoi

alku-v:8ta 1900, jolloin yhdistykselle myönnet-
tiin 2ii. (mk) markan vuotuinen \ .> 1 1 i< i;i

|
> 1 1 . s. k:n

tarkoituksena "n sen sääntöjen mukaan ,
, «1 i

s

tää kestäväin, Suomen peltoviljelyksen tarpeen

mukaan sovellettujen rehukasvien, juurikasvien,

herneiden ja viljan siemenlajien viljelemistä".

Yhdistyksen ohjelma sisältää näin ollen kasvi-

laatu-, kylvösiemen-, siemenviljelys ja siemen-

tarkastuskysymykset, L. Kr. R.

Suomenkylä (Finnby) kylä Porvoon pitä-

jässä Porvoonjoen rannalla. - Kylässä on

(n. 2 km Porvoon kaupungista pohjoiseen) B e r »
stadin kartano (Bergstadin ja Järnbölen säte-

rit sekä C verotilaa, yhteensä 2 7
lt> manttaalia,

n. 1.060 ha), joka 1500-luvun puolivälistä alkaen
a. 200 vuotta oli Ruuth-suvulla sekä Bittemmin
m. m. Ramsay-suvulla, ja jonka nyk. (1916)

omistavat tilanomistaja Sven Hougbergin peril-

liset. Tikillä on höyrysaha. A. Es.

Suomen käsityön ystävät, jonka tarkoituk-

sena on ,,Suonien käsityön edistäminen ja sen

jalostuttaminen isänmaalliseen ja taiteelliseen

suuntaan", aloitti toimintansa 1880. Jo 1870-

luvulla innostus kotimaiseen kansatieteeseen ja

toiminta sen hyväksi synnytti m. m. pyrkimyk-
siä saada aikaan, vanhoja kansallisia työtapoja

ja aiheita käyttämällä, suom. tyyliä käsityön ja

taideteollisuuden alalla. Ajatus yhdistyksen perus-

tamisesta heräsi ensin taiteilijatar Fanny Maria
Churbergissa, joka 4 p. huhtik. 1879 Morgon-
bladetissa kehoitti toimintaan asian hyväksi.
Perustava kokous pidettiin 29 p. tammik. 1880.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ryhtyi

heti hankkimaan suoni, malleja käsittävää kuosi-

kokoelmaa. Jäljennettiin tuhansia kuoseja kansa-
tiet, kokoelmista, jotapaitsi yksityisiltä lunastet-

tiin arvokkaita mallikokoelmia. Piirustuksiahan-
kittiin panemalla toimeen piirustuskilpailuja,

ostamalla tahi tilaamalla niitä taiteilijoilta sekä
sommittelemalla yhdistyksen työhuoneissa.

Ensimäisenä 10-vuotisena toiminta-aikana pysy-
teltiin yksinomaan kansankuoseissa. Niitä keräil-

tiin ja levitettiin joko lainaamalla yleisölle tahi

käytettyinä yhdistyksen valmistamiin tuotteisiin,

joko alkuperäisten töiden suoranaisina jäljennök-

sinä tahi uudenaikaisiin tarkoituksiin sovitta-

malla. Ostettiin myöskin rahvaan töitä (kotiteol-

Iisuustuotteita) kaupan välittämistarkoituksessa.

Toisella vuosikymmenellä yhdistyksen toiminta
jatkui ylipäänsä samojen periaatteiden mukaan.
Vasta ajanjakson loppupuolella oli huomattavissa
muutosta. Yhdistyksen vireän toiminnan kautta
olivat kansalliset kuosit siihen aikaan levinneet

hyvin laajalle. Sitäpaitsi olivat Suomalaisen kir-

jallisuuden seura ja Suom. -ugrilainen seura kus-

tantaneet suurenmoisia suom. ja suom.-ugrilais-

ten kuosien julkaisuja, joten yleisö, jolle joka
taholta tarjottiin samaa, alkoi kaivata vaihtele-

vampaa ja uutta. Nämä y. m. seikat vaikutti-

vat, että yhdistys alkoi taiteilijoiden tukemana
laajentaa ohjelmaansa siten, että ruvettiin laati-

maan sommitteluja myöskin kansatiet. kuoseista

riippumatta. 1890-luvun loppupuolelta alkaen

yhdistys onkin pyrkinyt kansallisten kuosien

käyttämistä tarkoittavan työnsä ohessa jatka-

maan yrityksiään Baada aikaan vapaampaa kir-

jailu- ja kutomataideteollisuutta, joka perustuen
kotimaiseen kehitykseen edustaisi omintakeista
imin. aistia. Yiidi tykseii toiminta rajoittui vähi

telien pääasiallisesti tekstiilitaiteeseen. Vanhoja
suom. kiisitöitä on vieläkin ostettu mullikokoel
miin, mutta ei uusia rahvaan töitä myytäviksi.
Myöhempinä aikoina on valmistettu ia levitetty

ainoastaan sellaisia töitä, joihin on käytetty tai

teellisen arvosteli jakunnan hyväksymiä etnografi

sia tahi uudempia malleja. Työt valmistetaan
joko yhdistyksen työhuoneissa Helsingissä tahi

kaupungissa ja maasi-udulla yksityisiini työnteki-

jöillä, joiden suoritusta tarkasti ohjataan ja val-

votaan.

Liikkeen vakinaisessa palveluksessa on kaik
kiaan 17 henkilöä: johtaja, taiteellinen neuvoja.
piirtäjiä. työn johtajia kutoma-, värjäys- ja

ompeluosastoilla, varaston- ja kassanhoitajat

y. m. Yhdistys on toimintansa alusta alkaen
palvellut yleisöä kaikenlaisilla käsityöntekoa kos-

kevilla neuvoilla, ensi aikoina toimistossaan, sit-

temmin myöskin myymälän kautta Helsingissä ja

asiamiesten välityksellä maaseudulla. On pidetty

saatavana kaikenlaisia käsitöihin tarvittavia

aineksia, piirrettyjä ja aloitettuja sekä valmiita

töitä, on vuokrattu kutoma- y. m. malleja j. n. e.

On annettu opetusta ryijy-, raanu-, pujotus- ja

kuvakudonnassa.
Saaduksensa töihinsä sopivanvärisiä lankoja

yhdistys perusti oman värjäyslaitoksen 1902.

Kasvivärjäyskursseja on yhdistys toimeenpannut
sekä Helsingissä että maaseudulla. On julkaistu

vanhoja suom. ja uudempia kirjailu- ja kutoma-
malleja työohjeilleen sekä toimitettu kasvivär-

jäysopas.

Tehdäksensä tuotteensa ja toimintansa tunne
tuksi sekä koti- että ulkomailla yhdistys on otta-

nut osaa useihin näyttelyihin ja saanut niissä

palkintoja ja kunniakirjoja. Sitäpaitsi on vuo-

sittain pidetty sekä syys- että kevätnäyttelyjä
Helsingissä ja otettu osaa Taideteollisuusyhdis-

tyksen näyttelyihin. Pienempiä näyttelyjä on pi-

detty maaseudulla. Yhdistyksen asioita hoitaa
toimikunta, jossa on 7 jäsentä. Vuosittain yhdis-

tys levittää varojensa mukaan tuotteitaan jäse-

niensä piiriin arpomalla. Arvonta tapahtuu
vuosikokouksen yhteydessä, joka pidetään ennen
toukok. 1 p:ää. Jäsenluku 1915 oli 106 väki

naista ja 614 vuosi jäsentä. Liikkeen kassavaihto
oli Smk. 112,958:69. Valtioapua yhdistys nautti

värjäyslaitosta varten 2,400 mk. ja yleistä toi-

mintaansa varten 3,000 mk. A. B.

Suomenlahden itäosan kalastajain avustus-
seura avustaa Kuokkalan, Terijoen, Uudenkirkon.
Kuolema järven, Koiviston, Johanneksen, Viipu-

rin, Säkkijärven, Virolahden ja Vehkalahden kun-
tien sekä Lavansaaren ja Seiskarin ulkosaarien

talvimerikalastajia hengen ja omaisuuden suoje-

lemisessa heidän elinkeinoansa jäänrepeämäin
synnyttämiltä uhkaavilta vaaroilta sekä edistää

kalastuksen kellitystä ja sen elinkeinollista

\ hteistoimintaa. Se aloitti toimintansa Kuolema-
järven Seivästön kylässä 1903 nimellä ,,Seivästön

avustusseura kalastajille". Laajennettiin 1911 ja

toimii nyk. m. m. 17 alaisensa paikallisseuran

välityksellä. Pelastusasemia on 20, nim. Virolah-

della 3, Säkkijärvellä 1, Koivistolla 5, Kuolema-
järvellä 4, Uudellakirkolla 4, Seiskarissa 1. Kuok-
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kalassa 1 ja Terijoella 1. Kaikilla pelastusasemilla

on kaksi, toisilla kolmekin pelastusvenettä, kaik-

kiaan niitä on 44, sitäpaitsi erityinen kalusto-

rakennus. Kaikki veneet ovat varustetut kolmella

rinnakkaisella raudoitetulla kölillä, jotka jäällä

liikkuessa toimivat jalaksina. Seuran omistamien
pelastusasemien arvo veneineen on n. 45,000 mk.
Yhteensä seura on toiminta-ajallaan (kevääseen

1916 asti) pelastanut 1,456 kalastajaa, 50 hevosta
kuormineen, arvoltaan 22,040 mk., sekä kalastus-

välineitä 80,670 mk. arvosta, joten pelastetun

omaisuuden yhteinen arvo, ihmishenkiä lukuun-
ottamatta, on 102,710 mk. Vv. 1912-16 seura on
nauttinut 10.000 mk:n suuruista vuotuista valtion

apurahaa. Seuran perustaja ja johtavin henkilö

on sen sihteeri opettaja Th. Saxlin. [Suomen
kalatalous, nide 2.]

Suomenlahti (vir. Sonmr-lalit, ruots. Finska
oiken; ven. Finstcij zaliv), Itämeren pohjois-

päästä itään. Suomen ja Viron ynnä Inkerin-

maan väliin pistävä meren osa; sen läntisenä

rajana pohjoisrannikolla on vanhoista ajoista

pidetty Hankonientä, samoinkuin etelärannikolla

Osmu-saarta (Osmussaari, Odensholm). Pituus
n. 4:i0 km. suurin leveys (Haminasta Narvan-
lähteen) n. 120 km, leveys S :n suulla 75 km
ja Porkkalasta Rohu-niemeen (Tallinnan edus-

talla) 52 km; pinta-ala n. 29,500 km2
. Itäpääs-

S. kapenee 10-28 km :n levyiseksi Kronstatin-
lahdeksi ; suurin lahti pohjoisrannikolla on Vii-

purinlahti ja etelärannikolla avoin Narvanlahti.
Pohjoisrannikko on muodoltaan särkynyttä,

täynnä pieniä niemiä ja kapeita lahtia sekä kaut-

taaltaan runsaan ja pirstoutuneen saariston reu-

nustamaa; Viipurinlahden lisäksi ovat huomatta-
vimmat lahdet: Virolahti, Pernajanlahti. Pieni-

Pernajanlahti, Espoonlahti, Pohjan (pitäjän) lahti

y. m. Huomattavimmat niemet ovat: Koiviston-
niemi (Viipurinlahden suulla), Porkkalanniemi
ja Hankoniemi; mainittavimmat saaristot ja

saaret: Koiviston saaristo. Virolahden saaristo

(jossa m. m. Pitkäpaaden vanha satamapaikka),
Haapasaaret, Kotkan saaristo (Kirkkomaansaari,
Kuutsalo y. m.), Sarvisalo, Pellinkin saaristo,

\ essölandet, Emäsalo. Helsingin itäinen saaristo

Degerö, Villinki y. m.), Helsingin läntinen saa-
risto (Drumsö y. m.), Sommaröarna, Porkkalan
saaristo (Räfsö. Svartholmarne, Träskö, Mäki-
luoto y. m.), Bärö. Orslandet, Elgö. Strömsö,
Tammisaaren saaristo (Degerö, Torso, Elgö,

landet, Odensö y. m.). S:n keskiosissa ovat
Suursaari, Tytärsaaret, Lavansaari, Peninsaari
ja Seiskari. — Etelärannikolle ovat luonteen-
omaisia leveät, aukeasuiset lahdet, leveämmät
niemet ja vähäinen saaristo; suurimmat lahdet
^arvanlahden itäpuolella ovat Laukaan- ja Kap-
rionlahdet (joita erottaa toisistaan Kurgalon- ja

Kolkanpäänniemet) ja länsipuolella Munga-laht
(Munkinlahti), Papi-iaht (Papinlahti), Kolga-laht
(Kolkanlahti) ja Tallinnanlahti (niiden välissä

Päris|>ää-, Jumida- ja Rohu-niemet) ; tärkeimmät
saaret Retusaari 1. Kotiin (jossa Kronstatin lin-

noitus), Prangli-saar (VVrangelinsaari), Aegna-
saar (Wulfinsaari) ja Naissaari (Nargo).
S y v y y s s u h t e e t. S:n syvin osa on sen

suulla. Itämerestä S:teen pistävä 80-100 m:n
syvänne, jossa pienemmillä alueilla Osmussaaren
pohjoispuolella syvyys on hiukan yli 100 m:kin.
S:n syvimmät osat yleensä ovat lähellä etelä-

rantaa; niinpä on esim. Kolkanlahden ja Papin-
lahden suilla yli 100 ni:n syvänteitä, kun taas

pohjoisrannikolla, vastaavalla etäisyydellä man-
tereesta ei missään ole tavattu 60 m syvempää
kohtaa. S:n keskiosan syvyys vaihtelee 40-80 m.
Syvin mitattu kohta, 121 m, on Pranglisaaren
ulkopuolella. Suurimmat matalikkoalueet ovat:

suurin osa Kronstatinlahtea ; Laukaanlahdesta
Seiskariin; Kurgalonniemestä pohjoiseen Penin-

saareen ja luoteeseen puoliväliin Tytärsaarta:
Lavansaaren ympäristöt (kaikki 0-20 m:n mata-
likkoja).

S :ssa on Fennoskandian prekambristen vuori-

lajien raja Itämeren-maakuntain sedimenttisiä

siluurisia kerrostumia vastaan. Koko Suonien
rannikko saaristoineen, samoinkuin myös Suur-

saaren mahtava selänne (joka vielä pistää esiin

Tytärsaaressa), on arkeisia (y. m. prekambrisia)
vuorilajeja, kun taas S:n koko etelärannikko on
siluurisia (ynnä kambrisia) vuorilajeja (hiekka-

kiveä, kalkkikiveä y. m.). Retusaari, Seiskari.

Lavansaari, Pieni-Tytärsaari. Pranglisaai i. Nais-

saari y. m. ovat muodostuneet kvartäärisistä

kerrostumista. S:n altaan eteläosan suurempi
syvyys selitetään johtuvan juuri sen perustan
vuorilajeista, jotka eteläosassa pehmeämpinä ovat

olleet alttiimmat geologisten voimien (liikkuvan

maajään y. m.) kuluttavalle työlle, kuin pohjois-

rannikon kovemmat vanhat vuorilajit. Pohjois-

ja etelärannikon geologinen erilaisuus ilmenee

hyvin selvästi niiden jyrkästi toisistaan eroa-

vissa rantamuodoissa (eheän etelärannikon kor-

kea, jyrkkä „glint", silpoutuneen pohjoisranni-

kon „moutonnoidut" kalliot).

Vv. 1889-1912 tehtyjen havaintojen mukaan on

S:n keskiosien kautta (suunnilleen Koiviston

saarten eteläpuolelta Suursaaren ylitse S:n suun

keskustaan) huomattu käyvän maanliikunto-

,, akselin", jossa kohoaminen on -^0; samojen
havaintojen mukaan pohjoispuolella mainittua

..akselia" maa nykyjään kohoaa (Heisin

9 cm vuosisataa kohti. Hankoniemessä 10 cm.

Viipurissa 24 cm) ja kohoamisen korkeus lisään-

tyy säännöllisesti Merenkurkkua kohti (vrt. P o h-

janlahti), eteläpuolella taas on huomattu
maan laskeutuvan (Tallinnan tienoilla lähes

10 cm. Kronstatissa 19 cm vuosisadae

Veden suolanpitoisuudesta, lämmöstä y. m. ks.

Itämeri.
Eläimistöstä mainittakoon, että kalasto

on pääasiassa samanlainen kuin mal
silakkaa lukuunottamatta varsinaiset meril

kuten turska ja kampela. ovmI i -linnuil-

leen Kotkan ja Suursaaren tienoille idässä;

varsinaisen kalastuksen esineinä ne ovat kuiten-
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kiii vain S:n länti ii a. Silakka sen

hjaan on koko S:ssa yleinen; erityisesti on auo

riiattava sen (ja kuoreen) suurenmoinen talvi-

kalastus s. ii itäosassa. Koko S:ssa on yleinen

kiehkuraishylje, harmaa hylje on yleensä harvi

aaisempi; hylkeenpyynti on suurin Viipurin

nis>ä.

s : n liike ii ii e in e rkil y s on suhteellisesti

paljoa suurempi kuin Pohjanlahden, johtuen s mi

rantamaiden paljoa taajemmasta asutuksesta ja

niistii Buurista vesiteistä, jotka S:een johtava!

(Neva, Saimaa, Kymijoki). S:n laivaliikenne ja

kauppa perustuva! kuitenkin suurimmaksi osaksi

tuontiin (teollisuudentuotteita, raaka- ja ravinto

lineila y. m. s.) suuria kulutuskeskuksia (Pieta-

ria, Helsinkia ja Tallinnaa) varten. Vienti käsit-

tää etupäässä puutavaroita ja paperituotteita

Suomesta i [votkasta, Viipurista y. m.) sekä puu-
tavaroita Pietarista, Iisaksi viljaa Pietarista ja

Tallinnasta, voita Hangosta y. m. Vientitavarat

ovat kuitenkin niin paljo tilaaottavampia kuin
tuontitavarat, että satamiin saapuneissa aluksissa

yleensä on enemmän painolastissa kulkevia kuin

lähteneissä. Useista satamista on säännöllinen

laivaliikenne varsinaisen Itämeren satamiin

(Tukholmaan, Riikaan, Stettiniin, Kööpenhami-
naan y. m.) sekä myös Länsi-Euroopan suurem-
piin satamakaupunkeihin. S:n omien satamien
välinen liikenne on hyvin vilkasta, mikäli kysy-

myksessä on liikenne pitkin rannikkoa (halkoja,

hiekkaa, tiiliä, kiveä, elintarpeita y. m. Pieta-

riin, Helsinkiin. Tallinnaan y. m. kaupunkeihin),
ota vastoin liikenne pohjois- ja etelärannikon
välillä on vähäisempi (verraten vilkas Helsingin
ja Tallinnan välillä), jääesteet keskeyttävät tal-

visin liikenteen kaikissa satamissa (lukuunotta-

matta erikoisen suopeita talvia, jolloin Helsingin

ja joku etelärannikon satamista voi pysyä auki),

paitsi Hangossa, jossa valtion jäänmurtajat pitä-

vät sataman kautta v:n auki. Purjehduskausi
kestää muuten lännessä 9-10, idässä 7-8 k. Laiva-
liikennettä haittaavat vielä rajut syysmyrskyt
-ekä vesien kari- ja matalikkorikkaus. Laiva-
reittien turvaamiseksi S:ssa on n. 30 loistoa ja

loistolaivaa. — Vilkasliikenteisimmät satamat
Suomen puolella ovat Viipuri (suoranaisessa ulko-

maisessa merenkulussa 1913 selvitettiin 0,» milj.

rek.-ton. netto). Helsinki 0.7s milj. rek.-ton.) ja

Kotka (0.56 milj. rek.-ton.). Venäjän puolella Pie-

tari ynnä Kronstatti (4,u; milj. rek.-ton. 1912) ja

Tallinna (0.8 milj. rek.-ton. 1912). [W. Ramsay,
..Suomenlahden ja Laatokan syvyyskartta" (Suo-

men kartasto [1910], N:o 11, siv. 1-12; E. Blom-
qvist ja H. Renqvist, „Vedenkorkeushavaintoja
Suomen rannikoilla" (Hydrografisen toimiston
tiedonantoja I. 1914).]

L. II in n. I. V-s. d- E. E. K.
Suomen lainopillinen yhdistys, perustet-

tiin 1862 yhdyssiteeksi lakimiesten kesken. Jul-

kaisee v:sta 1865 aikakauskirjaa ..Tidskrift,

utgifven af Juritliska föreningen i Finland",
jonka liitteenä seuraa selonteko senaatin tuomi-
oista ja päätöksistä (ks. Prejudikaatti).
Jäsenluku (1915) 523 henkeä. Haaraosastoja
hovioikeuskaupuugeissa. El. K.
Suomen lakkovakuutusyhtiö ks. T y ö 1 a k k o-

vakuutus.
Suomen lasiteollisuus-o.-y. ks. Rauma,

palsta 1563.

Suomen laulu, l Qvantenin runoilema ja Pu
ciuksen säveltämä isänmaallinen laulu. Sen jalo

piirteinen sävelmä ei ole vailla erikoista suoni

kansallissävyä ; sen johdosta se herätti aikoinaai,

eritj i -iä huomiota. — 2. Suom. valiokuoro, lleikk

Klemetin perustama 1900. Aluksi laulukunU
tuimi mieskuorona, multa laajeni sekakuorok-
l!)ii7. Jo ensi vuosinaan S. 1. esiintyi myös uiko
mailla, lehden konserttimatkoja Skandinaavia]
maihin 1900 sekä Saksaan, Hollantiin, Belgiaan
Tanskaan ja Ruotsiin 1901. Sittemmin seurasi

vai matkat Saksaan, Unkariin ja Pietariin 1904
sekä Englantiin (ja samalla Ruotsiin, Tanskaai.
ja Saksaan) 1913. Joka kerta ja kaikkialla laulu

kunl.i -ai ansaittua tunnustusta arvokkaimpiei.
arvostelijain puolella. Kotimaassa S. 1. on esit

tänyl useita laajoja klassillisia teoksia, (Bach
E-molli-messu, Magnificat, kantaatteja ja motet
teja; Händel: Messias; Mozart: Requiem; Haydn
Luominen

;

Liszt: Missä solemnis ja Missä oho
ralis). Erityisesti S. 1. on myös vaalinut polyfo

riista a eappella-tyyliä (Lasso, Palestrina, Bruek
ner) sekä entisaikaisen suom. musiikkikäytänuöi
muistomerkkejä (Pias cantiones y. m.). Kaikki
esitykset on laulettu joko suomen tahi latinaii

kielellä. Sitävarten on kuoro toimittanut tyylil

lisesti ja kielellisesti hyviä suomennoksia useist*

vieraskielisistä sävelteoksista. Kotimaista sävel

tuotantoa S. 1. on tukenut avustamalla laajojen

ja vaativien sävellysten ensiesityksissä (Kuulan jo

Madetojan kantaatit, Krohnin „Ikiaartehet" \

m.) ja julkaisemalla kustantamaansa kuorolaulu
sarjaa (..Suomen laulun ohjelmisto"). V:sta 190s

S. 1. on suorittanut valtiopäiväjumalanpalvelus
ten musiikillisen puolen, v:sta 1909 avustanut
oopperaesityksissä (Pacius : Kaarle-kuninkaan
metsästys; Launis: Seitsemän veljestä y. m.) ji.

v:sta 1910 esiintynyt sinfoniakonserttien vokaali

ohjelmistossa (Parsifal y. m.). V:sta 1913 kuoro
on toimeenpannut laulunopetuskursseja jäsenil

leen. Alusta pitäen on esityksissä pyritty puhdas
vireisiin sointusuhtcisiin. Tätä varten on laulu

kunnan johtaja kehitellyt itsenäisen akustisen jäi

jestelmän ja sen pohjalla laatinut erityisiä sa

velpuhtausharjoitelmia 1. kuoroetydejä. [Klemetti
„Ohjeita sointupuhtauden harjoittamiseksi kuoro
laulussa", (1913).] /. K.

Suomen leimakonttori ks. Leimako n t

tori.
Suomen liikeapulais-yhdistysten liitto k s

K a u p p aa pulaiset.
Suomen liikemiesten kauppa-opisto k^

Kauppaoppilaitokset.
Suomen liikemies-yhdistys, per. 29 p. mar

rask. 1896, kaupallisia ja muita yleistaloudellisin

edistyspyrintoja harrastava vapaa liikemiesseun,

Se on perustanut Suonien liikemiesten äänenkan
uittajan ,,Kauppalehden" (1897), ylläpitää (v:sta

1902) Helsingissä liikeapulaisten iltakursseja. Pam
(1898) alulle valmistavat työt suom. liikesanas-

ton aikaansaamiseksi. Yhdistys on perustanut

(Lahteen ja Haminaan 1902, Kotkaan 1903, Lap
peenrantaan 1905, Turkuun 1906 ja Vaasaan 1908

haaraosastoja, joista useimmat ovat sittemmin
muodostuneet itsenäisiksi yhdistyksiksi. S. l.-y.

on herättänyt monia, etupäässä liikealaa koske

via kysymyksiä (tulliluotosta, kauppatuomioistui
mistä, ulkomaisten kauppamatkustajain verotta

misesta, kaupallisesta tiedonantotoimistosta, akor
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tS.H.) huomen lähetysseuraa talo Helsingissa.

dist;t konkurssin ulkopuolella, kirjanpitovelvolli-

suudesta, vekselitunnusteen hankkimisesta postin

kautta, konkurssilainsäädännön tarkistamisesta,

kauppakatsausten ajoittaisesta julkaisemisesta,

osakeyhtiöiden hallintotavan uudistamisesta y.

m.), joista useat ovat yhdistyksen esityksestä ol-

leet Suomen kauppiaskokouksen käsiteltävinä ja

toiset jo saaneet käytännöllisen ratkaisunkin.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli ensimäisen toiminta-

vuoden lopussa 105, 1906 120 ja 1916 241. O. L-e.

Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
ka. Luterilainen evankeliumiykdis-
' y s.

Suomen lähetysseura on maamme vanhin ja

suurin sekä ainoa virallisesti tunnustettu järjestö

lähetystyötä varten. Lähetysaate oli voittanut

virallisen vastustuksen, ja riemujuhlassa 18 p.

kesäk. 1857 ev.-lut. kirkkomme tunnusti evanke-
liumin levittämisen kuuluvan elintoimintaansa.
Turun tuomiokapitulin ehdotuksesta senaatti

määräsi, että silloin ja vastedes vuosittain oli

k;tikissa kirkoissa koottava kolehti pakanain
keskuudessa harjoitettavan lähetystoimen hy-

väksi. Kolehti teki 4,310 ruplaa, ja silloin tuli

tarpeelliseksi oman lähetysseuran perustaminen
kirkon elimeksi lähetysvarain hoitamista ja

käyttämistä varten. Yhteensä 71 henkilön puo-
lesta asiassa tehdyn anomuksen johdosta hallit-

sija hyväksyi 6 p. lokak. 1858 seuran perusta-
ni, kuitenkin ehdolla, ettei sen toiminta saisi

ulottua keisarikunnan alueelle, ja senaatti sai

tehtäväkseen sille jätetyn ehdotuksen perustuk-
sella vahvistaa ja laatia säännöt tulevalle seu-

nille. Lopullinen vahvistus tapahtui 28 p. lokak.

1858, perustava kokous pidettiin P. Henrikin
päivänä, 19 p. tammik. 1859.

Aluksi seura toimi suurten saksalaisten seuro-
jen apuseurana. Mutta jo 1862 perustettiin oma
lähetyskoulu, jonka ensimäiset 5 oppilasta piispa
F. L. Schauman senaatin määräyksen nojalla

10 p. kesäk. 1868 vihki lähetyssaarnaajiksi. Jo
-4 p. kesäk. 1868 nämä lähtivät seuran valitse-

malle lähetysalalle a m b o-h e i m o j e n (ks.

Ambomaa) luo Lounais-Afrikkaan, saapuen
perille 9 p. heinäk. 1870. — Lähetysala oli kau-
kana sisämaassa ja alkuvaikeudet olivat muutoin-
kin varsin suuret. Vasta 6 p. tammik. 188:'. voi-

tiin siellä toimittaa ensimäinen kaste. Mutta sit-

temmin on työ tasaisesti edistynyt, niin et t il

1913 siellä työskenteli neljän heimon alueella

H. IX. Painettu sVj.16.

9 pää- ja 33 sivuasemalla 11 lähetyssaarnaajaa,

11 naislähettiä (niistä 1 lääkäri) ja 11 lähetys-

saarnaajanvaimoa. Kristittyjen luku oli 2,873,

kouluissa oli 2.984 oppilasta ja lähetyksen sai-

raalassa hoidettiin 207 potilasta, paitsi poli-

kliinillisiä tapauksia. Myöskin on siellä toimi-

massa seminaari opettajain kasvattamiseksi ambo-
Iäisten keskuudesta. — V. 1901 seura aloitti

työn myöskin Kiinassa. Työalaksi valittiin

1903 alussa Lin piiri, Hunanin maakunnassa.
Jo 13 p. marrask. 1904 toimitettiin ensimäiset

kasteet. Nyt on siellä työssä 4 pää- ja 32 sivu-

asemalla 9 lähetyssaarnaajaa, 6 naislähettiä ja

9 lähetyssaarnaajanvaimoa. Kiinalaisia avustajia

on 69. Kristittyjen luku 1 p. tammik. 1916 oli

yhteensä 877. Kouluissa oli 509 opp. Paitsi

kansakouluja on Tsingsissä 3-luokkainen keski-

koulu, ja Sekovssa on seuralla kolmen muun
luterilaisen lähetyksen kanssa yhteinen pappis-

seminaari, jonka ensimäiset oppilaat valmistui-

vat 23 p. kesäk. 1916. — Lähetystyön aloitta-

minen Kiinassa teki naislähettien valmistamisen

välttämättömäksi. Sentähden perustettiin v. 1906

naislähetyskoulu, jonka kurssit kestä-

vät 2 vuotta. Pyrkijöiltä on vaadittu vähintään

kansakoulunopettajaseminaarin tahi 5 luokkaisen

tyttökoulun tiedot.

V. 1863 olivat seuran säännöt laajennetut

käsittämään myöskin j uutalaislähetystä,
mutta työ supistui pieniin avustuksiin erinäisille

yksityisten tai ulkomaalaisten seurain aloitta-

mille toimintahaaroille. Sittemmin ylläpidettiin

Helsingissä 10 v. lastentarhaa juutalaisten lap-

sille. Vasta 1912 ryhdyttiin laajempaan työhön

Czernovitzissa, Bukovinassa, jossa 1 pappi ja

1 diakonissa työskentelivät elokuuhun 1914 asti,

jolloin alkanut sota työn keskeytti.

Vihdoin on sisälähetys saanut melkoisen

sijan seuran työohjelmassa. Useat lähetysseuran

johtohenkilöt olivat alusta alkaen omistaneet

paljon aikaa ja varojakin erinäisiin sisälähetys-

haaroihin, kodeissa käynteihin, hengellisten kir-

jain levittämiseen, Siperian sm.m. vankien tilan

auttamiseksi. Kun hallitus oli kieltänyt erityi-

sen sisälähetysseuran peru I
unisen, tehtiin

I

tysseuran sääntöihin 1865 lisäys, joka oikeutti

seuran vastaanottamaan varoja myöskin kristil

lisen hartauskirjallisuuden levittämiseen. Tästä

on alkanut sangen vilku tnnusliike (1915

painettiin 30 teosta, yht. 164.600 kpl.), jota nyt
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hoidetaan 100,000 mk:n liikepiläomalla, sekä

ympäri maan, erittäin Ben pohjoisosiin, ulottuva

äaarnatoiminta, mikä kuitenkin on ollul lähei'

äesti yhdistetty lähetysharrastuksen edistämiseen.

V, 1915 tähän seuran työhön otti osaa 18 papiksi

vihittyä ja 10 maallikko aarnaajaa. Hartaushet-

kien luku oli ii. 2,350.

Lähetysseuran lähimmässä johdossa on ollut

lähetysjohtaja. Virkaa oval hoitaneet

K. .1. G. Sirelius 1859-76, (.'. i
:

lottennan 1870-9Ö,

a. Hirn L895-97, Joos. Mustakallio 1897-1913 ja

v.sta 1913 Matti Tarkkanen. Johtokunnan
puheenjohtajina ovat toimineet, pieniä väliaikoja

lukuunottamatta, G. M. Wennerberg, il. Räbergh
ja K. Hermanson. Toimipaikkana on koko ajan

ollut Helsinki.

Sekä lähetyskoulu että seuran toimisto olivat

sijoitetut vuokrahuoneisiin aina vuoteen isin

asti, jolloin ostettiin oma talo Vuoriniiehenk. 17

ja Tähtitornink. 18. Jälkimäiselle tontille raken-

nettiin 1900 vapaaherra K. A. Wreden piirus-

tusten mukaan rukoushuone, n. s. Lähetyskirkko,
sekä huoneistoja lähetyskoulua. seuran toimistoa

ja toimihenkilöitä varten. Rakennusta jatkettiin

1905-06 viereiselle tontille naislähetyskoulua,

kokoussaleja y. m. varten. Talon kirjanpitoarvo

on 587,000 mk., josta velkaa n. 348,000 mk.
Seuran ulkonaisen järjestyksen suhteen tapah-

tui suuri muutos 16 p. toukok. 1906, jolloin pai-

kallisyhdistysjärjestelmä perustettiin. Vuosi

kokouksissa siirtyi täten päätösvalta jäseniltä

edustajille. Paikallisyhdistysten luku on tätä

nykyä 88, ja niissä on jäseniä ylit. n. 6,300.

Seuran rahallinen kannatus kotimaassa kasvoi

aluksi sangen hitaasti. Vuotuiset lahjoitukset ja

kolehdit, jotka 1860-luvulla harvoin olivat

20,000 mk. suuremmat, nousivat vasta 1890-

luvulla 100,000 mk:aan. Sittemmin ovat tulot

ja menot ripeästi kohonneet. V. 1915 tekivät

lahjatulot kaikkiin eri lähetystarkoituksiin

417.195 mk. Sam. v. se käytti lähetysalalle Afri-

kassa 139,233 mk., lähetysalalle Kiinassa
129,700 mk., lähetyskouluihin ja muihin yleisiin

lähetysmenoihin 30,998 mk., eläkkeisiin 2,415 mk.,

saarnatoimintaan kotimaassa 80,035 mk. ja eri-

näisiin hoito- ja hallintokustannuksiin 43,195 mk.

f,.Suomen lähetyssanomat" (1859-1916) ; U. Paunu,
,,Suomen pakanalähetvstoimi" (1908, 1909), Vuosi-

kertomukset 1859-1915.J .V. T.

Suomen lääkintälaitos huolehtii maan tervey-

denhoidosta sen laajemmassa merkityksessä.

S. 1 :ta johtaa 1 ä ä k i n t ii h a 1 1 i t n s (ks. t.)

.

Sen valvonnan alla toimivat maan lääkärikunta,
sekä varsinaiset lääkärit ja hammaslääkärit
että eläinlääkärit, sairaanhoitolaitokset, varsinkin

valtion, osaksi myös kuntain ja yksityisten sai-

raalat, apteekit, sairaanhoitajat, kätilöt, rokotta-

jat y. m. Yleisen terveydenhoidon huolehtimista

ja edistämistä varten maa on jaettu 53 piiriin,

joissa piirilääkärit (ks. t.) valvovat tähän
kuuluvaa toimintaa. Osa piirilääkärin tehtäviä

on kaupungeissa kaupunginlääkäreillä
(ks. t.). joita on (1916] kaikissa maan kau-

pungeissa paitsi Mikkelissä, Kemissä ja Iisal-

messa; ensinmainittuun on kuitenkin tällainen

virka perustettu. Näiden lääkärien apuna ovat

kaupungissa terveydenhoitolautakun-
nat, joita maalaiskunnatkin, jos pitävät sitä tar-

peellisena, voivat asettaa valvomaan terveyden

hoitoa mutta muuten Be on kunnallislautakun-
tien (ks. t.i tehtävä Paitei yleistä terveyden
hoitoasetusta ii p:lttt jouluk. 1879, [ota tervey-

denhoitoon nähden on koko maat > eurattavo

on olemassa paikallisia, kaupunkia, kauppalaa,
taa |a\ äkistä J

luly-kuntaa tahi maalaiskuntaa kos-

kevat erityiset terveydenhoito-ohjesäännöt, joissa

annetaan tarkempia, paikkakunnan erityisiin

oloihin soveltuvia määräyksiä paikkakunnan li

reydenhoitoviranomaisista, asunnoista ja työpai

koista sekä puhtaanapidosta, ravintoaineiden y. m.
tavarain valmistuksesta ja myynnistä, hautaus-
maista, ja ruumiiden hautaamisesta sekä toimen
piteistä, kulkutauteja ja keuhkotautia vastaan.

Tarttuvien tautien levenemisen vastustamiseksi

on olemassa erityisiä asetuksia, m. m. koleran,

isonrokon ja sukupuolitautien suhteen. Ruttoon
nähden ei ole suomalaista kansainvälistä 3 p.

jouluk. 1903 tehtyä terveysliittokirjaa täydentä
viä säännöksiä (ehdotus on tekeillä). Koleran
(ks. t.) vastustamiseksi on seurattava 9 p. elok.

1893 annettua asetusta, jota täydentää 20 p. huh-

tik. 1909 annettu senaatinpäätös. Nämä mää
räykset saatetaan tarvittaessa osaksi tai koko-
naan voimaan. Niiden mukaan järjestetään

valtion kustannuksella maan uhatulle rajalle ja

suurempiin liikekeskuksiin kolerantarkastusase-

mat lääkäreilleen ja sairashuoneineen, joten maa-
han tulevat alukset ja maaliikenteessäkin käy-

tetyt kulkuneuvot sekä matkustajat ja tavarat

voitaisiin tarkastaa liikenteen siitä mainittavassa

määrässä häiriytymättä; terveiden eristys ja

jälkitarkastus ei tule kysymykseen. Mutta sairas-

tuneet ja sairaaksi epäillyt ovat heti erotet-

tavat, minkätähden kunnatkin ovat velvolliset

tarpeen vaatiessa ylläpitämään vaikkapa useam-

piakin pieniä sairaaloita. — Isonrokon (ks. t.)

levenemistä estää pakollinen rokotus
(ks. t.). joka on säädetty valtiopäiväin hyväk-
symässä asetuksessa 17 p:ltä jouluk. 18.83. Hel-

singissä on valtion ylläpitämä rokkoaineenväl-

mistuslaitos; rokotuksen toimittamisesta huoleh-

tii kunta valtion viranomaisten, lähinnä piiri-

lääkärin valvonnan alaisena. Kunta on nim. vel-

vollinen ottamaan palvelukseensa asianomaisesti

hyväksyttyjä rokottajia, ja kuntien viranomai-

set huolehtivat siitä, että lapset, ennenkuin ovat

täyttäneet 2 v., tuodaan rokotettaviksi. Ainoas-

taan Lapinmaassa on valtion palkkaamat rokot-

tajat. Rokotusta saavat toimittaa lääkärit ja hen-

kilöt, jotka lääkärin antaman todistuksen mu-
kaan ovat oppineet sitä tekemään. — Suk u-

puolitautien vastustamisesta mää-
rätään 28 p. toukok. 1894 annetussa asetuk-

sessa, jonka mukaan ammattihaureuden har-

joittajat jollakin paikkakunnalla voitiin asettaa

poliisivalvonnan alaisiksi. Sitä tapaa käytet-

tiinkin v:een 1907, jolloin määrättiin, että niissä

kaupungeissa, joissa ohjesääntöinen haureus oli

järjestetty sisäänkir joituksineen ja säännöllisine

ennakkotarkastuksilleen, oli saatava uudet johto-

säännöt. Niiden mukaan uskottiin terveydenhoito-

viranomaisille ne tehtävät, jotka tässä suhteessa

ennen olivat olleet poliisien asiana (ks. Pros-
titutsioni). Näihin tauteihin sairastuneista

huolehtii valtio, jolla on melkeinpä jokaisessa

varsinaisessa sairaalassaan erityisiä osastoja

sukupuolitautia potevien henkilöiden hoitamista

varten, ja valtion asiana on myös tarpeen vaa-
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tiessä huolehtia ylimäii riii-sten veneeristen sai

raalain avaamisesta. Näiden sairaspaikkojen

luku on iiiMiii sekä varsinaisissa että ylimaa-

riisissä sairaaloissa yhteensä n. 1,200. — Tu-
berkuloosin vastustamistyötä ei ole avus-

tamassa mikään asetii>. jonka unikaan olisi toi-

mittava eik.i valtio toistaiseksi ole sanottavass:\

määrässä mukana tässä työssä. Asetusehdotuksia

OD kyllä tehty, mutta toistaiseksi ei ole vielä mi-

tään vahvistettu, ja eduskunnan laajakantoiset

päätökset tässä suhteessa oval vain osaksi toteu-

tuneet. Lääkintähallituksen toimesta on jul-

kaistu ilmaiseksi jaeltavia kirjasia, mutta var-

sinaisesta kansan herättämiä- ja valistamistyöstä

huolehtivat 1906 ja 1907 muodostuneet ..Keräys-

toimikunta vähävaraisten keuhkotautisten hy-

väksi" ja ..Tuberkuloosin vastustamisyhdistys".

joita valtio kuitenkin on avustanut satoihin

tuhansiin markkoihin nousevilla apurahoilla.

Suuret, jo 1903 avatut Nummelan ja Takahar-
jun keuhkotautiparantolat, jotka ovat valtion

apua nauttivien yhtiöiden ylläpitämät, ovat

osoittaneet, että parantolahoito sopii meidänkin
ilmanalassa, ja siellä saavutetut tulokset ovat

olleet kehoituksena valtiolle ryhtyä perustamaan
kansanparantoloita. Kuortaneelle onkin ollut tar-

koitus rakentaa tällainen parantola, johon pii-

rustukset ja kustannusarviotkin olivat valmiina,

mutta tuuman toteuttaminen on jäänyt toistai-

seksi. Osaksi yllämainittujen ,,Keräystoimikun-

nau" ja ..Tuberkuloosin vastustamisyhdistyksen"
osaksi paikkakunuallisten harrastusten ja yksi-

tyisten uhraavaisuuden avulla on, paitsi useiden

kaupunginsairaalani yditeydessä olevia keuhko-
tautiosastoja, syntynyt erityisiä keuhkotautisai-

raaloita t. parantoloita Ruovedelle, Sysmään
(Ainola-parantola). Hämeenlinnan lähelle (Sai-

rion-parantola), Iisalmeen, Kurikkaan, Kalajoelle,

Sortavalaan, Porvooseen, Kotkaan. Helsinkiin.

Tarinaharjulle (Kuopion lähellä), Sipooseen (Hel-

singin diakonissalaitokseen kuuluva Kotivallin

parantola), Alavudelle, Hangon lähelle (Ljungbon
parantola), Kauttuaan, Normarkkuun, Vöyriin
ja Oulaisiin. Huoltoloita, joiden yhteydessä usein
on parantola, on m. m. Helsingissä, Turussa, Vaa-
sassa, Kuopiossa. Iisalmessa, Kruunupyyssä ja

Teuvalla. Lapsuudessa esiintyvän tuberkuloosin
hoitamista varten on yksityisen, valtion avusta-
man yhdistyksen ylläpitämä. Hangon läheisyy-
dessä sijaitseva Högsandin parantola, joka on
auki vain kesäisin, sekä Suomussalmen lasten-

parantola, Pitäjänmäen lastenkoti ja Lohjan
kouluparantola. Nastolassa ou lepokoti naisille,

tuberkuloosi näyttää uhkaavan (vrt.

Keuhkotauti). — Eläintuberkuloosin hävittä-
miseksi ovat karjanomistajat oikeutetut saamaan
karjansa tutkituksi valtion kustannuksella, ja

i,\ styrätautisen karjan tuonti maahan on kielletty.

Lasten terveyden suojelusta tarkoitta

vat erinäiset avioliiton rajoitukset, joista mai
uittakoon, että avioliittoon ei saa mennä ennen
kuin mies ou täyttänyt 21 v. ja nainen 17 v.

Koulujärjestyksissä annetaan m. m. määräyk
terveydellisistä oloista kouluhuoneistoissa,

koulutöiden järjestämisestä y. m. Muutamissa
kaupungeissa on erityisiä k o u 1 u 1 ä ä k ä r e i 1 ii

ivrt. myös S u o j e 1 u s k a s v a t us). Elinkeino-
lais>a on määräyksiä tehdastyöläisten alimmast i

ikärajasta, lasten työajasta ja yötyöstä. Vaa

rallisinimissa teollisuuksissa, kuten kaivostöisSä,

kivilouhimoissa y. m., ei ia ollenkaan käy
lapsia työssä. T y ö v ii e nsuojeluslaise 8

4 p:ltä huhtik. 1914 annetaan määräyksiä työ

huoneiden ilmavuudesta y. m. terveyshoidolli-

sista oloista, erinäisten työkoneiden varustami-
sesta siiojeluslaittoilla y. m. Työväensuojetlus
toimenpiteiden valvomiseksi on erityisiä ammatti
tarkastajia. — Työväenvakuutukseen nähden on
olemassa vain pakollinen tapaturmavakuutus
v:sta 1S9S alkaen. Sairas-, työkyvyttömyys ja

vanhuusvakuutusta hoitavat työväestön vapaa
ehtoiset apukassat. V. 1914 eduskunta, päätti

viimemainittujen vakuutuslajien aikaansaami-
seksi varata 4 milj. mk. Suomen pankin käyttö
varoista.

Varsinaisen sairaanhoidon toimit

tavat lääkärit, joita ovat varsinaiset läiikärit,

hammaslääkärit ja eläinlääkärit (ks. n.) sekä

sairaanhoitohenkilökunta, mihin luetaan sairaan-

hoitajat, kätilöt, rokottajat y. m. s. Kaikki he

harjoittavat ammattiaan joko yksityisesti tai val-

tion, kuntain, yhdistyksien tahi yhtiöiden pal-

veluksessa. Varsinaisten suomalaisten lääkärien

luku oli v:n 1916 alussa 633. Valtion palveluk-

sessa ovat piirilääkärit, valtion s a i r a a-

1 a i n lääkärit ja ne a 1 u e 1 ä ä k ä r i t, jotka

toimivat erinäisissä Pohjois-Suomen kunnissa,

joissa lääkärien tarve on välttämätön, mutta
missä kunnilla ei ole varoja palkata omia lääkä-

reitä. Sellaisia lääkäreitä on nyk. 7, nim. Ina-

rin ja Utsjoen kunnilla. Kuolajärvellä, Muonion-
niskan ja Enontekiön kunnilla, Turtolan, Ylitor-

nion ja Kolarin kunnilla. Sodankylässä, Kuusa-
mossa sekä Hyrynsalmen, Suomussalmen, Puo-
langan ja Ristijärven kunnilla. Sitäpaitsi on
valtion palkkaamia vankilan- ja rautatie-
lääkäreitä. Useimmilla kaupungeilla on 1

ä 2 kaupunginlääkäriä, jotapaitsi suu-

remmissa kaupungeissa on vielä erityisiä sai-
raala- ja aluelääkäreitä. Maalaiskuntien
palveluksessa on tav. vain yksi lääkäri, k u n-

nanlääkäri, joka myös on kunnassa mahdol-
lisesti olevan sairastuvan lääkärinä, Kunnanlää-
kärien virkatehtävistä ei nyk. ole mitään muita
yleisiä määräyksiä kuin ne, mitkä on asetettu

kunnille apurahoja annettaessa, missä m. m. sa-

notaan, että ..kunnanlääkärien tulee niissä teh-

tävissä, jotka hänelle uskotaan tai muuten ovat

hänen toimitettaviaan, noudattaa voimassaole-

vaa piirilääkärien ohjesääntöä ynnä muita asiassa

annettuja tai vastedes annettavia määräyksiä,
etenkin kunnanlääkärilaitosta koskevia, piiri

lääkärien velvollisuuksien tulematta tällaisen lää

kiirin kautta mitenkään muuttumaan tai vähe

nemiiiin". Tekeillä on uusi asetus, jossa m. m.

on ehdotettu, että kunnanlääkärit, jotka nyk.
useissa tapauksissa voidaan sanoa irti viroistaan

asetettaisiin vakinaisesti toimiinsa ja heille taat

täisiin eläke, jolloin he myös saisivat laajempia

tehtäviä yleisen terveydenhoidon suhteen. Kunnari

lääkäripiirien luku on nyk. Iiiw käsittäen

yhteensä 239 kuntaa. Erinäisillä suuremmilla

tehtailla on omat lääkärinsä huolehtimassa työ

väestönsä sairaanhoidosta. V:sta 1914 on nai-

silla oikeus päästä kaikkiin valtion lääkäri

virkoihin samoinkuin miehillä. Hammaslääkärien
luku cdi v:n 1916 alussa 163, ne harjoittavat

ammattiaan yksinomaan yksityisinä henkilöinä.
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Sairaalat oval valtioa, kunnan ja yksi-

tyisten sairaaloita. Paitsi varsinaisia sairashuo-

neita "ii vielä erikoisia tauteja varten sairas

loita, kulin ku[i|iatauti.-.airaalat, kulkutautisai-

raalat, sairaalat spitaalitautisia varten, paranto-

lat keuhko-, risu- ja kaatuvatautisia sekä juoppo-

sairaita varten, mielenvikaisten sairaalat ja hoi-

tolat, synnytyslaitokset sekä Lepokodit toipuville

ja heikkohermoisille.
Varsinaisia sairaaloita on valtiolla jokaisessa

lääniä pääkaupungissa: n. s. 1 ään i n s ai r as-
li u o n e e t (ks. t.). Vaasan lääninsairaala ei kui-

tenkaan nyk. ole itse kaupungissa, vaan entisessä

Vaasan kaupungissa ja nimitetään Mustasaaren
lääninsairaalaksi. Uudenmaan 1 luiun Lääninsairaa-

lana toimii Helsingin yleinen sairaala, joka on
jaettu eri osastoihin, niissä hoidettavien erikois-

i antien mukaan. Sen tarkoituksena on myös olla

tulevien lääkärien opetuslaitoksena. Paitsi läänin-

sairaaloita on valtiolla useassa kaupungissa, jopa
maaseudullakin suuremmissa keskuspaikoissa,

yleisiä sairaaloita, jotka yleensä ovat
lääninsairaaloita pienemmät, mutta niissä hoide-

taan samanlaisia sairaita kuin lääninsairaaloissa.

Sellaisia on Loviisassa, Godbyssä Ahvenanmaalla,
Porissa, Tampereella, Sortavalassa, Savonlin-

nassa, Joensuussa, Nurmeksessa, Jyväskylässä.

Torniossa, Kajaanissa, Rovaniemellä, Sodan-
kylässä, Muonioniskassa ja Inarissa. Vielä on
valtiolla sairaala rautatieläisille Helsingissä ja

pieniä sairaaloita on vankiloiden yhteydessä.

Orihvedellä on valtiolla erityinen lepra- 1. spi-

taalitautisten sairaala. Ainakin suurimmilla
kaupungeilla on omat varsinaiset sairaalansa,

kaupunginsairaalat; kaikki kunnat
saavat itse huolehtia kulkutautien hoidosta,

jonka tähden useilla on omat kuume- t. kulku-
tautisairaalansa. Kunnaulääkärilaitoksen ke-

hittyessä on myös syntynyt maalaiskuntiin n. s.

kuntain sairastupia. Ne ovat paikoittain

kehittyneet n. 15 paikkaa käsittäviksi pie-

niksi sairaaloiksi, joissa hoidetaan kaikenlai-

sia varsinaisen sairaalan alaan kuuluvia sai-

raita. Useiden maalaiskuntien ja kaupunkien
vaivaistaloissa on, paitsi asetuksen mukaisia
mielivikaisosastoja, myös pienempi sai-
raalaosasto vaivaistalon sairaita ja kivu-

loisia holhotteja varten. Useilla tehtailla on myös
omat sairaalansa työväestöänsä varten. Suurim-
missa kaupungeissa on yksityisiä sairaa-
loita, joissa lääkärit voivat hoitaa yksityis

sairaitaan.

Mielisairaiden hoidosta säädetään
28 p. toukok. 1889 annetuissa asetuksissa. Val-

tion mielisairaalat ovat jaetut kolmeen ryhmään.
Vastaanottolaitokset lääninsairaalani yhteydessä

(ei Helsingissä, Kuopiossa eikä Hämeenlinnassa),

keskuslaitokset, joita on 3 (Helsingissä

Lapinlahden, Tampereen lähellä Pitkänniemeu ja

Kuopion lähellä Niuvanniemen keskuslaitokset)

sekä turvalaitokset Käkisalmessa ja Seilin

saarella Nauvon pitäjässä. Vastaanottolaitoksiin

ja osaksi keskuslaitoksiin otetaan äskettäin sai-

rastuneita mielisairaita, keskuslaitoksissa ja

turvalaitoksissa hoidetaan parantumattomia mieli-

sairaita.. Nämä laitokset eivät kuitenkaan riitä

sellaistenkaan mielisairaiden hoitoa varten, joita

pitäisi hoitaa sairaaloissa, sillä n. 40 % mieli-

sairaita on vielä vailla paikkaa. On myös ollut

tarkoitus parantaa mielisairaiden hoitoa, vaikka
llilis valmistuneen komitean mietinnössä ehdote-

tut uudistukset ovat vielä suurimmaksi osaksi

toteuttamatta. Turun kuritushuoneen yhteydi
on mielisairasosasto, joka on perustettu sellais-

ten vankien hoitoa varten, joita kohtaa mieli

sairaus silloin, kun nämä ovat maan vankeus
laitoksissa kärsimässä heille tuomittua vapaus
rangaistusta. Paitsi vaivaistalojen yhteydessä
olevia mielenvikaisosastoja on muutamilla kun
nilla, kuten Helsingin, Turun, Tampereen ja

Viipurin kaupungeilla, omat mielisairaalansa.

Useat kunnat liittyvät nyk. yhteen ylläpitääk
seen mielisairaaloita; näistä on toistaiseksi toi-

minnassa vain Harjavallan, Kellokosken (TuUSU-
lassa) ja Lounais-Suomen (Uudenkaupungin
lähellä) n. s. piirimielisairaalat. Käki
.salmen kaupunki on saanut luvan rakentaa Käki-
salmen turvalaitoksen alueelle mielisairaalansa,

joka valmistuttuaan tulee valtion hoidettavaksi

kunnan maksaessa siitä määrättyä vuotuista kor
vausta. Yksityisistä mielisairaaloista mainitta
koon ,.Kammio"n sairaala Helsingissä ja diako-

naatti mielisairaita varten Sortavalassa. Vähässä
määrässä käytetään mielisairaiden hoidossa n. s.

järjestettyä perhehoitoa. — Tylsä- ja heikko-
mielisten hoitoa varten on valtion omis-

tama Perttulan kasvatuslaitos (ks. t.), jossa

kasvatetaan tylsämielisiä lapsia, sekä Sortavalan
diakonissalaitoksen pieni tylsämielisten osasto.

.Muutamissa suurimmissa kaupungeissa on kansa-

koulujen apuluokkia, joissa tällaisia henkilöitä

myös voidaan kasvattaa. Muita degeneroituja

henkilöitä voidaan, jos nämä ovat alaikäisiä ja

rikoksista tuomittuja, asettaa valtion pakko-
kasvatuslaitoksiin (ks. Suojelus-
kasvatus); täysi-ikäisille ei maassamme ole

pakkoparantoloita. ,,Turva"n parantola Ylänteellä

on tarkoitettu alkoholisteille; se on valtionapua
nauttivan yhdistyksen ylläpitämä. — Kaatuva-
tautisia varten on maassamme kaksi lai-

tosta, jotka ovat yksityisten, valtion apua naut-

tivien seurain ylläpitämät: toinen on Vaaja
salossa Kuopion lähellä, toinen Eäckhalsissa
Uudellamaalla. Oulussa on pieni laitos kaatuva
tautisia lapsia varten.

Valtion sairaaloissa toimivien sairaanhoi-
tajattarien oikeuksista ja velvollisuuksista

säädetään 18 p. syysk. 1910 annetussa asetuk-

sessa. Sen sekä sitä täydentävien säädösten
mukaan he ovat koulusivistyksensä perusteella

jaetut nuorempiin ja vanhempiin sairaanhoitajat

tariin, joilla on eri suuret palkat ja erilaiset

oikeudet toimintaansa nähden. Heillä on oikeus

saada palkkionkorotusta 10 ja 15 v:n palveluk-

sen jälkeen samanlaisessa toimessa 15 % perus-

palkastaan ja sitäpaitsi he saavat eläkettä, kun
ovat täyttäneet 50 v. ja ovat olleet 20 v. vaki-

naisessa valtion palveluksessa. Paitsi sairaaloissa

toimii nyk. miltei kaikissa kaupungeissa joko
kunnan tai hyväntekeväisyysyhdistysten palk-

kaamia sairaanhoitajattaria tai diakonissoja.

Yksityisesti ammattiaan harjoittavia sairaan-

hoitajattaria on myös suuremmissa kaupun-
geissa. Useissa maalaiskunnissa on valtion avus-

tuksella kunnan palkkaamia n. s. kiertäviä sai-

raanhoitajattaria, jotka ovat kunnanlääkärien
apuna sairaiden hoidossa heidän kotonaan tahi

viranomaisten apuna kulkutautien vastustami-
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seksi (ks. Sairaanhoitajatar ja Diako-
nissa).
Lapsenpäästölaitoksia ylläpitävät

osaksi valtio, osaksi kunnat ja yksityisetkin

useimmissa tapauksissa valtion avustuksella, jol-

loin niissii on määrätty luku vapaapaikkoja.
Suurin valtion ylläpitämä lapsenpäästölaitos on
Helsingin yleisen sairaalan synnytysosasto, jossa

kätilöillekin annetaan opetusta. Melkein kaikissa

kunnissa on kunnan palveluksessa kätilöltä;
valtio antaa avustusta tätä tarkoitusta varten

niille kunnille, jotka eivät omilla varoilla voi

palkata kätilöä. Kätilöltä koskevan, 6 p. toukok.

1879 annetun ohjesäännön mukaan ei saa mitään
paikkakuntaa varten ottaa tahi määrätä käti-

löksi ketään, joka ei ole siinä ohjesäännössä

Säädetyllä tavalla hyväksytty. Uudessa vielä vah-

vistamattomassa asetusehdotuksessa on ehdotettu

kätilöille eläkettä.

Lepokodit ja parantolat toipuvia ja

heikkohermoisia varten ovat kaikki yksi-

tyisten, yhtiöiden tahi seurain ylläpitämät.

Useimmissa annetaan hoitoa vain maksua vas-

taan. Suurimmat niistä ovat Grankullan, Hyvin-
kään. Konkkalan parantolat sekä Päivölän ja

Mattilan lepokodit. Masabyssä (Kirkkonummella)
on „Toipumakoti" yhdistyksen ylläpitämä lepo-

koti, jossa vähävaraiset Helsingin sairaaloissa

hoidetut potilaat voivat saada maksutta hoitoa

jopa kuudeksi viikoksi; palvelijattarille on toi-

pumiskoti Hyvinkäällä.
Kesäisin toimivia terveyslähde- ja

kylpylaitoksia on Hangossa, Naantalissa,

Heinolassa, Loviisassa, Maarianhaminassa, Savon-
linnassa. Käkisalmessa, Lappeenrannassa, Haapa-
järvellä, Ruunilla Iisalmen lähellä.

Eläinlääkärit (ks. t.) ovat joko valtion,

kunnan tai yksityisten palveluksessa tahi har-

joittavat yksityishenkilöinä ammattiaan. Valtion

palveluksessa on nyk. 55 piirieläinlääkä-
riä, jotka 10 p. kesäk. 1909 ja 14 p. toukok.
1912 annettujen määräysten mukaan etupäässä
ovat velvolliset pitämään silmällä kotieläinten

yleistä terveyden- ja sairaanhoitoa. Kunnan-
eläinlääkärit, joita nyk. on 52, ovat kau-
punki- t. maalaiskuntien usein valtion avustuk-
sella palkattuja eläinlääkäreitä, joiden toimin-
nasta 1 p. marrask. 1904 annetussa asetuksessa
on tarkempia määräyksiä. Saman asetuksen
mukaan yksityiset yhdistyksetkin voivat saada
valtioapua eläinlääkärien palkkaamiseksi. Kun
maassa ei vielä ole eläinlääkäriopistoa, myöntää
valtio apurahoja sellaisten opintojen harjoitta-

miseen muissa maissa.
Tarttuvien kotieläintä u tien suh-

teen on olemassa valtiopäivien hyväksymä asetus
28 p:ltä tammik. 1904 ja sitä täydentävissä ase-

tuksissa, joissa m. m. on säännöksiä siitä, että

omistajat ovat velvolliset tekemään tarttuvien
eläintautien esiintymisestä ilmoituksen paikka-
kunnan terveydenhoito- ja poliisiviranomaisille.

Kuvernöörit voivat julistaa määrätyn alueen tau-

din saastuttamaksi. Kustannukset kotieläintau-
tien ehkäisemisestä ovat suurimmaksi osaksi val-

tion kannettavat, mutta ne jäävät osaksi kunnan
ja osaksi omistajan suoritettaviksi. Eläinten
omistaja saa korvauksen vahingosta, mikä koituu
hänelle sairasten tahi sairaaksi epäiltyjen eläin-

ten tappamisesta, mutta siinä säädetään myös.

etteivät eläintenomistajat saa myydä tahi muulla
tavalla käyttää tarttuvaan tautiin sairastuneita
tai saastutetuksi julistetulla alueella olevia eläi-

miä tahi niiden osia ja tuotteita. Eri taudeista
(/n kuitenkin enemmän tai vähemmän ankaria
säädöksiä. — Viime aikoina on useissa maan
kaupungeissa vahvistettu määräyksiä myytävän
maidon ja lihan pakollisesta tarkastuksesta, mitä
toimintaa eläinlääkärit johtavat.

Lääkkeiden ammattimaista valmistusta ja

myyntiä varten on tarkoin järjestelty apteekka-
rin ammatti. Apteekkiliikettä saa har-

joittaa ainoastaan siihen 26 p. tammik. 1897
annetun asetuksen mukaan valmistunut, henkilö,

joka on siihen saanut senaatilta erioikeuden

(ks. Apteekki). Varsinaisten apteekkien ohella

on vielä haara-apteekkeja eli apteekkilaatikoita

(ks. t.), joiden avaaminen riippuu lääkintähalli-

tuksen päätösvallasta. V:n 1916 alussa oli

maassa 243 apteekkia ja 88 haara-apteekkia.
Rajoitettu oikeus valmistaa ja myydä lääkkeitä
on eläinlääkäreillä ja erityisillä rohdoskau-
poilla, jota liikettä saa harjoittaa ainoastaan
kaupungeissa ja joiden johtajana tulee olla

proviisorintutkinnon suorittanut henkilö. Rohdos
kaupoissa saa myydä 24 p. tammik. 1888 anne-

tussa asetuksessa määrättyjä lääkeaineita, jotka

voidaan jakaa kahteen ryhmään: sellaisiin, joita

saa myydä kenelle tahansa sekä paljottain että

vähittäin, ja sellaisiin, joita saa myydä vähittäin

ainoastaan apteekkiliikettä harjoittaville, mutta
muille vähintään 150 g:n erissä. Rohdoskaupan
valvonta on lähinnä kaupunginviskaalin ja ter-

veyshoitolautakunnan sekä ylinnä lääkintähalli

tuksen asiana. Myrkkykaupasta on eri-

tyisiä säädöksiä, joiden mukaan vaarallisia

myrkkyjä saavat myydä ainoastaan apteekkarit

ja rohdoskauppiaat sekä tehtailijat, jotka ovat

saaneet luvan valmistaa niitä. Viimemainitut
saavat myydä vain tehtaansa valmisteita. Vä-
hemmän vaarallisia myrkkyjä saavat muutkin
myydä hankittuaan siihen kuvernööriltä luvan.

[K. A. Bergstedt, ,,Medieinalväsendet i Finland";
K. J. Stählberg,

,
.Suomen hallinto-oikeus".]

n. l.

Suomen lääkäriseura Helsingissä perustettiin

lääkintähallituksen päätirehtööri C. D. v. Haart-
manin aloitteesta 11 p. lokak. 1835 lääkärien yh-

distykseksi ja lääketieteen kehityksen ja käytän-

nön edistämiseksi maassamme. Seuran jäseneksi

kutsutaan jokainen suom. lääkäri, joka osan-

otollaan haluaa edistää seuran toimintaa. Seura
voi sen lisäksi jäseniksi valita kotimaisia luon-

nontutkijoita, hammas- ja eläinlääkäreitä, apteek-

kareita ja muita sen toimintaa edistäviä henki-

löitä sekä kutsua kunniajäseneksi ulkomaisen
tiedemiehen ja kotimaisenkin jäsenen, joka on

30 v. kuulunut seuraan ja tehokkaasti edistänyt

sen tarkoituksia. Seura kokoontuu lukukausien

aikana joka toinen arkilauantai varsinaiseen ko-

koukseen ja joka toinen vuosi yleiseen kokouk-

seen. Seuran puheenjohtaja valitaan vuosittain

ja muut virkailijat kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Vuodesta 1841 S. 1. on julkaissut lääketieteellistä

aikakauskirjaa „Finska läkaresällskapets hand-

lingar", joka kolmena vuosikymmenenä ensin

ilmestyi vapaina vihkosina, mutta 1870-79 nel-

jänä ja 1880-87 kuutena vihkona, kunnes viime

main. v:sta lähtien julkaisu on ilmestynyt sään-
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nöllisesti kerran kuussa. 50-vuotiajuhlansa joli-

dosta seura julkaisi iS8.r> 2 osaisen juhlajulkaisun,

jonka Unen osa Muutti 0. ll]<ltm kirjoittaman
S. 1 : il historian. Seuran julkaisuja on myös
O. lljeltin toimittama „Finlaniis im-il iii nsk;t

bibliografi 1640-1900". .1/. O-B.

Suomenmaa = Suomi (ks. t.).

Suomen maakauppiasliitto perustettiin ylei-

sessä maakauppiaskokouksessa Tampereella 11 p.

elok. 1912. Liiton tärkeimmät tehtävät ovat: 1)

Maakauppiaiden ammattisivistyksen kohottami-
nen, mihin p mm i n i m pyritään ammattikirjil-
lisuuden, neuvontatyön ja lainlaadinnan avulla.

Liiton tärkeimmät tähänastiset kustannusaloit-

teet ovat maakaupoille sopivan kirjanpitojärjes-

telmän aikaansaaminen ja maakauppiaiden osto-

taidon kohottamiseksi suunniteltu ..Käytännön
miehen tavaraoppi". Neuvontatyötä varten on

omat neuvojat. Lainlaadinnan avulla pyritään

siihen, että maakauppiaaksi antautuvalta vaadit-

taisiin 3 v:n käytännöllinen kokemus, kirjan-

pidon taito ja kansakoulun oppimäärä. — 2)

Maakauppaa haittaavien epäkohtien (varsinkin

epäterveen kilpailun ja liian laajan velkakaupau)
poistaminen. 3) Maakauppiasten taloudellisen

aseman lujittaminen luomalla omia rahallisia

yhtymiä (eläkelaitos, pankki, maakauppiaiden kes-

keiset tukkukaupat, palovakuutuslaitokset ja tuo-

tantolaitokset). — Liittoon kuuluu varsinai-

sia (maakauppiaat, maakaupanhoitajat ja sellai-

set henkilöt, jotka huomattavasti harrastavat

maakaupan etuja) ja passiivisia (maakauppias-
piirin ulkopuolella olevat henkilöt kuten tehtaili-

jat, tukkumyyjät) jäseniä. Passiivisten jäsenten

jäsenmaksu on 25 mk. vuodessa tahi 250 mk.
kerta kaikkiaan. Liiton kotipaikka on Helsinki,

jossa sillä on vakinainen toimisto. Liiton äänen-
kannattaja on ..Maakauppias". R. J-nen.

Suomenmaalainen sotilaspiiri, yksi Venä-
jän 12 sotilaspiiristä, joka aiemmin käsitti

Suomen. Nykyään ovat Suomessa olevat joukot
Pietarin sotilaspiirin ylipäällikön alaiset.

M. r. n.
Suomen maalaisten paloapuyhdistys ks. P a-

lovakuutus.
Suomen maanmittariyhdistys perustettiin

Suonien maanmittarien ensimäisessä yleisessä

kokouksessa Tampereella 4-6 p. elok. 1884, vaikka
senaatti vahvisti sen säännöt vasta 3 p. maalisk.
1891. S. m:n tarkoitus ou aikaansaada lähempää
yhteyttä maanmittaus- ja vakauslaitokseen kuulu-

vien henkilöiden välillä; yhdistyksen kokouksissa

sekä myöskin muiden soveliaiden keinojen avulla

koettaa saavuttaa selvyyttä ja yhdenmukaisuutta
sellaisten kysymysten käsittelemisessä, jotka kuu-
luvat maanmittarien ja vakaajäin toimialaan;

sekä yleensä työskennellä maanmittaukseen kuu-
luvien olojen kehittämiseksi. Yhdistykseen voi

päästä jokainen maanmittauslaitokseen kuuluva

tai yhdistyksen pyrintöjä harrastava henkilö.

Yhdistyksen äänenkannattajana v :sta 1892 on
.,Suomen maanmittariyhdistyksen aikakauskirja",

joka ilmestyy kerran kuussa ja jonka painatusta

varten yhdistyksellä on 2,000 mk:n vuotuinen
valtioapu. Yhdistys pitää kokouksiaan tav. ker-

ran vuodessa. E. A. P.

Suomen maantieteellinen seura (Sällskapei

för Finlands geografi) perustettiin 27 p. tammik.
1SS8. Seuran tarkoituksena oli oleva koota

yhteistyöhön Suonien maantieteen eri aloilla toi-

mivat käytännölliset ja tieteelliset voimat. Sään-
nöt vahvistettiin (i p. kesäk. isss ja ovat edel-

leen voima.--.ii. Jäsenet valitaan; niiden luku

määrä on viime aikoina ollut n. 100. Puheen
johtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuosittain.

sihteeri, kirjastonhoitaja ja rahastonhoitaja
3 v:ksi. Asioita valmistaa oikoinen valmistus-

valiokunta. Ensimäinen puheenjohtaja oli senaat-

tori K. 1'. Ignatius, sihteerinä on seuran koko
toiminta-ajan ollut prof. J. A. Palmön. — Sen
rau julkaisusarja, „Fennia", ilmestyy toisistaan

riippumattomina niteinä ja sisältää tieteellisiä

tutkimuksia sekä seuran keskustelemuksel y. m.
Siihen voidaan ottaa myös Suomen luoiinont.

alueen ulkopuolella olevia seutuja koskevia tut-

kimuksia, mikäli ne ovat kotimaisten tutkijain

laatimia. Sarjassa ei ole julkaistu yleistajuisia

esityksiä ja vain harvoja matkakuvauksia. Ver-

rattomasti useimmat tutkimukset kohdistuvat
Suomen luontoon tai kansaan. Tämä työalan
rajoitus perustuu siihen, että ,,maantiede" on
käsitetty hyvin laajasti. ..Fennia" sisältää siten

tutkimuksia matemaattisen, fyysillisen ja erityi-

sesti geologisen yhtähyvin kuin biologisen,

antropologisen, historiallisen ja yhteiskunnain
sen maantieteen aloilta. Aluksi seura saattoi

käyttää hyväkseen kaikenlaista aikaisemmin
koottua, osaksi virastoarkistoissa säilytettyä,

vielä tieteellisesti käsittelemätöntä aineistoa.

Sittemmin, seuran taloudellisen aseman vakaan-
nuttua, se ou itse toimeenpannut tiedusteluja

(kuntain nimistä, lumipeitteestä, yöhalloista y. m.)

sekä järjestänyt geodeettisia, geologisia ja hydro
grafisia tutkimuksia, osittain lähettämällä omia
retkeilijöitä. ,,Fenniaa" on ilmestynyt 40 nidettä

1888-1916. V:sta 1889 lähtien seura on ottanut
osaa kansainvälisiin maant. kongresseihin ja täl-

löin useimmiten edustanut Suomea järjestämällä

karttanäyttelyjä ja jakelemalla julkaisuja. Lon-
toon näyttelyn (1895) kartat antoivat sittemmin
aiheen ..Suomen kartastoon" (,,Atlas öfver Fiu-

land", myös ransk.), jota jaeltiin painettuna

1899 Berliinissä. Kokonaan uudistettu ja huo-

mattavasti laajennettu toinen painos ilmestyi

1911. Suomen kartasto oli kauan ainoa laatuaan
maailmankirjallisuudessa. Lisäksi S. m. s. on 1908

julkaissut ..Yhteiskuntatilastolliseu kartaston

Suonien maalaiskunnista" (laatinut H. Gebhard).
— Seura on nauttinut vuotuista valtioapua 3,000-

3,000 mk. (nyk. alennettu 5,000 mk:aan). Seura
on erinäisiä kertoja saanut apurahoja Längmanin
rahastosta sekä 1912 O. A. Malmin lahjoitus-

rahastosta 30,000 mk. Suomen kartaston paina-

tuskustannusten korvaamiseksi. Pysyviä rahas-

toja seuralla ei ole. — S. m. s. on julkaisujen

vaihdossa n. 250 koti- ja ulkomaisen laitoksen

ja seuran kanssa. Seuran kirjasto ja kirja-

varasto säilytetään Tieteellisten seurain talossa

Helsingissä,

'

J. A. P.

Suomen maantieteellinen yhdistys (Geogrn-
fiskii fört \ningt n i Finland) johtaa alkunsa Hel-

singissä syysk. 1S86 perustetusta ..Geografisk

klubb" nimisestä yhdistyksestä, jossa esitelmillä

ja keskusteluilla koetettiin ylläpitää maantieteen
harrastusta ja herättää mielenkiintoa tähän tie-

teeseen. Klubin johtajana oli toht, P>. Hult.

Jo 27 p. syysk. 1887 klubi päätettiin muuttaa
yhdistykseksi; 29 p. marrask. sam. v. yhdistys
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sai vastaanottaa n. s. Bergströmin lahjoituksen

»maantieteellisiä' tutkimuksin värien, ennen kaik-

kea omassa maassa", ja samana päivänä se jär-

jestettiin uudestaan nimellä »Geografiaka före-

ningen i Finland". Sittemmin, kun myös suomen
kielisiä jäseniä valittiin, se sai rinnakkaisnimen
„S. m. y.". Uusien Bääntöjen (23 p:ltä lielmik. 1S8S)

mukaan yhdistyksen tarkoituksena on herättää

maantieteen ja sen heimotieteideri harrastusta,
seka edistää maantieteen tutkimusta, etusijassa

.miassa maassa. Jouluk. 1SSS ilmestyi S. m. y:n
aikakauskirjan ensi numero. Tämä aikakauskirja,

jonka nimi v:een 1898 oli „Geografiska förenin-

gens tidskrift". sittemmin myös ..Maantieteellisen

yhdistyksen aikakauskirja", on ilmestynyt kuu-
tena vihkona v:ssa. Vv. 1890-1911 se on nautti-

nut vallioapua ja viime vv. myös avustusta yli-

opistolta. V. 1912 otettiin S. m. y:ltä valtio-

apu pois. Aikakauskirja muutettiin silloin

..Terra'' nimiseksi vuosikirjaksi. V. 1892 S. m. y.

alkoi julkaista ..Yetenskaphga meddelanden af

Geografiska föreningen i Finland" nimistä sar-

jaa, josta 1912 ilmestyi 10: s nidos. 7:nnestä

nidoksesta alkaen tämä sai rinnakkaisnimen
..S. m. y:n julkaisuja". Vv. 1887-98 R. Hult
oli S. m. y:n puheenjohtajana ja aikakauskirjan
ja julkaisujen toimittajana; v:sta 1898 on
puheenjohtajana prof. J. E. Rosberg. S. m. y. on
innolla ajanut kotiseutututkimuksen asiaa. Tämän
seuran toimesta on vielä ilmestynyt ..Maantietei-

lijäin saksalais suomalainen sanasto". Yhdistyk-
sellä on erikoinen rahasto ulkomaalaisten maan-
tieteilijäin kutsumiseksi Suomeen esitelmiä pitä-

mään. Yhdistyksen aloitteesta pantiin 1912 Hel-

singissä toimeen maantieteilijäin päivät. S. m. y:llä

on verraten runsas maant, kirjasto sekä maant.
kokoelmia (..museo"). J. E. R.

Suomen maanviljelystaloudellinen koelai-

tos ks. M a a n v i 1 j e 1 y s k o e t o i m i n t a.

Suomenmaan virallinen tilasto ks. Viral-
linen tilasto.
Suomen maatalousseurojen keskusliitto,

maassa toimivien maanviljelysseurojen ja laajem-

pia alueita käsittävien maataloudellisten erikois-

seurojen välinen yhtymä. S. m. k. perustettiin

1906 ja tuli jatkoksi maanviljelys- ja talousseu-

raan aikaisemmille edustajakokouksille. ks.

Maanviljelysseura.
Suomen maataloustieteellinen seura perus-

tettiin 1909; sen tarkoituksena on edistää ja kan-
nattaa kotimaista tutkimustyötä maatalouden
eri aloilla. Seuralla on kaksi julkaisusarjaa:

„Abhandlungen" itsenäisiä laajempia tutkimuk-
sia varten (v:een 1916 ilmestynyt 7 nid.) ja

..Julkaisuja", joka sisältää selostuksia seuran
muusta toiminnasta. J. E. S.

Suomen matkailijayhdistys ks. Matka i-

1 i j a y h d i S 1 y s.

Suomen meijeriyhdistys perustettiin 1896 ja

sen tarkoituksena on meijeriliikkeen kohottami-
nen ja sen tuotteiden viennin edistäminen. Sen
varsinaiseksi tehtäväksi muodostui voinviennin
edistäminen nimenomaan Englantiin, jossa sillä

koko ajan on ollut suom. asiamies (A. von Beeker).
Yhdistyksellä on ollut vuotuinen valtionapu-
raha, jonka nauttimisen ehtoina m. m. on ollut,

että mainitun asiamiehen tulee ottaa selkoa os-

tajien lausumista, Suomen voin laatua koske-
vista muistutuksista ja toivomuksista; antaa

lausuntoja virastoille, seuroille, meijerinomista-
jille ja liikkeenharjoittajille; kiinnittää huo-
miota väärennyksiin, jotka voisivat halventaa
Suomen tuotteiden arvoa j. n. e. Toiminnastaan
yhdistys julkaisee painetun vuosikertomuksen.
Asiamies lähettää viikoittain tiedon voin ja

sianlihan hinnasta Englannissa sekä kuukausit-
tain kertomuksen näiden tavarain kaupasta.

V. Ii.

Suomen meriekipaasi ks. Suomen sota-
väki.
Suomen merimieslähetys ks. Merimies-

lähetys.
Suomen merimieslähetysseura ks. Meri-

mieslähetys.
Suomen meripelastusseura ks. Meri-

pelastusseurat.
Suomen metalliteollisuuskonttori ks. K o n e-

teollisuus.
Suomen metsänhoitoyhdistys ks. Metsän

hoito yhdistykset.
Suomen metsänhoitoyhdistys Tapio ks. Met-

sänhoitoyhdistykset.
Suomen metsänomistajani keskinäinen

metsäpaloapuyhdistys on maatalousammatillis-

ten edistysjärjestojen, Suomen metsänhoito-
yhdistys Tapion, Suomen maatalousseurojen kes-

kusliiton ja maanviljelysseurojen aloitteesta ja

toimesta perustettu laitos; säännöt hyväksyttiin
18 p. huhtik. 1916, ja yhdistyksen perustava,
osakkaakstkirjoittajain kokous pidettiin seur.

kesäkuun 8 p., jolloin sääntöjen vaatima alin

vakuutuskanta, 30 milj. mk., oli merkitty enem-
män kuin kaksinkertaisesti. — Yhdistyksen tar-

koituksena on antaa osakkaiden keskinäisellä

vastuulla vakuutuksia sitä vahinkoa vastaan,

jonka tulipalo ja sen sammuttamistoimenpiteet
aiheuttavat metsälle tai vakuutetussa metsässä
olevalle, sieltä kaadetulle puutavaralle. Lisäksi

on yhdistyksen pyrintönä metsäpalojen torjumis-

toimenpiteiden ja metsäluoton edistäminen ja

kehittäminen. Yhdistys on vakuutusteknilliseltä

rakenteeltaan uudenaikainen laitos, jossa jo alun-

alkain määrätyn minimivakuutuskannan suuruu-
den vuoksi vakuutusmaksut on voitu asettaa

alhaisiksi ja jota tukee keskinäisyys ja suurem-
pien vaurioiden varalta osakkaiden lisämaksuvel-

vollisuus ynnä vakuutuksien päättäminen "> v:ksi

kerrallaan. Täysin itsenäisenä laitoksena on sen

johto ja hallinto yksinomaan vakuutuksenotta-

jaa määrättävissä.

Suomen metsästysyhdistys perustettiin 1865 ;

sen tarkoituksena on metsästyksenhoito ja taita-

vien metsästäjien kasvattaminen. Yhdistyksellä

on oma ampumarata Huopalahdessa. Se on toi-

meenpannut kilpa-ammuntoja sekä jäsentensä että

maan metsästys- ja ampumayhdistysten keskuu

dessa. Yhdistys on myöskin toiminut petoeläin

ten hävittämisen edistämiseksi ja nykyisen met-

sästysasetuksemme aikaansaamiseksi. Sen koti

paikka on Helsinki. S. m. julkaisee aikakaus-

kirjaa „Suomen metsästyslehti" („Finsk jakttid-

ning").

Suomen metsätieteellinen seura, perustettu

1909 metsätieteellisen tutkimustyön edistämiseksi

Suomessa. Julkaisusarja: ..Arta forestalia Ien

niea" iv:een 1916 saakka 3 nid., '2 Beuraavaa mel-

kein valmiina. 6:s painatuksen alainen). Valtio

apua Beura on nauttinut v:sta 1914 alkaen
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l,t)00 mk. vuollessa. V. H)14 seura sai kauppaneu-
vos 0. A. Malmin lahjoitusrahastosta 25,000 mk:

n

apurahan Suomen eteläpuoliskon metsien kasvun
tutkimista varten, joka tutkimus mi parhaillaan
käynnissä. Puheenjohtajina ovat 1909-17 peräk-

käin toimineet P, \V. Hannikainen, J. E. Rosberg,
T. A. Heikel. Th. Ilomeii, K. Lindberg, P.W. Ean-
nikainen, E. Nylander ja Th, liemen. Jä i D

luku 80. A. K. C.

Suomenmielisyys, mikäli sillä tarkoitetaan

voimakkaan suomalaisen kansallishengen il-

mausta, pyrkimystä saattaa suomalaisuus ja suo-

men kieli kaikissa suhteissa vallitsevaan asemaan
Suomenmaassa, on verraten myöhäinen, vasta

19:nnellä vuosis. esiintyvä ilmiö. Epäilemätöntä
on kuitenkin, että suomalaisissa jo aikaisemmin-
kin on ollut jonkinlaista, jos kohta usein heik-

koakin kansallisen erikoisuuden tuntoa ja kiin-

tymystä omaan kansallisuuteen. Se erikoishenki,

joka oli ominainen Ruotsin valtakunnan maa-
kunnille keskiaikana, ilmeni varmaan jossakin

määrin myöskin Suomessa, joka maantieteellisen

asemansa puolesta oli kaukana valtakunnan kes-

kuksesta ja jossa väestön suurella enemmistöllä
oli oma erikoinen kielensä ja omat tapansa. Päät-

täen siitä, että suomalaiset sukunimet ylemmissä
säädyissä: aatelistossa, papistossa ja porvaris-

tossa, olivat sangen yleiset keskiajan lopulla, oli

luontainen suomalaisuus tähän aikaan sangen
vankassa asemassa, ja suomen kieli todennäköi-
sesti yleisenä puhekielenä kaikissa säädyissä.

Mutta uskonpuhdistuksen ajoista lähtien kunin-
gasvallan varttuessa valtakunnallinen yhteishenki
alkoi vahvistua ja maakunnallinen erikoishenki
heikontua. Tämä tuntui Suomessakin. Ylemmät
virkamiehet ja aateli, jotka virkatointensa ja

naimisliittojen kautta joutuivat enimmin tekemi-
siin Ruotsin ja ruotsalaisten kanssa, alkoivat jo

16:nnella vuosis. kieleltään ruotsalaistua, jos

kolita suomeakin osasivat ; samalla alkoivat hä-

vitä suomalaiset aatelisnimet — Karpalaisista
tuli Carpelaneja, Renkosista Finckejä, Särkilah-
dista Stiernkorseja j. n. e. Uskonpuhdistuksen
aikakaudella laskettiin tosin perustus suomen-
kieliselle kirjallisuudelle, mutta tämä tapahtui
uskonnollisista syistä, eikä myöskään sen hallin-

nollisen Ruotsista eristäytymisen, mikä tapahtui
Juhanan ollessa Suomen herttuana 1560-luvulla

ja joka esiintyy vielä jyrkempänä Sigismund
kuninkaan aikana 16:nnen vuosis. lopulla, jol-

loin Suomi tosiasiallisesti oli muutamia vuosia
Ruotsista valtiollisestikin erillään, voi huomata
johtuneen tietoisesti suomalais-kansallisesta pyr-
kimyksestä. Seuraavalla vuosis. kehitys sai sel-

laisen suunnan, että heikko kansallistunto miltei

häipyi olemattomiin. Kaarle IX saattoi Suomen
jälleen Ruotsin yhteyteen ja Kustaa II Aadolfin
aikana toimeenpantu hallinnon uudesti-järjestely

ja keskitys teki Suomen entistä riippuvammaksi
Ruotsista. Myöskin kirkollisella alalia vallinnut

erilaisuus poistettiin, kun Suomen ja varsinkin
Turun hiippakunnan piispoiksi asetettiin ruotsa-

laisia miehiä. Yhä enemmän alkoi ruotsalaisia

maallisiakin virkamiehiä asettua Suomeen. Sen-
sijaan Suomen aatelin jäsenet ja muistakin sää-

dyistä lahjakkaimmat siirtyivät Ruotsiin, missä
oli loistavampi tulevaisuus saavutettavissa, var-

sinkin sittenkuin Ruotsista oli tullut eurooppa-
lainen suurvalta. Tosin se seikka, että suoma-

laisetkin olivat olleet luomassa tätä suurvalta-
asemaa, jossakin määrin kohotti suomalaisten itse

tuntoa, mutta ajan oloon Ruotsin suurvalta-

asema saattoi Suomen ja suomalaiset syrjään jo

hämmensi ylemmissä säädyissä erikoista suoma-
laista isänmaantunnetta. Kun parhaimmat pai-

kat omassakin maassa tavallisesti annettiin ruot-

salaisille, ruvettiin omaa kansallisuutta halvek-

simaan. Oman kansallisuuden halpana pitämistä

osoittaa myöskin se. että suomalaiset sukunimet
alkavat hävitä papistonkin keskuudesta ja että

myös porvariston keskuudessa ruvetaan ottamaan
suomalaisten nimien ohella ruotsalaisia. Myöskin
oppilaitoksien kautta alkoi ruotsalaisuus levitä

silii myöten kuin ruotsin kieli 1640-luvulta läh-

tien alkoi kouluissa saada jalansijaa latinan rin-

nalla. Mutta Porthanin tiedonannon mukaan
papisto ja useimmat muut herrassäätyiset vielä

1700 luvun alussa keskinäisessä puheessaan käyt-

tivät enimmäkseen suomea. Kovin tuhoisaksi suo-

malaisuudelle tuli sitten ison vihan aika seurauk-
sineen. Suurin osa sivistyneitä pakeni Ruotsin
puolelle, mistä eloon jääneet palasivat usein

ruotsalaistuneina, ja heidän mukanaan tuli puh-
taita ruotsalaisia täyttämään virkamiesten riveissä

syntyneitä aukkoja, joihin ei ison vihan hävi-

tysten jälkeen riittänyt oman maan miehiä.

Virkamiehistön ruotsalaistuessa oli yhteisen kan-
san pakko tuon tuostakin anoa, että virkoihin

nimitettäisiin suomen kieltä osaavia tuomareita,

y. m., joita anomuksia vain vähässä määrin otet-

tiin huomioon. Porvaristossakin alkoivat suoma-
laiset nimet hävitä, ja 18:nnen vuosis. kuluessa

ruotsi tuli sivistyneen säädyn yleiseksi puhekie-

leksi, mihin seikkaan suuresti vaikutti myöskin
ruotsinkielisen kirjallisuuden huomattava, var-

sinkin vuosisadan loppupuolella tapahtunut nousu.

Tehtiinpä Ruotsissa mainitun vuosis. kuluessa jo

ehdotuksia suomalaisen rahvaankin ruotsalaistut-

tamiseksi ja suomen kielen täydelliseksi hävittä-

miseksi.

Mutta samaan aikaan kuin luontainen suoma-
laisuus Suomen sivistyneen säädyn keskuudessa
18:nnen vuosis. kuluessa taantumistaan taantui.

syntyi yksityisissä tämän säädyn jäsenissä elävä

harrastus kaikkeen sellaiseen, mikä oli suoma-
laista. Ajan käytännöllisen luonteen mukaisesti

se kohdistui maamme luonnon tutkimiseen ja sen

talouteen, mutta myöskin Suomen historiaan ja

kieleen, varsinkin jälkimäiseen. Nämä ensimäi-

set suomalaisuuden ja suomen kielen harrastajat

ovat tunnetut nimellä f e n n o f i i 1 i t. Fenno-
fiileillä ei ollut mitään valtiollista päämäärää
eivätkä he tahtoneet asettaa suomen kieltä ruot-

sin sijalle. Heidän harrastuksensa oli etupäässä

tieteellistä laatua, mutta samalla he kuitenkin
myös tahtoivat edistää suomen kielen käytännöl-
listä viljelemistä. Mainittavimmat fennofiileistä

ovat Taneli Juslenius ja Henrik Gabriel Porthan
(ks. n.). Edellinen ylisteli nuorempana julkaise-

missaan latinankielisissä teoksissa miltei kers-

kaillen kaikkea, mikä oli suomalaista, mutta teki

kuitenkin arvokkaamman palveluksen suomalai-
suudelle ja suomen kielelle julkaisemalla ensi-

mäisen varsinaisen suomen kielen sanakirjan
Juslenius oli myöskin niitä, jotka suomen kielen

arvoa korottaaksensa koettivat todistaa sen ole-

van läheistä sukua heprean ja kreikan kielille.

Porthan antautui suurenmoisella hartaudella tut-
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kiinaan kaikkea, mikä koski Suomenmaata ja

Suomen kansaa ja osasi oppilaissaankin herättää

intoa isänmaalliseen tutkimustyöhön ja myöskin
halua suomen kielen ja suomalaisen runouden
viljelemiseen.

Huolimatta ruotsin kielen yhä lujittuvasta ase-

masta alkoi maakunnallinen erikoishenki vapau-

ilenajasta lähtien muutenkin jälleen voimistua

Suomessa. Suomalaiset huomasivat entistä sel-

vemmin, että Suomella oli omat erityiset etunsa,

joiden edistämisestä suomalaisten itsensä täytyi

pitää huoli. Voimakkaimmin ja selvimmin tämä
erikoishenki puhkesi esiin Yrjö Maunu Sprengt-

porteniu ja hänen puoluelaistensa toiminnassa,

jonka tarkoituksena oli itsenäisen Suomen val-

tion perustaminen. Mutta itsenäisyysmiehillä ei

ollut laajempaa kannatusta eikä heidän pyrki-

myksillään ollut varsinaisesti suomalaiskansallista

pohjaa.

Vv:n 1808-09 sota toi sitten mukanaan sen,

mitä Porthan ja moni muu suomalainen jo aikai-

semmin oli aavistanut. Suomi irroitettiin koko-
naan Ruotsin yhteydestä ja liitettiin Venäjään,
kuitenkin niin, että se sai pitää entiset lakinsa

ja oikeutensa, s. o. laajan valtiollisen itsenäisyy-

den. Suomen kansa oli, niinkuin Aleksanteri 1

Porvoon valtiopäiviä lopettaessaan lausui, nyt
korotettu kansakuntien joukkoon. Se ei ollut nyt
ainoastaan kansatieteellisesti vaan myöskin val-

tiollisesti erikoinen kansa. Mutta uuteen ase-

maan joutuneessa Suomessa suomenkielinen rah-

vas, joka oli kansakunnan valtavana enemmis-
tönä, yhä edelleen oli syrjäytetyssä lapsipuolen

asemassa. Sen kieli oli kirjallisesti vähän vil-

jelty ja kokonaan suljettu pois virastoista, yli-

opistosta ja kouluista; kirkko oli ainoa julkinen

paikka, missä Suomen mies sai kuulla omaa kiel-

tänsä käytettävän. Sivistynyt sääty, joka kui-

tenkin suurelta osalta oli lähtenyt suomenkieli-

sestä rahvaasta, oli kielellisesti siitä eristäytynyt

ja kaikkia supisuomalaisuutta kohtaan kylmä-
kiskoinen. Muutamat selvänäköiset isänmaan-
ystävät oivalsivat pian Porvoon valtiopäiväin

jälkeen, että tällainen asiaintila oli Suomen
uuteen valtiolliseen asemaan nähden luonnoton
ja tulevaisuuteen nähden vaarallinen ja että siis

perinpohjainen muutos oli saatava aikaan. Tästä

käsityksestä sai alkunsa uusi, valtiollinen s.,

joka ei enää tyytynyt pelkkään suomen kielen

tieteelliseen tutkimukseen, vaan asetti päämää-
räkseen suomen kielen kohottamisen sivistys- ja

valtakielen asemaan kaikilla aloilla. Tämä riento

sai pian suomikiihkon, fennomanian (ks. t.)

nimen. Valtiollinen s. lähti, niinkuin fennofiili-

syyskin, yliopistopiireistä, joissa vielä eli Por-
thanin henki. Sen ensimäisistä edustajista mai-
nittakoon nuoremmat yliopiston opettajat J. G.

Linsen ja F. Bergbom, jotka „Mnemosyne" leh-

dessään ajoivat tätä uutta suomalaisuutta.
A. I. Anvidsson, joka 1821 ilmestyneessä lehdes-

saan .,Abo Morgonblad" voimakkaasti tähdensi

kansallisuusaatteen merkitystä teroittaen sivisty-

neelle säädylle, että sen tuli raka.staa kaikkea
kotimaista ja ennen kaikkea suojella ja hoitaa

kotimaista kieltänsä ja E. G. Ehrström, joka
samassa lehdessä esitti, että suomen kieli oli

ennen pitkää otettava käytäntöön kouluissa, yli-

opistossa ja virastoissa. Tämän ensimäisen kan-
sallisen herätyksen vaikutuksia lienee ollut, että

ylioppilaat 1820 tekivät anomuksen suomen kil-

ien opettajan asettamisesta yliopistoon; 1826
perustettiinkin siihen suomen kielen lehtorin

virka. Mutta yleensä Anvidssonin, Ehrströmin
y. m. esittämät kansalliset vaatimukset eivät saa-

vuttaneet vastakaikua. Niitä pidettiin arvatta-

vasti tyhjinä houreina, joihin ei edes katsottu

tarpeelliseksi julkisuudessa panna vastaväitettä.

1820-luvun ahtaissa taantumuksellisissa oloissa

herättäjäin omakin innostus pian laimeni. Innok-
kain heistä, Arvvidsson, erotettiin yliopistosta ja

huomasi olevansa pakotettu poistumaan maasta.

Julkinen keskustelu suomen kielen kohottami-
sesta taukosi parin vuosikymmenen ajaksi.

Näytti siltä kuin valtiollinen s. olisi sammunut
heti alkuunsa.

Sillä aikaa jatkui kuitenkin hiljaisuudessa työ
suomen kielen kehittämiseksi kirjallisuuden

alalla. Tämän työn keskukseksi tuli 1831 perus

tettu Suomalaisen kirjallisuuden seura (ks. t.),

joka jo samalla vuosikymmenellä saattoi ruveta
julkaisemaan Lönnrotin keräämiä suomalaisen
kansanrunouden tuotteita. Samaan aikaan J. L.

Runebergin runoelmat ja hänen kuvauksensa
Keski-Suomen maisemista ja rahvaasta alkoivat

herättää sivistyneessä nuorisossa lämpimämpiä
tunteita omaa maata ja kansaa kohtaan. V. 1840

yliopiston dosentiksi hillut M. A. Castron sytytti

Kalevalasta pitämillään luennoilla oppilaisiinsa

rakkautta suomen kieleen ja suomalaisuuteen.

Näin olivat mielet alttiimmat kuin ennen otta-

maan vastaan sitä uutta kansallista herätystä,

jonka J. V. Snellman aloitti 1844 kirjoituksil-

laan „Saima" lehdessä. Arkailematta hän niissä

osoitti, mitenkä Suomen kansa oli sekä henki-

sessä että aineellisessa suhteessa jäänyt muista
jäljelle ja mitenkä tähän oli syynä se, että täällä

ei ollut kansallishenkeä; kansallishenkeä taas ei

voinut olla niin kauan kuin kansan oma kieli

ei ollut sen sivistyskielenä. Tärkeintä oli, että

saatiin syntymään suomenkielinen kansalliskir-

jallisuus. Etupäässä sen avulla oli kasvatettava

uusi sukupolvi, jolla paitsi rakkautta suomalai-

seen nimeen ja suomen kieleen myöskin oli taito

käyttää tätä kieltä. Myöskin virastoissa ja kou-

luissa suomen kieli oli korotettava sille tulevaan

asemaan, mutta tässä kohden Snellman tyytyi

aluksi paljon vähempään kuin ensimäisen kan-

sallisen herätyksen miehet: toistaiseksi oli vain

ala-alkeiskouluissa umpisuomalaisille oppilaille

annettava tilaisuus lukea muutamia aineita suo-

meksi.
Snellmanin sanat eivät niinkuin Ar\vidssonin

y. m. kaikuneet kuuroille korville, vaan vaikut-

tivat sytyttävästi monella taholla. Osassa sivis-

tynyttä nuorisoa heräsi nyt elävä harrastus op-

pia suomen kieltä ja toimia suomalaisuuden

hyväksi. Työ suomenkielisen kirjallisuuden kar-

tuttamiseksi sai suurempaa vauhtia, ja suomen-

kielisiä sanomalehtiä alkoi ilmestyä useampia.

Mutta kohtasivatpa Snellmanin vaatimuksin

eräillä tahoilla jyrkkää vastustustakin. Ruotsin

kielisessä sanomalehdistössä ilmestyi kirjoituk-

sia, joissa koetettiin osoittaa, että suomen kielen

kohottaminen sivistyskieleksi oli mahdotonta, lar

peetonta, kohtuutonta, vieläpä vahingollistakin:

niissä ilmeni jo se kanta, joka sitten kauan oli

maamme ruotsinmielisille ominainen. Kun eräs

näiden kirjoitusten sepittäjistä oli viitannut sii-
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hen, että muuallakin on tultu toin a, vaikka
kansaa kieli ei ole ollut sivistyskielenä, niinkuin

esim. Pohjois-Aineriikassa, missä irokeesien y. m.
intiaaniheimojen kielet ovat saaneet jäädä kehit-

tymättömälle asteelleen, ruvettiin näitä suomu
laisuuden ensimäisia vastustajia yhteisellä aimelU
sanomuan irokeesi-ystäviksi. Myöskin hallitus-

piireissä Buhtaudutiiin nousemassa olevaan suo-

malaisuusliikkeeseen vi lia mielisesti. Suomalai-
suuden vastustajat koettivat saada ylimpiä viran-

omaisia uskomaan, että s. oli .saman kapinalli-

sen hengen ilmauksia kuin vv:n 1848-4'! vapaus-

liikkeet, ja näyttääpä Venäjän hallituspiireissä

saaneen jalansijaa sellainenkin käsitys, että suo-

menmielisten tarkoituksena oli kaikkien Venäjällä
asuvien suomensukuisten kansain yhdistäminen
suureksi itsenäiseksi valtakunnaksi. Seurauk-
sena oli v:n ls.")ii surkean kuuluisa sensuuri-

kielto, jonka mukaan suomeksi ei ilman erityistä

lupaa saanut painattaa, muita uusia kirjallisia

tuotteita kuin sellaisia, jotka tarkoittivat uskon-
nollista mielenylennystä tai taloudellista hyö-

tyä. Omituista kyllä hallitus kuitenkin samaan
aikaan teki suomalaisuudelle muutamia myönny-
tyksiäkin. Yliopistoon perustettiin suomen kie-

len professorinvirka, jonka ensimäiseksi hal-

tiaksi tuli M. A. Castren, ja 1851 annettiin ase-

tus, jonka mukaan niiltä, jotka pyrkivät tuoma-
rinvirkoihin suomalaisilla paikkakunnilla, oli

vastedes vaadittava suullinen suomen kielen tut-

kinto yliopistossa. Sensuuriasetustakaan ei kauan
jyrkästi noudatettu. Itämaisen sodan aikana se jo

joutui unohduksiin, ja 1860 se muodollisestikin
kumottiin.

Aleksanteri II :n noustua 1855 valtaistuimelle

pääsivät vapaammat tuulahdukset puhaltamaan
kaikilla aloilla, ja s:kin nosti jälleen rohkeasti

päätänsä. Jo 1855 Yrjö Koskinen Suomettaressa
vaati, että oli perustettava korkeampia suomen-
kielisiä oppilaitoksia; 1858 aloittikin etupäässä
W. S. Schildtin toimesta aikaansaatu ensimäinen
suomenkielinen oppikoulu toimintansa Jyväsky-
lässä. Tuomari K. F. Forsström rupesi ensimäi-
senä v:sta 1856 kirjoittamaan suomenkielisiä
pöytäkirjoja kihlakunnanoikeudessa. Sitä ennen
oli jo W. S. Schildt 1830-luvun lopulta lähtien

virallisissa kirjelmissä käyttänyt suomen kieltä.

Julkisuuden alalla suomenmielisten tärkeimpinä
pyrintöinä olikin tästä lähin suomen kielen

kohottaminen oikeus- ja virkakieleksi ja suo-

menkielisten oppikoulujen aikaansaaminen. Nyt
ei enää tyydytä kansallisuusaatteen teoreettiseen

perustelemiseen, vaan pyritään ennen kaikkea,

käytännöllisiin tuloksiin. J. V. Snellmanin aloit-

teesta julkaistiin 1 p. elok. 1863 „kielimani
festi", jonka mukaan ruotsin kieli tosin edelleen

oli pysyvä Suomen virallisena kielenä, mutta suo-

men kieli pidettävä ruotsin veroisena kaikessa,

mikä koski välittömästi maan varsinaista suoma-
laista väestöä; viimeistään v:n 1883 päättyessä

oli tämä suomen kielen oikeus saatettava täyteen

voimaan myöskin virastoista ja tuomioistuimista

lähteviin toimituskirjoihin nähden. Helmikuun
20 p. 1865 annettu asetus määräsi, mitenkä tä-

män uudistuksen lopullista toimeenpanoa oli val-

mistettava. Aluksi kielimanifestista ei ollut suo-

menkielisille muuta etua kuin se. että yksityi-

set saivat heti ruveta antamaan virastoihin suo-

menkielisiä asiapapereita. Vasta 29 p. jouluk.

1883 ilmestyi asetu,, joka määräsi, että se kieli,

millä pöytäkirjat pidettiin kunnallisissa keskus
teluissa, oli v:sta 1SS4 lähtien oleva myöskin ali-

oikeuksista, maistraateista ja järjestysoikeuk
sista annettavien asiakirjojen kielenä, ellei se tai

ne, jotka olivat panneet asian vireille, pyytäneet
että toista kotimaista kieltä käytettäisiin. Vi-

rastojen keskinäisestä kirjeenvaihtokielestä mää-
räsi 4 p. hulitik. 1887 julkaistu asetus, että kaik-

kien alempien paikallisten viranomaisten ja

virkamiesten tuli laatia virkakirjelmänsä ja

muut toimituskirjansa sillä kielellä, jota käytet

tiin kunnallisena pöytäkirjakielenä ; ylemmille
viranomaisille ja virastoille annettiin vielä oikeus
näissä tapauksissa itse määrätä kielensä. Viistä

19 p. heinäk. 1902 annettu asetus saattoi kun-

nalliskieliperiaatteen pääasiassa voimaan ylem-
missäkin virastoissa. Näin suomen kieli vähitel-

len tuli yhä suuremmassa määrässä käytäntöön
oikeus- ja virkakielenä. Viime vuosina annetut

määräykset venäjän kielen käyttämisestä virka-
kielenä Suomessa uhkaavat kuitenkin vakavasi i

horjuttaa suomen kielen tällä alalla saavuttamaa
valta-asemaa. V. 1906 toimeenpantu valtiopäivä-

laitoksen uudistus saattoi suomen kielen vallitse

vaksi myöskin eduskunnassa.
Tärkeänä kohtana suomenmielisten ohjelmassa

oli myöskin, niinkuin jo on huomautettu, suo-

menkielisten oppikoulujen aikaansaaminen. Nii-

den avulla oli toiselta puolen tehtävä suomalai-
sen rahvaan lapsille helpommaksi päästä opin
tielle, toiselta puolen saatava suomen kieli sivis-

tyneen luokan kieleksi ruotsin kielen sijaan.

Tämä kysymys synnytti varsinkin 1870-luvulla

kiivaita taisteluita valtiopäivillä, joilla Yrjö-Kos-
kisen ja A. Meurmanin johtamat suomenmieliset
olivat enemmistönä pappis- ja talonpoikaissää-

dyissä, kun taas aatelis- ja porvarissäädyt olivat

ruotsinmielisten vallassa. Suomenkielisiä lyse-

oita oli kyllä valtion toimesta perustettu Jyväs-
kylään, Kuopioon, Joensuuhun ja Hämeenlin-
naan. Mutta suomenmieliset vaativat useampia
suomenkielisiä oppikouluja ja ennen kaikkea
suomenkielisillä paikkakunnilla olevien ruotsin-

kielisten lyseoiden muuttamista suomenkieli-
siksi. Kun hallitus aluksi oli näille vaatimuk-
sille kylmäkiskoinen. ryhdyttiin perustamaan
yksityisiä suomenkielisiä kouluja, jotka valtio

sittemmin Yrjö Koskisen 1882 tultua senaattiin

otti haltuunsa.

Myöskin monella muulla alalla suomalaisuus
suomenmielisten yhteisillä ponnistuksilla huo-

mattavasti edistyi 19:nnen vuosis. viimeisiltä

vuosikymmeniltä lähtien. Suomenkielinen sano-

malehdistö lisääntyi, suomalainen kirjallisuus

alkoi versoa ja suomen kieli kehittyi yhä täydel-

lisemmäksi korkeamman sivistyselämän erilais-

ten vivahdusten ilmaisijaksi, suomalainen teat-

teri syntyi ja musiikin ja kuvaavien taiteiden

alalla alkoivat suomalaiset aiheet saada yhä
enemmän jalansijaa. Myöskin liike-elämä alkoi.

Kansallispankin, Suomi-yhtiön ynnä muiden
suom. liikelaitosten tultua perustetuksi, jossa-

kin määrin suomalaistua. Yhä lisääntyneiden
suomenkielisten oppikoulujen vaikutuksesta syn-

tyi suomenkielinen sivistynyt sääty, joka on suu-

reksi osaksi noussut suomalaisen rahvaan keskuu-
desta. Se suomenmielisten esittämä vaatimus.

että ruotsinkielisen sivistyneen säädyn tuli muut-
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tua suomenkieliseksi! on vain osaksi toteutunut.

Kaikista suomalaisuuden voitoista huolimatta täy-

tynee kuitenkin, varsinkin jos ottaa tuomioon
Suomen kansan valt iollisesti vaaranalaisen ase-

man, sanoa, että kansallistunto kansassamme
edelleenkin on heikko, ks. myös Suomalai-
lle n puolue. Nuorsuomalainen puo-
lue, Liberaalinen puolue, Ruotsa-
lainen puolue. [J. Krohn, »Suomcnkie-
lineu runollisuus Ruotsin vallan aikana ynnä
kuvaelmia suomalaisuuden historiasta" ja „Suo-
nialaisen kirjallisuuden vaiheet"; E. G. Palmen,
..Suomalaisen kirjallisuuden seuran viisikymmen-
vuotinen toimi ynnä suomalaisuuden edistys

1831-18S1"; Th. Hein. ,.J. V. Snellmanin elämä";
A. Meurman, ,,Kuinka Suomenkieli pääsi viralli-

seksi"; ,,Omassa maassa" kirjoitukset ,,Suomen
kielen asema eri aikoina" ja ,,Suomen kielen

asema opetuksen alalla", y. m.; V. Hytönen,
..Suomalaista sivistystaistelua 1858-1908"; J. V.

Snellman, „Samlade arbeten" ja »Valitut teok-

set"; Yrjö Koskinen. ..Kansallisia ja yhteiskun-

nallisia kirjoituksia".] J. F.

Suonien muinaismuistoyhdistys, per. 1870

keväällä. Viettää vuosipäivällään toukokuun 7 :ttä.

M. A. Castrenin kuolinpäivää. Yhdistyksen perus-

tajia olivat ensi sijassa J. R. Aspelin, E. Nervander
ja K. A. Castron. Säännöissä on määritelty yhdis-

tyksen tehtäviksi ..edistää Suomenmaan ja Suonien
kansan muinaisuutta valaisevia muinaistieteellisiä,

etnologisia, taide- ja sivistysliistoriallisia tutki-

muksia". S. in:n merkitys Suomen muinaistieteen
ja sivistyshistorian valaisemiseksi on ollut hyvin
suuri. Se on antamiensa stipendien avulla jär-

jestelmällisesti tutkituttanut kiinteitä muinais-
jäännöksiä maamme melkein kaikissa kihlakun-

. nissa, ja XXIII tällaista kihlakuntakertomusta
on painettu S. m:n aikakauskirjaan. Se on myös
lähettänyt liikkeelle 8 taidehistoriallista retki-

kuntaa (1871, 1874, 1885, 1890, 1892, 1896, 1899,

1902) keräämään ja kuvaamaan maan kirkoissa
ja kartanoissa tavattavia entisajan taidemuistoja.

Se on lisäksi levittänyt historiallista harrastusta
eri paikkakunnilla olevien asiamiestensä kautta
ja kerännyt Kansallismuseota varten kokoelmia,
joiden numeroluku nousee n. 15,000 reen. Sen li-

säksi se on myöntänyt stipendejä muinaistieteel-

lisiä tutkimuksia varten Suomessa, Aunuksessa,
Venäjällä ja Siperiassa, johon viimemain. maahan
se 1887-89 lähetti koime retkikuntaa etupäässä
ottamaan kuvia ja keräämään tietoja Jenisein
latvoilla olevista kivikirjoituksista. Näitten retki-

kuntien tulokset ovat osaksi julaistut suuressa
teoksessa: »Inscriptions de l'I6nissei" (1889).

B. m:n muut julkaisut ovat ,, Aikakauskirja"
XXVII osaa; ..Suomen museo" (ks. t.) ja „Finskt
museum" v:sta 1894 (sisällysluettelo osiin I-XX
on ilmestynyt erikseen); A. Hackman, ,,Die ältere

Eisenzeit in Finnland I" (1905); J. Ailio, „Die
steinzeitlichen Wohnplatzfunde in Finland I-II"

(1910), „Finlands kyrkor, I. Nykyrko och Ny-
Btad" (1912); ..S. m:n pöytäkirjat I-II" (1909,

1915); ..Sukukirja Suomen aatelittomia sukuja
I-II" (1901) ; lisäksi joukko keräilykaavakkeita
ja kysely-lehtisiä, jotka koskevat m. m. paikanni-
miä, kansanomaisia häätapoja, kansanleikkejä ja
merkkimiehiä. Suonien taiteilijoita, muotokuvas
toa, valokuvien ja kirjeiden tallettamista y. m.

S. miu rahavarat nousevat n. i:'.ö,000 mk :
i 1

1

joista osa on varattu erikoisiin tarkoituksiin,

osasta käytetään vain korot. Suurin on M. A.

Castrenin rahasto, jonka keräys alettiin 1896, ja

joka l9 3l /isl3 oli 73,140:69 mk. Rahastoa käyte
tään etupäässä suom. -ugrilaisiin tutkimuksiin.
S. m:n vuotuinen valtioapu oli v:een 1915
5,000 mk. — Yhdistyksen asioita hoitaa johto-

kunta; esimies valitaan vuodeksi kerrallaan, sa-

moin sihteeri. S. m:n esimiehillä ovat olleet:

Z. Topelius (1870-75), J. J. W. Lagus (1875-78),

Z. Topelius (1878-79), K. F. Ignatius (1879-85),

J. II. Aspelin (1885-1915) ja Th. Schvindt
(v:sta 1916). A. M. T.

Suomen murteet. Tällä nimellä tavallisesti

tarkoitetaan suomen kielen paikallismur-
teita; todellisuudessa on kuitenkin myös suo-

men yleis- 1. kirjakieli periaatteellisesti katsoen
myöskin suomen kielen murre (ks. Kirja-
kieli). S. m:ta on käsitelty kirjoituksessa

Suomen kieli, ks. t. Kirjallisuutta
suomen paikallismurteista: Porthan, „De pra>
eipuis dialectis lingine fennic.se" (1801) ; Anders
VVarelius, „Bidrag tili Finlands kännedom i ethno-

graphiskt afseende" (1847); J. A. Hahnsson,
,, Muoto-opillinen selitys Eurajoen, Lapin, Rau-
man, Pyhämaan, Laitilan ja Uudenkirkon pitä-

jien kielestä" (1866-72); T. G. Aminoff, »Tutki-
mus Etelä-Pohjanmaan kielimurteesta" (1871),

sama, „Tietoja VVermlannin suomalaisista" (1876) ;

Ossian Grotenfelt, ,,Pohjois-IIämeen kielimur-

teesta" (1878) ; O. A. F. Lönnliohm, ,,Jääsken,

Kirvun ja osittain Rautjärven ja Ruokolahden
pitäjien kielimurteesta" (1879) ; E. N. Setälä,

..Lauseopillinen tutkimus Koillis-Satakuunan
kansankielestä" (1883) ; Knut Cannelin, ,,Tutki-

mus Kemin kielimurteesta" (1888) ; P. Brax,
..Polijois-Savon kielimurteesta" (1890); E. N.

Setälä. ..Yhteissuomalainen äännehistoria" (1890-

01), Yrjö Wichmann, »Huutamia äänneopillisia

havainnolta Lestijoen murteesta" (1893) ; U. T.

Sirelius, ..Lauseopillinen tutkimus Jääsken ja

Kirvun kielimurteesta" (1894) ; S. Latvala,

..Lauseopillisia havaintoja Luoteis-Satakunnan
kansankielestä" (1894) ; J. II. Wennola, »Äänne-
opillisia havainnoita Pohjois-Pohjanmaan ranta-

murteesta" (1897) ; Artturi Kannisto, ,,Äänne-
opillinen tutkimus Urjalan, Kylmäkosken ja

Akaan murteesta" (1897) ; S. Latvala, , .Lauseopil-

lisia muistiinpanoja Pohjois-Savon murteesta"

(1899); Heikki Ojansuu, »Suomen lounaismur-

teiden äännehistoria" (1901-03) ; A. Kannisto,

»Lauseopillisia havaintoja läntisen Etelä-Hämeen
kielimurteesta" (1901) ; Frans Äimä, »Äänneopil-

linen tutkimus Tytärsaaren murteesta" (1901) ;

V. Tarkiainen, ..Äänneopillinen tutkimus Juvan
murteesta" (1903) ; Harry Streng, »Konsonantti-

yhtymä (s suomen kielessä" (1907) ; Lauri Ket-

tunen, ..Deseenden 1 1 is-äännehi st or iällinen katsaus

Keski-Skandinaavian metsäsuomalaisten k i el ei -n"

(19091; M. Airiin. »Äännehistoriallinen tutki-

mus Tornion murteesta" (1912); J. Laurosela,

»Äännehistoriallinen tutkimus Etelä Pohjanmaan
murteesta" (1913 iti. — Yleiskatsauksia; Heikki

Ojansuu. ..Suomen murteista" (Oma maa II

684-97); E. N. Setälä, »Suomen kartasto" 1910

(N:o 46, siv. 42-47). E. N. 8.

Suomen museo, muinaistieteellinen aikakaus-

kirja, jota Suomen muinaismuistoyhdistys julkai-

see v:sta 1894. Lehteä ilmestyy nyk. 4 numeroa
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vuodessa. Vv. 1003-09 bg ilmestyi kaksikieli-

renii (..Suomen museo. Kinskt museum"). Eri-

sisältöisenä ilmestyj ayk. ,, Kinskt museum".
A. M. T.

Suomen naisten kansallisliitto, jonka tarkoi-

tuksena «m olla YVashingtonissa 1888 perustetun

kansainvälisen naisten liiton, The Interna-
tional Council of Women (I. C. \V),

haaraosastona ja edistää yhteistyötä Suomen nais-

yhdistysten kesken, perustettiin 1!M1 Alexandra
Gripenbergin aloitteesta. Liiton kotipaikka on
Helsinki, ja sen jäseneksi voi päästä jokainen

Suomessa toimiva yhdistys, jonka jäsenet ovat

naisia, jos sen toiminta on sitä laatua, että kan-

sallisliiton keskuskomitea sen hyväksyy. Myös-

kin sellaiset yhdistykset, joissa on sekä mies- että

naisjäseniä, voivat yhtyä liittoon valitsemalla

edustajakseen naisen. Kansallisliiton vuosikokous

on maaliskuussa. Nyk. ovat seuraavat yhdistyk-

set yhtyneet liittoon : Suomen naisyhdistys haara-

osastoineen, Suomen naisten voimisteluliitto, Suo-

men käsityön ystävät, Maria-yhdistys, Koulu-
keittoylulistys, Helsingin kasvatusopillinen talous-

koulu, Suomen eläinsuojeluyhdistys, Kätilöyhdis-

tys. Kvinnoförbundet ..llemmet", Helsingin eläin-

suojelusyhdistys. Koska I. C. W:n toiminta ta-

pahtuu osaksi eri kansallisliittojen, osaksi pysy-

väisten kansainvälisten komiteojen avulla, on S. n.

kiilakin yksi edustaja jokaisessa kansainvälisessä

komiteassa, joita nykyään on 10, nim. komitea
naisen oikeusaseman parantamista varten, ääni-

oikeus-, rauhanaatteen-, siveellisyys-, kansanter-

veys-, kasvatus-, siirtolaisuus-, ammatti-, sanoma-
lehdistö- ja liiton raha-asiain komiteat.

T. Il-ri.

Suomen naisyhdistys, Helsingissä 1884 perus-

tettu naisasiayhdistys, jonka ensimäisenä puheen-

johtajana oli rva Elisabeth Löfgren. S. n:n tar-

koituksena on työskenteleminen naisen kohotta-

miseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä

hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa
parantaminen. Ohjelmavaatimuksena on alun-

pitäen ollut naisen valtiollinen äänioikeus. Ennen
sen saavuttamista yhdistys uutterasti, etenkin

1889 valitun puheenjohtajansa Aleksandra Gri-

penbergin johdolla, toimi naisia koskevien lakien

uudistamiseksi. Seuraavat sen valmistamat kysy-
mykset saatiin esille valtiopäivillä 18S5-1904-05
kääntymällä yksityisten edusmiesten puoleen

:

naimattoman naisen täysi-ikäisyys 21 v:n ikäi-

senä; naisen naimaiän korottaminen yli laissa

sallitun 15 ikävuoden; naidun naisen omistus-

oikeus ja miehen edusmiehyyden poistaminen

;

oikeus naiselle saada ilman erivapautuspyyntöä
suorittaa ylioppilastutkinto; laajennettu oikeus
naiselle päästä ilman erivapautuspyyntöä opet-

tajavirkoihin naisseminaareissa ja poikalyseoissa;

oikeus naiselle olla vaivaishoitojohtokuunan jäse-

nenä; kunnallinen vaalikelpoisuus naisille; val-

tiollinen äänioikeus naisille; ohjesääntöiseu hau-

reuden poistaminen ; kielto käyttää alaikäisiä pal-

velijoina ravintoloissa ja muissa väkijuomani
anniskelupaikoissa; kovennettu rangaistus siveel-

lisyysrikoksista alaikäisiä vastaan. Senaatin puo-

leen S. n. kääntyi anoen että ammatintarkasta-
jaksi asetettaisiin myöskin nainen sekä että nai-

selle myönnettäisiin pääsy oppilaaksi valtion

maan viijelyskouluihin.

Valistustyötä S. n. on tehnyt toimittamalla

painosta n. 80 julkaisua (enimmäkseen kir

jusiii), järjestämällä kokouksia ja esitelmätilai-

suuksia (esitelmiä pidetty toista tuhatta) ja 65

eri paikkakunnalla ..kodin päiviä". 17 v:n ai-

kana ylläpidettiin Helsingissä alkeiskursseja tyo

läisnaisille ja 9 v. valmistavaa ammattikurssia
ompelijattarille. Maaseudun naisille S. n. järjes-

tää kiertäviä käsityö- Bekä ii \iikkoisia ruuanval-

mistuskursseja ja edistää kasvitarlianhoitoa pitä

näillä palveluksessaan useita neuvojia (1915 oli

8). Ylläpitää Z. Topeliuksen nuorisonkirjastoa

(1915 annettiin 15,954 lainaa), ammattinaisten
kesäsi irtolaa sekä kansakoulun läpikäyneiden tyt-

töjen Icesäsiirtolaa. V. 1885 perustettu naisten

työn- ja paikanvälitystoimisto toimi 20 v. sj. n:n
muodostavat Helsingissä sijaitseva keskusyhdis
tys sekä siilien haaraosastoina liittyneet Kuopion,
Viipurin, Tampereen, Jyväskylän, Lappeenran-
nan, Hämeenlinnan, Ilmajoen, Lapuan, Joroisten.

Karttulan, Jämsän, Teiskon, Limingan, Akaan,
Lopen, Pirkkalan, Ikaalisten, Mäntän ja Huittis-

ten naisyhdistykset. /. U-n.

Suomenniemi. 1. Kunta, Viipurin 1., Lap-
peen kihlak., Savitaipaleen-Suomenniemen nimis-

miesp. ; kirkolle Mäntyharjun rautatieasemalta
33 km, Lappeenrannasta 69 km (talviteitse n. 50
km). Pinta-ala 279,o km2

, josta viljeltyä maata
(1910) 2,004 ha (siinä luvussa luonnonniityt 721

ha, viljaakasvava kaskimaa 66 ha). Manttaali-

määrä 15,74«7, talonsavuja 185, torpansavuja 57

ja muita savuja 241 (1907). 2,214 as. (1914); 457

ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona
360:llä (1901). 256 hevosta, 1,110 nautaa (1913).— Kansakouluja 3 (1915). Säästöpankki. Kun
nanlääkäri yhteinen Savitaipaleen kanssa (asunto-

paikkana Savitaipale). -— Luonnonnähtävyyksiä
tarjoavat Kuolimojärven kauniit rannikot.

—

Säännöllinen höyrylaivaliikenne Kuolimojärvellä.

S:ltä Savitaipaleelle (joka päivä). — 2. Seura-
kunta, keisarillinen, Savonlinnan hiippak.. Lap-
peenrannan rovastik.; perustettu Savitaipaleeseen

kuuluvaksi kappeliksi 1689, erotettiin omaksi
khrakunnaksi keis. käskykirj. 1 p:ltä lokak.

1866 (ensimäinen khra v:sta 1874). Kirkko puusta,

rak. 1866. L. E-nen.
Suomen niemi = Suomi (ks. t-).

Suomen nuorison liitto ks. Nuorisoseu-
raliike.
Suomen oikeus (ruots. 1'inska rätten) tarkoitti

keskiajalla määrättyä verotustapaa, minkä perus-

teella kirkollisia veroja maksettiin. S. o:n alalla

maksettiin vero viljassa, mikä tapa (Voionmaan
mukaan) riippui suomalaisten kaskiviljelyksestä.

Alkuansa varmaankin nämä eri ,,oikeudet" muo-
dostuivat kansallisten olojen perustuksella, vaikka

ne sitten vakaantuivat alueellisiksi, kansallisuu-

desta huolimatta. Samassa pitäjässä voi olla toi-

nen osa, joka suoritti veronsa S. o:n, toinen

Ruotsin oikeuden tavalla, vrt. H e 1 s i n g 1 a n-

n i n oikeus. [A. G. Fontell, „Om svenska

oeh finska rätten" (1883).] A". G.

Suomen opettajayhdistys, suomenkielisten
kansakoulunopettajaa järjestö, perustettu 1S93.

Se oli ajateltu kaksikieliseksi, mutta on käytän-
nössä muodostunut yksinomaan suomenkielisten

opettajain järjestöksi. Sen tarkoituksena on edis-

tää hyvää, kristillistä henkeä Suomen kansakou-
lunopettajain keskuudessa, kohottaa opettajiston

\ leistä ja ammattisivistystä, vahvistaa oikeata
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käsitystä kansakoulumme tehtävästä ja hyödystä
sekä työskennellä opettajiston oikeudellisen ja

taloudellisen tilan parantamiseksi. Yhdistyksen
toimintaa johtaa Helsingissä sijaitseva keskus-

hallitus, jossa on 9 varsinaista ja 3 varajäsentä.

Paikallisyhdistyksillä, jotka toimivat eri seu-

duilla maata, on kullakin oma toimikuntansa.

Paikallisyhdistykset pitävät vuosittain ainakin

kolme kokousta, käsitellen etupäässä keskushalli-

tuksen lähettämiä kysymyksiä ja lähettäen nii-

den johdosta tehdyt päätökset pöytäkirjaotteena

keskushallitukselle, jonka on ryhdyttävä yhteis-

ten päätösten kulloinkin aiheuttamiin toimiin.

Toiminnan edistämistä varten yhdistyksellä on
piiriasiamies kussakin kansakoulun tarkastus-

piirissä sekä suurimmissa kaupungeissa. Opetta-

jiston etujen ajamista varten toimii yhdistyksen
johtamana erityinen tiedonantotoimisto sekä pai-

kanvälitystoimisto. Paikallisyhdistyksiä on ny-

kyään 111 ja niissä (1915) 1,737 jäsentä. Yhdis-
tyksen puheenjohtajina ovat toimineet: K. Verkko
(1893-96), A. Kohonen (1896-1910), K. Ahtiala

(v:sta 1911). Sihteereinä ovat olleet: A. Koho-
nen, A. Noponen, K. Ahtiala, H. Karvonen,
Olga Moberg ja P. Puhakka. A. K:nen.
Suomen opiskelevan nuorison raittiusliitto

ks. Raittiusseurat, palsta 1407.

Suomen osuuskauppojen keskusosuuskunta
r. 1. (lyh. S. O. K.), Suomen osuuskauppojen kes-

kinäinen tukkuliike, per. maalisk. 22 p. 1904,

toimi ensimäisen v:nsa ainoastaan osuuskauppoja
neuvovana ja tarkastavana laitoksena, m. m. jul-

kaisten kirjallisuutta ja tilikirjoja sekä perus-

taen ..Yhteishyvä" nimisen aikakauslehden. V. J905

S. O. K. aloitti tavaraliikkeensä, joka alusta

alkaen kehittyi odottamattoman suureksi. Sen
jälkeen S. O. K. on kasvanut maamme suurim-
maksi tukkuliikkeeksi alallaan, samalla kuin se

on muiden maiden osuuskauppojen tukkuliikkei-

siin verrattuna kuudes järjestyksessä.

S. O. K:n jäseniksi pääsevät ainoastaan luotto-

kykyiset osuuskaupat. Osuusmaksu on 100 mk. ja

jäsenosuuskaupan tulee ottaa yksi osuus kutakin
25 jäsentään tai tällaisen jäsenluvun osaa kohti.

Lisämaksuvelvollisuus on 300 mk. kutakin osuutta
kohti. Paitsi jäsenet, voivat S. O. K:n liikettä

hallintoneuvoston antamien lähempien määräysten
mukaan käyttää muutkin osuuskaupat sekä kulu-

tusyhdistykset, jotka työskentelevät osuustoiminta-
aatteen mukaisella tavalla. Liikkeen tuottamasta
vuosivoitosta siirretään vähintään 3

/4 vararahas-
toon, kunnes tämä on noussut merkittyjen osuus-
maksujen summan tasalle, sekä sen jälkeen vä-

hintään 1
I,. Ylijäävästä voitosta maksetaan kor-

keintaan 6 % osuuspääomalle ja senjälkeen voi-

daan jakaa ostajille voitto-osuutta heidän ostok-
siensa määrän perusteella. Jos vielä on jäljellä

voittoa, jätetään se käyttämättömänä voitto- ja

tappiotilille tai merkitään kirjoihin käyttörahas-
tona, jonka varoja osuuskunnan kokouksen pää-
töksen mukaan käytetään osuustoiminnan tai

yleishyödyllisten tarkoitusten edistämiseen. Käy-
tännössä on tähän saakka vuosivoitoista suurin
osa käytetty vara- y. m. rahastojen kartuttami-
seen ja loput osuustoiminnalliseen valistustyö-
hön. — S. O. K:n asioita hoitaa 8-miehinen hal-

lintoneuvosto sekä tämän valitsema 3-henkinen
johtokunta.

Paitsi pääkonttoria Helsingissä on S. O. K :11a

myyntikonttoreja Helsingissä, Turussa,
Tampereella, Viipurissa, Kotkassa, Vaasassa ja

Oulussa sekä lisäksi varastotoimistoja
Kaskisissa, Raumalla ja Kuopiossa. V. 1913
S. O. K. perusti erityisen tavarain tarkastus- ja

koelaitoksen (laboratorin) . Omia tuotanto-
laitoksia sillä on 1914 perustetut harjan-
sitomo, neulomo, kahvinpaahtimo ja hedelmäin
pakkaamo sekä 1915 per. tulitikkutehdas. Lisäksi

on jo päätetty perustaa vesirinkelileipomo, maus-
teiden jauhatus- ja pakkaus- sekä teenpakkaus-
laitos; parhaillaan S. O. K. suunnittelee suuren
uudenaikaisen myllylaitoksen rakentamista. Omia
taloja S. O. K :11a on varastojen säilyttämistä

varten kuudessa kaupungissa sekä Viipurissa
liikepalatsi.

Paitsi tavaraliikettä harjoittaa S. O. K. laa-

jaa neuvonta- ja valistustoimintaa,
johon viime vuosina on käytetty n. 90,000 ä 115,000

mk. v:ssa. Sitä varten sillä on erityinen neu-

vontatoimisto, jota paitsi se luotto-osastonsa kautta
valvoo ja tarkastaa S. O. K:lta luottoa nautti-

vien osuuskaupjiojen liiketoimintaa ja tilejä.

S. O. K:n valistustarkoituksessa harjoittama
kustannustoiminta on varsin huomattava. Niinpä
se, paitsi edellämain., kerran viikossa ilmestyvää
osuuskauppalehteä „Yhteishyvää", joka on tarkoi-

tettu osuuskauppojen jäsenille ja jota 1915 levisi

10,500 vuosikertaa, ynnä „Samarbete" nimistä,

kaksi kertaa kuussa ilmestyvää ruots. laitosta

siitä, kustantaa erityistä osuuskauppojen toimi-

henkilöiden kehittämistä tarkoittavaa, ,,Osuus-
kauppalehti" nimistä aikakauslehteä ja vuosittain

ilmestyvää ,,Osuuskauppaväen kalenteria", jota

1915 levisi 50,000 kpl. V:sta 1913 lähtien S. O. K.
on julkaissut sekä suomeksi että ruotsiksi vuo-

tuista osuuskauppojen liiketilastoa. — S. O. K :hon

keskittyy myös 1908 per. osuuskauppojen liitto

osuuskauppapiireineen ja edustajakokouksineen
(ks. Osuuskauppa).
V:n 1915 lopussa oli S. O. K:ssa jäsenenä 341

osuuskauppaa, jotka olivat merkinneet 3,147

osuutta. Sanotun v:n myynti oli 35,100,000 mk.,

sekä vuosivoitto 1,456,780 mk. V:n 1915 lopussa

S. O. K:n omissa rahastoissa oli yhteensä

2,861,450 mk. sekä jäsenten lisämaksusitoumukset
ja suorittamaton osa osuusmaksuista 995,350 mk.
vrt. Osuustoiminta, Osuuskauppa, joi-

den kohdalla myös on mainittu kirjallisuutta.

O. K-nen.

Suomen pankin tilintarkastajat, eduskunnan
valitsijamiesten ja pankkivaliokunnan vuosittain

varsinaisilla valtiopäivillä valittavat neljä tilin-

tarkastajaa ja näiden tarpeelliset varamiehet
kuluvan vuoden tilien tarkastuksen toimittamista

varten (§ 74).

Suomen pankki ks. Pankki, palsta 176.

Suomen passivirasto ks. Passivirasto,
Passi.
Suomen perustuslait ks. Perustuslaki.
Suomen piispainkronikka, ,,Chronicon episco-

porum Finlandensium", on nykyisessä muodos-

saan piispa Paavali Juustenin kirjoittama esitys

hänen edellään olleista Turun piispoista. Se pe

rustuu vanhempiin, jo keskiajalla tehtyihin muis-

tiinpanoihin, joista n. s. Palmskiöldin katkelma

tarjoaa yhden esimerkin (ks. Palmskiöld 2).

Sen tiedot ovat osoittauneet sangen luotetta-

viksi, eikä siis Porthan syyttä ole antanut sille
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sitä kunniat:!, että hän on sen pannut Suomen
koko keskiaikaisen historian perustaksi.

K. <:.

Suomen pipliaseura ks. K a a m altu B e u

r a t.

Suomen rakennusmestariliitto (ruots. Finska
byggmäatareförbundet) on maamme huoneraken-
nus-, rautatie sekä tie- ja vesirakennusten alalla

työskentelee ien rakennusmestarien, työnjohtajain,

rakennusurakoitsijani, lakeunuspiirusta jieu y. m
rakennusteknikkojen keskusjärjestö. Sen tarkoi-

tuksena on liarrastas jäsentensä tietojen ja sivis-

tyksen edistämistä kirjallisuuden, luentojen, koti-

ja ulkomaisien opintomatkojen y. m. avulla, sekä

loimia niin, että rakennustyönantajain ja -teki jiiin

väliset erimielisyydet vältetään taikka ratkais

taan rauhallista tietä ilman työlakkoja. — Liiton

alkuperäiset säännöt ovat 19 p:ltä helmik. 1905.

Liitolla on osastoja m. m.: Hangossa. Helsingissä

(suomen- ja ruotsinkielinen), Kotkassa, Kuopiossa,

Lahdessa, Oulussa, Porissa, Sortavalassa, Tampe-
reella, Turussa, Vaasassa ja Viipurissa. Erityi-

nen maatalousrakennusosasto on etupäässä maa-
talousseurojen palveluksessa olevien rakennusneu-
vojien välinen yhdysside, tie- ja vesirakennus-

osasto on tie- ja vesirakennusylihallituksen alais-

ten rakennusmestarien muodostama. Ratamestari-

ja esimiesyhdistys, jonka muodostavat vakinai-

sesti valtion rautateiden palveluksessa olevat

rakennusmestarit, kuuluu myöskin osastona liit-

toon. Näitä paitsi muodostetaan aina osasto kun-

kin uuden rautatierakennuksen rakennusmesta-
reista radan rakentamisajaksi.

Liiton asioita hoitaa Helsingissä kokoontuva
hallinto. — Liitolla on oma äänenkannattaja
,,Rakennustaito" (v :sta 1905). — Eläkerahasto
perusteltiin 1908 (pohjarahasto n, 60,000 mk.,

v:n 1915 lopussa rahastot n. 200,000 mk.). —
Liitto on julkaissut ..Suomen rakennusmestarien
albumimatrikkelin" (I, 1907), kustantanut raken-

nusteknillistä kirjallisuutta, piirustuskilpailujen

avulla hankittuja mallipiirustussarjoja pienvilje-

lijäin rakennuksia varten, apuneuvoja rakennus-
kirjanpitoa varten y. m. Kustannustoiminnan
tukemiseksi on muodostettu erityinen ,,Rakenta-
jain kustannusosakeyhtiö", joka m. m. kustantaa
vuosittain ilmestyvää ..Rakentajain kalenteria".
— V:sta 1907 alkaen on liitto antanut jäsenilleen

matka-apurahoja etupäässä ulkomaisia opintomat-
koja varten, saaden tarkoitukseen yksityisten lah-

joitusten lisiiksi 4,000 mk:n vuotuisen valtioavun.

Liiton koko jäsenluku oli v:n 1915 lopussa n. 700.

(Yrjö Similä. ..Suomen rakennusmestariliitto.

Finska byggmäatareförbundet 1905-1915" (1916).]

Suomen rakennustaide. Lukuunottamatta van-

hinta rakennusmuotoamme, hirsirakennusta, jonka
muodot tunnemme etupäässä vain sen myöhäisem-
miltä kehityskausilta (ks. Asuinrakennus,
P u u t y y 1 i, P ilitipieli), voidaan rakennus-
taiteemme historia katsoa alkavaksi Henrik piis-

pan ristiretken jälkeisenä aikana, jolloin katoli-

sen kirkon suojassa ja palveluksessa länsimainen

taide tuli maahamme. Vanhimmat kivikirk-

komme ovat arvattavasti 1200-luvulta ja kuulu-

vat tyylinsä puolesta romaanilaisen rakennus-

tavan jälkeiseen n. s. v äl i t y s t y y 1 i i n.

Useimmat näistä kirkoista ovat kuitenkin aiko-

jen kuluessa olleet monien muutosten alaisina,

joten niissä voi tavata tunnusmerkkejä useilta

tyylikausilta. Vertauksen vuoksi mainittakoon
että Kuot sissa sikäläiset tuomiokirkot vai

kuttival lino luvun inaalai-kiikkojen muotoihin,

1200-luvun rakennukset taas olivat luostari
arkkitehtuurin merkeissä. Niinpä on to-

dettavissa, esim. Sormi (Tanskassa) sistersiläiB-

kirkon vaikutus ruotsalaisiin kirkkoihin, kuten

Strängnäsin tuomiokirkkoon. Näitä teitä In m
vät peräisin päätykoristeet (ruots. In iin blmde-
ringar). Välitystyyli, jonka yksinkertaiset muo-
dot paremmin olivat sopusoinnussa maamme köy-

hien olosuhteiden kanssa, säilyi meillä kauemmin
kuin naapurimaissa; onpa sanottu, etteivät sen
t railitsionit koskaan täysin väistyneet runsas-
koristeisen gotiikan tieltä. Samoin Ruotsin maa-
laiskukot säilyttävät 1200-luvulta peräisin ole-

van pohjan lähes meidän päiviimme asti sekä

luonnollisen kiven, jonka käyttö pakotti yksin-

kertaisiin muotoihin, mikä aikaansai, etteivät ne

ulkopuolisesti niin paljon ilmaise sitä uutta aikaa,

johon ne kuuluvat. Pohjasuunnitelmaltaan keski-
aikaiset kirkkomme ovat tav. suorakaiteenmuo-
toisia, pituussuuntaan yksi- tai kolmilaivaisia

(joskus 2-laivaisia esim. Sipoon ja Inkoon kirkot)

ilman poikkilaivaa ja läpileikkaukseltaan halli-
kirkkoja paitsi Turun tuomiokirkko (ks. t.),

joka 1466 tapahtuneen uudistuksen kautta teh-

tiin basilikantapaiseksi. Paitsi suorakaiteenmuo-
toista runkohuonetta kuuluu kirkkorakennuk-
seen usein asehuone, sakaristo ja torni
(absidia ei ole yhdessäkään Suomen kirkossa).

Keskiaikaisen tavan mukaan kirkko usein raken-

nettiin jaksoittain. Esimerkkejä tavataan siitä,

että sakaristo on ensin tehty täysin itsenäiseksi,

neljä seinää käsittäväksi huoneeksi, tähän myö-
hemmin liitetty runkohuone ja lopuksi torni.

Joskus on valmistunut vain sakaristo ja muu osa

jäänyt rakentamatta (esim. Virolahden saka-

risto). Välikatto tehtiin alkujaan puusta ja tasai-

nen, tahi mahdollisesti näkyvine kattotucleineen,

myöhemmin kattotuolirakenteen kehittyessä eri-

muotoisina tiiliholveina tai tynnyriholvin tapai-

sena puukattona. Keskiaikaisista kirkoistamme
ovat Ahvenanmaan kirkot vanhimmat ja eroavat

mannerinaan kirkoista m. m. siinä, että seinä-

limitys on tasaisempi ja rivittäisempi (voi johtua

sikäläisen rakennuskiven edullisista lohkeamis-
ominaisuuksista), että kuoriosa joskus on ka-

peampi tai muuten erotettu (esim. Hammarlan-
din ja Finnströmin kirkoissa) ja ettit torni,

vaikka myöhemmin rakennettu, on tehty kirkon
yhteyteen. Mannermaan kirkkojen seinärakenne
on hyvinkin epätasaisista moreenikivistä tehtyä

runsaalla laastilla, kuorin tav. muodostaa yksin-

kertaisesti pitkähuoneen itäisin osa. (Poikkeuk-

sia ovat. esim. Nousiaisten kirkko ja Turun tuo-

miokirkko.) Kirkot ovat näet säännöllisesti siten

suuntailtuja, että runkohuoneen pituussuunta on
lännestä itään (pyhän rakennusviivan
s u u n t a) . Holvirakenteiden puolesta mannermaa-
kirkot osoittavat, kehittyneempiä muotoja. Ne ovat

ylimalkaan tehdyt vyökaarien ja ruoteiden va-

raan, jotka usein ilman kapiteelia kasvavat myö-
bäisgotiikan tapaan suoraan pylväistä tav. suippo-

kaaren muotoisiksi risti- tai tähtiholveiksi. Jäl-

kimäistä holvimuotoa käytettiin keskilaivassa

tai kuorin kohdalla. Tenholan, Paraisten, Per-

niön, Sauvon kirkoissa tapaamme kauneimpia esi-

merkkejä Suomen goottilaisen tyylin holvaustai-
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i. - Ikkunat sijoitettiin, paitsi yksi kum-
paankin piitfseiniin, etupäässä kirkon etelasci

nään, jota vastoin pohjoisseinä alkuaan näyttää

olleen ikkunaton, kuten esim. Finnströmin kir-

kossa vielä nytkin on laita. Muuten ovat ikku-

nat useimmissa kirkoissa uskonpuhdistuksen jäl-

keen joutuneet laajennusten alaisiksi, joten

niistä vain aniharva on alkuperäisessä asussa

säilynyt (esim. Sauvon kirkon kuorin ikkuna
kalkkikiviruusustoineen)

.

Ulkoasultaan kirkot ovat äärimmäisen yksin-

kertaiset. Useissa mannermaan kirkoissa ovat
kuitenkin päätykolmiot tehdyt tiilestä, joka
sirompana rakennusaineena kuin graniittilohka-

reet, monesti on antanut aihetta toisinaan san-

gen runsaaseenkin koristeluun varsinkin kirkon
länsipäädyssä. Keskiaikana käytetyt tiilet oli-

vat yleensä suurta kokoa, 30-32 cm pitkiä, 14-16

cm leveitä ja 10 cm paksuja, ja seinä muurat-
tiin (n. s. täytemuurina) samoinkuin graniitti-

seinäkin siten, että ainoastaan seinäin sisä- ja

ulkopinnat muurattiin tasaisiksi ja välit täytet-

tiin kivillä, tiilenpalasilla y. m. Päätykolmioissa
tehtiin aluksi vain itse koristeet tiilestä, myö-
hemmin koko se osa, joka sisälsi koristeita. Ta-
vallisimpia koristeaiheita olivat risti, pitkulai-

nen pystykomero, avonainen tai ruusustolla täy-

tetty pyörökomero, kolmi- tai nelilehtinen komero
y. m. (komerot ovat tav. rapatut). Tiilistä teh-

tiin myös ikkunain ja ovien ympärystät. Näistä
ovat etupäässä sisäänkäyntiovet, portaalit, yksin-
kertaisesti koristetut, tav. suorakulma-asteisella
profiililla; harvemmin ovat asteet pyörö-sau-
van muotoisia tai vuorottelevat mainitut kaksi
muotoa keskenään ; merkille pantava on, että

ovikaaren muoto on myöhäisemmissäkin goot-

tilaisen ajan kirkoissa kokonaan tai melkein
puolipyöreä. Ainoastaan poikkeustapauksessa
tapaamme runsaammin jäsenneltyjä kalkkikivi-
portaaleja. esim. Naantalin ja Jomalan kir-

koissa. Sisustat, muodostuivat sensijaan verraten
rikkaiksi kalkkimaalauksineen, alttarikaappei-
neen, veistoksineen, krusifikseineen y. m. kirkol-

lisine esineineen.

Ulkopuolella kirkollista rakennustoimintaa
ansaitsevat mainitsemista vain muutamat linna-
rakennukset kuten Turun, Hämeen, Viipurin ja
Savon linnat, joista ensinmainittu neliskulmai-
sille torneineen muistuttaa romaanilaisia raken-
nuksia, kun taas viimemainitun pyöreät tornit
osoittavat kehittyneempää linnatekniikkaa.

Uskonpuhdistuksen jälkeen ei aluksi paljon
uusia kirkkoja rakennettu. Taiteen alalla val-

litsi seisaus, sillä Ruotsin silloinen kuningas suo-

rastaan vainosi taidetta, joten m. m. kirkon oli

luovutettava valtiolle monet kallisarvoiset metalli-
tarvekalut. Vanhat kirkot kalkittiin aikaa myöten
sisältä valkoisiksi. Saarnatuolit ja alttarilaitteet

uusittiin ajan hengen mukaisesti renesanssi- ja

barokkityyleihin. Myös ovat mainittavat kello-

tapulit, joiden eloisat rajapiirteet barokkiajan
makusuutita on luonut. Uusista kirkoista mainit-
takoon Askaisten pieni yksilaivainen kappeli-
kirkko v:lta 1653. Maallista tarkoitusta varten
oli rakennustaiteella yhä sangen vähäiset tehta-

ili Mainittakoon Kustaa Vaasan 1551 rakennut-
tama puinen kuninkaan kartano, jonka 2-ker-
roksinen päärakennus sisälsi m. m. porvarituvan.
2 ruokasalia. 2 kamaria ja kirjurituvan. Edel-

leen Eerik Flemingin 1545 rakennuttama linna-

maisen jylhä K n i t i a ii (ks. t.j kartano.
1600-luvun keskivaiheilla, jolloin Ruotsissa

rakennettiin uhkeita aatelislintioja, ilmaantui
meilläkin tällä alalla jonkinlaista virkeyttä.

Täällä rakennetuista herraskartanoista — verra-

ten vaatimattomista ruotsalaisiin nähden — mai-
nittakoon Herman Klaunpoika Flemingin 1655
uusima ja kahdella kerroksella korottama Lou-
hisaaren (ks. t.) kartano. Merkityksel-
lisemmät rakennustaiteellemme ovat myöhemmän,
kustavilaisen ajan kartanot, joista sekä sisustaan
että ulkoasuun nähden on useita kauniita esi-

merkkejä: Mustio, Joensuu, Kankais-
ten kartano (ks. n.) y. m. 1600-luvun lopulla

ja etenkin 1700-luvulla rakennettiin jälleen pal-

jon kirkkoja, useimmat puusta; n. 200:sta kir-

kosta on 11 kivestä. Puisten kirkkojen raken-
nustapa kehittyykin useasti sangen mielenkiin-

toiseksi. Kekseliäästi on kehitetty puun luon-

netta vastaavia rakenteita rakennustaiteellisesti

vaikuttaviksi osiksi, kuten esim. hirsiseinien

jäykistämiseksi näiden yhteyteen salvetut nelis-

kulmaiset hirsiarkut sekä näiden yläpäissä kir-

kon poikkisuuntaan käyvät sideparrut, jotka

tukevat kattotuolirakennetta. Huomattavimpana
esimerkkinä tällaisten rakennusten joukossa on
Sälöisten kirkko. Pohjasuunnitelmaltaan ovat
vanhimmat näistä kivikirkkotyypin mukaisesti
suorakaiteenmuotoisia, myöhemmin tuli sen rin-

nalle tavalliseksi n. s. ristikirkko, joka
varsinkin suuremmissa saarnahuoneissa käytän-
nöllisesti katsoen oli helpompirakenteinen. Ulko-
asuun nähden on puukirkoillamme sama yksin-
kertainen koruttomuus kuin kivikirkoillammekiu.
Päätyseinien asemesta tapaa näissä usein jyr-

kästi viiston kattolappeen, ja katot ovat vaikut-

tavasti peitetyt lautapaanuilla, toisinaan vasitui-

siin kuoseihin järjestetyt, esim. Asikkalan.
Antrean (nyk. hävitetyt) y. m. kirkot. Kello-

tapuleissa voi upeamuotoisen barokin keskeltä

löytää erityisiä puukoristemuotoja (esim. Ruoko-
lahden vanha kellotapuli).

Meillä tavallisesta kirkkotyypistä poikkeava on
Hämeenlinnan pohjamuodoltaan pyöreä ja kupo-
lilla katettu Rooman Pantheonia muistuttava
kirkko v:lta 1798 (meidän päivinämme uudis-

tettu ja silloin sentraalivaikutuksensa menettä-
nyt, kun alttari siirrettiin keskeltä kirkkoa lai-

taan ja alttaria kiertävät istuinpenkit sovitettiin

kuten pituuskirkoissakin). Kustavilaiselta ajalta

on vielä mainittava 1785 perustetulle Vaasan
hovioikeudelle rakennettu rakennus (C. F.

Adelcrantzin piirustusten mukaan, nykyään
Mustasaaren kirkkona), jokakartanomalliin raken-

nettuna mataloiden siipirakennusten reunusta-

mana kohoaa sirona sen keskiviivaan suunnitel-

lun puistokujan päässä, sekä Turun akate-
miarakennus, jonka sisustasta huomatta-

koon juhlasali hiottuine graniittipylväineen, tyn-

nyriholveineen sekä pistoholviaukkoihin järjes-

tettyine ikkunoineen (työ tehty Charles
Bassin johdolla). Näiden rakennusten ulko-

arkkitehtuurille ominaista ovat miltei sileät fasa-

dit, ainoastaan keskiosat ovat pilasteriaiheilla

vilkastetut -

Suomen jouduttua eroon Ruotsista alkaa raken-

nustaiteessamme uusi itsenäisempi kehitys aina-

kin siinä merkityksessä, että rakennustoiminnan
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johdossa muodostuu suurempi yhtenäisyys ja

muuttuneet valtiolliset olosuhteet tarjoavat uusia
suuria tehtäviä rakennustaiteen alulla. Charles

Basain, vasta perustetun intendenttikonttorin

(nyk. rakennusylihallituksen) ensimäisen yli-

intendentin erottua 1824 tuli tUhäu toimeen
C. L. Engel (ks. t.), joka jo 1810 oli maa-
hamme kutsuttu. Tuotteliaassa toiminnassaan
tiimii pääkaupunkimme vanhan osan luoja pysyi

johdonmukaisesti koko elämänsä ajan kerran
omaksumassaan uusklassillisessa tyylisuunnassa,

jonka vuoksi hänen töissänsä on harvinaisen

yhtenäinen leima; tunnusmerkillistä niille on
selväpiirteinen jäsentely ja jäykkä suoraviivai-

suus, ominaisuuksia, jotka näyttävät siirtyvän

meidän uusimmankin rakennustaiteemme itsetie-

toisuuteen. Engelin kuoleman jälkeen seurasi

rakennustaiteellisessa kehityksessä pitkä seisaus,

johon osaltaan vaikutti sekin seikka, että maamme
kaupungit kehittyivät sangen hitaasti, joten

uusien rakennusten tarve oli vähäinen. Maaseu-
dullakaan ilmennyt osittainen rakentamisen vilk-

kaus, josta esimerkkeinä ovat suomalaisen
A. F. Granstedtin herraskartanot, kirkot

y. m. sekä rakennusylihallituksen virallinen toi-

minta, ei jaksanut tuoda esille mitään merkitse-

vämpää. — Ulkomaalaisista arkkitehdeista, joi-

den kykyyn yhä vielä turvauduttiin, mainittakoot
ruotsalaiset K. A. S e 1 1 e r b e r g (rakensi vasta
perustettuun uuteen Vaasaan m. m. kirkon ja

hovioikeusrakennuksen, joiden fasadit ovat tiiltä),

ja G. T. P. Ch ie wi tz (k. 1862, ks. t.) (raken-

tanut m. m. Ritarihuoneen ja entisen Ruotsa-
laisen teatterin, nykyisen rakentanut pietarilainen

N. Benoit). Chiewitzin atelieeri Turussa muodos-
tui ensimäiseksi huomattavaksi nuorten arkkiteh-

tien opiskelupaikaksi, jossa m. m. F. A. Sjöström,
Tli. Decker, Th. Höijer ja J. J. Ahrenberg ulko-

maisten opintojensa ohella työskentelivät. Huo-
mattakoon myös A. II. D a 1 s t r ö m, vanhan yli-

oppilastalon tekijä, sekä C. A. Edelfelt (k.

1869), joka yliopiston vanhassa kemian la-

boratorirakennuksessa edustaa n. s. Miinehenin
koulua, mikä yritti luoda uutta tyyliä sulatta-

malla yhteen keskiaikaisia muotoja ja renesans-

sia. Chievvitzin oppilaista on erikoisesti mainit-
tava Suomen 1872 perustetun Polyteknillisen

opiston ensimäisenä opettajakykynä arkkitehtuu-
rin alalla F. A. Sjöström (k. 1885, ks. t.)

ja laajan rakennustoimintansa vuoksi Th. H ö i-

j e r, joka enemmän kuin kukaan muu Engelin
jälkeen on määrännyt luonnetta eräille osille

Helsinkiä. Ensimäiset kotimaassa opiskelleet suo-

malaiset arkkitehdit ovat Seb. Gripenberg
(ks. t.) ja K. G. Nyström (ks. t.). — Uus-
klassillisuutta seurannutta (tai osaksi rinnan sen

kanssa esiintynyttä) romantiikan aikaa, jolloin

keskiaikaisia tyylejä yritettiin sovittaa uuden
ajan oloihin, edustivat meillä Setterberg ja Chie-

vvitz. Sjöströmin ja Höijerin aika merkitsee jo

siirryntää reuesanssimuotoihin, jotka jälleen yhä
itsevaltiaammin Keski-Euroopan akatemioissa

muodostuvat opiskelujen pohjaksi (saks. Sem-
perin aloitteesta). Näin tyylistä toiseen vaih-

dellen oli rakennustaide vähitellen johtunut
hengettömään kopioimiseen ja enemmän tai

vähemmän luonteettomaan yleismaailmallisuuteen.

Tätä vastaan nousivat uudet voimakkaat vir-

taukset, aluksi Englannissa ja Belgiassa, ulot-

tuen meidänkin maahamme 1890-luvun lopulla.

Taiteen tuli olla tosi, muodot nykyaikaisten
rakenteiden mukaiset ja rakennusten kokonaisiin
di ii ulkonaisesti kuvastaa tarkoitustaan. Sisältä

ulospäin piti rakennussuunnittelun kehittyä.

Eri rakennusaineita oli käsiteltävä niiden luon
teen mukaisella tavalla ja rehellisesti näytettävä
kivi kivenä, rauta rautana j. n. e. Tarkoituksen-
mukainen oli kaunista. Aika oli teoretisoimisen

ja kaikkien kauneusarvojen uudestaan arvioimi-
sen aikaa. Ensimäisissä tämän ajan töissii

(meillä), joissa ilmenee vaikutuksia osittain Kuut

sista osittain myus samanaikaisesta pohjois-

amer.
,

graniittiarkkitehtuurista, uusien peri

aatteiden sovelluttaminen on vielä varsin varo-

\aista kohdistuen etupäässä fasadiaineen kasit

telyyn, kuten ,,Falken"in asuinrakennuksessa
Bulevardin varrella Helsingissä (K. Härd af

Segerstad), Vaasan osakepankin ja „Agros"
yhtiön taloissa Helsingissä (ruots. Settergren
toiminimessä Grahn-Hedman-Wasastjerna), Yhdys-
pankin talossa Aleksanterink. varrella Hel-

singissä (K. G. Nyström), Suomen kansallis-

teatterissa (O. Tarjanne) ; tyypillinen saks. leima
on sitävastoin Helsingin Aleksanterinkadulla
sijaitsevalla Lundqvistin liikepalatsilla (S. Lind-

qvist), joka on ensimäinen yksinomaan liiketar-

koituksia palveleva rakennus. Uusi suunta alkoi

kuitenkin saada sisäistä voimaa ja kantavuutta
vasta sen näihin aikoihin syntyneen virtauksen
kautta, joka tahtoi perustaa rakennustaiteen
puhtaasti kansalliselle pohjalle. Niinpä muinais
muistoyhdistyksen kannattamalta Karjalan-ret-

keltä arkkitehdit J. W. Sueksdorff ja

Y. Blomstedt toivat runsaan kokoelman
puurakennustyyliä ja kotiteollisuutta koskevia
aineksia, josta toivottiin voitavan luoda uusi

kansallinen puutyyli. Toiselta puolen huomio
kiintyi keskiaikaisiin kirkkoihimme ja linnoi-

himme, samalla kuin ornamenttiaiheet haettiin

kotimaisesta kasvistosta ja eläinkunnasta. Mutta
uudemmalla englantilaisellakin rakennustaiteella,

varsinkin sisustusalaa käsittelevällä (Baillie

Scott y. m.), on ulkolaisista vaikutteista tärkeä

osansa. Ominaista suunnan monipuolisille pyrki-

myksille on myöskin, että se yritti aikaansaada
läheistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä edellisinä

aikoina eri teitään kulkeneille eri taidealoille.

Merkillepantavaa tässä suhteessa on taiteilija

G a 1 1 6 n-K a 1 1 e 1 a n vaikutus nuoren polven

arkkitehteihin. — Ylempänä mainittuja aatteita

ovat uraa uurtavasti toteuttaneet arkkitehdit

Geselliu s-L i n d g r e n-S a a r i n e n m. m.

kilpailujen kautta valloittamissaan ensimäisissä

töissään: Pariisin paviljongissaan, Pohjolan talos

saan (Helsingissä), Kansallismuseorakennukses-
saan sekä n. s. Lääkärien talossa (P. Makasiinink.

Helsingissä). Arkkitehtuurikilpailut ovat näistä

ajoista lähtien meillä olleet sangen yleisiä ja osal-

taan tehokkaasti vieneet eteenpäin nuorta raken-

nustaidettamme. — Valaisevana esimerkkinä ja

uuden suunnan voimannäytteenä, Pariisin paviljon-

gin ohella, esiintyy Suur-Merijoen hovi, siinä kun
arkkitehdeille oli annettu harvinainen toiminta-
vapaus viimeistä sisustusta nvyöten ja jossa

näillä tämän ohella oli käytettävänään nuorten
taideteollisuustaiteilijain tehokasta apua. Maini-
tussa rakennuksessa tuli myös rappausarkkiteh-
1 mu i uudella tavalla käsitettynä käytäntöön:
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tasadipinnat jätettiin sileiksi, ainoana vaihte

Inna olivat sopivasti ryhmitetyt ulokkeet, pie-

niin ruutuihin jaetut ikkunat ja jyrkät, tiilillä

peitetyt katot. Tältä kansallisen roinani iikan kau-

delta, jolta on pelaisin arkkitehtieinme kollektii-

vinen yhteistoiminta arkkitehtuurifirmojen muo-
dossa, mainittakoon edelleen Polyteknikkojen

yhdistyksen talo (Lindahl & Thomi), Kan-
santalo Helsingin Siltasaarella (Karl Lindahl),

Tampereen Johanneksen-kirkko, Eira-sairaala

Helsingissä ja Helsingin telefoniyhdistyksen

talo Korkeavuorenkadun varrella (kaikki

L. Sonckin). Tämä rakennustaiteemme mur-
rosaika ei ole suinkaan sivuutettu ilman ereh-

dyksiä ja liioitteluja, jonka vuoksi mainittu
suunta pian kohtasi vastustusta nuorimmankin
polven arkkitehdeissä, m. m. hyökkäsivät sitä

vastaan lukuisissa kirjoituksissa G. Strengell
ja S. Frosterus (m. m. kirjoituksessaan

..Järn- oeh hjärnstit"), joista varsinkin jälki-

mäinen meillä esiintyi belgialaisen Henry van de

Yelden ratsionalististen aatteiden innokkaana
kannattajana (esim. kilpailuehdotuksellansa Hel-

singin uutta asemarakennusta varten). Kansal-

lisella romantiikalla oli joka tapauksessa uudesti-

luova merkityksensä rakennustaiteellemme, jonka
tätä seuraavalla kaudella voi katsoa saavuttaneen
eräänlaisen tasapainon ja omaperäisen kypsyyden
leiman. Täten alkoi myös liittyminen entisajan

traditsioneihin käydä mahdolliseksi ja kammo
historiallisia, varsinkin renesanssin ajan tyylejä

kohtaan hävitä. Viimeaikaisissa töissä on päin-

vastoin havaittavissa selvää siirryntää renesans-

sin henkeen rakennustaiteen samalla kuitenkin
säilyttäessä paljoa suuremman vapauden kuin
mitä tälle historialliselle tyylille oli ominaista
ja eksymättä tyylinkopioimiseen. Ensimäisiä tyy-

pillisiä esimerkkejä tästä siirrynnästä on Hel-

singissä Unioninkadun varrella sijaitseva Poh-
joismaiden osakepankin rakennus (Gesellius-

Lindgren-Saarinen), jonka vuolukivifasadissa
ornamentiikka vielä täydellisesti kuuluu roman-
tiikan aikaan, mutta fasadikuva kokonaisuudes-
saan tasaisine päätöksineen, ikkunajakoineen ja
rauhallisine piirteineen viittaa renesanssiin.

Vaikkakin uusimmassa rakennustaiteessamme
yleispiirtein katsottuna on todettavissa yhteinen
päävirtaus, huomaa eri arkkitehdeilla yhä sel-

vempää pyrkimystä omaan persoonalliseen tyy-
liin. Suurvaltain sodan edellä maassamme val-

linneesta harvinaisen vilkkaasta rakennustoimin-
nasta, jolloin rakennuksia rakennettiin mitä eri-

laatuisimpia tarkoituksia, kuten kouluja, kirk-
koja, pankkeja, teattereita, kaupunki- ja maa-
laisasuntoja, kauppaa ja teollisuutta varten ja

jolloin fasadiaineena luonnollisen kiven tai rap-

pauksen ohella myös tiilen käyttöön on syn-
tymässä erikoinen mieltymys, mainittakoon eri-

laisia muotovivahduksia edustavina esimerkkeinä

:

A. Lindgrenin Suomi- ja Kaleva-yhtiöi-
den graniittipalatsit sekä uusi ylioppilastalo,

E. Saarisen Helsingin asemarakennus ja
uuden eduskuntatalon kilpailuehdotus. K. G. X \ -

Strömin yliopiston fysikaalinen laitos ja Suo-
men pankin talo Turussa, Onni Tarjanteen
Apollo- ja Salama-yhtiöiden talot, L. Sonckin
Hypoteekkiyhdistyksen ja Pörssin talot, Kallion
kirkko sekä Helsingin telefoniyhdistyksen keskus-
asemat Töölössä ja Sörnäisinä. Hard af S e-

15. IX. Painettu »/„ lfi.

gerstadin Helsingin Ratakadun kansakoulu
ja Sörnäisten kansankirjasto, S. L i n d q v i s t, i n

Sailors-llome, Hamstern-yhtiön liikepalatsi ja

Villa Johanna Helsingissä, U s k o N y Strömin
ja V. Penttilän laatimista luonnoksista
edellisen kehittämä kaupungintaloehdotus Vii

puriin, samojen arkkitehtien Kansallisosake-
pankin talo Viipurissa, V. Penttilän Kansal-
lisosakepankin talo Lahdessa, Valter Jun
gin Helsingin seurakuntien ja Anniskelu-
yhtiön talot, Jarl Eklundin Nikolajeffin
liikepalatsi, Valter ja Ivar T homo n
pankkirakennukset useassa maaseutukaupungissa,
Palmqvist & Sjöströmin pohjalaisten
ylioppilasosakuntien talo, Mereator-yhtiön
talo ja Laekmanin liikepalatsi (Helsingissä),

K. S. Kallion Hartmanin liikepalatsi Vaa
sassa, Tampereen teatteri ja Alavuden kirkko.
Karl L i n d a h 1 i n Suomi-yhtiön talo Hel-
singin kauppatorin varrella, S. F r osterit k-

s e n Taos-yhtiön talo, Bulevardink. 3 (Hel-

singissä) , V. V ä h ä k a 1 1 i o n- Valiola-yhtiön
talo (Helsingissä). — Edelleen on mainittava
Hackmanin talo (G y 1 d 6 n & U 1 1 b e r g) ja

Uno Ullbergin Kauppapankin ja O.-y. Kar-
jalan liikepalatsit Viipurissa ja Suomen pankin
talo Sortavalassa, sekä Kuopiossa toimivan
J. W. Strömbergin museotalo ja Suomen
pankin talo. Ajan luonteeseen kuuluu, että

useimmat, yllämainituista arkkitehdeistä enem-
män tai vähemmän ovat. toimineet huonesisustuk-
senkin alalla.

Kaupuuginjärjestelytaiteen alalla, jota sitäkin

aluksi elähyttivät uusromanttiset ihanteet (m. m.
Camillo Sitte) ja jota niinikään ovat kehittä-

neet lukuisat kilpailut, ovat meillä toimineet

m. m. K. G. Nystr.öm, Lars Sonck, Bertel Jung,
Eliel Saarinen, Valter Thome! ja Birger Brunila.

[Eliel Aspelin, ,,Suomalaisen taiteen historia";

G. Strengell, ,.Suomen rakennustaide meidän päi-

vinämme" (Valvoja 1904) ; Johannes öhqvist,

..Suomen taiteen historia" ; K. K. Meinander ooh

Juhani Rinne, „Finlands kyrkor I. Nykyrko oeh

Nystad"; P. Nordman & M. G. Sehybergsson,
..Finlands kulturhistoria. Medeltiden, Konsten":
K. K. Meinander. ..Medeltida altarskäp oeh trä-

sniderier" (1908) ; aikakauslehdet,: ..Arkitekten".

,.Suomen teollisuuslehti"', ..Teknikern", „Tekniska
föreningens förhandlingar". vrt. Helsinki.

K. S. K. & U-o N.

Suomen rakuunarykmentti ks. Rakuuna-
rykmentti ja Suomen sotaväki.
Suomen rautatiet, Suomeen rakennetut rauta

tiet (raitioteitä lukuunottamatta). Näiden li

saksi luetaan S. nhin vielä Suomen valtion ra-

kennuttama ja yhä edelleen omistama sekä lii-

kennöimä rataosa Valkeasaari-Pietari haara

ratoineen.

S. r. ovat suurimmalta osaltaan valtion-
rautateitä (S. V. R.i. Suomen valtion omis
t unia ja liikennöimiä (kulkulaitosrahaston las-

kuun, paitsi 1 p. syysk. 1910 vakinaiselle lii-

kenteelle avattua Terijoen-Koiviston rataa, jota

liikennöidään valtionrahaston laskuun).

Aloitteen asiassa, josta lopuksi sukeutui Suo-

men ensimäinen rautatie Helsingistä Iiii

meenlinnaan, teki Suomen tie ja vesilai-

tosten silloinen päällikkö, eversti Alfred Stjern

vall, esittäen 20 p. maalisi-.. 1849 päivätyssä kir-
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jelmässään kenraalikuvernöörille hevosrautatii a

rakentamista Helsingistä Ryltylän aseman länsi-

puolella olevaan Tmkhaudan kestikievariin. Tätä
paikkaa ajateltiin radan luisiksi pääksi sentäh

ilru, että talon rannassa tie tulisi koskettamaan
samaan aikaan perattavaksi ehdotettua Hämeen
vesistöä, Saimaan kanavan rakentamisen
yhteydessä kun oli muitakin kulkuväyläin per-

kauksia kysy my ksessä.

Ilmeisesti tämän johdosta kenraalikuvernööri,

ruhtinas Mensikov antoi seuraavan toukok. 29 p.

insinöörikunnan päällikölle loimeksi nimenomai-
sesti Hämeen vesireitin eteläiseksi jatkoksi tut-

kituttaa kysymystä hevosrautatien aikaansaami-
sesta tuon vesistön ja Helsingin välille. Tutki-
mus alkoi kesällä 1849 ja ennen pitkää saattoi

se .siihen käsitykseen, että Turkhautaan ulottuva

vesistö ei kykene välittämään vähänkään mel-

koisempaa liikennettä, jonka vuoksi rataa olisi

jatkettava Hämeenlinnaan saakka. Sitä tarkoit-

tava ehdotus annettiin kenraalikuvernöörille
lf p. toukok. 1851, mutta jäi hänen luonaan lepää-

mään. — Varsinaisen sysäyksensä eteenpäin asia

sai vasta 24 p. maalisk. 1856, jolloin keisari

Aleksanteri II Helsingissä senaatin istunnossa
esitti tunnetun uudistusohjelman, minkä 4:s
kohta tarkoitti ,,komitean asettamista harkitse-

maan tarpeellisia toimenpiteitä liikenneyhteyden
aikaansaamiseksi maan sisäosista Suomen meri-
satamiin ja keisarikunnan pääkaupunkiin, raken-
tamalla osittain kanavia, osittain rautateitä".

Komitea asetettiin, kenraalikuvernööri Berg
puheenjohtajana, samaan aikaan (toukok. 1856).

jolloin J. V. Snellman korotti äänensä rautatei-

den puolesta, ehdottaen maan sisäosien yhdistä-

mistä nimenomaan rautateillä meren ran-
taan. Vaikka komiteassa (ja myöhemmin senaa-
tissakin hiukan) ilmeni vastustusta, voitti kui-

tenkin kenraalikuvernöörin tarmokkaasti aja-
mana ehdotus rautatien rakentamisesta Hel-
singistä Hämeenlinnaan, ja keis. käskykirje siitä

annettiin 4 p. maalisk. 1857. Sen mukaan oli

rata aluksi oleva yksiraiteinen mutta kahta rai-

detta varten valmiiksi pengerretty, ja kustannus-
arvio päättyi 2. 199.280 ruplaan, s. o. n. 8,8 milj.

markkaan. Työn lähin valvonta oli uskottava
maan insinöörikunnan päällikölle, jona nyt oli

eversti Knut Stjernvall ; rakennuskomitean
puheenjohtajaksi määrättiin senaattori J. M. Nor-
denstam. Työt linjalla aloitettiin keväällä 1858,
senjälkeen kuin kenraalikuvernööri jouluk. 1857
oli vahvistanut yksityiskohtaiset piirustukset.
Niiden mukaan oli rakennettava tie Helsingistä
Kluuvin lätäkön läntisestä reunasta, nyk. Rauta-
tientorinlaidasta, pengertä myöten Töölönlahden
poikki ja sitten kutakuinkin suoraa suuntaa
Hämeenlinnan asemalle, joka tuli olemaan vesis-

tön itäpuolella, ummelleen 100 virstan eli

107 V2 km:n päässä Helsingin asemalta. Kustan-
nusarvio ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa:
maanluovutus maksoi melkoista enemmän kuin
oli odotettu; ruokavaroja oli erittäin hankittava
työväestölle; erityinen maantie radan varteen
oli rakennustöitä varten tehtävä; kiskot ja liik-

kuva kalusto tulivat maksamaan yli arvion

;

Töölönlahden penger, Eläintarhan kalliot, silloi-

sen tottumattomuuden vuoksi muutenkin kalliit

maatyöt ja monien siltojen rakentaminen (kaikki
maantiet, vieläpä vähäpätöiset tilustiet johdettiin

joku rautatien alitse tai siltaa myöten ylitse)

nämä ynnä useat muut seikat vaikuttivat
'Hii rautatie tulikin maksamaan (Fredrika-
bergistä Sörnäisten satamaan rakennetun haara
radan kanssa, joka ei alkuperäiseen arvioon sisäl
tynyt) 11,605,046 ruplaa 1. 14. i milj. mk. Kun mai-
nittu haararata on :),« km pitkä, tuli yleiskustan-
nus koko rautatiestä siis olemaan n. 130,000 mk.
ratakilometriä kohti. — Työoloista tällä rauta-
tierakennuksella on mainittava, että vapaata ly"
väkeä oli aluksi niin vähän, itiä valtion oli pes-

tattava vuosipalvelukseen miehiä, n. s. ruunun-
renkejä sekä käytettävä työhön vankeja ja sota-
väkeä. .Sittemmin kyllä tarjoutui väkeä niinkin
runsaasti, että toisinaan oli, sen vuoden määrä-
rahan loputtua, laskettava menemään suuret jou-

kot yhdellä kertaa. Työväelle oli rakennettava
asuntoja, joista samoinkuin työväen sairaaloista
koitui melkoiset kustannukset. Kapakoimisen
kukoistaessa työpalkkain lähellä oli myös jonkun
verran vaikeuksia järjestyksenpidosta, johon
(samalla myös kuriiripalvelukseen, kun sähkölen-
nätintä ei vielä ollut) käytettiin kasakoita.
Rakennustyö edistyi hitaasti; vasta 8 p. elok.

1861 teki veturi ,,Ilmarinen" ensi matkansa
Fredriksbergiin ja ensimäinen juna Hämeenlin-
naan saakka kulki 31 p. tammik. 1862. Varsi
nainen liikenne alkoi kuitenkin vasta seur. maa
lisk. 17 p., aikataulun mukaan, joka sisälsi

3 junaa viikossa Helsingistä ja yhtä monta,
toisina arkipäivinä, Hämeenlinnasta. Sörnäisten
haararata valmistui 6 p. helmik. 1863.

Rautatien tulot eivät alkuvuosina kunnolla
vastanneet edes menoja, suuren pääoman koroista
puhumattakaan. V:n 1863 valtiopäivien päät
tämistä uusista rakennustöistä ei tullut mitään;
v:n 1867 valtiopäiville antoi hallitus esityk-

sen rautatien rakentamisesta Riihimäeltä
Pietariin ja säädyt hyväksyivät sen. Venä-
jän hallitus avusti varain hankkimista siihen,

antaen 10 milj. mk: n lainan sillä ehdolla, että

raideleveys tulisi olemaan sama kuin Hämeen-
linnaan menevän radan (ja useimpien Venä-
jän rautateiden). Koko kustannusarvio oli

30 milj. mk., ja kun Venäjältä annettu raha-

määrä oli siitä kolmas osa, oli radan tuottamasta
mahdollisesta voitosta '/a luovutettava Venäjälle;
kiinteätä korkoa ei vaadittu. Kun tuon kolman-
neksen tähden oli tämän radan tuloista ja liiken-

teestä pidettävä eri tiliä, josta oli sekä hanka-
luutta että kustannuksia, ja kun rata vaati myö-
hemmin suuria laajennustöitä, jotka olivat Suo-
men kustannettavat. Venäjän nauttiessa yhä näi-

denkin vuoksi lisääntyvistä tuloista kolmannek-
sen, päättivät säädyt ennen pitkää maksaa lainan
pois (v. 1882). — Marrask. 29 p. 1867 annettiin

keis. käskykirje radan rakentamisesta ja silloisen

nälkävuodeu vaikutuksesta alkoi kotinsa jättä-

nyttä väkeä virrata rakennusseudulle jo ennen-
kuin töihin (18 p. helmik. 1868) ryhdyttiin.
Työssä oli isot määrät tätä nälkiintynyttä ihmis-

joukkoa, jossa taudit — yhteen aikaan oli toi-

messa 14 sairaalaa ja 22
<f

koko työväestä
makasi sairaana — sekä kuolema tekivät suurta
hävitystä. Siitä huolimatta edistyi radan raken-

taminen niin, että jo 1 p. marrask. 1869 lii-

kenne saattoi alkaa Riihimäeltä Lahteen ja Vesi-

järvelle asti; Viipurin-Pietarin rataosa valmis-

tui 13 p. helmik. 1870 ja seur. syyskuun 11 p.
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(Aleksanterin päivänä) avattiin liikenteelle uusi

rantatie kokonaisuudessaan. Rakennustyöstä, oli

siksi surulliset muistot, että avaus tapahtui ilman

juhlallisuuksia, vaikka radan suuri merkitys oli

jo aikalaisille varsin selvä. Rakennuskustannuk-
set olivat nousseet 27,525,280 mk:aan 1. 74,000 mk.
ratakin: Itä. — Radan rakentaminen oli kuiten-

kin hätätyötä siinäkin merkityksessä, että tie oli

jäänyt muutamin paikoin väliaikaisesti telineiden

a i iikkalaisten „trestletoorks") varaan, kuten
esim. Herralan aseman luona, syvän rotkon poikki

kulkiessaan. Vasta myöhemmin, kun rummut oli

aaatu valmiiksi, täytettiin penger lopullisesti.

Kallallinen tulos liikenteestä rupesi nyt käy-
mään edullisemmaksi, myöskin Helsingin-

Hämeeniinnau rataosaan nähden. Seurasi nimit-

täin taloudellinen nousuaika, joka vaikutti sen-

kin, että yksityiset rahamiehet rupesivat nyt puu-

haamaan yksityisratoja maaliamme. II a n k o a
oli insin. Knut Pipping jo 1861 esittänyt sopi-

vana talvisatamana rautatien päätekohdaksi

:

1869 anottiin hallitukselta eräiden helsinkiläisten

nimissä rakennuslupaa, joka kuitenkin sittemmin
siirtyi ven. yhtiölle. Työt alkoivat 1871 ja 8 p.

lokak. 1873 sai yhtiö, joka tällä välin oli jou-

tunut rahallisiin vaikeuksiin, tien avatuksi lii-

kenteelle. Vaikeuksien yhä lisääntyessä valtio

osti 19 p. toukok. 1875 radan, joka yhtiölle lie-

uee maksanut 22 milj. mk., 10,230,000 mk-.sta

(t. 9,730,000 mk:sta, jos Hangon satamaraken-
nusten kustannukset itse rataan kuulumattomina
jätetään pois). Kun rata on 149 km pitkä, mak-
-"i se siis valtiolle alle 70,000 mk. ratakm:ltä.
Porvoon kaupunki sai myös 1871 luvan raken-

taa haararadan Keravalta; tie avattiin liiken-

teille 19 p. marrask. 1874, mutta ilman vai-

keuksia ei rakentaminen eikä liikennöiminen
ole sujunut. Yhtiö, jolle kaupunki luovutti tien,

meni vararikkoon 1878 ja tie, joka lienee tul-

lut maksamaan lähes 3 milj. mk., meni 1887
huutokaupassa insin. C. G. Standertskiöldille

400,000 mk:sta. — Turkuun oli myös yksityis-

rata hankkeissa, mutta jäi tekemättä; rakennus-
lupa julistettiin peruutetuksi 1874.

Jo heti Helsingin-Hämeenlinnan radan valmis-
tuttua 1862 oli yleinen mielipide käynyt siihen

suuntaan ja v:n 1863 valtiopäivät päättäneetkin
että rautatietä Hämeenlinnasta jatkettaisiin Tam-
pereelle. Hämeenlinnan radan huonot liikenne-
tulokset estivät päätöksen toteuttamisen. Vasta
v:n 1872 valtiopäiväin päätöksestä ryhdyttiin
elok. lopulla 1874 rakentamaan rautatietä Tam-
pereelle. Tältä radalta oli tie tehtävä myös Tur-
kuun, mutta sen lähtökohta ratkaistiin (Toijalan
hyväksi) vasta hiukan myöhemmin. Kun Turun
seudun maanviljelijät pelkäsivät tien teon vuoksi
työväen palkkain kohoavan, tuotettiin Turun

leiseen päähän keisarikunnasta työväkeä: tätä
i ei rautatierakennuksilla ole sen koommin

käytetty. Rakennustyöt edistyivät niin suotui-
| että Hämeenlinnan-Tampereen rataosa voi-

tiin (Tampereen tehtaiden erityisen tarpeen täh-
denl avata väliaikaiselle liikenteelle jo 1 '/s v:n
päästä, tammik. 1876. Vakinaiselle liikenteelle
avattiin koko T 11 r 11 n-Ta m p e r e e n-H ä m e e n-
1

i n n a n rautatie 22 p. kesäk. 1876. Tie, 211 km
pitkä (Turun ja Näsijärven satamaradat siihen
luettuina), tuli maksamaan 19.470.526 ai.;. 1.

92,300 mk. ratakin: Itä.

Seurasi nyt laajojen rautatiesuunnittelujen
aika ja v:u 1877 valtiopäiville hallitus esitti

suunnitelman kokonaista rautatieverkkoa varten.

Säädyt päättivät rakentamisen aloitettavaksi

Oulua ja Vaasaa kohti vievillä linjoilla siten, että

edellisestä, Tampereelta Ouluun sisämaitse mene-
västä linjasta, rakennettaisiin rataosa Tampere-
Myllymäki ja jälkimäisestä Vaasan-Jyväskyliin-
Mikkelin-Taavetin välisestä, rataosa Myllymäki-
Vaasa. Kun näiden linjain edellyttämiä toisia

osia myöhemmin ei ole rakennettukaan, jäi tiiltä

seuraukseksi vain Vaasan radan omituinen suun-
nitus. Rakennusjärjestelmä päätettiin koettaa
saada yksinkertaisemmaksi siten, että m. m. ase-

mia rakennettiin vain harvoja, niiden välille

pysäkkejä, että junien kulkunopeus määrättiin
hitaammaksi j. n. e. Itse rakennustyöt alkoivat
heinäkuussa 1879 ja Vaasan rata avattiin

väliaikaiselle liikenteelle marrask. 1882. Juhlal-

linen vihkiminen ja vakinaiselle liikenteelle luo-

vuttaminen tapahtui 23 p. syysk. 1883. Rata.
306 km pitkä, tuli kaikkiaan jälkitöineen mak-
samaan lähes 8 milj. mk. alle kustannusarvion
eli vain 15,254,480 mk., s. o. 49,800 mk. rata-

kmiltä. Näin halvalla ei sen jälkeen meidän-
kään maassa enää myöhemmin ole saatu rautatietä

rakennetuksi. — Kun leveäraiteinen rata voitiin

näin vähin kustannuksin rakentaa, heikkeni pit-

käksi aikaa se vaatimus, että uudet rautatiet

tehtäisiin kapearaiteiset.

Vastoin hallituksen esitystä että nyt raken-
nettaisiin rautatie Taavetista Mikkeliin, päätti-

vät v:n 1882 valtiopäivät, (aatelissääty vain jäi

Savon radan puolelle) rautatien rakennettavaksi
Seinäjoelta Kokkolaan ja sieltä, jonkun verran
sisämaahan poiketen. Limingan kautta Ouluun
Töihin ryhdyttiin helmik. 1884; monet suuret

sillat vaikeuttivat työtä, mutta rataosa Seinäjoki-

Kokkola (ja -Ykspihlajai saatiin väliaikaiselle

jo 1 p. jouluk. 1885 ja poli-

1886. Yleiselle liikenteelle

avattiin Oulun rata
Se oli 334 km pitkä
19,420,543 mk. eli 58,100 mk. ratakm-.ltä.

V:n 1885 valtiopäivät päättivät, lopullisesti

Savon radan. Se oli rakennettava Kiepin
salmen kautta Mikkeliin, sieltä Pieksämäen ja

Suonnejoen kautta Kuopioon. Aluksi oli yleisim-

pänä mielipiteenä radan liittäminen Riihimäen-
Pietarin tiehen Kaipiaisissa, mutta sen jatko

Kotkaan, joka nyt myöskin huomattiin tärkeäksi.

asetti lopuksi Kouvolan etusijalle. Arm. käsky-
kirje radan rakentamisesta annettiin 17 p. maa
lisk. 1887. jonka jälkeen ennen pitkää aloitet-

tiin työt, ja 1 p. lokak. 1889 voitiin tie luo-

vuttaa yleiselle liikenteelle. Pääraiteen pituus oli

274 km; kun Kuopion ja Iisveden satamaratain
pituus, 8 km, otetaan lukuun, tuli rata maksa-
maan km:iä kohti 59,600 mk., sillä koko kus-

tannus nousi 16,803,501 mk:aan. — Kauppaneu
vos Otto Malmin luvattua 200.000 mk. lahjaksi

Pietarsaareen tehtävää haararataa varten

otettiin lahja vastaan ja rakennettiin tämä
14 km: n pituinen rata, joka tuli maksamaan
534.500 mk.

Samoilla v:n 1885 valtiopäivillä ilmoitti

hallitus ryhtyneensä valtion yli jäämävaroilla

rakentamaan rautatietä Lappeenrantaan,
jossa Suomen sotaväen leirikokoukset oli mää-

liikkeelle avatuksi
joinen osa lokak

1 p. marrask. 1886.

ja tuli maksamaan
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lätty pidettäviksi, esittäen nyt, että rata hallin-

toon, kunnossapitoon ja tulojenjab nähden

yhdistettä] iin Helsingin Hämeenlinnan-Pietarin
rautatiehen. Säädyt panivat Lievän va

Ben
i

"lullista, että asia oli ilman eduskunnan o an

ottoa päätetty, mutta eivä! katsonen voivansa

olla esitystä hyväksymättä. Rataosa tuli siten

kulkulaitosrahaston laskun n liikennöitäväksi,

vaikka se muilla varoilla oli rakennettu. Mai-

nittu rahasto, joka myöhemminkin pysyi edus-

kunnan nimenomaisessa hoidossa, oli syntynyt

vain pienestä kirjanpitoseikasta, v:n I^V_: valtio

päivät kun päättivät että tulot niistä rauta

teistit ja kanavista, jotka säätyjen osanotolla

ovat syntyneet, ynnä ne varat, joita Säädyt saat-

tavat tämäntapaisiin tarkoituksiin myöntää,
olisivat hoidettavat eri rahastona, josta myös
tähän lukeutuvat menot saataisiin suorittaa.

Kun Savon rata oli päätetty rakennettavaksi,

oltiin kaikkialla selvillä siitä, että nyt oli Kar-
jalan radan vuoro. Kaikissa anomuksissa ja

suunnitteluissa (K. Pippingin 1S71 tekemästä
alkaen) ajateltiin radan johtamista Viipurista

suoraan Imatralle ja sieltä Maanselkää noudat-

taen Parikkalan, Uukuniemen ja Kiteen kautta

Joensuuhun. Y:n 1888 valtiopäiville annetn,--;i

esityksessä hallitus puolsi suuntaa Viipuri-Antrea-

Hiitola-Sortavala-Ruskeala-Yärt sila-Joensuu, joka

sitten tulikin säätyjen päätökseksi, samoinkuin
esitetty haararadan rakentaminen Antreasta
Imatralle. Työt aloitettiin S p. tammik. 1890

Sortavalaan saakka ja pohjoisella osalla v:n 1892
alussa. Rataosa Viipuri-Antrea-Imatra avattiin

yleiselle liikenteelle 1 p. marrask. 1892, Antrea-
Sortavala vuotta myöhemmin ja Sortavala-Joen-

suu taas vuotta myöhemmin eli 1 p. marrask. 1894.

Koko rata, haararatoineen Antrean (Vuoksen) ja

Sortavalan satamiin 347 km pitkä, tuli maksa-
maan 24,325,750 mk. 1. 70,100 mk. ratakin :ltä.

Vielä päätettiin v:u 1888 valtiopäivillä raken-

nuttaa rautatiet Kouvolasta Kotkaan ja Tam-
pereelta Poriin sekä Helsingin satamarata.

Tämä osaksi puoluekiistain välttämisiksi tehty

laaja päätös vaikeutti seur. vuosina valtion raha-

asiain hoitoa tuntuvasti. Kotkan radalla alkoi-

vat työt kesäk. 1889 ja rata avattiin yleiselle

liikenteelle 1 p. lokak. 1890; kustannus tästä

52 km pitkästä radasta nousi 2.930,000 mk: aan,
ollen siis 57,300 mk. ratakin: ia kohti. Porin
rataa aloitettiin — pikemmin muodon vuoksi,

koska Porin kaupungin kaunatussitoumus edel-

lytti töiden alkamista 1890 — rakentaa elokuun
lopulla 1890; 1892 ruvettiin töitä suorittamaan
suuremmassa määrässä, 1893 supistettiin töitä

määrärahan niukkuuden tähden ja vasta 4 p.

marrask. 1895 voitiin koko rata avata yleiselle

liikenteelle. Satamaratoineen (Siurossa, Haisti-

lassa ja Porissa) sen pituus oli 141 km ja kus-

tannus 11,345,277 mk. eli 80,700 mk! rata-

kin :ltä. Kustannusten nousuun vaikuttivat var-

sinkin Tammerkosken ja Kokemäenjoen sillat sekä
muutamat vaikeat pengerrystyöt. — Helsingin
satamarataa varten myönnettiin l,s milj. mk.;
se oli aluksi alle 5 km:n pituinen ja avattiin

liikenteelle 16 p. jouluk. 1S94.

Virhe, jonka v:n 18S8 valtiopäivät olivat teh-

neet, aiheutti sen, että säädyt 1891, suuresta

rautatieanomusten tulvasta huolimatta, eivät

voineet päättää muuta kuin Imatran-V u o k s e ii-

ii iskän ratapätkän, tunkin 7 km:n pituisen.

Iätä varten aloitettiin työt 1892, ne keskeytet
tiin 1893 ja aloitettiin taas marrask. is:t4; rata

avattiin liikenteelle 16 p. lokak. 1895

Kaulat ii asiat olivat sekä aloitteiden että halli

tul. -.n esity8teD lopullisen käsittelyn vuoksi
vähitellen tulleet \ a 1 1 iopä i v

i

I lii. ii i i ii tärkeiksi

että suuren yleisön mielenkiinto ja sen mu
kana osaksi vaalitkin nimenomaan näihin

kysymyksiin kohdistuivat. Ei siis kummaa, ett..

maan yleiset puolueolotkin rupesivat rautatie

asioissa kuvastumaan. Ylempänä on jo siihen

viitattu, mutta vasta v:n 1894 valtiopäivillä

tämä epäkohta kaikessa räikeydessäan esiintyi

Säätyjen 1888 ja 1891 nimenomaan hallitukselta

pyytämä esitys .Jyväskyliin radan rakentamisesta
hyväksyttiin vain pappis- ja talonpoikaissää

dyssä, siinä muodossa kuitenkin, että rata Jy
väskylästä eteenpäin johdettaisiin vain Keiteleen

rantaan (Suolahteen) ; aatelis- ja porvarissäädyt

päättivät rakennettavaksi raskaalla päällysraken

nuksella varustetun rantaradan Turusta Heisin

kiin, jota rataa varten yli-insinööri Th. Tallqvist

oli Turun ja Helsingin kaupunkien kustannuk
sella käynyt linjan, sekä satamaradan Porista

Mäntyluotoon ja Haapamäeltä Jyväskylään 75

em:u tai 1 m:n levyisen kapearaiteisen radan
asettaen vielä vaatimukseksi sen. että ainakin
rantaradan Turun-puoleista osaa ja Jyväskylän
rataa oli ruvettava rakentamaan viimeistään 1890.

Ilmeisesti oli aatelis- ja porvarissäätyjen pää-

töksessä ' tuo kapearaiteisuus asetettu tinkimi-

sen varaksi, että asian yhteenkytkeminen ranta-

radan kanssa olisi heti onnistunut, mutta pap-

pis- ja talonpoikaissäädyt hylkäsivät yhteen

sovitusehdotuksen. Vasta sitten saatiin yhtei-

nen päätös aikaan, kun kaikki säädyt suostuivat

siihen, että ensin rakennetaan leveäraiteinen 25

kg:n kiskoilla varustettu rautatie Haapamäeltä
Jyväskylän kautta Suolahteen ja osoittivat sii-

hen 6 milj. mk.; sen jälkeen anoivat he raken-

nettavaksi leveäraiteisen rautatien Turusta Kar-
jan asemalle, osoittaen sitä varten tällä kertaa

n. '/a tarvittavasta määrästä. — Suurempi yksi-

mielisyys vallitsi Rauman yksityisradan suh-

teen, jonka avustaminen päätettiin heti kaikissa

säädyissä. Se oli aluksi 48 km pitkä ja valmis-

tui huhtik. 1897.

Junien rajoitetusta kulkunopeudesta 1877

annetut määräykset päätettiin nyt höllentää mel-

koisesti, sitä suuremmalla syyllä, kun ne oli

annettu aikana, jolloin vielä käytettiin rautakis-

koja, ja nyt olivatkin ..rautateiden" sijaan tul-

leet kiskojen vaihdon kautta ,, terästiet".

Jyväskylän radan rakennustyöt aloitet-

tiin helmik. 1895. Ensin rajoitettiin työt yksin-

omaan Haapamäen ja Jyväskylän välille; vasta

1896, ja silloinkin vain hiukkaisen, ruvettiin

työskentelemään Suolahteen vievällä loppuosilla.

Maa tällä tiellä on kyllä mäkistä ja esim. Keu-
ruun kirkolta Jyväskylään mennessä, oli melkoi

sia vaikeuksia voitettavana, mutta rakennustyö
edistyi kuitenkin niin, että väliaikainen liikenne

Haapamäeltä Jyväskylään voi alkaa 7 p. jouluk.

1896. Yleiselle liikenteelle tämä rataosa avat-

tiin 1 p. marrask. 1897 ja Suolahteen saakka
vuotta myöhemmin. Rautatien rakentaminen tuli

maksamaan 8,327,095 mk., s. o. 69,500 mk. rata

km:iltä; rata on niin. 120 km pitkä.
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T ci r u n-K a i- | n n radan fcyöi aloitettiin

Karjan asemalta lähtien, maalisk. 1896; Turun
puolinen pää tuli työn alaiseksi helmik. 1807.

Kata oli isoksi osaksi suunniteltu vanhalle me-
renpohjalle, niissä usein esiintyi savea ja saven

sekaista hiekkaa niin syvältä, että pohjaustanko
ei ulottunut kovaan maahan saakka. Sen vuoksi

oli jyrkillä kaarteilla pyrittävä kovalle maalle

tai kallioille, joka taas tuotti suuria pengerrys-

töitä. Kusi yllätys tapahtui heti ensi viikoilla

Skurun lähellä, missä erästä rumpua varten ajettu

hiekkakasa upposi maan tasalle. Oli etsittävä

uusi suunta tielle kallionkylkeä myöten. Useat
penkereenpainumat tuottivat vahinkoa silläkin

tavalla, että tukkesivat läheisiä jokia. Halikon
aseman luona oli rakennettava 18, s m syvä tuki-

muuri radan alle. Skurun aseman luona puhkais-

tiin 156 m:n pituinen tunneli. Tie avattiin ylei-

selle liikenteelle 1 p. marrask. 1899; kun myös
maanluovutuskustannukset olivat ylen kalliit,

tuli rata maksamaan 12,095,854 mk. eli 10S.700

mk. ratakm:iä kohti.

V:n 1897 valtiopäiville annetussa esityksessä

ehdotettiin säädyille päätettäväksi rautatiet Kuo-
piosta Iisalmen kautta Kajaaniin, Oulusta
Tornioon ja Porista Mäntyluotoon. Sää-
dyt hyväksyivät yksimielisesti Tornion
ja Mäntyluodon radat, mutta aatelis- ja

porvarissäädyt hylkäsivät Kuopion-Kajaanin
radan, vaatien sijaan rantaradan jatkoa (Kirk
niemestä tai Karjalta) Helsinkiin, kun taas

pappis- ja talonpoikaissäädyt hyväksyivät Kajaa-
nin radan, mutta hylkäsivät rantaradan jatkon.

Yhteensovitusta oli yritettävä useita kertoja.

>iksi kireät olivat välit; lopuksi suostuttiin siitä,

että ensin on rakennettava rautatie Kuopiosta
I i s a 1 m e 1 1 e sekä ennen seuraavia valtiopäi-

viä pantava alulle työt Kirkniemestä tai Kar-
talta Helsinkiin.
Iisalmen radalla pantiin ty-öt alulle hel-

mik. alussa 1898. Radalla esiintyy huomattava
insinööritaidon näyte: rata kulkee Kallaveden
poikki 4 km levyisestä paikasta. Välillä on kyllä
kolme pientä saarta, mutta suorastaan järveen
tehtyä pengertä on 2 >-/s km; onpa vesi vielä sy-

vääkin, niin että tavattiin esim. 18 metrin syvyi-
siä paikkoja. Kaikkiaan kuljetettiin täytemaata
n. 875.000 m3 ja kustannukset siitä nousivat
1,056.000 mk: aan. Kävi vielä niin, että järveen
ei kelvannut täytteeksi kaikki läheisistä rauta-
tien leikkauksista poistettava maa, koska se oli

savensekaista hiekkaa, vaan täytemaa oli muualta
tuotava. Kääntö- ja muine siltoineen Kallaveden
ylimeno tuli maksamaan yli 2 milj. mk. — Rata
avattiin yleiselle liikenteelle 1 p. heinäk. 1902;
se tuli maksamaan 8,354,031 mk. eli pituuden
ollessa 85 km. ratakm:iä kohti 98.200 mk.
M ii ii t y 1 u o d o n rataa ruvettiin rakenta-

maan tanimik. 1898 ja se avattiin yleiselle lii-

kenteelle 1 p. marrask. 1899. Tie, lähes 20 km
pitkä, tuli maksamaan 1.394.423 mk., s. o. 70,400
mk. ratakm:ltä.

Oulun-Tornion radan rakennustyöt alkoi-
vat kesäk. 1S99. Radalla oli tehtävä monia suu-
renmoisia siltoja leveiden ja tulvaisten jokien
poikki; useat sillat järjestettiin myös ajoneu-
voilla kuljettaviksi. Kun Kemin Isohaaran 125
m:n pituista siltakaarta ei voitu lykätä paikoil-
leen syksyllä 1902. seisahtui kiskotus siihen pit-

kiksi ajaksi Tie, |oka tuli päättymään taimen
joen itärannalle (aseman ja Tornion kaupungin
välille hankittiin höyrylautta) , luovutettiin ylei

s. II, liikenteelle 16 p". lokak. 1903. Se on 131 km
pitkä ja tuli maksamaan 14,828,237 mk. eli 113,400
mk. ratakin: Itä.

Rantaradan jatko Helsinkiin tuli lähte

in i ui K upilta pääasiallisesti snt i syystä että

päästäisiin vain yhdellä solmuasemalla ja sa

maila saataisiin toimeen mukavammat junayhtej
det eri matkasuuntien kesken. Se rakennettiin
saman vaativamman ohjelman unikaan kuin
Turun-Karjan rata ja liitettiin päärataan Fred-

riksbergissä. Maasuhteet olivat tälläkin rata

osalla niin perin epäedulliset, että n. */« koko
ratalinjasta oli siirrettävä sopivammalle maa
perälle. Työt aloitettiin tammik. lopulla 1900 ja,

vaikka melkoisia penkereen painumisia esiintyi,

voitiin rata väliaikaiselle liikenteelle avata. 1 p.

marrask. 1902. Yleiselle liikenteille rataosa luo-

vutettiin 1 p. syysk. 1903 ja se tuli maksamaan
10,899.701 mk. eli, kun tämä väli on 83 km pitkä,

131,300 mk. ratakm:ltä.

Valtiopäiväin suopealla avustuksella oli tällä

välin rakennettu, paitsi yllämainittua Rauman
rataa, useita yksityisiä rautateitä. Jokiois-
ten rautatie (Humppilasta Forssaan) . raide-

leveydeltään 0,75 m, avattiin liikenteelle jouluk.
1898, Haminan rata (Inkeroisista) lokak.

1899, Raahen rata (Lapin asemalta) jouluk.

1899, U u d e n k a a r 1 e p y y n rata (Kovjoelta)

,

raideleveydeltään 0,oo m, samassa kuussa, M ä n-

tän rata (Vilppulasta), raideleveys O.oo m, hel-

mik. 1900, Äänekosken rata (Suolahdesta),
raidelev. 0,75 m, maalisk. 1900, Karhulan
rata (Kymistä), raidelev. 0,785 m, toukok. 1900
ja Loviisan rautatie (Vesijärven Niemestä,
kulkien pääradan ylitse Lahdessa ja päättyen

Valkomin satamaan), syysk. 1900. Viimeksimai-
nittu tie on 82 km pitkä ja sen raideleveys 0,75 m;
tuli maksamaan 5, s milj. mk. eli 70,700 mk.
ratakm :ll;i.

V:n 1900 valtiopäivien oli järjestettävä rauta

tieasiat 4 v:ksi. Tekeillä olevat radat olivat tul-

leet niin paljon kalliimmiksi kuin oli arvioitu,

että saatiin odottaa menojen ylitystä 10, 5 milj.

mk. Samalla rautatiehallitus pyysi liikenteessä

niinä vuosina tapahtuneen suurenmoisen nousun
vuoksi, joka vaati suurimmat asemat rakennetta-
viksi aivan uudestaan ja tekemään muitakin
isoja laajennus- sekä uudisrakennustöitä. T."> ,

milj. mk: n määrärahaa. Hallitus oli kyllä katso-

nut voivansa alentaa tämän määrän 42 miljoo-

naan, mutta sittenkin oli näistä 10. 5 milj. mk.
vuotuista menoa. Uusien teiden tekeminen oli

tästä syystä vaikeata ja hallitus esitti sen vuoksi

vain Iisalmen-Kajaanin rataosan raken

tamista. Bautatieanomuksia esitettiin säädyissä

kuitenkin 71 ja säädyt, tällä kertaa hyvin yksi-

mielisesti, päättivät Kajaanin radan lisäksi ra-

kennuttaa radat Seinäjoelta Kristiinaan ia

Kaskisiin sekä Elisenvaarasta S a v o n 1 i n-

naan (Kristiinan ja Kaskisten rata voitai

siin mahd. rakentaa kapearaiteiseksi 1. Ensi ker-

taa valtiopäiväin historiassa sattui nyt. että hai

litsija ei vahvistanut eduskunnan päätöstä

rautatieasioissa. Määräraha Kajaanin rataa varti n

vähennettiin sekä Kristiinan ja Kaskisten rata

jätettiin sikseen.

/
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Iisalmen lv a j a n d i n rataa ruvet tiin

rakentamaan toukok. 1902, ja kun hallitus kii-

rehti kiskotuksen päättämistä 1003, tehtiin m, mu
kesänä työtä iiiu päivin. Koska kuitenkin oli

pelättävä, että kiskot ja liikkuva kalusto valmi

goittuisivat, jos kiskotus tapahtui maan jäädyt-

tyä, keskeytettiin tämä työ talveksi; Kajaaniin

ehti kiskotus I! p. kesäk. 1004 ja seur. lokakuun
Iti p. rata avattiin yleiselle liikenteelle. Se tuli

kaikkiaan maksamaan 5,980,272 mk., s. o. 72,000

mk. ratakin :ltä.

Savonlinnan radan työt aloitettiin joulu-

kuussa 1904. Rata tuli koskettamaan Punkahar-
jua ja kulkemaan Savonlinnassa Kyrönsalmen
poikki, joissa molemmissa paikoissa varsinkin

oli suuria vaikeuksia voitettavana. Hallituksen

määrättyä, että rata Elisenvaarasta Punkahar-
julle saakka oli 1900 väliaikaiselle liikenteelle

avattava, kiiruhdettiin töitä hyvällä menestyk-
sellä ja se voikin tapahtua 1 p. marrask. Kyrön-
salmen sillan päähän ulotettiin väliaik. liikenne

1 p. jouluk. 1907. Salmen syvyyden ja vilkkaan
liikenteen vuoksi oli silta pantava kokoon, ku-

ten Kemin Isohaarassa, rannalla, ja työnnettävä
sitten paikoilleen, joka työntö, melkoisesta pak-
kasesta ja tuulesta huolimatta, tapahtui 7 tun-

nissa. Rautatie avattiin yleiselle liikenteelle 1 p.

helmik. 1908; rakennuskustannus nousi työn ja

tarveainehintain kallistumisesta, laajoista penger-

rystöistä y. m. l,j milj. mk. yli arvion, 11,871,371

mk -.aan, s. o. 145,300 mk:aan ratakm:ltä.

Seuraavan kerran eduskunta kokoontui kyllä
lopulla v. 1904, mutta nämä vv:n 1904-05 valtio-

päivät eivät päättäneet uusia rautateitä (halli-

tus esitti Suolahdesta Suonenjoelle ja Joensuusta
Nurmekseen tehtäviä ratoja). Sen sijaan 20 p.

jouluk. 1905 kokoontuneet vv:n 1905-06 valtio-

päivät, joille esitys samain ratain rakentami-
sesta annettiin, päättivät rakennettavaksi
rautatien Kemistä Rovaniemelle sekä vaikeain
yhteensovitusten jälkeen vielä Joensuusta Nur-
mekseen ja Seinäjoelta Kristiinaan-Kaskisiin,
nyt leveäraiteisena. Pyydettiin sitäpaitsi seur.

valtiopäiville esitystä Savonlinnan-Jyväskylän
radan rakentamisesta.

Tämä viimeisen säätyeduskunnan päätös oli

kompromisseista syntyneenä kovin hankala, sillä

olihan mahdotonta tai ainakin sangen epä-

edullista aloittaa kolmen suuren rautatien työt

yhdellä kertaa, ja rautatietöiden keskeytymi-
nen oli hyvin lähellä. Uudelle v:n 1907 edus-

kunnalle hallitus esitti sen vuoksi sellaista muu-
tosta edellisten valtiopäivien päätökseen, että

työt aloitettaisiin aluksi ainoastaan Joensuun-
Nurmeksen radan eteläisellä osalla ja Rovanie-
men radalla. Niin arveluttavaa kuin olikin hal-

lituksen harkinnan mukaisesti muutella edelli-

sen eduskunnan päätöksiä katsottiin, että sii-

hen nyt oli suostuttava. V:n 190G säätypää-

tös oli myös suuressa vaarassa Pietarissa, jossa

arkailtiin Rovaniemen radan rakentamista ja

sen sijaan vaadittiin Pietarista sisämaitse Vaa-
saan menevää emärataa. Uhkaava ristiriita vält-

tyi kuitenkin siten, että samalla kuin vahvistet-

tiin säätyjen päätös Savonlinnan-Jyväskylän ra-

dan tulemisesta vuoroon yllämainittujen jälkeen,

määrättiin tutkituttamaan linja Pietarista taikka

Valkeasaarelta Käkisalmen kautta Hiitolaan tai

Sairalaan.

Rovaniemen rataa ruvettiin rakenta-

maan (Laurilan pysäkiltä Kemijoen luoteisras

nalla) v:n 1907 alussa, ensin hätäaputyönä, joka

osoittausi varsin epäedulliseksi; yleisille liiken-

teelle se avattiin 10 p. lokak. 1909, jolloin Suo-
miii rautateistö nyt ulottui napapiirille saakka.
Rata tuli maksamaan yli 11 milj. mk., s. o. noin

103,000 mk. ratakin: Itä.

J o e n s u u n-N u r m e k s c n rataa alettiin

rakentaa tammik. 1907. Heti alussa oli .Imu
suussa tehtävä iso silta ja edempänä Uimahar-
jussa tuli tehtäväksi maan suurin kääntösilta,

jonka raskaat rautaosat olivat hevosella vedätet-

tävät paikalle. Syysi;. 10 p. 1910 avattiin ylei

selle liikenteelle rataosa Joensuu-Lieksa ja 10 p.

lokak. 1911 Lieksa-Kurmes. Kustannukset imu

sivat 18,516,158 mk:aan eli 117,700 mk:aan rata-

km:ltä. Rataosa luetaan Karjalan rautatiehen

jonka pituus siis on 515 km.
Kristiina n-K a s k i s t e n rataa, joka oli

11 p. jouluk. 1900 määrätty rakennettavaksi
(kustannusarvio teki 11, 5 milj. mk.), ruvettiin

rakentamaan lokak. lopussa 1909. Kun edellisiä

ratoja oli rautatiehallitukselle jätetty jonkun
verran keskeneräisinä, lykättiin tämän rauta-

tien avaaminen yleiselle liikenteelle siksi, kun
nes lopputyötkin oli tehty, s. o. 1 p:ään elok.

1913. Että keisarikunnan liikkuva kalusto voisi

sillä vapaasti kulkea, oli kiskot hankittava 30

kg:u painoiset ja sikäläistä läpikulkuprofiilia

noudatettava; myös oli tämän radan tähden
Seinäjoen asemalla tehtävä melkoisia laajennus-

töitä, m. m. siirrettävä Oulun rataa toiseen paik-

kaan 2 km:n matkalla; kustannukset nousivat-

kin yli arvion, 16,s milj. markkaan eli 117,000

mk. ratakin: Itä.

V:n 1909 toinen eduskuntakokous ryhtyi taas

käsittelemään uusien rautateiden rakentamista
päättäen rakentaa eri teitä yhteensä 50 milj.

mk: n edestä. Savonlinnasta oli rakennettava
rata Pieksämäelle ja sieltä haararata Varkau-
teen, Savon- ja Oulunratoja yhdistävä tie Iisal-

mesta Ylivieskaan sekä paikallisrata Turusta
Uuteenkaupunkiin; näiden, valiokunnan esittä-

mäni, lisäksi päätti eduskunta vielä rakennetta-

vaksi tiet Viipurista Koiviston satamaan. Lah-

desta Heinolaan ja Oulusta Vaalaan.
Tammik. 1911 tuli vahvistus sille osalle pää-

töstä, että Savonlinnasta on rakennettava tie

Pieksämäelle ja sieltä Varkauteen. Sen
ohessa oli tutkittava linja Pieksämäeltä Jyväs-

kylään ja kiiruhdettava Hiitolan-Raasulin lin-

jan lopullista tutkimusta. Näistä asioista mai-
nittakoon tässä vain, että 1 p. marrask. 1914

luovutettiin yleiselle liikenteelle Savonlinnan-
Pieksämäen rataosa, ynnä Huutokoskelta Var-
kauteen vievä haararata, yht. 123 km, joka oli

tullut maksamaan 11, s milj. mk. eli ratakm-.ltä

92,000 mk. ja että Koivistolle on rakennettu
Terijoelta rautatie, joka avattiin 1 p. syysk.

1916. Haminan rautatie siirtyi oston kautta val-

tion haltuun 1 p. tammik. 1916.

Sittenkuin Pietarissa oli rakennettu Nikolain

radalta Suomen asemalle (ja Lanskajaan) y h-

d y s r a t a, johon kuuluvan Nevan sillan raken-

tamiseen myös Suomi sai ottaa osaa, aloitettiin

14 p. tammik. 1915 suora tavarayhdysliikenne
Suomen valtion- ja lähes kaikkien keisarikun-

nan rautateiden välillä. Kesällä 1916 Venäjiin



Suomen valtionrautateiden liikenne ja rahalliset tulokset.

(V:lta 1862, jolloin rakennuskomitea hoiti liikennettä, ei ole tietoja saatavissa.)

Vuosi

T3

C ~
C K"

S
sr3

Hen-
kilö-

Tonni-

Pe.
B-2-

Siitit Monoja
i. 2

< o
BP3

Nettovoitto tai

tappio ( )

kilometrejli. henkilö- tavara-
viira, ja

seka- tuo. mk. »/„ tu- tuh. mk.
o/„ pall-

3? milj. . * liik. liik. tuloja loista K ? oillulle

1S62 107 14,4

63 110 558 597 107,0 14,7 -3!l —0,3
64 110 461 540 116,4 14,7 —76 — 0,5

65 111 4,4 521 511 10 439 84,3 14,7 82 0,6

66 111 3,5 462 456 6 421 91,i 14,7 41 0,3

67 111 3,3 430 138 280 12 429 99,8 14,7 1 —
68 111 3,3 443 134 286 23 354 79,9 14,7 89 0,6

69 170 3,6 496 149 332 15 327 65,9 14,7 169 1,1

70 483 18,3 1,475 811 625 39 1,422 96,4 42,2 53 0,1

71 489 31,6 18 2,651 1,303 1,273 75 1,844 69,6 42,4 807 1,9

72 489 41,8 24 3,460 1,713 1,682 65 2,051 59,3 42,7 1,409 3,3

73 492 44,4 27 3,759 1,819 1,873 67 2,269 60,4 43,8 1,490 3,4

74 492 48,2 32 4,509 2,061 2,362 86 2,632 58,4 44,6 1,877 4,2

75 637 08,8 38 5,306 2,369 2,771 166 3,556 67,0 56,5 1,750 3,1

76 852 65,9 46 6,878 3,028 3,608 242 4,501 65,4 77,8 2,377 3,1

77 852 66,9 51 6,785 2,730 3,895 160 5,166 76,o 78,9 1,619 -V
78 852 68,6 44 6,334 2,t>75 3,476 183 4,983 78,7 80,1 1,351 l,'

79 852 67,7 40 6,109 2,64b 3,115 346 4,387 71,8 80,3 1,722 ?A
80 852 65,9 49 6,885 2,898 3,669 318 4,258 61,8 81,2 2,627 3,2

81 852 63,6 51 7,235 2,949 3,890 396 4,501 62,2 81,7 2,734 3,3

82 852 68,o 68 7,917 3,074 4,591 252 4,743 59,9 81,9 3,174 3,9

83 1,158 67,6 59 7,644 3,054 4,218 372 4,919 64,4 97,2 2,725 2,8

84 1,158 70,9 60 7,848 3,302 4,365 191 5,028 64,i 102,8 2,820 2,9

85 1,178 75,8 70 8,450 3,416 4,906 128 4,916 58,2 103,8 3,534 3,6

86 1,520 81,o 68 8,201 3,445 4,632 124 5,217 63,6 119,4 2,984 2,5

87 1,553 93,2 72 8,382 3,597 4,666 119 5,387 64,3 120,2 2,995 2,5

88 1,559 101.7 89 9,626 3,915 5,564 147 5,946 61,8 120,8 3,680 3,1

89 1,842 104,5 97 10,489 4,265 6,080 144 6,229 59,4 138,9 4,-.'60 3,4

90 1,895 126,1 103 11,831 5,191 6,487 153 7,163 60,5 143,2 4,668 3,3

91 1,897 136,9 119 12,733 5,475 7,079 178 8,205 64,4 145,2 4,528 3,1

92 1,974 128,0 126 12,321 5,099 7,068 154 8,631 70,1 148,7 3,690 2,5

93 2,098 13 .',2 146 13,404 5,256 7,990 158 9,113 68,o 150,8 4,291 2,8

94 2,212 136,2 150 14,301 5,462 8,656 183 9,187 64,2 151,6 5,114 3,2

95 2,391 148,6 158 15,456 6,070 9,213 173 10,120 65,5 192,5 5,336 2,9

96 2,391 178,6 179 17,867 7,194 10,483 190 10,800 60,4 195,3 7,067 3,6

97 2,473 222,4 212 19,524 7,701 11,621 202 12,282 62,9 205,5 7,242 3,6

98 2,516 282,9 240 22,004 8,976 12,776 252 14,386 65,4 217,2 7,618 3,5

99 2,649 318,9 285 25,047 10,090 14,653 294 17,503 69,9 238,8 7,544 3,3

1900 2,650 337,2 340 27,698 10,700 16,661 336 20,545 74,2 250,8 7,153 2,9

01 2,653 338,4 304 26,601 10,714 15,478 409 21,848 82,i 262,4 4,753 1,8

02 2,746 341,8 317 26,931 10,637 15,940 354 23,081 85,7 279,9 3,850 M
03 2,96.' 382,3 378 30,182 11,724 18,058 400 24,557 81,4 311,1 5,625 1,9

04 3,046 389,5 376 31,293 12,200 18,675 417 26,608 85,o 322,5 4,685 1,5

05 3,046 425,8 340 31,700 13,350 17,964 386 28,259 89,1 330,2 3,441 l,o

06 3,053 522,7 376 35,866 15,579 19,882 405 29,661 82,7 337,2 6,205 1,8

07 3,056 518,2 425 39,595 17,105 22,024 466 33,469 84,5 346,6 6,126 1,8

08 3,140 495,0 435 40,838 17,607 22,332 898 35,677 87,4 365,6 5,161 1,*

09 3,252 527,7 443 41,880 18,352 22,732 796 36,021 86,0 384,1 5,859 1,6

10 3,356 554,9 462 44,261 19,484 24,042 735 36,496 82,5 402,7 7,765 1,9

11 3,421 593,9 558 50,063 20,852 28,151 1,060 36,763 73,4 413,1 13,300 3,3

12 3,421 622,4 596 53,480 22,484 30,022 974 38,674 72,3 416,8 14,806 3,6

13 3,561 704,5 649 58,594 24,971 32,486 1,137 40,335 68,8 440,4 18,259 4,3

14 3,683 734,6 685 58,525 24,553 32,701 1,271 41,982 71,7 458,5 16,543 3,7

15 3,685 1,280 81,801 51,101 61,2 31,700



163 Suomen ruotsalaiset—Suomen ruotsi 4G4

hallitus ilmoitti myös Suomen valtionrautatie!

osallisiksi rautateiden kansainväliseen yhdyslii-

kennesopimukseen (n. s. Bernin rahtiliittoon)

,

joka, varsinkin sittenkuin on valmistunut Toi

niossa tekeillä oleva silta yhdistämään Ruotsin

ja Suomen rautateitä, sna laajan tai ainakin

maamme rautatieoloihin syvälle vaikuttavan mer
Uit \ ksen.

Niiden useiden yksityisratain jälkeen, mitä

vv, 1897-1900 rakennettiin, on myöhemmin tullut

lisäksi vain pari huomattavampaa (Hyvinkäältä
Pyhäjärvellä olevalle Karkkilan [Hög
Eorsin] tehtaalle, 4."> km, ja Riihimäeltä L o-

pelle, 14 km, sekä Lohjan sähkSrautatie,
."> km). Viimemain. tie on maassamme toistaiseksi

ainoa, joka liikevoimana käyttää sähköä.

Hautateidemme liikenne on maamme syrjäisen

aseman vuoksi pysynyt jotenkin vähäisenä; kui-

tinkin oli Helsingin ja Pietarin välillä jo v:een
1909 mennessä ollut rakennettava kaksirai-

teista rataa 200.; km (Helsingistä Riihimäelle

ja Viipurista Pietariini. Viime vuosina on täl-

laista ralaa melkoisesti lisätty. Valtionrautatei-

den liikenteen suuruus ja sen tuottamat tulot eri

aikoina näkyvät pääkohdittain edellisen sivun

taulusta, jossa v. 1871 aikaisemmat enimmäkseen
ja muutamat sen jälkeisetkin luvut ovat tätä var-

ten erittäin lasketut.

Maamme rautateiden eri asemista välittävät

suurinta liikennettä Pietari, Helsinki, Viipuri,

Turku, Tampere, Vaasa, Hanko, Kotka, Kajaani
ja Kuopio. Pietarin aseman kokonaistulo (lähte-

vän liikenteen velotus) oli 1914 9.» milj. mk.,

Helsingin 6, o, Viipurin ja Turun 2,6, Tampereen
1.7, Vaasan l,s ja Hangon l,i milj.; muiden alle

milj. Miljoona-asemaksi Pietari tuli 1872, Hel-

sinki 1888, Tampere 1896, Viipuri 1898 ja Turku
1900.

Tyypillineu ominaisuus Suomen valtionrauta-

teiden liikenteelle on se, että matkustajaliikenne-

tulot ovat yli 40 (aina 42-44)% kokonaistulosta,

tavaraliikenteen osalle jäädessä vain 56% ja alle-

kin, kun taas esim. Itävalta-Unkarissa tavara-

liikennetulot ovat 70 ja Venäjällä yli 85% koko-
naistulosta. Varsinkin on meillä tässä suhteessa
poikkeuksellinen rantarata Helsingin ja Turun
välillä, jossa tavaraliikennetulo on tuskin yli

'/» kokonaistulosta.

Rautateidemme liikkuva kalusto hankittiin
ensin ulkomailta kokonaan; vaunuja ruvettiin

pian osittain rakentamaan kotimaassa, jopa 1870-

luvulla pari veturiakin; nyttemmin on jo pari

vuosikymmentä kaikki veturit, vaunuista puhu-
mattakaan, valmistettu kotimaassa. Tavaravau-
nujen kantavuus on meillä ollut jotenkin vähäi-
nen, 6-7 Va tonnia; vasta yhdysliikenteen alit-

tua on ruvettu käyttämään myöskin 900 puudau
(lähes 15 tonnin) vaunuja. Kun heikkorakentei-

set Vaasan ja Jyväskylän radat vahvistetaan kes-

tämään suurempaa akselinpainoa, tulee voimak-
kaamman liikkuvan kaluston käyttäminen läpi

koko maan mahdolliseksi.

Kansainvälinen matkustaja- ja pikatavaralii-

kenne oli jo ennen suurvaltain sotaa alkamassa
Turun ja Pietarin välillä, osana nopeasti edisty-

västä Englannin-Venäjän liikenteestä; Suomen
puolelta oli auliisti pantu tätä palvelemaan mel-

koisen nopeakulkuiset, pikajunat ravintolavaunui-

lleen.

Taloudellisesti tärkein vaikutus Suomen rauta-

teillä on ollut siinä, että maitotalous mi mun
on päässyt voimakkaasti kehittymään ja ettl

puutavarateollisuus on saanut aivan toisenlaiset

edistymisen mahdollisuudet kuin ennen, ollee

vesiväylistä ja satamapaikoissa olevista ahoi i

kokonaan riippuvainen, Rautateiden vaikutu
paperi ja muulle sisämaa i i iintyvälle teolli

suudelle on myös ollut perin tärkeä. Ja maan
tuotteiden hintain tasoitukseen sekä näiden
nin helpotukseen ovat rautatiemme aivan suu

renmoisesti vaikuttaneet, tehden maakuntain
välisen vaihdon näiden aineiden alalla mahdolli-

siksi, aina olkiin ja turvepehkuun saakka. Näin
on vohiut tapahtua siiläkin huolimatta, ettfi

rautateiden yleinen suunnit us on ollut maamme
läntisten ja itäisten maakuntien väliselle liiken

teelle sangen epäsuotuisa. Tämä poikkiratain
puute on myöskin meillä melkoisesti haitannut

liikkuvan kaluston tehokasta käyttämistä. - [tse

rautatieasiain käsittely valtiopäivillä ja niitä kos-

kevat päätökset ovat suuresti lisänneet sääty

kokouksiemme merkitystä sekä omassa maa
että uloskinpäin. — vrt. myös Suomi.

[,,Suomen valtionrautatiet 1862 1912. Historiat-

lis-teknillis-taloudellinen kertomus". I (1912);

;\. Fabritius, ..Aterbliek pä jernvägsväsendets

första utveeklingsskede i Finland" (18S7);

K. K. Sohiman, ,,Piirteitä rautateiden histo-

riasta" (1899); useimpien ratain valmistuttua on
selonteko niiden rakentamisesta julkaistu eri vih-

kona; E. G. Palmen, ,,Suomen rantateistä" (Oma
maa II); Jalmar Castron, ..Kantateillemme tär

keimmät taidetyöt" (Oma maa III).-] J. TI. K.

Suomen ruotsalaiset ks. Suomen ruot-
sinkielinen väestö.
Suomen ruotsi. Suomen ruotsinkieliset puhu-

vat kieltä, joka useissa suhteissa poikkeaa Ruotsin-
maan ruotsin kielestä. Ero on huomattavissa sekä

kansanmurteissa että sivistyneitten kielessä.

Kansankielessä esiintyy tosin tuntuvia eroavai-

suuksia eri osissa maata, mutta ilmiöitä, joitten

nojalla voitaisiin jakaa tämä kielialue eri murre-
aloihin, ei ole olemassa. Voidaan sentähden sanoa,

että nämä murteet yhdessä Itämeren-maakuntien
murteiden kanssa muodostavat yhden ainoan —
itäruotsalaisen — murreryhmän, joka useissa

kohdin eroaa kaikista muista skand. kansan
murteista. Nämä koossapitävät ilmiöt ovat välistä

yhteisiä sivistyneiden puhekielen ja kirjakielen

kanssa, mutta usein ne eroavat niistä, joko

palautuen vanhempaan kielikantaan (arkaismeja)

taikka edustaen murteessa, mutta ei kirjakielessä,

tapahtuneita muutoksia. Ensinmainittuja, mur-
teille ja kirjakielelle yhteisiä ilmiöitä ovat esim.

pitkän ö:n kehittyminen rf:ksi {bät, gärd, vrt.

isl. bälr, gärdr), (i)o:n muuttuminen määrätyissä

tapauksissa (j)ö:ksi (mjöl: muin. ruots. miol).

lyhyen vokaalin pidentyminen määrättyjen konso-

nanttiyhtymien edessä (örd, vrt. isl. or<Jr) y. m.
Arkaismeja ovat esim. vanhojen diftongien säi-

lyminen (stäin: sten, oy: ö. sköut: ahot), o:n säi-

lyminen partisiippien preesensissä yksitavuisissa

verbeissä (roand: roende, släand: sldende), muu-
tamien konsonanttiyhtymien assimiloitumatta jää-

minen ;liäld: luHla, käldär: kali, lärrib: lam,

trtnnba: Irumma) y. m. Murteissa, mutta ei kirja-

kielessä tapahtuneita muutoksia ovat esim. a:n
muuttuminen ii:ksi. kun seuraavassa tavussa on
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u tlmlii : Imin, liuun: Irana), u:n muuttuminen
<j : k - i muutamien konsonanttiyhtymien edessä

(brdnn: brunn, trdmbd: hunnun, trnbhu: trub-

<fg:u, ihn.u assimiloituminen (fraggä:
fradga, vammal: vadmal) y. m.
Sivistyneidenkin puhekieli eroaa tuntuvasti

Ruotsinmaan valtakielestä, ja tällaisia eroavai-

suuksia on olemassa sekä kirien äänne- jamuoto
»pissa että sanavarastossa. S. r:ssa korkein
-.ivelkorko on aina pääpainollisella tavulla, mutta
Ruotsinmaan ruotsissa useissa sanoissa sivu-

painollisella tavulla, millin seikkaan ruotsin

maalaisten meidän mielestämme ,, laulava" ääntä-
minen perustuu. Muista eroavaisuuksista ks.

Ruotsin k i i- 1 i ja kirjallisu u s. [O. F.

Ilultman. „De östsvenska dialekterna".] ff. .S'.

Suomen ruotsinkielinen kirjallisuus ks.

S d o m en kieli ja kirjallisuus. 2. Kir-
jallisuus.
Suonien ruotsinkielinen väestö. S. r:n

v:n asutus rajoittuu verraten kapeihin rantakais-
taleihin Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Poh-

laalla ynnä niiden edustalla oleviin saaris-

toihin ja käsittää sitäpaitsi koko Ahvenanmaan.
Mitään tarkkaa rajaa ei voi vetää suomenkieli-
sen ja ruotsinkielisen asutuksen välille; rajaseu-
dut ovat näet useimmiten, paitsi Pohjanmaalla,
kaksikieli-iä. Sitäpaitsi kaikissa kaupungeissa
on ainakin osaksi ruotsinkielistä väestöä. S. r:n
v:n lukumäärä nousi 1910 338.961 :een, joista

107,955 kaupungeissa. Maaseudulla luvut nousi-

vat Uudenmaan läänissä 85,019 :ään, Turun ja

Porin läänissä 48,045 reen ja Vaasan läänissä

92,001 :een. Vanhempien aikojen kielioloista

puuttuu tietoja, vasta v :sta 1865 alkaen on ole-

massa luotettavia tiedonantoja ruotsinkielisen
loinme lukumäärästä. Niiden mukaan se alia-

mainittuina vuosina on noussut seuraaviin nume-
roihin.

1865 1880 1890 1900 1910

Koko maassa:

256,000 291.876 322.604 349,733 338.961

•'a, 138,s 14 :.? 135,e 128,9 116,o

Kaupungeissa:

65,725 74.491 97.267 107.955

•/oo 382,o 331,7 284,7 252,8

Maaseudulla

:

229.151 244.113 252.46(3 231,006
•/» 121,4 113,8 106,5 92,«

On huomattavaa, että v:n 1910 numerot kos-
kevat vain ..läsnäolevaa" väestöä, siis ei niitä
henkilöitä, joista jo kauan sitten on puuttunut
tietoja tai jotka ainakin v:n 1906 alusta eivät
ole olleet seurakunnassaan.

Allaoleva karttaluonnos esittää maamme ruot-
-inkieli-en väestön nykyistä ja aikaisempaa
leviämistä. Lukuisat ruots. alkuperää olevat pai-

kannimet suomenkielisissä seuduissa osoittavat
näet. että ruotsinkielinen asutus ennen ulottui
paljoa kauemmas sisämaahan kuin nykyään ja
käsitti suurimman osan Suomen rannikkoseu-
duista. Kartan esitys on tietenkin vain likimaa
räinen. Vaaleampi varjostus osoittaa ne kunnat,
joihin ruotsinkielinen väestö on jättänyt jälkiä

paikannimiin (n. s. kulttuurinimiin). Tällä
alueeHa siis kerran todennäköisesti on asunut
ruotsinkielisiä, mutta luultavaa on, että lieuseini

(S. H.) Tummempi varjostus osoinaa nykyistä ruots. usutus-
alaa, vaaleampi taas sanotun asutuksen oleteltua aikaisem-

paa alaa.

millä seuduilla ovat muodostaneet vain pienen
vähemmistön. Milloin suomalaistuminen eri seu-

duissa on tapahtunut, ei voida likipitäenkään
määrätä; muutamin paikoin se luultavasti on
tapahtunut 18:nnella tai 19:nnellä vuosis., toi-

saalla taas monta sataa vuotta takaperin. Ruot-
sinkieliseen asutukseen viittaavista paikan-
nimistä mainittakoon esim. Uudellamaalla: Pam
pyöli (vanh. Bamböle), Brakila (1571 Braxby)
Vehkalahdella, Ilclilä (Heligby) Kymissä. Raala
(Rdskog), Klaukkala (Klövskog) Nurmijärvellä,

Kurkkalniemi (Skarkaln) Karjalohjalla; Turun
ja Porin läänissä: Makarla (1540 Makarbölc)
Perniössä, Paattelma (vanh. Bätsholm) Angelnie-
mellä, Tiipeli (ruots. Tibble) Kiikalassa, Maa
kasto (ruots. Makastad) Kaarinassa, Raunini uin

(ruots. Rugnaslad) Maariassa, Järsta (ruots.

Jiirstad) Eurassa, 'Nakkila (vanh. Nackcliy),

llyvelä (vanh. Ejulböle) Porin maaseurakun-
nassa; Pohjanmaalla: Villamo (vanh. Ästorp)
Isojoella, Ohriluoma (vanh. Kornbäck) Karijoella,

Konisi (vanh. Gitmse) Teuvassa, Poti (vanh.

Boddeby) Laihialla, Nypprli (vanh. Nybbclc)

Vähässäkyrössä, Puukari (vanh. Pungemakar)
Ylistarossa, Varjola (vanh. Skugg[ilaJ) Kauha-
valla, Iiankila (vanh. Sirang) Vimpelissä, Kokko,
(vanh. örn) Lappajärvellä, Jokikylä (vanh. Aby)
Evijärvellä, Räyrinki (vanh. Röringe) Vetelissä.

Tynkä (vanh. Dyngeby) Kalajoella. - Tämän
aineen ulkopuolellakin tavataan geini. alkuperää
olevia paikannimiä, n. s. luonuonuimiä, jotka

todistavat, että esihistorialliseen aikaan ruotsin-

kielistä väestöä oli tunkeutunut kauas Sydän-Suo
mecn ja luultavasti myöskin asunut ainakin u-

paikoin näillä seuduilla. Nämä nimet rajoittuvat

pääasiallisesti samaan alueeseen, miltä skandi-

naavilaistyyppisiä kivi-, pronssi- ja vanhemman
rautakauden löytöjä on olemassa, siis alueeseen,

jota idässä rajoittaa Kotkan ja Pietarsaaren

kaupunkien välille vedetyksi ajateltu viiva.

laman rajan itäpuolelta löydetyt muinaisesineet

sitävastoin viittaavat toisen, itäisen kulttuuri-

muodon vaikutukseen. Muinaistutkijat otaksuvat
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sentähden, että läntisen ja itäisen asutusalueen

erityyppiset muinaisesineet eivät ainoastaan
edustu eri kulttuurialueita, vaan myöskin eri

kansallisuuksia, Ja siinä tapauksessa meidän täy-

tyy, silmälläpitäen Pohjanlahden kummallakin puo-

lella löydettyjen muinaistyyppien täydellistä yhtä-
läisyj ttä, pitää Loiiuais-Suomen aikaisempia asuk-

kaita skandinaavilnspiiiiaini Iata nykyä liene-

vät muinaistutkijat siitä yksimielisiä. Yllämainit-

tujen skandinaavilaisten luonnonnimien esiinty-

minen tällä alueella vahvistaa vielä tätä mieli-

pidettä. Paikannimitutkimus ei tosin vielä ole

voinut m in itu uuden nimien lkai, mutta se

voi kuitenkin todeta, että ue .saattavat olla

syntyneitä ennen vanhemman rautakauden lop-

pua. Ne ovat näet kaikki hyvin vanhoja ja edus-

tavat n. s. alkuskandinaavilaista kielikantaa,

niillä nimityksellä tarkoitetaan sitä pääkohdis-

saan yhtäläistä kieltä, jota ennen viikinkiaikaa
puhuttiin koko Skandinaaviansa ; viittaavatpa ne

välistä hyvinkin aikaiseen tämän kielen astee-

seen. Kielitieteellisten tuntomerkkien nojalla

voidaan olettaa, että muutamat niistä ovat suoma-
laistuneet jo ajanlaskumme ensi vuosisatoina,

mutta skamliiiaavilaisina ne tietysti ovat paljoa-

kin vanhemmat. Sellaisia ovat esim. Teuljärvi,

joka mahdollisesti palautuu skand. nimivarta-
loon petuf (vrt. isl. pjödä = pääjoki, kymi; Teut-
järvi laskee Kymijokeen), Vaania (= alkuskand.
vänia-, josta nykyinen ruots. järvennimi Vänern) ,

Lohja (= alkuskand. Fluhja-, josta nykyinen ruots.

fly = lieju), Hauho (muin.-ruots. hör = korkea).

—

Kysymys suomalaisten siirtymisestä maahamme
ei ole lopullisesti ratkaistu, mutta useimmat tut-

kijat otaksuvat sen tapahtuneen vanhemmalla
rautakaudella; luultavasti se alkoi jo ainakin
Kristuksen syntymän aikana. Maa oli vielä har-

vaan asuttua, ja uudet tulokkaat asettuivat asu-

maan jokseenkin samoihin seutuihin, missä ennen
asui skandinaavilaisia. Muinaislöydöissä tava-

taan näet nyt esineitä, joissa on huomattavissa
toinen, itäbaltilainen vaikutus, ja nämä ovat
nähtävästi maamme lounaisosaan Itämeren-maa-
kunnista muuttaneiden suomalaisten muistoja.
Suomalaiset näyttävät sitten vähitellen yhä
enemmän voittaneen alaa ja skand. asutusala
näkyy sen mukaan supistuneen, niin että nuorem-
malla rautakaudella Länsi- Suonien vanhat sivis-

tysseudut ainakin suurimmaksi osaksi olivat suo-

malaisten asumia. Muinaislöydöt eivät kuiten-
kaan osoita mitään jyrkkää kehityksen muutosta,
ja mahdollista, jopa luultavaa on sentähden, että

skandinaavilaiset muutamissa seuduissa jossain

määrin olivat säilyttäneet kansallisuutensa aina
siihen asti, jolloin viikinkiajan loppupuolella tai

kohta sen jälkeen ruotsalaisia alkoi siirtyä maa-
hamme. Skand. kansallisuuden heikontumiseen
nuoremmalla rautakaudella viittaa sekin tosi-

seikka, että noista lukuisista alkuskandinaavilai-
seen kielikantaan palautuvista suomalaisista pai-

kannimistä vain aniharvat ovat säilyneet ruots.

muodossa. Sellaisia ovat esim. Airisto: Erstan.
Perniö: Bjärnd, Taasia: Tessjö. Mutta näiden
harvojenkin nimien säilyminen näyttää todista-

van, että suomalaisten ja skaudinaavilaisten

yhteensulautuminen ei vielä ollut täydellisesti

tapahtunut, ennenkuin uusia elinvoimaisia ruots.

siirtoloita syntyi maahamme. — Kysymys on
kuitenkin vielä riidanalainen. Useat suomalaiset

muinais- ja kielentutkijat 1.1. R, Aspelin y. m.)

olcltuvut. että maamme vanhemmat skandinaavi

n. v. 700 j. Kr. olivat kokonaan hävin-

nee! tai sulautuneet suomalaisiin. Toiselta puo-

len ruots. muinaistutkija O. Montelius on esit-

tänyt mielipiteen, että Suomen nykyinen ruotsin

kielinen väestö suoraan polveutuu vanhemman
rautakauden skandinaavilaisista, ja hänen kan-
taansa ovat muutamat kielentutkijatkin (K. B.

Wiklund ja pääkohdittain T. E. Karsten) yhty-

neet. Ylläesitetylle välittävälle kannalle ovat

asettuneet muinaistutkija A. Hackman ja kielen-

tutkija R. Sax6n. [E.Gylling, „Statistiska bidrag
tili den svenska folkstammens historia i Finland";
R. Saxen. ,,Suomea puhuvat ja ruotsia puhuvat
asukkaat" (Suomen maantiet, seuran julkaisema

,,Suomen kartasto", karttalehti n :o 46, teksti);

..Sveiiskt i Finland"; O. Montelius, ,.När kommo
svenskarna tili Finland?" (Finsk tidskrift 44);

E. N. Setälä, ,,Milloin ovat ruotsalaiset tulleet

Suomeen" (Valvoja. 1900); K. B. Wiklund. ,.När

kommo svenskarna tili Finland"; A. Hackman,
„Die ältere Eisenzeit in Finnland"; R. Saxen.

,,Den svenska befolkningens älder i Finland"
(Finska fornminnesföreningens tidskrift XXI
Hl, sama. ..Spräkliga bidrag tili den svenska bo-

sättningens historia i Finland" (Suomen tiede-

seuran „Bidrag tili kännedom af Finlands natur

och folk", G3), sama. ..Finländska vattendrags-

namn" (Studier i nordisk filologi 1:3); „Germa-
nisch-finnisehe Lehnvvortstudien" (Tiedeseuran

Aeta-sarja XLV: 2). R. S.

Suomenselkä, halki Suomen kulkeva, vuorien,

mäkien, harjujen, kankaiden sekä myös rämeiden

ja soiden muodostama suuri vedenjakaja,
joka erottaa Pohjanmaan jokialueen n. s. Suonien

suuresta järvi-alueesta. S. eroaa Maanselän veden-

jakajasta Kuhmoniemen pitäjässä Suomen rajalla

n. s. „Miinoan kiven" seudulla, muodostaa (Maan-
selän jäätyä Venäjän puolelle) sitten Suomen
rajan Möutönvaaraan, Kuopion ja Oulun läänien

rajaristeykseen asti, jossa suuntautuu länttä

kohti, erottaen Sotkamon reitistä ja Oulujärvestä

Vuoksen vesistön latvavedet, kääntyy Saaresten-

mäessä jyrkästi etelälounatta kohti, muodostaen
Kymijoen ja Kokemäenjoen vesialueiden pohjoi-

sen ja luoteisen rajareunustan, laskeutuen lopuksi

Pohjanlahteen Siipyyn ja Merikarvian seuduilla.

— vrt. Suomi, pinnanmuodostus ja vesistöt. —
S:ää myöten kulkee ammoisista ajoista Pohjan-

maan ja muun Suomen raja. L. Tl-nen.

Suonien senaatti ks. Senaatti.
Suomen seurakunnat, itsehallintoon oikeutet

tuja kirkollisia yhdyskuntia, kirkollisen jaoituk-

semme ensimäisiä (alimpia) asteita. Nykyjään
(31 p. jouluk. 1915) on Suomessa 514 seurakun-

taa, joista 439 kirkkoherrakuntaa, 58 kappeli-

seurakuntaa ja 17 saarnaajalla varustettua teh-

das- y. m. seurakuntaa. Useimmat kappeliseura-

kunnat tulevat nykyisten viranhaltiain poistut-

tua muodostumaan kirkkoherrakunniksi. Suonien

ensimäiset seurakunnat olivat alaltaan varsin

laajoja, usein käsittäen koko sen asutun seudun,

johon kristinoppia kulloinkin oli levitetty, ja

ulottuen ilman varsinaisesti määrättyjä rajoja

asumattomiin erämaihin asti. Ennen 1300-luvun

alkua oli Suomessa 20 tunnettua seurakuntaa
(Lemland. Rantamäki, Nousiainen, Turku, Masku,
Uskela, Kokemäki. Karkku. Pirkkala, Mustasaari,



46!) Suomen siviilioikeus—Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 470

Pietarsaari, Hattula, Vanaja, Hauho, Hollola,

Porvoo, Pernaja, Karja, Pohja ja Viipuri). Vil-

jelyksen laajetessa rakennettiin entisten seura-

kuntien syrjäseutuihin uusia kirkkoja, kappe-
leita tai rukoushuoneita, jotka sitten erottuaan
emäseurakunnistaan vuorostaan tulivat uusien

asutusten ja kirkollisten piirien keskuspaikoiksi,

käsittäen nekin vielä laajoja erämaita. Kun sit-

ten nämä viimemainitutkin tulivat asutuiksi ja

viljellyiksi, syntyi tuon alkuperäisen kirkkopii-

rin alueelle jälleen uusia seurakuntia yhä kaukai-
semmissa polvissa. Niin oli S. s:n luku keski-

ajan lopussa 136, mikä luku Isoon vihaan asti

oli kasvanut 353:ksi. Ruotsin vallan viimeisenä
ajanjaksona S. s:n lukumäärä yhä kasvoi, ollen

1812 jo 445. Suomessa (ja Ruotsissa) on yksi-

tyisten seurakuntien itsehallinto-oikeus peräisin

katoliselta ajalta. Jo aikaisin harjoittivat S. s.

pitäjänkokouksissa päätösvaltaansa kir-

kollisissa asioissa ja kirkkoneuvoston
(ks. t.) kautta ne pitivät yllä kirkkokuria
(ks. t.). Vanhastaan paikallisseurakuntien itse-

näisyys ilmeni, paitsi kirkkokurin ja taloudellisen

hallinnon hoidossa, niiden oikeudessa valita itsel-

leen pappeja. Tätä oikeutta pyrittiin kuitenkin

eri talloilta rajoittamaan. Keskiajalta saakka oli

eräillä tilanhaltioilla (tavallisesti aatelisilla)

patrouaattioikeus (ks. t.). Samaa alku-

juurta oli Ruotsin kuninkaiden papinotto-oikeus

n. s. kuninkaanpitäjiin (,,regaalisiin

pastoraatteihin"), jonka Kustaa Vaasa ulotutti

yleensä suurimpiin pitäjiin. Myöskin piispoilla

oli keskiajalla paljon sananvaltaa nimitysasioissa.

Uskonpuhdistuksen jälkeen oli näistä kysymyk-
sistä pitkällisiä taisteluita, siksi kunnes Kaarle
XI määräsi, mitkä seurakunnat olivat pidettä-

vät kuninkaallisina; nämä ovat jälkeen v:n
1808 keisarillisia („imperiaalisia") pitä-

jiä. Patronaattioikeus lakkautettiin 1868 ja sil-

loin olemassa olevien patronaattioikeuksien hal-

ti.it ovat niistä sittemmin luopuneet, joten Suo-
messa nykyään, paitsi keisarillisia, on vain k o n-

äistoriaalisia pitäjiä, joissa seurakunnilla
on vaalioikeus ja tuomiokapituli antaa valtakir-

jan. — S. s:n itsehallinnon laajuuden ja laadun
määrää 1869 annettu kirkkolaki. Sen mukaan S. s.

käyttävät määräämisvaltaansa sisällisissä asiois-

saan kirkonkokouksissa (ks. t.) . Tär-
keimmät kirkonkokouksen käsiteltävistä asioista

ovat ne, jotka koskevat kristinopintaidon ja

kristillisen elämän edistämistä, kirkon omaisuu-
den hallintoa ja hoitoa, seurakunnan eri virkai-

lijain vaalia ja palkkausta sekä seurakuntain
jakamista, yhdistämistä ja lakkauttamista (kirkko-
lain 307 :s §). Kirkkoherra on kirkonkokouksen
puheenjohtaja; kappeliseurakunnissa johtaa kir-

konkokouksissa puhetta kappalainen, jos kirkko-
herra ei ole läsnä. Äänivaltainen on jokainen
seurakunnan jäsen, jonka hallussa on maatalo
tai muu tila maalla tai kartano kaupungissa

kaikki toisen suojeluksesta vapaat perheet,
jotka papin palkkaa maksavat. Kirkonkokouk-
sessa käytettävä äänimäärä perustuu kunkin ääni-
valtaisen huonekuntaan kuuluvien papinpalkkaa
maksavien henkilöjen lukumäärään sekä sitä-

paitsi siihen maksuun, millä kukin tila tai

perhe ottaa osaa papinpalkkaukseen. Keskuste-
luihin ja päätöksiin, jotka koskevat maksuja,
mitkä voimassa olevien asetusten mukaan ovat

suoritettavat ainoastaan kiinteästä omaisuudesta,
ottavat osaa vain ne, jotka sellaista kiinteää
omaisuutta hallitsevat. Valitukset kirkonkokouk-
sien päätöksistä tehdään muutamissa asioissa tuo-

miokapituliin, toisissa kuvernöörinvirastoon.
Nykyään eivät yksityiset seurakunnat yleensä

(poikkeuksia on olemassa) omista mitään muuta
maaomaisuutta kuin kirkkojensa tonttimaat ja

hautuumaat. Juridisesti on nim. pappisvirka-
talojen omistusoikeus riidanalainen asia, vaikka
tosin nuo virkatalotkin muodostavat omaisuuden,
vieläpä erittäin huomattavankin, joka kaikissa

tapauksissa ja riidattomasti on olemassa mää-
rättyä yksityistä seurakuntaa varten ja tuleva

sen hyväksi. Seurakuntien muun omaisuuden muo-
dostavat kirkot ja rukoushuoneet kalustoineen
sekä kirkolliset rahastot (kirkon-, viini-, pappi-
lainrakennus-, diakonaatti- y. m. rahastot). Näi-
den rahastojen yhteenlaskettu määrä teki 1912
jonkun verran yli 12 milj. markkaa. Vielä on
seurakuntien aineelliseen omaisuuteen tavallaan
laskettava pappien, lukkarien, kirkonpalvelijain
ja kiertokoulunopettajain palkat, jonka S. s. suo-

rittavat. Kuten edellä mainittiin on yksi tärkeä
seurakuntaelämän ilmaus kristillinen kansan-
opetus. Tätä harjoitetaan, paitsi kotiopetuk-
sen kautta, rippi-, pyhä- ja kiertokouluissa.

Pyhäkouluja oli S. s;ssa v. 1914 9,228, niissä

opettajia 17,229 ja oppilaita 185,470. Kiertokou-
luja taas oli 1912 1,551, joissa oli yhtä monta
opettajaa ja 191,444 oppilasta (ks. Alkuope-
tus).

[F. L. Schauman, ..Handbok i Finlands kyrko-
rätt" (1853) ;

„Anteckningar öfver prof. R. F.

Hermanssons föreläsningar öfver inhemsk för-

valtningsrätt" II (1900)
;" Kirkkolaki v:lta 1869:

K. G. Leinberg, „Finlands territoriala försam-
lingar" (1906) ; J. W. Ruuth, ,,Suomen seurakun-
nat" (Oma maa VI, 813-829) ; Juho Koskimies,
,,Kirkkomme taloudellinen asema" (Oma maa III.

462-467) ; Eero Hyvärinen, ,,Kertomus Suomen
ev.-luth. kirkon tilasta vuosilta 1908-1912"

(1913).] K. ö. & J. O.

Suomen siviilioikeus 1. yksityisoikeus ei esiinny

kirjalliseen muotoon koottuna yhtenäisenä järjes-

telmänä kuten eräissä muissa maissa, vaan osaksi

hajanaisina säännöksinä yleisessä 1734 v:n laissa

ja sitä täydentävissä asetuksissa, osaksi koko-
naan tavanomaisena oikeutena. Varsinkin siviili-

oikeuden yleisen osan suhteen, mikä koskee lä-

hinnä oikeussubjekteja ja niiden välisiä oikeus-

suhteita yleensä, on positiivinen oikeutemme
suurimmaksi osaksi yleiseen tieteisoppiin nojau-

tuvaa tavanomaista oikeutta. Muissa kotimai-

sen siviilioikeuden pääosissa, jotka käsittelevät

esine-, obligatsioni-, perhe- ja perintöoikeutta,

on olemassa kirjoitettu laki, mitä ei kuitenkaan
ole laadittu johdonmukaiseksi järjestelmäksi, muu-
ten kuin mikäli 1734 v:n laki käsittelee noihin

eri ryhmiin kuuluvia asioita eri kaarissa (Siviili-

oikeuden yleistä osaa käsittelee R. Montgomery
teoksessaan ,,Handbok i Finlands allmänna privat-

rätt"). ks. Siviilioikeus, Oikeussub-
jekti, Esineoikeus, Obligatsioni-
oikeus, Perheoikeus ja Perintö-
oikeus.
Suomen sodat ks. S u o m i, historia.

Suomen sosiaalidemokraattinen puolue ks.

Sosiaalidemokratia.
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Suomen sota 1808-09 ks. S u o m i. historia.

Suomen sotakomisariaatti ks, S u o m e n

s ti i a \ ii k i.

Suomen sotaväen päällikköhallitus ks. Suo-
ni e ii s r, t a v ii k i.

Suomen sotaväen reservi ks. Suo in e D

sotaväki.
Suomen sotaväki. 1. Ruo1 in viillän aikana.

Muinaissuo laisten keskuudessa jokainen vapaa
mies kantoi aseita. Samoin oli laita germaani
laisissa yhteiskunnissa ja niin myös Ruotsissa.

Jokainen asekuntoinen vapaa mies "li velvollinen

auttamaan kuningasta, milloin vihollinen uhkasi

maata. Suomen jouduttua Ruotsin valtaan suin

laitos maassamme oli saman kehityksen alainen

kuin koko valtakunnassa yleensä. Alkoi syntyS
uusia sotaväen kokoonpanon muoloja. Näitä oli

sotav i e n o 1 1 o, |oka suoritettiin joko p 1 1 tu
taloluvun mukaan ja oli voimassa vain jalkaväen

kokoonpanoon nähden. Maunu Ladoiilukon poliis-

ia ma rälssi (ks. t.) oli pohjana ratsupalveluk-

Ilo, siten nimittäin, että jokainen, jolla oli

maata, voi vapautua verosta asettamalla ratsu-

miehen ja hevosen. Näin saatu ratsuväki yhdis-

tettiin yhdeksi joukoksi, jota myöhemmin uudella

ajalla, kuu aatelin ratsupalvelus tarkemmin jär-

jestettiin, nimitettiin a atel i s 1 i p ull i s ek s i.

— Keskiajan myöhemmillä vuosisadoilla, jolloin

läänin haltiain velvollisuuksiin kuului lääni-

alueiden ja niillä olevien linnojen puolustus, oli

heidän ylläpidettävä sotaväkeä, ja sodan sat-

tuessa asetettava se kruunun käytettäväksi.

Mutta suuren vaaran uhatessa lähdettiin ..mies

talosta" maata puolustamaan. Niinpä on tietoja,

joskaan ei luotettavia, että 1496 olisi saatu

kokoon 40,000 miestä, lähes puolet Suomen mie-

hisestä väestöstä, mutta vain 500:11a oli luoti-

pyssyjä, muut olivat jousilla tai lyömäaseilla

varustettuja.

Kustaa Vaasan ja hänen poikiensa hallituksen

aikana sotaväenottoa lisättiin tuntuvasti ja useim-

mat suom. joukot vietiin Viroon, missä ne otti-

vat osaa Ruotsin sotiin Venäjää ja Puolaa vas-

taan. Samoihin aikoihin ryhdyttiin Suomessakin
värvää m ä ä n väkeä sotapalvelukseen. Sota-

väenotolla saadut suom. joukot nousivat n. 6,500

mieheeu, minkä lisäksi Virossa oli jonkun ver-

ran toista tuhatta värvättyä suom. ratsumiestä.
Jalkaväki ja ratsuväki oli jaettu lipull isiin
(ruots. fänicka ja fana). Ryhmittelyssä ei nou-
datettu läänijakoa, vaan se tapahtui aivan mieli-

valtaisesti kotipaikkaa huomioon ottamatta.

Jalka- ja ratsuväen lipullisten suuruus vaihteli

200 miehestä 600:aan.
Vasta Kustaa TI Aadolfin aikana toimeenpan-

tiin parempi järjestys. Suom. jalkaväki jaet-

tiin ensin 2 rykmenttiin: Karjalan ryk-
mentti (2,228 miestä) ja Suomen ryk-
mentti (2,385 miestä). Kumpikin rykmentti
jaettiin 9 lipulliseen. Ratsuväki jaettiin komppa-
nioihin. V. 1625 rykmenttejä pienennettiin. Suo-

men joukkoja oli nyt 8 jalkaväen rykmenttiä
(kussakin 1,200 miestä) ja 12 komppaniaa jalka-

väkeä (kussakin 125 miestä). Rykmentit olivat:

Suomen, Karjalan, Savon, Viipurin,
Turun, Uudenmaan, Porin ja Pohjan-
maan rykmentit; ratsuväen komppanioja
nimitettiin päälliköiden mukaan. Melkein kaikki
nämä joukot olivat mukana Kustaa Aadolfin

"n ä lm inmaalla ja 3a I s <

'• iinpä StAI

handsken ratsumiehet ja Savon jalkaväen ryk

mentti kunnostautuivat Breitenfeldin tai telu

Lech-virran yli mentäessä ja VVUrzburgin ja

Main/in valloituksissa olivat Bavolaisel ja suom.
ratsuväki mukana. ::o vuotisen -oilun taisteluihin

itu it yleensä osaa Savon, Porin, Pohjani
ja myöhemmin myös Uudenmaan rykmentit
1 suom. ratsuväen komppaniaa, kun taas inuut

suom. joukot olivat linnaväkenä Liivinmaalla tai

Suomessa. Korkeimmillaan oli Suomen sotavoima
1044, jolloin se nousi 18,500 mieheen. Kaarle X
Kustaan aikana suurin osa Suomen joukko].

pidettiin linnaväkenä [tämerenmaakunnissa, kun
vain pienehkö osa oli kuninkaan retkillä mukana
Puolassa, Saksassa ja Tanskassa. Varsovan I ai-

telussa 1656 kunnostautuivat myöskin Suonien

rakuunat ja Turun sekä Uudenmaan ratsumiehet.
Alituiset pitkät sodat olivat olleet ankara rasi

tus maallemme. V. 1661 oli jalkaväkeä ai n

(aan n. 5.(100. ratsuväkeä n. 4, SUO miestä. Parin
vuosikymmenen kuluttua pantiin toimeen täydel-

linen muutos sotaväen kokoonpanossa, kun
Kaarle XI:n hallituksen aikana ruotujako
laitos (ks. t.) perustettiin ja sotaväenotto lak-

kautettiin. Samalla oli värväys myös käytännössä.
Ruotujakoisten joukkojen tuli palvella omassa
maassa, kun taas värvätyt joukot suorittivat

linna palvelusta Itäinerenmaakunnissa. Ruotujaon
perustalle järjestettiin nyt 7 jalkaväen rykment-
tiä, joissa oli kussakin 8 komppaniaa (yhteensä
n. 7,000 miestä) sekä 3 ratsuväen rykmenttiä,
kussakin 1,000 miestä. Nämä joukot olivat nimel-

tään: Turun, Porin, Pohjanmaan, Uudenmaan,
Hämeen, Savon ja Viipurin rykmentit sekä

Henkirakuunarykmentti, Uudenmaan rakuunat
ja Karjalan rakuunat. Sitäpaitsi oli ratsuväkeä
vielä vanha aatelislipullinen, johon Suomi otti

osaa 150 ratsumiehellä. Lisäksi asetettiin vielä

670 ruotujoukoista laiva- ja kirvesmiestä
Kaarle XII:n aikana Suonien joukot taas vietiin

Liivinmaalle (1700) ja suuri osa niistä oli sitten

mukana kuninkaan sodissa Puolassa ja Venäjällä.

Ehtimiseen vaadittiin ruoduilta ja ratsutiloilta

lisäväkeä, ..kolmikkaat", ..kaksinnusväki", vieläpä

täytyi asettaa aivan uusiakin rykmenttejä.
V:n 1741-43 sodan aikana maamme ruotujakoinen
armeia kohosi 9,000 mieheen; sodan jälkeen ryh-

dyttiin varaväen asettamiseen ja sitä saatiin

n. 3,000 kokoon.
Ruotujakoiset joukot, joita ei ennen oltu koottu

leirikokouksiin, kutsuttiin nyt vuotuisesti har-

joituksiin Kupittaau, Parolan. Lohjan ja Hel-

singin kentille. Upseerien koulutusta varten
perustettiin 1770 Haapaniemen sotakoulu (vrt.

Kadettikoulu). Ruotujoukkojen varaväki,
täydennysmiehistö tuli vakinaiseksi s. o. se oli

olemassa rauhanaikanakin ja sitä kutsuttiin leiri-

kokouksiin. Sotajoukko lisääntyi täten 4,050 mie-

hellä. V:n 1788-90 sodassa muutettiin osa ratsu-

väestä jalkaväeksi. Paitsi ruotujakoista armeiaa
(jonka kokoonpanosta ja lukumäärästä ks.

Ruotujakolaitos, palstat 378-379) oli tänä
aikana Suomessa seuraavat värvätyt joukot:

Jalkaväkeä.
Leskikuningattaren henki

-

vartiorykmentti 8 konip.p. 640 miestä

Jägerhornin rykmentti 8 ., 640
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Taistelu Lech-joen varrella. Samanaikuinen vaskipiirros. D savolaiset rakentavat ranta-

patterin ja savun suojassa sillankorvaansa. F Nöding ja bänen suomalaiset ratsu-

miehensä menevät kaalamon yli.

Henkivartion 3:s Suomen tarkk'ampujapataljoona, »Suomen kaarti 1

'-.uniinsa pihalla

Tietosanakirja. Kirjoitukseen Suomen sotalaitos.
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Suomen l:nen Uudenmaan tarkk'ampujapatalJoona reservi-

kolonnassa kasarminsa pihalla.

Oulun 4:s tarkk'ampujapataljoona talvi-

manöverillä.

Lappeenrannan reservikasarmi.

m mfe.F"-

Suomen kaartin lippu.
Suomalainen rakuuna.

Kenttäelämää. Suomen 4:nnestä

Oulun tarkk'ampujapatälJoonasta.

Patrulli. Suomen
5:unestä Kuopion
tarkkampuja-
pataljoonasta. Parolan leijona.
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Savon jääkärirykmentti 8 ,. 1,200 „

Karjalaa jääkärit 4 „ 600 „

Vdlercreutzin rykmentti 12 „ 1,800 „

Uudenmaan jääkäripatal-

joona 2 ,. 200

Tykki väk eä.

Suomen t\ kistörykmentti 10 kompp. 800 miestä

Savon prikaatin tykistö-

komppania 1 ,, 133 „

2. Sen jälkeen kuin Suomi oli yhdistetty Venä-

jään 1800 hajoitettiin suom. joukot; sotaväen

asettamisesta toistaiseksi vapautettujen ruotujen

ja ratsutilaan oli sensijaan suoritettava n. s.

vakanssimaksuja (ks. R u o t u j ak oi a i t o s).

Mutta 1812 asetettiin värväyksellä 2 jalkaväen

ja 1 jääkärirykmentti. jotka, senjälkeen kuin ne

1827 oli maatettu tarkk'ampujapataljooniksi, 1830
lakkautettiin. V. 1818 asetettiin Helsingin
o p e t u spataljoona, joka 1827 muutettiin Suo-
men opetustark ^ampujapataljoo-
naksi ja korotettiin 1829 Suomen henki-
v a r t i o v ä e n t a r k k' a m p u j a p a t a 1 j o o-

n a k s i (ks. K a a r t i n p a t a 1 j o o n a). V. 1830

asetettiin ensimäinen Suomen merieki-
paasi (meriväki) ja 1854 toinen samannimi-
nen meriväki, joka kuitenkin lakkautettiin jo

1856. Ensimäinen meriekipaasi lakkautettiin

1880. V. 1845 asetettiin värväyksellä suom. k r e-

natööri-t ark k' ampujapataljoona
(1,000 miestä). Vv. 1854 ja 1855 asetettiin 9 ruotu-

jakoista suom. tarkk'ampujatapaljoonaa, joissa

kussakin oli 600 miestä (2 ruotua asetti yhden
sotamiehen; yhden puvun, varustuksen ja ruuan
kustansi kruunu). Itämaisen sodan aikana
oli maamme sotajoukon kokoonpano näin ollen

seuraava:

Värvättyjä.
1. Kaartin pataljoona 1,000 miestä
2. Krenatööri-tarkk'ampujapatal-

joona 1.000

3. 1 .nen meriekipaasi 1,000 ,,

4. 2:nen „ 500

Yhteensä 3,500 miestä

K u o t u j
a k o i s i a.

1. Turun pataljoona 600 ,,

2. Vaasan 600 ,,

3. Oulun 600
4. Kuopion jj 600

5, Mikkelin „ 600
6. Hämeenlinnan .. 600
7. Porin 600
8. Uudenmaan 600
9. Viipurin » 600 »

Yhteensä 5,400 miestä

Sodan loputtua ruotujakoisten pataljoonain
mieslukua vähennettiin 600:sta 320:een. Krena-
tööri-tarkk'ampujapataljoona muutettiin 1857
opetustarkk'ampujapataljoonaksi, joka kuitenkin
lakkautettiin 1859. Sen sijalle perustettiin Hä-
meenlinnaan suom. tarkk' ampujakoulu ja

"P et ustark k' ampujapataljoona,
mitkä jo seur. v. lakkautettiin. V. 1863 kävi Alek-
santeri II tarkastamassa ruotupataljoonia Paro-
lan kentällä: 25 p. lokak. 1867 ne lopullisesti lak-

kautettiin.

Kysymys Suomen sotaväen muodostamisesta
yleisen asevelvollisuuden kannalle
nousi esille 1870-luvulla. Kun tämän kymmen
luvun alussa Venäjällä ryhdyttiin valmisteluihin
asevelvollisuuden voimaansaattamiseksi, antoi

hallitsija määräyksen, että se oli Suomessakin
käytäntöön otettava. Asetettiin komitea, kenraali

vapaaherra B. Indrenius puheenjohtajana, laati-

maan ehdotusta, ja kun se oli valmistunut 1874.

vähän sen jälkeen kuin Venäjän asevelvollisuus-

laki oli julkaistu, sai Venäjän sotaministeri

kreivi Miljutin antaa siitä lausuntonsa. Lukui-
sat muistutukset, jotka sotaministeri teki ehdo-

tuksen suhteen (vrt. Miljutin), koskivat sekä
periaatteita että yksityiskohtia. Hän vaati, että

suomalaisten joukkojen toimintaa ei pitänyt
rajoittaa yksin Suomen puolustukseen ja että

venäläisille oli annettava oikeus palvella maamme
sotaväessä, ja sitäpaitsi hän piti mieslukua liian

vähäisenä sekä palvelusaikaa lyhyenä. Hallitsija

kuitenkin suostui siihen, että pääasiallisesti

komitean ehdotuksen mukainen arm. esitys saa

tiin jättää säädyille v:ien 1877-78 valtiopäivillä.

Asevelvollisuusvaliokunnan valmisteltua asiaa sää-

dyt suorittivat sen käsittelyn joulukuussa 1877

ja tammikuussa 1878. Monissa kohdissa esiintyi

erimielisyyttä, epäluulolla katseltiin useita sään-

nöksiä, esim. mikä koski arvannostoa, ja olipa

niitäkin, jotka pitivät ruotujakoisia tai värvät-

tyjä joukkoja parempina, mutta enemmistö kan-
natti kuitenkin asevelvollisuutta ja säätypäätös
saatiin sovittelujen avulla aikaan. Sotaministeri

antoi, vaikkakin epäröiden, säätyjen hyväksy-
mälle asevelvollisuuslaille kannatuksensa, ja hal-

litsija vahvisti sen sekä manifestin eräiden pykä-
lien julistamisesta perustuslainluontoisiksi jouluk.

18 p. 1878. Asevelvollisuuslaki julkaistiin 27 p.

Mutta kysymys siitä, olivatko vai ei vakanssi-

maksut lakkautettavat asevelvollisuuden voimaan-
saattamisen tapahduttua, mikä kysymys eniten

oli uhannut saattaa asian valtiopäivillä raukea-

maan, ei tullut vielä ratkaistuksi, vaan vasta

v :n 1885 valtiopäivillä voitiin tehdä päätös, joka
sisälsi että vakanssimaksut olivat poistettavat.

Myöskin jätettiin ratsuväen ja tykistön muodosta-
minen, mitä pidettiin armeian eheydelle välttämät-

tömänä, tulevaisuuden varaan, joten hyväksytty
asevelvollisuuslaki tarkoitti lähinnä jalkaväkeä.

Asevelvollisuuslain toimeenpanoa koskevia toi-

mia m. m. oli, että 1879 Helsinkiin asetettiin

n. s. Suomen opetuskomppania (200

miestä), jonka tuli harjoittaa alipäällystöä jouk-

koja varten. V. 1881 tämä komppania lakkau-

tettiin ja aliupseerit jaettiin 8 uuden tarkk'-

ampujapataljoonan kesken. Ensimäiset asevelvol-

liset astuivat riveihin 1 marrask. 1881.

Asevelvollinen sotaväki. Suomen
yleinen asevelvollisuus perustuu 27 p. jouluk. 1878

julkaistuun asevelvollisuuslakiin (ks. Asevel-
vollisuus). Tämän lain määräämät 9 tarkk'-

ampujapataljoonaa olivat: Henkivartioväen 3:s

suomalainen; 1 :nen Uudenmaan; 2:nen Turun:

3:s Vaasan; 4:s Oulun; 5:s Kuopion; 6:s Mik-

kelin; 7:s Hämeenlinnan; 8:s Viipurin. Myö-
hemmin perustettu Suomen rakuunarykmentti

(ks. t.) mukaan lukien maamme joukot käsitti-

vät rauhan aikana 5,600 miestä, jotka sodan

aikana voitiin lisätä 10,000 mieheksi. Lisäksi

tuli reservi, joka paitsi muuta tarkoitti
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varaatojoukkojen asettamista, joita "li oleva yksi

kutukin vakinaista joukkoa varten ja joiden teli-

t iv iiii oli osaksi ii\iiii sodassa syntyvät aukoi

osaksi olla nostoväestä asetettavien uusien jouk

kojen kantajoukkona. Reservi oli jaettu 32komp
paniaan, joita oli neljä kussakin läänissä (ka ai

imi seuraavissa paikoissa: Artjärvi, Tuusula,

Lohja, Halikko [Uudenmaan pataljoonan reservi-

piiri]; Maarian pitäjä, Uusikaupunki, Ulvila,

Ikaalinen [Turun [mtalj. reservip.J ; Närpiö. Uu-
hia, Alavuus, Kruunupyy (Kronohy) [Vaasan
patalj. reservi |>.| ; Oulainen, Oulu. Kemi, Kajaani
[Oulun patalj. reservip.J ; Iisalmi, Suonenjoki,

Juuka, Joensuu [Kuopion patalj. reservip.J;

Savonlinna, Mikkeli, Mäntyharju, Taavetti [Mik-

kelin patalj. reservip.J ; Lammi, Urjala, Orihvesi,

Saarijärvi [Hämeen patalj. reservip.J ; Lappeen-
rauta, Muola, Rautjärvi, Sortavala [Vii p. patalj.

reservip.J). Reservin harjoituskokoukset pidettiin

kesäisin ja harjoitusaika oli 90 päivää, mitkä
jaettiin 3:lle ensimäiselle palvelusvuodelle.

Nostoväestä (ks. Asevelvollisuus*)
muodostettiin sodan aikana 8 nostoväki-
pataljoonaa. — Arvannosto, jolla ase-

velvollisten jakaminen vakinaiseen väkeen ja

reserviin suoritettiin, tapahtui kutsuntatoi-
mistojen edessä, joita oli yksi kutakin lää-

niä varten. Kutsuntatoimiston puheenjohtajana
oli sotakomisaari ja sihteerinä oli

lainopillisesti sivistynyt henkilö; näiden vakinais-
ten jäsenten lisäksi toimistoon kuului vakinaisesta
väestä komennettu nuorempi upseeri (n. s. s o t i-

1 a s j ä s e n) sekä 3 k u t s u n t a-a 1 u e e 1 1 a

olevaa jäsentä. Sitäpaitsi oli asevelvollisten tar-

kastajaksi komennettu vakinaiseen väkeen kuu-
luva sotilaslääkäri. Hyväksyttyjen kes-

ken suoritetussa arvannostossa tarpeen mukaan
alimmat arpanumerot otettiin vakinaiseen palve-

lukseen, muut siirrettiin suoraan reserviin. Saa-
vutetun sivistyksen nojalla vakinaisessa väessä

suoritettava kolmivuotinen palvelusaika voitiin

lyhentää 2 t. 1 vuodeksi, jolloin reservissäoloaikaa

samassa suhteessa pitennettiin (vrt. Asevelvol-
lisuus). Kutsuntatoimisto oli lähinnä lää-
nintoimiston alainen, jossa kuvernööri oli

puheenjohtajana ja lääninsihteeri ja vakinaisesta

väestä määrätty esikuntaupseeri olivat jäseninä.

Kukin pataljoona oli jaettu 4 komppaniaan,
rakuunarykmentti 6 eskadroonaan. — Kunkin
joukon u p s e e r i k u n n a n muodostivat joukon
komentaja, nuorempi esikuntaupseeri, taloudeu-

hoidonesimies (rakuunoissa esikuntaupseerin

arvoinen, pataljoonissa kapteenin arvoinen),

komppanian- t. eskadroonanpäälliköt, adjutantti,

rahastonhoitaja, majoitusmestari (samalla aseet-

tomien komennuskunnan päällikkö), asevaraston
esimies sekä subalterniupseerit. — Reservikomp-
panian kaaderin muodostivat komppanianpääl-
likkö, vääpeli ja varusmestari, joiden lisäksi

harjoituskokouksien ajaksi vakinaisesta väestä

komennettiin yksi nuorempi upseeri ja 8 miestä

miehistöstä (n. s. harjoittajat). Läänin neljän

reservikomppanian muodostaman reservipiirin

päällikkönä oli everstiluutnantin arvoinen piiri-
esikuntaupseeri. — Maamme joukkojen

ylin päällikkö oli Suomen kenraalikuvernööri;

niiden lähin johto oli kuitenkin uskottu Suo-
men sotaväen päällikölle, jolla apu-

naan oli p ä ä 1 1 i k k ö h a 1 1 i t u s. Siihen kuu-

lui, paitsi päällikköä esikuntapäällikkö, kaksi

adjutanttia, aseidenta rka-taja, ylilääkäri y. m.

Päällikkö valvoi Sekä sotilaallista hai |nit n, la

että joukkojen talouden hallintoa ja terveyden

hoitoa. Päällikköhall ituksen ohella oli Suomen
s o t a k ii ni i s a r i a a t I i iks. t.). Siihen kuu
lui myös lähinnä sotilasrakennusten
intendentti, joka hoiti kasarmirakennus-
ten valvontaa. — Joukkojen terveydenhoi-
don valvonnassa pataljoonan (rykmentin) komen
tajulla oli apuna joukon lääkäri (p a tai joo-
n a n- t. r y k ni e n t i n 1 ä ä k ä r i). Kullakin
joukolla oli oma sairaalansa (lasaretti). — Kaikki
kenraalit ja upseerit olivat Suomen alamaisia.
— Sielunhoitoa varten oli kullakin joukolla

pataljoonan- (t. rykmentin-) saar-
naaja. — Oikeudenkäyttöä hoiti pa tai joo
nan (rykmentin) sotaoikeus (ks. t.)

alioikeutena ja ylisotatuomioistuin (Helsingissä)

Suunnitelmia Suomen sotalaitoksen perusteelli-

sesta muuttamisesta alettiin venäläisellä taholla

laatia jo 1890-luvulla. Venäjän sotaministerin

Vannovskijn tehtyä 1891 ehdotuksen, jonka mu-
kaan Suomen asevelvollisuuslain perustuslain luon-

netta olevat kohdat piti kumottaman ja sotalai-

tos muodostettaman keisarikunnan sotalaitoksen

mukaiseksi, ja hallitsijan sen hyväksyttyä pidet-

tiin 1893 venäläisten viranomaisten kesken neu-

votteluja tarkemman suunnitelman laatimisesta

V. 1896 työskenteli suomalaisista ja venäläisistä

kokoonpantuja komiteoja uuden asevelvollisuus-

lain ja muiden sotalaitosta koskevien säännösten
valmistamiseksi ja 1898 sotaministeri Kuropat-
kinin ehdotuksesta korkeimmassa paikassa mää-
rättiin, että kun asia jätettiin Suomen valtio-

päiville, ne eivät saaneet koskea yleisiin perus-

teihin, jotka jo oli määrätty. Suomen senaatin

annettua lausuntonsa, jossa tarkoitettiin saada
asia lailliselle tolalle, ehdotukset joutuivat

v:n 1899 ylimääräisillä valtiopäivillä säätyjen

käsiteltäviksi. Eräissä kohdisssa säädyt suostuivat

myönnytyksiin, kuten siinä, mikä koski miehis-

tön lukumäärän lisäämistä, reservipalveluksen

muuttamista ja suomalaisten velvollisuutta puo-

lustaa valtakuntaa myös maan rajojen ulkopuo-

lella, mutta niitä kohtia, joiden katsottiin uhkaa-
van kansamme elinehtoja, ei hyväksytty. Siten

piti säätyjen mielestä m. m. palvelusaika mää-
rättämän entisen pituiseksi, upseerit edelleen

otettaman yksinomaan suomalaisista ja Suomen
kansan eduskunnalle tunnustettaman päätäntö-

oikeus asevelvollisuusasioissa. Kun tämän jälkeen

asia 1901 joutui helmikuun manifestin säännösten
perustuksella Venäjän valtakunnanneuvostoon.
niin enemmistö suostui tekemään eräitä myön-
nytyksiä Suomen valtiopäivien esittämään suun-

taan, mutta tämä kanta ei vaikuttanut asian

lopulliseen ratkaisuun. Erityisessä salaisessa

konferenssissa asia vielä otettiin pohdittavaksi, ja

silloin ehdotettiin Suomen sotaväen hajoittamista,

mikä ehdotus saavutti korkeimmassa paikassa vah-

vistuksen. Kesällä 1901 annettiin julistus tarkk'-

ampujapataljooniemme lakkauttamisesta ja myö-
hemmin syksyllä lakkautettiin myös rakuuna-
rykmentti. Hajoitus tapahtui vähitellen talvella

1901-02. Kaartinpataljoona lakkautettiin 1905.

Siitä lähin ei Suomella ole ollut omia joukkoja.
V:n 1878 asevelvollisuuslaki on kuitenkin vielä

kumoamatta. .1/. v. H. (K. W. R.)
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Suomen suku ks. S u o m a 1 a i s-u g r i 1 a i-

s e t kansat, .Suo m e nsukuiset kansa t.

Suomensukuiset kansat, kansat, jotka puhu-
vat suomen kielen kanssa sukulaisuudessa olevia

kieliä (ks. Suomensukuiset kielet).
Suomensukuiset kielet, ..suomen s u k u-

kielet", kielet, jotka ovat sukulaisuudessa suo-

men kielen kanssa, s. o. ovat johdettavissa

samasta (läbeisemmästä tai kaukaisemmasta)
yhteisestä kantakielestä kuin suomen kieli; mil-

loin tätä nimitystä käytetään termintapaisena,
sillii usein tarkoitetaan suomalaia-ugrilaisia kie-

liä, toisinaan kaikkia uralilaisia kieliä, toisi-

naan myös ..n ral i altailaisia" kieliä (vrt. tar-

kempaa selvitystä alempana; ks. Suomalais-
ugrilaiset kielet, Uralilaiset kie-
let. U r a 1 i-a 1 tailaiset kielet; vrt. nimi-
tystä Suomalaiset kielet).
Kielisukulaisuus yleensä. Kieli-

sukulaisuuden keksiminen ja tämän nojalla suu-
rempien ja pienempien kielikuntien sekä näiden
eri ryhmien ja aliryhmien osoittaminen on tie-

teeksi kohonneen kielentutkimuksen kaikista tär-

keimpiä tuloksia. Tätä kysymystä koskevien
periaatteiden selvittämisellä on suuri merkitys
kielellisten asiain käsittämiselle yleensä, samoin
myös sen menetelmän ymmärtämiselle, jota on
noudatettava, kun kieltä käytetään ihmiskunnan
historian lähteenä. Tietystikin tällä selvityksellä

samalla on perustava merkityksensä sen kysy-
myksen ratkaisemiselle, mitkä kielet ovat katsot-
tavat suomen kielen sukulaiskieliksi ja millä
perusteilla tämä on päätettävä. Tähän katsoen
ja kun ei tässä teoksessa ole yleistä artikkelia
kielisukulaisuudesta, soveltunee yleinenkin selvit-

iely tässä yhteydessä esitettäväksi.

Sukulaiskieliksi eli sukukieliksi
sanotaan — toisiinsa verraten — sellaisia kieliä,

jotka osoittavat senlaatuista yhtäläisyyttä, että

on pakko olettaa näiden johtuvan yhteisestä
alkuperästä elikkä olevan alkujaan olennaisesti
saman kielen muodoksia eli muunnoksia, taikka
myöskin olevan semmoisessa suhteessa toisiinsa,

että toinen kieli on toisen tai toisten alkuläh-
teenä (niin esim. ovat sukulaiskieliä eli suku-
kieliä kaikki romaanilaiset kielet sekä keske-
nään että rahvaanlatinan kanssa, jonka muun-
noksia kaikki myöhemmät romaanilaiset kielet

ovat). Sitä olennaisesti yhtenäistä kieltä, jonka
muunnoksia keskenään sukulaisuudessa olevat
kielet ovat, sanotaan kantakieleksi (usein
myös alkukieleksi; etusija näyttäisi kui-
tenkin olevan annettava nimitykselle ..kanta-
kieli", jotavastoin „alkukieli" sopisi käytettä-
väksi ..alkuperäisen kielen" merkityksessä, esim.
voitaisiin puhua ihmisen ..alkukielestä", Amerii-
kan ..alkukielistä" j. n. e., ..alkulappi" voisi mer-
kitä sitä kieltä, jota lappalaiset todennäköi-
sesti ovat puhuneet ennenkuin omistivat nykyi-
sen kielensä edeltäjän, vrt. ..kantalappi", ks.
alemp.). Niin esim. on rahvaanlatina kaikkien
myöhempien romaanilaisten kielten kantakieli,
..indoeurooppalaiseksi kantakieleksi" nimitetään
sitä oletettavaa kieltä, josta rahvaanlatina
samoinkuin kaikki muut todetut indoeurooppa-
laiset kielet johtuvat, niinikään sanotaan ,,suo-

malais-ugrilaiseksi kantakieleksi" sitä oletetta-
vaa yhteistä kieltä, joka on ollut kaikkien tun-
nettujen suomalaisugrilaisten kielten takana,

..itämerensuomalaiseksi kantakieleksi" eli ,, kanta-
suomeksi" (myös ..alkusuomeksi" tai ..yhteissuo-

iueksi", ks. V h t e i s s u o m i), sitä kiellä, josta
nykyiset itämerensuomalaiset kielet lähinnä joh-

tuvat, ..kantalapiksi" sitä kieltä, jonka muun-
noksia nykyiset lappalaismurteet (tai -kielei

|

ovat j. n. e. Samasta kantakielestä polveutuvia
kieliä nimitetään usein — sukulaisuussuhteista
lainattua kuvaa käyttämällä — kantakieleen ver-

raten tämän tytärkieliksi, toisiinsa verraten
sisarkieliksi. Puhutaan myös 1 ä h e i s e m-
mistä ja kaukaisemmista sukukielistä
katsoen siihen, onko lyhyempi tai pitempi aika
kulunut siitä, kuin asianomaisten kielten välinen
yhteys on katkennut, s. o. kuinka lähellä ajassa
olevasta kantakielestä asianomaiset kielet ovat
johdettavissa. Niin esim. viro tai vepsä ovat
suomen kielen läheisiä sukukieliä, koska ne ovat

johdettavissa ajassa suhteellisesti lähellä olevasta

itämerensuomalaisesta kantakielestä eli kanta-
suomesta; mordva sitävastoin on näihin verraten

jonkun verran kaukaisempi sukukieli, koska
mordva johtuu samasta ajassa kauempana ole-

vasta kantakielestä, suomalais- volgalaisesta kanta-

kielestä, josta kantasuomikin johtuu; melkoista
kaukaisempi sukukieli on esim. unkari, joka on
suomen sukulainen sillä perustuksella, että se

perimäisesti johtuu ajassa hyvin kaukana ole-

vasta suomalais-ugrilaisesta kantakielestä, josta

suomikin erinäisten välillä olevien kantakielten

välityksellä polveutuu. Hyvin paljoa kaukaisem-
pia suomen sukukieliä kuin mitkään suomalais-

ugrilaiset kielet ovat samojedilaiset kielet, joiden

kantakieli johtuu samasta yhteisestä uralilai-

sesta" kantakielestä, josta suomalais-ugrilainen

kantakieli on peräisin. Kysymyksenalaista on.

ovatko vielä n. s. altailaiset kielet uralilais

ten kielten sukulaisia, s. o. yhteisestä ..urali-

altatlaisesta" kantakielestä johtuvia (ks. Ura-
lilaiset kielet, Ural i-a Itailaiset
kielet) ja siis suomen kielen perin kaukaisia

sukulaisia, niinikään ovatko mahdollisesti indo-

eurooppalaiset kielet johdettavat samasta yhtei-

sestä alkuperästä kuin uralilaiset kielet, jossa

tapauksessa nämäkin siis olisivat kaukaista sukua

suomen kielelle. Kaikkea sitä, mikä on kanta-

suomalaisen kielimuodon takana, aikakautta tar-

kemmin määräämättä, sanotaan esisuomeksi
(useimmiten tällä tarkoitetaan sitä kielimuo-

toa, joka lähinnä on edeltänyt kantasuomea);

samoin puhutaan ..esi-suomalaisugrilaisesta", „esi-

uralilaisesta", „esigermaanilaisesta", „esi-indo-

eurooppalaisesta" kielimuodosta j. n. e.

On tietysti selvää, että ..sukulaisuus" nimitystä

tällä alalla käytetään ainoastaan kuvallisessa

mielessä: ei ole puhe mistään samanlaisesta pol-

veutumisesta kuin luonnossa, vaan kieli leviää

ainoastaan yhteisöllisen seurustelun kautta siir-

tyen ihmisestä ihmiseen, sukupolvesta sukupol-

veen, kieliyhteisöstä kieliyhteisöön. ,, Sukulai-

suus" kieliainesten välillä on siis sanan laajim-

massa merkityksessä siinä, että ..sukua" olevat

ainekset ovat samasta alkuperästä — enimmiten

monien ihmisten ja ihmispolvien välityksellä —
edelleen siirtyneitä. Näin laajassa merkityksessä

tulisi kuitenkin ,,sukulaisainesten" piiriin kuulu-

maan kaikki sekin, mitä on tapana sanoa ,, lai-

naksi", samoinkuin toiselta puolen kaikki ..suku-

laisuus" tällä alalla on aiheutunut ..lainaami-
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äestä" sanan laajimmassa mielessä, s. o. siirtj

misen tietä. Todellisuudessa ei olekkaan, mikäli

\ ;< i 1 1 siirtymis t a p a a silmällä pidetään, mitään
periaatteellista eroa toiselta puolen sukulais-
ainesten" eli „perun" ja toiselta puolen .. Ininän"

välillä, mutta historialliselta kannalta, kielten

siiliteitä selvitettäessä, on tässä ero tehtävä, oli-

vatpa sitten tavallisesti käytetyt nimitykset täy-

sin asian ytimeen tapaavia tai ei. On muistet-

tava, että kieli ei ole ainoastaan kokoelma yksi-

näisiä kieliaineksia, vaan se muodostaa, myöskin
kokonaisuutena yhtenäisen rakennuksen eli jär-

jestelmän. Se, mitä sanotaan ..sukulaisuudeksi".

syntyy siten, että tapahtuu kielen siirtyminen
ei ainoastaan yksityisaineksissa, vaan koko-
naisena rakennuksena; ja tällöin on
samantekevää, tapahtuuko siirtyminen uudelle

(kielettömälle) sukupolvelle vai toiskieliselle

kieliyhteisölle: esim. romaanilaiset kielet ovat
aivan epäilemättä indoeurooppalaisten kielten

..sukulaisia" aivan riippumatta siitä, mitä alku-

perää ovat olleet ne kielet, jotka romaanilaisten
kielten kantakieli, ralivaanlatina, on työntänyt
tieltään. Vaikkakin sukukielissä vuosisatojen

kuluessa on saattanut tapahtua niin suuria muu-
toksia, ettei kenties ainoakaan kantakielen aines

ole jäänyt täysin koskemattomaksi, on kuiten-

kin tämä muuttuminen tapahtunut kokonais
rakennuksen puitteissa: kaikki se mikä määrä-
tyltä asteelta lähtien kulkee ja muuttuu itse jär-

jestelmän mukana, se on kielihistorialliselta kan-
nalta katsottava ..peruksi". Sitävastoin semmoi-
nen kieliaineksen siirtyminen, joka on ainoas-

taan osittaista, olkoonpa sitten määrältään
kuinka laajasuuntaista tahansa, perustaa tältä

kannalta katsottuna ainoastaan ..kielensekoi-

tusta" eli „lainaa", ei kielisukulaisuutta. „Peru"
siis johtuu olennaisesti yhteisestä läheisem-

mältä tai kaukaisemmasta kantakielestä, ,,laina"
lyhyempi- tai pitempiaikuisesta kosketuksesta
toisistaan määriteltävästi eroavien kielimuo-
tojen välillä. Näin ollen eräät kieliainekset,

jotka määrätyn kieliasteen kannalta ovat kat-

sottavat ,,peruksi", ovat toisen kieliasteen kan-
nalta ..lainoja": niin esim. suom. goto ja samaa
merkitsevät lapin Suotte, mordvan xndo, syrj. 6o

j. n. e. ovat näissä kielissä perusanoja suomalais-
ugrilaisesta kantakielestä, mutta suomalais-
ugrilaisessa kantakielissä näiden kaikkien sana-

muotojen kantamuoto on vuorostaan arjalainen
lainasana, joka sittemmin eri suomalais-ugrilai-
sissa kielissä on joutunut samanlaisen äännekehi-
tyksen alaiseksi kuin kaikki muukin suomalais-
ugrilaisesta kantakielestä polveutuva aines (vrt.

Lainat).
Kielisukulaisuuden toteamiseksi on tietystikin

huomio kiinnitettävä yhtäläisyyksiin ja eroavai-

suuksiin asianomaisten kielten välillä, mutta.
niinkuin edellisestä käy selville, eivät kaikki
yhtäläisyydet ja eroavaisuudet ole ratkaisevia,

vaan ne ovat arvonsa puolesta tarkoin punnit-

tavat kielihistoriallisen menetelmän avulla. Ensin-
näkin ovat tälle tutkimukselle aivan merkityk-
settömät kaikki pelkästään satunnaiset sana- tai

muut yhtäläisyydet, joilla kylläkin harrastelija-

kielentutkijat niin usein harjoittavat leikkiä.

Sukulaisuutta todistamaan eivät myöskään kel-

paa sellaiset todellisetkaan yhtäläisyydet, jotka

eri tahoilla ovat saattaneet syntyä aivan toisis-

taan riippumatta ihmisen yleisen henkisen ja

ruumiillisen yhtäläisyyden nojalla. Niinpä eivät

iätä sukulaisuuden I Helistimeksi pelkät sanonta-
tavalliset ja merkitysopilliset yhtäläisyydet eri

kielten viilillä (yhtäläisyydet n. s. ..sisäisessä

kielimuodossa", ks. t.), eipä edes yleinen yhtä

Iäisyys äännejärjestelmässä (kielet, joisha äänne
järjestelmä on jotenkin samanlainen, joissa paino-

ja korkosuhteet ovat samat, esim. paino aina
sanan ensi tavulla, saattavat olla toisillensa aivan
vieraita, sitävastoin kielet, joissa äännejärjes-
telmä on hyvin erilainen, niinkuin esim. ruot-

sissa ja tanskassa, aivan läheisiä sukulaisia), ei

myöskjään kielten rakenteen yleinen aatteellinen
yhtäläisyys (esim. se seikka, että määrätyissä
kielissä kielellinen muodostus tapahtuu jälkiliit

teiden eli suffiksien avulla) ole mikään suku-
laisuuden todistus. Mutta niistäkään yhtäläisyyk-
sistä, jotka perustuvat todelliseen historialliseen

ja maantieteelliseen yhteyteen eri kielten välillä,

ei sillä, mitä on luettava ..lainoihin" (sanan
ahtaammassa merkityksessä), ole todistusvoimaa.
Kielissä saattaa ilmaantua yhteistä sanavaras-

toa, vieläpä erinomaisen runsaassa määrässä, eri-

näisiä yhteisiä äänteitä, vieläpä pääasiallisesti

yhteinen äännejärjestelmäkin, yhteyttä n. s.

sisäisessä kielimuodossa. Jopa yhteisiä muoto-
aineksia, eikä tämän kaiken vielä tarvitse olla

yhteisestä kantakielestä johtuvaa „perua", vaan
se saattaa olla ,,lainaa" (ks. Lainat). Ainoas-
taan semmoinen äänneaines, joka määrä-
tyssä muodossa ja määrätyssä mer-
kityksessä on johdettavissa yhtei-
sestä kantakielestä kelpaa sukulaisuu
den todistimeksi. Mitä erittäin äänteisiin
tulee, ei niiden samuus ole tätä varten tarpeel-

linen, vaan pikemmin on sääntönä, että äänteet
sukukielissä, etenkin jos kantakieli on ajassa

kaukana takanapäin, eriävät toisistaan, mutta
eriävät säännönmukaisella tavalla : su-

kulaisuuden todistamiseksi täytyy voida osoittaa

määrättyjä ..lakeja" (ks. Äännelaki), joiden

mukaan sukukielten yhteisen kieliaineksen yhtä-

läisyys ja eriäväisyys ilmenee, joiden mukaan
yhteiset ainekset kuvastavat yhteistä kantakieltä

(esim. unkarissa tavataan määrättyä laatua ole-

vissa sanoissa sanan alussa h vastaamassa suo-

men fc:ta: unk. hal = suom. kala, unk. häz 'talo'

= suom. kota, samoin f sanan alussa vastaamassa
suom. p:tä: unk. fal-at: suom. pala, unk. faz-ik:

suom. pata, niinikään määrätynlaisissa tapauk-
sissa z vastaamassa suom. t-.tö,: unk. häz = suom.
kota, unk. faz-^k = suom. pata). Täten siis näen-

näisesti hyvin erilaiset sanamuodot saattavat olla

yhteisen kantakielen perua (esim. suom. kota -

unk. häz), näennäisesti suuri yhtäläisyys voi

perustua joko pelkkään sattumaan (esim. unk.

häz 'talo' ja saks. haus sanoilla ei ole toistensa

kanssa mitään tekemistä, ei lainan, saati suku-
laisuuden perustuksella, mikä jo selviää kielihis-

toriastakin: saks. haus on aikaisemmin ollut Iius:

niinikään saks. Fcuer ja ransk. feu 'tuli' eivät

millään tavoin kuulu yhteen, jotavastoin jälki

mainen kylläkin on lat. focus sanan sukulainen)
tai myös siihen, että kielet ovat samoista tai

läheisistä lähteistä lainanneet (esim. suom. pappi
ja unk. pop sanojen suuri yhtäläisyys johtuu
siitä, eitä kumpainenkin ovat myöhempiä slaa-

vilaisia lainoja). Ainoastaan tällä tavoin har-



181 Suomensukuiset kielet 482

k i t o 1 1 ja äännelakeja lukuunottamalla voidaan
sanavarastoakin käyttää sukulaisuuden
todistimena; myöskin sanojen laatu on lukuun-
otettava: vaikkakin tosin lainasanoja saattaa

olla kaikilla elämänaloilla, on kuitenkin, jos

asianomaisten kielten yhteistä sanavarastoa yh-

tenä kokonaisuutena tarkastetaan, sellainen sa.

o, joka juhlun yhteisestä kantakielestä (elä-

män atkeellisimpia ja välttämättömimpiä aloja
:• i-.itt i- .m 1

1 helposti tunnettavissa. Kukista tär-

kein ja ratkaisevin kielisukulaisuuden todistin

on kuitenkin sekä äänneainesten että merkityk
sen puolesta yhteiseksi osoittautuva muotojär-
i
es tel mä, joka muodostaa ikäänkuin kiriin

luurangon. Tavallisesti on vain jokin määrä yhtei-

siä muoto-opillisia aineksia katsottava riittä-

väksi sukulaisuuden todistajaksi, sillä tämmöisten
ainesten olemassaolo tekee luultavaksi, että ne

ovat alkuperäisesti yhteisen muotojärjestelmän
katkelmia. Lainat ovat tosin muoto-opinkin
alalla mahdolliset (ks. Lainat), mutta suhteel-

lisesti harvinaiset, ja milloin kielensekoitus on
edistynyt niin pitkälle, ettei voida enää osoit-

taa, miltä taliolta muotojärjestelmän itse runko
on peräisin, olemme jo tekemisissä n. s. s e k a-

kielen kanssa, jonka sukulaisuus ei ulotu vain
yhdelle taholle (tietysti on kuitenkin sekakielis-

Bäkin ainakin alkujaan perusrunko määrätyltä
taholta: vrt. S eka kielet).
Kielisukulaisuuden todistamiseksi kielentutki-

mus työskentelee vertailevaa menetelmää käyt-
tämällä. Sellaiset tapaukset, joissa kantakieli

on miltei semmoisenaan säilynyt (romaaniini
sella. slaavilaisella alalla), osoittavat, että jälke-

läiset ovat eri määrässä säilyttäneet ja muutta-
neet kantakielen piirteitä: yksi on säilyttänyt
yhden ja muuttanut muut. toinen taas on säi

lyttänyt toisen. Tätä kokemusta silmällä pitäen
voimme — vähitellen selville saatavien ..lakien"

perustuksella — toivoa voivamme uudelleen ra-

kentaa tuntemattoman kantakielen, kun sen jäl-

keläiset ovat tunnetut, ja sitä suuremmalla me-
nestyksellä, mitä useampia jälkeläisiä on ole-

massa. Jonkinlaisena työhypoteesina oletetaan,
että kantakielet ovat olleet yhtenäisiä tai aina-

kin olennaisesti yhtenäisiä, ja tämänkin esim.

Iskenmainitut tapaukset osoittavat pääasiassa
oikeaksi. Tuskin kuitenkaan saattaa epäillä, että

kantakielet, samoinkuin kaikki nykyään elävät
kielet, ovat — ainakin niin pian kuin alue on
hiukankin laajentunut — jakautuneet murtei-
siin. Kielialueen sittemmin edelleen laajetessa
on murteiden keskinäinen yhteys heikentynyt ja

tullut yhä pitkämatkaisemmaksi : määrätyt
murrealueet ovat (varmaan suureksi osaksi yh-
teisen uskonnonharjoittamisen ja yhteiskunnal-
listen olojen johdosta) saaneet keskuksia, joita
kohti kielimuoto on pysynyt yhtäläisenä tai

yhtäläistynyt ; tämmöisten alueiden äärillä on
kuitenkin enimmissä tapauksissa vallinnut yhteys
naapurialueen kanssa, mikä myös on osoittautu-
nut kielellisissä yhtäläisyyksissä. Tällä tavoin eri

murteet ovat liittyneet, toisiinsa niinkuin ketjut

renkaassa — aivan niinkuin on nykyistenkin
teiden laita kaikissa kielissä - kunnes suu

rempien a-nina-alojen muutosten johdosta nii-

den välinen yhteys on kokonaan keskeytynyt ja

murteet vähitellen kehittyneet aivan eriäviksi
kielik-i.

16. IX. Paineltu •
,
17.

Kielten keskinäistä suhdetta, oli likaisi n

tapana kuvallisesti osoittaa sukupuun ku
valla. jonka tarkoituksena oli osoittaa polveutu-
mista (A. Schleicherin „sukupuuteoria" eli erol

tuinisteoria) . Esim. suomalais-ugrilaisten kielten
keskinäistä suhdetta voitaisiin tätä kuvaa käy!
taen osoittaa kuvio l:n esittämällä tavalla (vrt.

Suo m ai ai s-u gr i 1 a i se t kielet; suku
puukin ia ovat v. 1879 todella esittäneetkin
1. Budenz ja < i. Donner, mutta heidän sukupuunsa
eroavat kuviossa 1 esitetystä sen johdosta, eitä.

heidän käsityksensä suomalais-ugrilaisten kielten

keskinäisestä suhteesta on toinen).

Kuvio 1. (SM.)

Katsoen siilien, että nykyaikana jokaisen kie-

len eri murteet, samoinkuin enimmiten myös lä-

hellä toisiaan olevat kielet liittyvät toisiinsa ket-

jun renkaiden tapaan, on muistutettu, että suku-
puu antaa varsin vaillinaisen kuvan sukukielten
monimutkaisista suhteista (esim. kuviossa 1 on
vaikea niin sovittaa lappia, että sen oikea asema
likimainkaan selviäisi) ja että siis sukupuun
sijaan olisi valittava sellainen kuva, joka parem-
min osoittaisi, miten kielet, ketjumaisesti tai

aaltomaisesti toisiinsa liittyvät (J. Schmidtin
..aaltoteoria"; nimitys johtunut siitä, että kie-

lessä tapahtuvaa liikettä voi verrata aaltoliik-

keeseen). ..Aaltoteoriaan" tulee kuitenkin huo-
mauttaa, että sen mukainen esitys kielten keski

naisesta suhteesta saattaa tarkoittaa ainoastaan
sitä suhdetta, joka on kantakielessä tai kanta-
kielen aikaa lähellä olevana aikakautena vallin-

nut silloisten toisiaan lähellä olleiden murtei-
den tai kielten välillä, joista myöhemmät, sit-

temmin jyrkästi toisistaan eroavat kielet ovat
syntyneet. Tämmöisen kantakielisen aikakauden
olot kylläkin saattavat kuvastua vielä kielten

myöhemmissäkin suhteissa: niistä on voinut joh-

tua siemen eli ennakkotaipumus („predisposii

sioni") määrättyihin ominaisuuksiin. Mutta joka

tapauksessa on yhteyden katkeamisen johdosta
— joko siirtojen tai vieraiden heimojen viiliin-

tulon vuoksi — syntynyt sellaisia kieliyksilöjä,

joiden välillä ei enää ole siirtymää (välistä

tavat siirtymät uusien maantieteellisten olojen

johdosta syntyä uudelleen, niisti kielimuodot

ovat lähekkäin — niin esim. uutena aikana
tynyt uusi siirtymä suonien ja viron välille, ks.

Suomen kielii. Senvuoksi voidaan myöntää,

etteivät kielten ...sukupuu " ja „aaltoteoriat", niin

kuin erittäin A. Leskien on osoittanut, ole

kässä ristiriida aan voidaan yh

distää. Molempia kielten erikoistumisperusteita

voikin melkoisen hyvin pitää silmällä ympyrän
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(S.H.) Kuvio Kuvin 3,

muotoiseen tasoon asetetulla kuvalla, joka aina-

kin antaa paremman käsityksen keskinäisistä

suhteista kuin sukupuu. Muistamalla, että kuval-

linen esitys on aina vain kuva. voisimme täten

suomalais ugrilaisten kielten keskinäisiä suhteita

osoittaa joko sillä tavoin kuin kuviossa 2 tai eri-

koishaaraumista tarkemmin silmälläpitäen (ks.

S u o m a 1 a i s-u grilaiset kielet) kuviossa

3 osoitetulla tavalla (missä pisteviiva osoittaa

häilyvää rajaa, erittäin myös lapin vaikeasti

määriteltävää asemaa silmälläpitäen).

Varmana tuloksena tieteellisestä tutkimuksesta
on. että on olemassa joukko kielikuntia, jotka

kukin käsittävät joukon sukulaiskieliä. Kysy-
tään tietenkin, onko mahdollista päästä vielä

pitemmälle ja kauemmaksi ja todistaa, että eri

kielikunnat ovat keskenään sukua ja kenties,

että kaikilla maailman kielillä on sama alkuperä
— ajatus, joka vanhalta epätieteelliseltä ajalta

lähteneenä on ollut miltei hylättynä, kunnes
ne viime aikoina etupäässä italialaisen Trom-
betti'n tutkimusten johdosta taas on astunut etu-

alalle. Menetelmä, jota tämän todistamiseksi
olisi noudatettava, olisi tietenkin oleva sama,
jota on käytetty eri kielikuntiin kuuluvien kiel-

ten sukulaisuuden todistamiseksi: tässä olisi vain

vertailun esineeksi otettava saavutetut kanta-
kielet ja niiden avulla rakennettava niiden

takana mahdollisesti olevat kantakielet, kun-
nes ehkä tultaisiin yhteiseen alkukantakieleen.

Tämänsuuntaisella tutkimuksella on osittain me-
nestyksen toivoa; on jo voitu todistaa suomalais-
ugrilaisen ja samojedilaisen kielikunnan yhtei-

nen alkuperä ja johtaa nämä kielikunnat urali-

laisesta kantakielestä, myöskin on tehty toivoa

antavia vertauksia indoeurooppalaisen ja ura-

lilaisen, seemiläisen ja haamilaisen kielikun-

nan, osittain myös, vaikka epävarmemmin, see-

miläisen ja indoeurooppalaisen kielikunnan vä-

lillä. Nämä tutkimukset eivät kuitenkaan vielä

ole pitkällä, ja epävarmaa on, onko niillä mil-

loinkaan oleva lopullista menestystä, ja kaikista

epäiltävintä on, onko kielitiede milloinkaan voiva
antaa vastausta kysymykseen maailman kaik-

kien kielten mahdollisesta yhteisestä alkuperästä.

Kielisukulaisuus voidaan todistaa ainoastaan

sillä ehdolla, että kielten historia voidaan

selvittää. Niinkuin meidän olisi mahdotonta
todistaa nykyisenglantia ja nykyispersiaa tois-

tensa sukulaiskieliksi, jollei olisi tarjona tietoja

vanhemmista kielimuodoista, joiden avulla todis-

taminen käy laatuun, samoin on sukulaisuuden

todistaminen mahdoton kaikkialla, missä ei joko

vanhempien muistomerkkien tai vertailun avulla

voi päästä kielten historiallisen kehityksen

perille. Mitä näihin kaikista kauka.isimpiin ver-

tailuihin tulee, on huomattava ettS mitä kauem
maksi mennään taaksepäin, sitä pienemmäksi
hupenee tutkimuksen käytettävä aines, sillä

kaikki kielet ovat elämänsä varrella kadotta-
neet suunnattomat määrät alkuperäistä aines-

tansa: suuri osa on joutunut unohduksiin ja kor-
vattu uudella, suuri osa on kadonnut vieraiden
vaikutusten johdosta j. n. e. Näinollen jää lopulta

käytettäväksi niin pieni määrä yhteistä ainesta,

että on mahdoton päättää, johtuvatko tavattavat

yhtäläisyydet ihmisten yleisestä sielullisesta ju

ruumiillisesta yhtäläisyydestä (vrt. yllä) vai todel

lisesta kielten yhteisestä alkuperästä. .Jos kaik
kia kieliä edeltävä yhteinen alkukantakieli ker

ran on ollut olemassa, niin se epäilemättä on
ollut niin yksinkertainen ja niin vähän ainesta

sisältävä, että sen jälkiä on mahdoton säilyneistä

kielimuodoista osoittaa. Yhtä mahdoton on toi

seita puolen osoittaa, että eri kielet ja kieli

kunnat eivät ole toistensa sukulaisia. Se kanta
kieli, joka kielet yhdistää, voi olla niin kaukana
ajassa, ettei meidän historiallinen tietomme sii-

hen ulotu.

Kielisukulaisuuden suhdetta rotusukulai-
suuteen on perin usein väärin ymmärretty.
Kielisukulaisuus useamman kielen välillä, joka

edellyttää kaikille sukulaisuudessa oleville kie-

lille yhteisen kantakielen olemassaoloa, edellyttää

samalla tietysti myös kantakansaa, joka on tuota

kantakieltä puhunut. Olisi siis mahdollista, että

kielisukulaisuus eri kielten välillä olisi yhtey-
dessä sen seikan kanssa, että sukukieliä puhu-
viin kieliyhteisöjen, kansain jäsenet huomatta-
vaksi osaksi ruumiillisestikin polveutuisivat

tuosta alkuperäisestä kieliyhteisöstä eli kanta
kansasta. Näinkään ollen ei tietysti saattaisi olla

puhe muusta kuin siitä, että vain joku osa kuta-

kin nykyistä kieliyhteisöä tuosta kantakansasta
polveutuisi, sillä kaikki kansat ovat elämänsä
varrella olleet suuren sekoituksen alaisina. Mutta
kielisukulaisuus ei tämmöistä polveutumista
todista. Kieli on saattanut levitä aivan erisukui-

siin heimoihin, niinkuin esim. rahvaanlatinan.
arabian kielen ja uudempina aikoina tapahtunut
englannin tai venäjän kielen leviäminen todistaa.

Liikeyhteyksien tai muiden kulttuuriolojen joh-

dosta jokin kieli on levinnyt aluksi jonkinmoi-
sena ymmärtämisen välineenä heimosta heimoon
sekä lopulta tunkenut pois alkuperäiset kansan-
kielet, valloittajatulokkaat ovat siirtäneet oman
kielensä maan alkuperäisille asukkaille tai päin-

vastoin omistaneet alkuperäisten asukkaiden kie

Ien. Kielisukulaisuus ja rotusukulaisuus ovat siis

kokonaan eri asioita. [A. Schleicher, „Die deutsche

Sprache" (1860); J. Schmidt, „Die Verwandt-
schaftverhältnisse der indogermanischen Spra-

ehen" (1872) ; Leskien, ,,Die Declination im
Slavischen und Germanischen" (1876) ; A. Meillet,

„Les dialectes indoeuropeens" (1908) ; E. N. Setälä.

,,Studien aus dem gebiet der lehnbeziehungen"
(johd., 1912), sama, „Zur frage nach der ver-

\vandtsehaft der finnisch-ugrischen und samoje-

disehen spraehen" (Suom.-ugr. seur. aikakausk.
XXX) ; Hugo Schuchardt, ,,Nubisch u. Baskisch".

sama, „Baskisch u. Hamitisch" (Revue interu.

des ftudes basques, VI ja VII) ; Meillet. ..Le

problöme de la parentö des langues" (Scien-

tia XV); vrt. artikkeleissa Lainat ja Seka-
kielet mainittua kirjallisuutta; vanhempaa
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kirjallisuutta suomensukuisten kielten keskinäi-

sistä suhteista: J. Budenz, „Ueber die verzwei-

gung der ugrischen sprachen" (Beitr. zur Kunde
»Iit indogerm. Sprachen IV, 1879); O. Donner,

JDie gegenseitige verwandtschaft der Einnisch-

ugrischeii .sprachen" (lS79i.| E. N. S.

Suomensuo, rajapaikka Suomenselällä Sotka-

mon ja Nurmeksen pitäjäin rajaseuduilla, joka

rajankäynnissä Täyssinän rauhanteon jälkeen,

Rajasuolla 25 p. maalisk. 1596, määrättiin ole-

maan Ruotsin ja Venäjän valtakuntain rajakoh-

tana. E. G.

Suomen suoviljelysyhdistys ks. S u o v i 1-

jelysyhdistykset.
Suomen suuriruhtinaanmaan valtiosäädyt,

ritaristo ja aateli, pappissääty, porvarissääty ja

talonpoika i-sääty, jotka kokoutuneina valtiopäi-

ville edustivat Suomen kansaa (v :n 1869 valtio-

järjestys § 1) (ks. S ää t y e d u s k u n ta).

Suomen valtiosäädyt kokoontuivat säännöllisesti

valtiopäiville v:n 1863 jälkeen. Säätyeduskun-
nan järjestysmuoto ja työjärjestys vahvistettiin

valtiopäiväjärjestyksellä 15 p. huhtik. 1869. Val-

tiopäiväjärjestyksen mukaan valtiosäädyt ko-

koontuivat ainakin joka viides vuosi varsinai-

sille valtiopäiville. Jokaisen aatelisen su-
v u n päämiehellä oli oikeus edustaa sukuaan val-

tiopäivillä. Jollei päämies tullut saapuville, siir-

tyi tämä oikeus lähimmälle suvun miespuoliselle

jäsenelle. Jollei kukaan suvun jäsenistä tahtonut
käyttää hyväkseen tätä oikeutta, oli päämies oi-

keutettu antamaan valtakirjan jonkun toisen

aatelisen suvun jäsenelle. — Pappissäädyn
edustajina olivat arkkipiispa ja piispat sekä kun-
kin hiippakunnan puolesta vähintään seuraava
määrä vakinaisessa virassa tahi palveluksessa
olevain hiippakunnan pappien valitsemia edus-

miehiä, nimittäin:

Turun hiippakunnan puolesta 10.

Porvoon „ „ 7.

Kuopion „ ,, 5.

Savonlinnan „ .. 6.

Maan yliopiston opettajain ja vakinaisten vir-

kamiesten tuli valita yksi t. kaksi edustajaa.
Samoin tuli alkeisoppilaitosten kaikkien vaki-

naisten opettajain valita valtiopäivämiehiä pap-

ätyyn, yksi tai kaksi kuukin hiippakun-
nan puolesta. — Porvarissääty nä oli-

\;\t kaupunkien edusmiehet siten, eitä jokai-
sen kaupungin puolesta valittiin yksi valtiopäivä-

mies, mutta jos väkiluku henkikirjan mukaan
Dousi 6,000 henkeen, valittiin kaksi ja sitäpaitsi

yksi kultakin täydeltä 6.000 hengen luvulta. Kau-
punki, jossa oli vähemmän kuin 1.500 asukasta,

"ko valita erityisen edusmiehen taikka sopia
yhteisestä valtiopäivämiehestä jonkun toisen kau-
pungin kanssa, joka saattoi valtiopäiville lähet-

tää vain yhden edusmiehen. Porvarissäädyn val-

livämiehen vaalissa osallisina olivat 20 p.
maalisk. 1879 annetun asetuksen mukaan ne kau-
punkikunnan jäsenet, jotka olivat kaupungissa
verolle kirjoitetut ja lähinnä edellisen verollepanon
mukaan velvolliset maksamaan veroa kunnan
yhteiseksi tarpeeksi, joko rajattoman tai rajoite-
tun ä&niasteikon perustuksella. Vaalioikeutta eivät
kuitenkaan nauttineet naishenkilöt, naidut ja
naimattomat, aatelis- ja pappissääty y n kuuluvat.
merimiehet, alhainen sotaväestö, yleisten ja yksi-
tyisten taitosten ja yhdyskuntain vahtipalvelijat,

ne, jotka olivat toisen palveluksessa tai alitui-

sessa työssä, päiväpolkkalaiset, tahi muut sen

kaltaiset, jotka elättivät itsensä satunnai
sella työnteolla, ne, jotka vain omaksi ela

tuksekseen jotakin elinkeinoa harjoittivat sekä
ne, joilla oli useamman kuin lähinnä edelli

sen vuoden kaupunkiinaksut suorittamatta.
— Talonpoikaissäädyn edusmiesten vaali

toimitettiin valitsijamiesten kautta. Talonpoikais
säädyn edusmiehen valitsijamiesten vaaliin oli

v:n 1869 valtiopäiväjärjestyksen mukaan osalli-

nen jokainen kunnassa asuva mies, jolla oli mant-
taaliin pantua rälssi- tahi perintömaata, tai joka
vakaalla asukasoikeudella hallitsi kruununtilaa
tai arennilla piti kruununvirkataloa. kuninkaan
kartanoa tai kuninkaan latokartanoa ja ei kuulu
nut muuhun säätyyn tahi ei ollut maan palveluk-

sessa. Talonpoikaissäätyyn valittiin yksi edus-

taja kustakin tuomiokunnasta. Valitsijamiehet
olivat valitut jokaisesta tuomiokuntaan kuulu-
vasta kunnasta tai kunnan osasta, ja vaali ta-

pahtui tuomarin luona hänen siihen määräämä
nään päivänä. — V:u 1906 valtiopäiväjärjestyk-
sen kautta sai nelikamarinen säätyeduskunta väis-

tyä yksikamarisen eduskunnan (ks. t.) tieltä.

K. G. I.

Suomen suuriruhtinas. Ruotsin kuninkaan
Juhana III:n 1581 itselleen ottama arvonimi tvii

den voittojen muistoksi, joita sotapäälliköt Pon-
tus De la Oardie, Kaarle Henrikinpoika Horn.
Herman Fleming ja Arvid Henrikinpoika Tavast
sen ja edellisen vuoden kuluessa olivat saavutta-

neet. Sen johdosta, että kuningas antoi Suomelle
suuriruhtinaskunnan nimen, ei sen oikeudellinen

asema Ruotsin valtakunnassa mitenkään muuttu-
nut. Suomen tultua liitetyksi Venäjään, otti kei-

sari Aleksanteri I itselleen Suomen suuriruhti-

naan arvonimen, ks. Suomen herttua.
K. G. I.

Suomen säveltaide. Suomalaisia pidetään
musikaalisena, kansana. Sen todisteeksi vedo
taan siihen kuvailuun, mikä Kali-valassa anne-

taan Väinämöisen soiton ja laulun tenhovoimasta,
kansansävelmäimme kauneuteen sekä uusimman
aikamme musiikkielämän äkilliseen ja omaperäi-
seen nousuun.
Suom. kansansävelmistä vanhimmat

ovat Vienan Karjalan joiut ja itkuvirret
(ks. t.). Niiden sävelellinen rakenne perustuu

yksinkertaisen resitatiivisen aiheen vapaasti im-

provisoituun muunteluun. R u n o s ä v e 1 m i s s ä

on resitatiivinen melodiikka kehittynyt kiin-

teisiin muotoihin (ks. Runolaulu). 2- (tahi 3 -i

säkeisen rytmirakenteen puitteissa melodinen
sävelkulku enimmiten liikkuu kvartin tahi kvin-

tin ahtaissa kehyksissä, joiden tonaalisen aseman
mukaan sävelmät ryhmittyvät neljään perustyyp-

piin. Näissä on sävelkulun pohjana joko iluuri-

tahi mollisävellajin perussävel (toonika) taikka

huippusäve] (dominantti). Yleisimmin tunne

tuissa suomenpuolisissa runosävelmissä on poh-

jana perussävel, useimmiten mollin, harvemmin
duurin. Niiden säelopukkeissa esiintyy tavalli-

simmin esisäkeessä teräsävel (asteikon 2:nen

aste), jälkisäkeessä perussävel. Inkerinpuolisissa

sävelmissä esiintyy runsaasti eri tyyppejä ja lo-

pukkeita. Laulua ä v e 1 m ii t (ks. K a n s a n-

1 a ui ti) ovat suurimmalta osaltaan I

Tämä muoto on kertauksella ja muuntelulla kehit-



487 Suomen säveltaide lh*

tynyi ruriosävelmien 2-säkeisestä. Laulusäve]

missäkin on havaittavissa useita perustyyppejä,

joiden laatua ei kuitenkaan ole vielä kaikinpuo-

lisesti selvitelty. Yksi niistä ainakin liittyy

läheisesti siihen runosävelmätyyppiin, joka on

Suonen puolella yleisin. 1 itiiinai-t.i suomalaisille

[aulusävelmille on säeparien päättyminen kah

teen „täyssupisteeseen" (tav. puolinuottiin), {o

ten 7 jalkaisin runosäkeen 3 jalkainen jälkipuoli

täyttää 4-iskuisen sävelsäkeen yhtähyvin kuin

sen 4 jalkainen alkupuolikin,

\rr~n\j n i rmu n\j j~3 u ji J I J I

/ * S. „ / f 3 +

|j n u n\i j u j|j -n u juu I

Laajempirakenteisia laulusävelmiä on synty

nyt tästä 4-säkeisestä perusmuodosta sen säkei

den tai säeparien kertautumisella, muuntelulla ja

venyttämisellä. Poikkeuksena ovat 3-taitteiset

sävelmät, joiden rakenne on tanssisävelmäin kal-

tainen ja jotka yleiseltä melodiselta sävyltään

muutenkin tuntuvat vierasperäisiltä. Hengel-
liset kansansävelmämme ovat enimmäkseen
koraalitoisintoja, joskin usein hyvinkin vapaasti

ja itsenäisesti muodostuneita. Osittain ne ovat

myös johtuneet alkuaan herrnhutilaisista saks.

sävelmistä, jotka siirtyivät Ruotsiin .,Sions

sänger" nimisen kokoelman mukana (1 :nen pain.

1743) ja sieltä Suomeen (..Siouin virret" ja

..Halullisten sieluin hengelliset laulut" [molem-
mat 179U], sekä ...Siionin juhlavin et". 1769, ks.

Achrenius). Useat suomalaiset toisinnot

(esim. ..Nyt ylös. sieluni") ovat omaperäisellä ja

syvällisellä kauneudellaan herättäneet huomiota
maamme rajojen ulkopuolellakin. T y ö 1 a u-

1 u j a on Suomesta kerätty verraten valuissa mää-
rässä. Tärkeimpänä ryhmänä tähänastisista muis-

tiinpanoista ovat paimensoitot ja -huhuilut.

Tanssi sävelmistä vanhimmat ovat Kar-
jalan ja Savon vaski- ja jouliikannelsoitot.

Niiden melodinen lakenne on ulottuvaisuudeltaan

runosävelmäin kaltainen. Myöhemmät tanssi-

sävelmät ovat enimmiten viululla, harvemmin
klanetilla soitettavia. Niiden rakenne viittaa

17:nnen ja 18:nnen vuosis. länsieurooppalaiseen

taidetanssimusiikkiin. Jonkunverran on karjalai-

sissa tanssisävelmissä havaittavana myös ven. vai-

kutusta [„Suomen kansan sävelmiä". I. hengel-
liset sävelmät". II. „Laulusävelmät". III. ,,Tanssi-

sävelmät". IV. ..Kunosävelmät". V. ..Työlaulut".

— I. Krohn, ..Suomen kansan runosävelmät",
sama, „Suomen kansan laulusävelmät" (Oma
maa), sama. „Ueber die Art und Entstehung der

geistlichen Volksmelodien in Finland": Launis,

,,t)ber Art, Verbreitung und Entstehung der

estnisch-finnisehen Runenmelodien" (1910). sama.
„Runosäve!mistä" (Kalevalan selityksiä, 1915-10) ;

O. Väisänen, „Varhaisimmat muistiinpanot kan-

sanmusiikkimme alalta" (Aika). „Muuan vienan-

karjalainen itkuvirsi" (Kotiseutu).]

Mitä tulee säveltaiteemme historialli-
seen kehityskulkuun, niin on sen var-

haisimmista vaiheista toistaiseksi vain niuk-

koja tietoja. Senvuoksi täytyy niitä koskevan

selvittelyn rajoittua yleisimpien ääriviivojen

elä hajanaisten yksityisseikkain esitykseen. Pa

kanalliselta aikakaudella puuttuvat kaikki tiedot.

Mahdollisesti on »Iloinen musiikin käytäntö oi

I ut Bentapai ta kuin ayk. Pohjoie-Venäj&llB ja

Siperia a a iivien suomensukui ten heimojen (ks.

Luonnonkansojen musiikki). — Kris

tinuskon mukana saapui maaliamme uusia sävel

taiteellisia vaikutelmia, jotka pian herättivät

eleille omaperäistäkin tuotantoa. Paitsi yleiskir

knllisia gregoriaanisia messusävelmiä, joiden ai

vokkaasta esittämisestä huolehdittiin etenkin Tu-
run tuomiokirkossa, sepitettiin myös omintakei-

sia, joskin tyylillään täysin gregoriaanisia sävel

mi:i omiin kansallisiin pyhimysjuhliin (esim.

Pyhän liemikin sekvenssi „Coetus uoster lastus").

Teinilaulukokoelma „Pia3 cantiones" (ks. t.) sisäl-

tää melkoisen määrän sävelmiä, joita ei ole voitu

Löytää ulkomaisista laulukokoelmista ja jotka

mahdollisesti ovat suom. sävelniekkojen tuotteita.

Kun uskonpuhdistuksen kautta kansankieli otet-

tiin kirkoissa käytäntöön, sovellutettiin lat. mes-

sujen sävelmät suom. sanoihin. Niitä on käsikir-

joituksina säilynyt runsaat määrät. Paitsi joka-

pyhäisiä ,,ordinarium"-messuja on löydetty myös
mielenkiintoinen kokoelma suom. „introitus"-lau-

luja (v:lta 1605). Kaikista näistä messusävelmistä
voi havaita, millä huolella on käsitelty sanojen

lausutusta ja käännöksen vaatimia melodisia

muutoksia. Runomittaisiin virsiin lainattiin sävel-

mät enimmäkseen ruots. ja saks. koraalikokoel-

miNta. mutta melkoinen osa niistä oli myös koti-

maista tuotetta (ks. Koraalivirsikirja).
Kirkkomusiikin ohella virisi maallinenkin sävel-

taide esiintyen samanlaisissa ilmaisumuodoissa,

joita muissa Euroopan maissa oli käytetty jonkun
verran varhaisemmalla ajalla. Teinilaulusävel-

mien joukossa on useita raikkaita keskiaikaisia

piiritanssisävelmiä. Epäilemättä myös monet nyk.

kansanlauluistamme ovat polveutuneet keskiajan
ritarilauluista. Silloisen soitinmusiikin laatua

ilmaisevat monet vanhojen kirkkojemme kuva-

maalaukset, joissa esiintyy kaikenkaltaisia kan-

sanomaisia soittimia: säkkipillejä, viuluja, hui-

luja y. m. Juhana herttualla mainitaan 1557 ol-

leen Turussa 5-miehinen hoviorkesteri. Sen ole-

ma -saolo tuli tosin yhtä lyhytaikaiseksi kuin itse

Suomen herttuakunnankin, mutta aika-ajoin esiiu-

tyvistä tiedonannoista päättäen ei musiikinhar-

rastus silti hävinnyt Suomen vanhasta pääkau-

pungista. 17:nnellä vuosis. oli Turussa vakinai-

nen kaupunginsoittajien ammattikunta, joka soit-

teli sekä kirkossa että porvariston perhejuhlissa.

Yliopiston vihkiäisissä 1640 esiintyi kreivi Pie-

tari Brahen oma hovisoittokunta, antaen juhlalle

erityistä musikaalista loistoa. Musiikkitieteen

harrastusta todistavat eräät yliopistolliset väitös-

kirjat (Munk 1673; Preutz 1*703 ja 1704; Meche-

lin 1763). Tuomiokirkon uruista pidettiin hyvää
huolta 17:nnellä jo 18:nnella vuosis. kustannuk-
sia säästämättä. Urkujen korjaajien joukossa

mainitaan m. m. ensimäinen suom. urkujenraken-

taja Jaakko I! i n k i 1 ä i n e n. Yliopiston ensi-

mäinen musiikinjohtaja oli K. P. Lenning
(1741-S9). Varsinaiseen taiteellisuuteen suuntau-

tui Turun musiikkielämä lSmnen vuosis. lopulla

,,Aurora"-seuran (ks. t.) kautta, jossa kirjallisen

toiminnan ohella harrastettiin säveltaidettakin.
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V. 1790 seuran musikaaliset jäsenet (Tengström,

Chorasus y. 111.1 perustivai erityisen musiikki-
seuran (Abo musikaliska sallskap), joka pani

toimeen orkesterikonsertteja sekä jonkinlaisia

musiikkikursseja (Informationsanstalt). Soiton-

johtajana toimi ruots. taiteilija Erik Ferling, joka

myös esiintyi sävollii jana. Ohjelmistoon kuului

n. m. Grfitryn, Viotti'n, M£hulin ja Voglerin teok-

da. Soolo-osia Haydnin „Luomisesta" esitettiin

IS04, Voglerin „Hosianna" ensi kertaa 18(17.

Seuran nuottivarastoa kiitettiin Ruotsin parhaim-
pien musiikkikirjastojen vertaiseksi. Säveltaiteen

tietopuolista käsittelyä edustivat vuosijuhlissa

pidetyt esitelmät musiikin esteettisestä, siveelli-

sestä ja terveydellisestä (!) vaikutuksesta. Seuran
toiminnan keskeytti sota 1869. Kauhan palattua

olivat Turun musiikkielämän etupäässä yliopiston

musiikinjohtajat Salgö ja Dovvner sekä mieskvar-
tetin johtaja, urkuri Nyberg. Niihin aikoihin

esiintyi ensimäinen suom. säveltäjä C r u sell
iks. t.i. Hän sai tosin varsinaisen toiminta-alansa

maamme rajojen ulkopuolella, mutta hänen vai-

kutuksensa ulottui Suomeenkin, rohkaisten ja

vireillä pitäen kotimaista musiikkiharrastusta.
Tähän saakka Suomen musiikkielämä oli pää-

asiallisesti keskittynyt Turkuun. Mutta kun yli-

opisto muutettiin Helsinkiin, siirtyi säveltaiteel-

listenkin pyrkimysten painopiste maan uuteen
pääkaupunkiin. V. 1828 siellä perustetusta kvar-

tettilauluseurasta kehittyi vähitellen ..Akateemi-

nen musiikkiseura", joka pani toimeen säännöllisiä

..iltamia" (soireer). Näissä esitettiin 1833 Mozartin
ja Haydnin sinfonioja. V. 1834 tuli seuran joh-

tajaksi F. A. Ehrström (ks. t.), jonka Iaulusävel-

lykset jo sitä ennen olivat kuuluneet seuran ohjel-

mi-toon. Seura lakkasi toimimasta 1S35. jolloin

sen sijalle astui Paciuksen perustama uusi ,.Mu-
siikkiseura". Tästä käänteestä alkaa Suomen
säveltaiteen omaperäinen kansallinen kehitys.

Kehityskulun johdossa olivat ensimmältä saksa-
laissyntyiset, mutta Suomen oloihin perehtyneet
ja syvästi kiintyneet taiteilijat, Pacius ja F a 1-

tin (ks. n.), jotka sen suuntasivat saks. romant-
tisen ja klassillisen säveltaiteen parhaita ihan-
teita kohti. Heidän omissa tuotteissaan ilmeni
tilapäisesti myös huomattavia vaikutteita suom.

i liisistä sävelaiheista. Vähitellen versoi hei-

rinnallaan nuori suom. säveltäjäpolvi (Collan,

itz. Moring. Litisen. Borenius, ks. n.), jonka
merkitys pääasiallisesti kuului lyyrillisen soolo-

ja kuorolaulun alalle. Suom. kansansävelmien
keräy> oli sillävälin päässyt vauhtiin (Reinholm,

lan, Schantz, Carlenius, Illberg, Scharlin,
l.ehrbäck), ja musiikkipiirien huomio kiintyi ene-
nevässä määrässä siihen, mikä näissä sävelmissä
tuntui kansalliselta ja omaperäiseltä. 1880-luvulla
kohosi suom. sävellystuotanto korkeamman kuoro-

orkesteritekniikan tasolle (Wegelius, Kaja-
QUS) ja samalla alkoi myös tietoisesti tyyli-
telty kansallinen sävellyssuunta päästä etualalle

Kalevala-aiheineen ja suom. kansanmusiikin mu-
kaisine rytmeilleen ja sävelkulkuineen (Kaja-
D n s, ks. t.).

Niihin aikoihin syntyi useita tärkeitä kansalli-
sen säveltaiteen ahjoja. Suom. oopperaa oli suurin
uhrauksin yritetty ylläpitää jo 1870-luvulla (Berg-
bom, Faltin, Achte." Basilier). V. 1882 perustet-
tiin Filharmoninen seura (Kajanus) sekä Helsin-
gin musiikkiopisto (Wegelius). Lukkari-urkuri-

kouluja syntyi Turussa (Pahlman), Helsingissä

(Aelitei ja Viipurissa (Sivori). Musiikinhi
tus levisi nopeasti maaseutukaupunkeihin ; monin
paikoin perustettiin orkestereja ja toimeenpantiin
yleisiä laulujuhlia. 1890-luvulta alkaen on suom.

säveltaide voimakkaasti kohoutunut yleiseuroopp.

musiikkituotannon tasalle. Säveltäjien eturivissä

on Sibelius (ks. t.), jonka tuotteiden moni-
puolisuus, aitokansallinen sävy, persoonallinen

sanontatapa ja teknillinen mestaruus on hankki-

nut hänelle Suomea edustavan aseman ulkomaiden
musiikkimaailmassa. Toisistakin säveltäjistämme
ovat jo useat käsitelleet, vaativimpia ja laajimpia

sävellysmuotoja, kuten sinfonian ja sinfonisten

runoelmani (Furuhjelm, Järnefelt, Kuula, Madet-
oja, Melartin. Mielck), oopperan (Launis, Melar-

tin, Merikanto, Palmgren) ja oratorin (Krohn).

Lyyrillisellä alalla ovat sitäpaitsi mainittavat

Flodin, Genetz. P. J. Hannikainen, Klemetti.

Kothen, Kotilainen. Maasalo, Törnudd sekä nuo-

rien lupaavien kykyjen joukosta Bengt Carlson,

Ilmari Hannikainen, Lauri Ikonen, Aarre Meri
kanto y. m. Sävellystyylissä on havaittavissa kan-

sallisen suunnan ohella ja siihen liittyen myös
vaikutuksia ulkomaiden uusimmista vastakkaisista

virtauksista. Esittävien taiteilijain joukosta käy
vaikeaksi valita vain muutamia nimiä. Kaikkein
ensi sijassa mainittakoon laulajista Aino Ackte.

Ida Ekman, Maikki Järnefelt, soittajista Ekman,
Sigrid Schneevoigt (piano). Merikanto (urut),

Fohström, v. Zxvcygberg (sello) sekä orkesterin ja

kuoronjohtajista Kajanus, Schneevoigt ja Klemetti.

Kansansävelmäin harrastus on viime vuosikym-
meninä tietoisesti suuntautunut aineksien kaikin-

puoliseen taitelle ottamiseen, lajittelemiseeii ja

vertailemiseen; samalla se on ulottautunut

maamme rajojen ulkopuolella asuvien heimolais-

kansojenkin sävelmien keräämiseen (Krohn, Lau-
nis. Lähteenkorva, Nyberg, Sivori, Soini, Väi-
sänen). Musiikin tieteellisen tutkimuksen edus-

tajana on v:sta 1900 yliopistossa musiikin te.,

rian ja historian dosentti. Tiiliä alalla toi

mivan tutkijaparin keskuksena on ollut Kan-
sainvälisen musiikkiseuran (ks. Internatio-
nale M u s i k-G esellschaft) Helsingin

haaraosasto 1910-14 sekä Suomen musiikkitieteel-

linen seura v:sta 1916. Julkisen musiikkiarvos-

telun alalla ovat itsenäisiä näkökantoja edusta

neet etenkin Flodin (Nya Pressen) ja Katila (Uusi

Suometar). Varsinaisia musiikkilehtiä on aika-

ajoin pyritty panemaan vireille sekä suomen et lii

ruotsin kielellä (Säveletär. Uusi Säveletär,

Euterpe. Finsk musikrevy, Tidning för musik).

Kansamme yleisen musiikillisen aistin ja

ymmärtämyksen kohottamiseksi on työskennelty

monella tavalla. Kansanomaiset musiikkikurssit,

voimakkaat uudistuspyrinnöt koulu- ja kirkko-

laulun alalla (Sivori, Törnudd, Nyberg y. m.)

sekä korkeamman taiteellisuuden tavoittaminen

kuorolauluesityksissä (M. M.. Y. L., Suomen
laulu, Laulumiehet y. m. m.) osoittavat nai

den pyrkimysten suuntaa. Kansan omassa kes-

kuudessa ovat torvisoittokunnat laajalti levin

neet. mutta paikoittain on herännyt harrastusta

jousisoittimiin ja puupuhaltimiin. Kansan-

omaisena soolosoittimena on valitettavasti hanuri

anastanut valta-aseman. Syrjemmälle ovat jää

neet viulu ja kantele; mutta laulujuhlien [ks. t.

yhteydessä toimeenpantujen kilpailujen kautl
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alettu ; alleen virittää % h i-.-ni |i < harrastustani]
liin entisajan jalompiin kansansoittimiin. —
[Floilin, „Finska musiker" (1000), Noriin. 1,

,,Svensk tnusikhistoria" (1901); Niemann, „Die

Musik Skandinaviens" (1906); Andersson, „In

hemska musiksträvanden" (1907); Krohn, ..Suo-

men kirkkomusiikin tutkimuksen saavutuksista

ja tehtävistä" (Suomen kirkkohistoriallisen seu-

ran vuosikirja, 1913).] /. Ä.
Suomen taideteollisuusyhdistys (ruots. Konsl-

flitsföreningen i Finland), jonka tarkoituksena on
„edistää taideteollisuutta maassa ja toimia koti-

maisen käsiteollisuuden kehittämiseksi ajanmukai-
selle kamuille ja kauneusaistin jalostamiseksi",

perustettiin lokak. 1874 ja otti hoitoonsa Helsin-

gissä v:sta 1871 alkaen toimineen veistokoulun

lekii sen yhteyteen järjestetyn taideteollisuus-

esineiden kokoelman. S. t. on vtsta 1885 saakka
saanut kannatusta yleisistä varoista ja sen yllä-

pitämä taideteollisuuskeskuskoulu on kasvanut yh-

deksi maamme suurimmista oppilaitoksista. Luku-
v :na 1915-16 oli tässä koulussa, joka on jaettu kah-

teen osastoon, yht. 552 oppilasta, niistä käsityö-

läiskouluosastolla 461 ja taideteollisuuskoulu-

osastolla 91. Opettajia oli sam. v. 38. Koulun
samoinkuin yhdistyksen huoneistot sijaitsevat

Ateneumissa (ks. t.), joka on varattu yksinomaan
Suomen taideyhdistyksen ja S. t:n kouluja ja ko-

koelmia varten. S. t:n kokoelmat on muodostettu
museoksi, joka sisältää melkoisen määrän malli-

kelpoista koti- ja ulkomaista taideteollisuutta ja

jonka kartuttamista valvoo erityinen valiokunta

ja hoitaa intendentti. Yhdistys on järjestänyt esi-

telmätilaisuuksia sen alaa koskevista aineista ja

toimeenpanee joka kevät arpajaiset, joilla on ollut

erinomaisen suuri merkitys kotimaiselle taide-

teollisuudelle. Naitiin arpajaisiin ostetaan voi-

toiksi melkoinen määrä taideteollisuustuotteita,

viime vuosina n. 20,000-35,000 mk :11a, joten nii-

den yhteyteen järjestetyt näyttelyt antavat pää-
piirteissään kuvan Suomen taideteollisuuden kehi-

tyksestä. — S. t:n johtokunnan muodostaa
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahas-

tonhoitaja ynnä 12 jäsentä, joista 2 on Helsin-

gin kaupungin valitsemaa. Puheenjohtajina ovat
olleet C. G. Estlander 1874-77, V. von Haartman
1877-82, L. Meehelin 1882-83, J. af Lindfors 1883-

1904, V. öhl erg 1904-07, E. Bergroth 1907-09,

Mauritz Hallberg 1909-14 ja sen jälkeen Armas
Lindgren. Yhdistyksen jäsenmäärä 1914 oli 3,148

henkeä, tulot ja menot sam. v. 122,764 mk.
R. B-dt.

Suomen taideyhdistys perustettiin 10 p. maa-
lisk. 1S46 Helsingissä, jossa jo 1834 pääasialli-

sesti yliopistomiesten keskuudessa oli ensi kerran
maassamme herännyt ajatus erityisen yhdistyk-

sen aikaansaamiseksi taideharrastusten vaalimista

varten ja jossa 1843 säännöilleen jo vahvistukseu
saaneen, samanlaatuisen yhdistyksen perustamis-

yritys oli tyhjiin rauennut. S. t:llä on erikoinen

asema muiden maiden tämänkaltaisiin yhdistyk-

siin verraten (ks. Taideyhdistykset). Se
ylläpitää koulua Helsingissä (v:sta 1848 alkaen)

ja saa sen hyväksi valtioapua, joka 1916 teki

17,550 mk. Sillä oli myös Turussa piirustuskoulu

(R. V. Ekmanin ja C. G. Söderstrandin perustama
1846), joka 1906 joutui Turun taideyhdistyksen

huostaan. Edelleen se ylläpitää Ateneumissa
taidekokoelmaa, johon nyk. kuuluu n. 1,000 maa-

lausta ja n -10 veistosta ja jonka huomattavim-
man osan muodostavat n. s. Anteilta kokoelmat
(ks. t.) ; myöskin valtion ostamia tai yksityisten
lalh-1 lumia taideteoksia on sen hallussa Ateneu-
missa, jossa sillä lisäksi on erityinen taidekir-

jasto in. 600 numeroa). S. t. toimeenpanee vuo-
tuisesti julkisia näyttelyjä, jakelee vuosi- 1. perus-

tamispäivällään kilpapalkintoja sekä antaa VUO
tuisesti matka-apurahoja taideopiskelua värien.

Sitäpaitsi yhdistys järjestää taideteosten arpo-

misia jäsentensä kesken, jotka ovat joko ainaisia

tai vuosi jäseniä. Jäsenluku 1916 oli 2,957, joista

l 653 oli maksavaa 1. vuosijäsentä; vuosimaksu
10 mk. Yhdistyksen varat 31 p. jouluk. 1915

nousivat 761,224 mk:aan, mistä yksityisten lah-

joittajain rahastot tekivät suurimman osan. Suu-
rin rahasto on V. Hovingin testamenttilahjoitus

(v:lta 1878, nyk. yli 300,000 mk.), jonka korot
käytetään osaksi taiteilijain avustukseksi, osak i

taideteosten ostoon. Testamenttilahjoituksina on
yhdistys sen lisäksi m. m. saanut 1905 asessori

A. Bomanin rahaston 65,000 mk. ja 1907 valtio-

neuvos H. Hallonbladin ja hänen puolisonsa

rahaston 195,600 mk., joiden rahastojen korot

käytetään galleriaostoksia varten. Yhdistyksen
jaeltavina ovat Hovingin 3,000 mk:n matka-
stipendi ja kaksi nuorille taiteenharjoittajille

aiottua novingin 600 rakai apurahaa, Duvaldtin
1.200 mk:n stipendi, Lindemarckin 800 mk-.n
stipendi sekä Löfgrenin 500 mk:n apuraha.
Yhdistyksen palkintolautakunta on v:sta 1873

alkaen antanut valtion myöntämän 2,000 mk:n
vuotuisen määrärahan (1,200 mk. varsinaisena

palkintona ja 800 mk. lisäpalkintona) vuorotellen

maisema- ja henkilökuvamaalareille sekä kuvan-
veistäjille. — Paitsi yhdistyksen valitsemaa

7-henkistä hallintoneuvostoa, joka hoitaa yhdis-

tykselle lahjoitettuja pääomia, valvoo yhdistyk-

sen asioita pääkaupungissa oleva johtokunta,

johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 jäsentä, sekä

rahastonhoitaja. Puheenjohtajina ovat olleet

C. J. Walleen (1846-49), C. O. Cronstedt (1849-55),

K. v. Kothen (1855-61), S. Gripenberg (1861-63),

F. Cygnams (1863-78), C. G. Estlander (1878-96).

L. Meehelin (1896-1903), A. Edelfelt (1903-05).

R. F. v. Willebrand (1906-14) ja W. Söderhjelm
(v:sta 1914). Siliteerintointa ovat hoitaneet

Z. Topelius (1847-69), C. G. Estlander (1869-76),

H. af Schulten (1876-91) ja J. J. Tikkanen
(v:sta 1891). [J. J. Tikkanen, „Finska konstföre-

ningen 1846-96" (1896).] E. R-r.

Suomen taiteilijaseura perustettiin Helsin-

gissä 3 p. toukok. 1864 ensimäisen puheenjohta-

jansa runoilija Z. Topeliuksen aloitteesta, jäsen
tarkoituksena on ollut edistää kotimaista tai-

detta ja kirjallisuutta, lähestyttää taiteilijoita ja

kirjailijoita toisiinsa sekä välittää heidän suh-

dettaan yleisöön. Vastakohtana Suomen taide-

yhdistykselle (ks. t.) on tällä seuralla vapaampi,
toverillisempi luonne. Topeliuksen ja Fr. Cyg-
naeuksen vaikutuksesta oli sen elämä alunpitäen

varsin virkeätä ja hedelmöittävää, kooten pii-

riinsä sivistyksemme edustavimpia henkilöitä.

Seuraan on vasta v:sta 1866 alkaen kuulunut
myöskin naisia; sen jäsenet jakaantuvat sisä- ja

ulkojäseniin. Paitsi kokousten pitoa ja juhlien

viettoa, johon seuran toiminta alkuaan supistui,

se saavutti vähitellen pysyvämmänkin merkityk-
sen. Sen kehotuksesta perustettiin Helsinkiin



493 Suomen taloudellinen seura— Suonien tiedeseura 494

1S71 käsityökoulu, joka oli pohjana nykyisen

Taideteollisuusyhdistyksen kouluille, ja sen toi-

mesta syntyi 1 ST :> taiteilijain ja kirjailijain

eläkeyhdistys. Seura on 1880-luvun vaiheilta al-

kanut järjestää kiertäviä näyttelyjä maaseudulla
sekä Suomen taideyhdistyksen esimerkin mukaan
toimeenpanna arpajaisia, joissa ulkojäsenten kes-

kin arvotaan taideteoksia (ulkojäsenmaksu 10

mk.). Y:sta 1893 se on Helsingissä pannut toi-

mien joka syksy n. s. ,,Suomen taiteilijain näyt-

jä". Seuran vuosipäivä on 5 p. helmik. (J. L.

Runebergin syntymäpäivä). Seuran rahastoista

mainittakoon n. s. pohjarahasto (nyk. n. 40,000

mk.), jolla on tarkoitettu aikaansaada oma talo

seuralle. S. t. sai 1909 taiteilija A. v. Beckerin

testamenttilahjoituksena 15,000 mk., josta anne-

taan joka toinen vuosi taiteilija-apurahoja.

Helena Westermarck, ,,Konstnärsgillet. Ett fem-

bioarsminne" (Hufvudstadsbladet, 1, V, 1914).]

E. R-r.

Suomen taloudellinen seura ks. Ekono-
miska s a m f u n d e t i Finland.
Suomen talousseura (ruots. „Finska hushall-

ningssällskapet". alkuperäinen suom. nimi ,, Suo-

men huoneenhallituksenseura"')
,

per. 1 p. marrask.

1797 Turussa. Perustajien joukossa oli piispa

ko Gadolin. yliopistomiehet H. G. Porthan,
M. Calonius, F. M. Franzen, Juhana Gadolin,

Jaakko Tengström, laamanni O. Wibelius. Seu-

ran tarkoituksena oli ,,levittää hyödyllisiä tie-

toja taloudesta ja varsinkin elähyttää rahvasta
suurempaan toimeen ja ahkeruuteen". Sen toi-

minta-alueena oli alkuansa koko maa ja sen

asiamiehinä oli eri paikkakunnilla sivistyneitä

henkilöitä, varsinkin pappeja, jotka toimittivat

seuralle tietoja paikkakunnallisista oloista ja

tarpeista samalla kuin he levittivät rahvaan kes-

kuuteen uusia viljelystapoja ja viljelyskasveja.

Seura toimi mitä erilaisimmilla aloilla maamme
henkisen ja aineellisen vaurastumisen hyväksi.
Se julkaisi suuren joukon kirjoituksia taloudel-

lisen elämän eri aloilta, pienemmät myöskin suo-

meksi. Alkuaikoinaan se hyvällä menestyksellä
harrasti varsinkin rokotuksen käytäntöön otta-

mista ja perunanviljelyksen yleiseksi saattamista
— 1820 viljeltiinkin perunaa jo kaikkialla
muualla paitsi muutamissa Karjalan ja Lapin
kunnissa. Sen ohessa seura toimi kylvöheinän-
viljelyksen, suoviljelyksen ja pellavanvil jelyksen

tämiseksi. Sen aloitteesta avattiin 1806 Suo-
men ensimäinen pankki, Turun diskonttolaitos,

perustettiin 1837 Suomen ensimäinen maanvil-
oppilaitos Mustialaan ja saatiin 1837 maa-

han ensimäinen eläinlääkäri. V. 1847 pidettiin

seuran toimesta Suomen ensimäinen yleinen

maanviljelyskokous. S. t. on myöskin edistänyt
kansanopetusta n. s. Ahlmanin koulujen (ks. t.)

perustamisella. Sittenkuin keisari Aleksanteri II

1856 oli velvoittanut senaatin tekemään ehdo-
tuk-ia maan elinkeinojen ja kansansivistyksen
edistämiseksi, antoi S. t. senaatin vaatimuksesta
kinan lausunnon „K. Finska Hushällningssäll-
akapets underdäniga utlätande angäende ätgärder
tili befrämjande af finska landtbruket och dess
binäringar", jonka yhteydessä joukko maamme
huomattavimpia miehiä esitti mielipiteensä ei

ainoastaan maataloutta, vaan muitakin asioita,

esim. teiden kunnossapitoa, rautateiden ja kana-
vain rakentamista, kotitarpeenpolttoa, kansa-

koululaitosta y. m. koskevista kysymyksistä, teh-

den monta sittemmin varteen oteltua ehdotusta.

Aikaa voittaen, ja varsinkin sen johdosta että

maahamme alkoi syntyä muitakin talousseuroja,

väheni S. t:u merkitys ja toiminta-alue; tätä

nykyä sen toiminta supistuu etupäässä Turun
seudun ruotsinkielisiin pitäjiin ja Ahvenanmaa-
han, vrt. Maanviljelysseura. [II. Geb-
hard, „Katsaus S. t:n toimintaan 1797-1856":

G. Cygnaeus, „K. S. t. 1797-1897".] J. F.

Suomen teknillinen korkeakoulu ks. Tek-
nillinen korkeakoulu.
Suomen teknillinen yhdistys (Tekniska före

ningen i Finland) perustettiin 31 p. maalisk.
1880 yli-insinööri G. Th. Ahlgrenin aloitteesta

yhdyssiteeksi maan teknikkojen kesken; koti-

paikka Helsinki. Yhdistyksellä oli v:n 1916
alussa 824 jäsentä; haaraosastoja on useissa suu-
remmissa maaseutukaupungeissa kuten Turussa.
Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Viipurissa ja

Kotkassa. Yhdistyksen kokoukset pidetään Hel-

singissä kesäkokousta lukuunottamatta, jolloin

tehdään retki jollekin teknillisesti mielenkiin-

toiselle paikalle maaseudulla. Sen lisäksi yhdis-

tyksen alaosastot, n. s. ammattiklubit : insi-
nööri-, arkkitehti-, koneenraken-
nus- ja sähköteknillinen klubi, kokoon
tuvat omien erikoisasiainsa käsittelyä varten.

Yhdistys on pannut alulle useita maamme talou-

delliselle elämälle, teollisuudelle ja tekniikan
kehitykselle tärkeitä uudistuksia ja pitkät ajat

ollut ainoana teknikkojen harrastuksia edusta-

vana yhdistyksenä maassamme. Se julkaisee ker-

ran kuukaudessa ilmestyvää aikakauslehteä „Tek-
niska föreningens i Finland förhandlingar", jota-

paitsi arkkitehtiklubilla (ks. Suomen arkki-
teh ti klubi) on oma julkaisunsa. [„T. F.

förhandlingar" (1905, juhlajulkaisu).]

Suomen teollisuudenharjoittajain keskinäi-
nen paloapuyhdistys ks. Palovakuutus,
palsta 142.

Suomen teollisuuslehti, ensimäinen teolli

suutta ja teknillisiä asioita käsittelevä ammatti-
lehti Suomessa. Perust. 1883. Pitempiaikaiset

toimittajat J. Stenbäck (perustajia) 1883-89 ja

Vilho Penttilä 1895-1907. — S.' t:stä on haa-

raantunut erikoisosastoja, jotka sittemmin ovat

ilmestyneet itsenäisinä aikakauslehtinä, nim.

..Rakentaja" 1901, „Kotitaide", „Sähkö ja

voima" ja ,,Seppo" 1902. ..Kutoma- ja paperi

teollisuus" 1907. Huomattavin ja laajin näistä on

ollut ,,Kotitaide", taideteollisuutta ja rakennus-
taidetta käsittelevä kuukausijulkaisu. V. P-lä.

Suomen tiedeseura (lat. Societas sdentiarum
Fennica; ruots. Finska vetenskapssocieteten) on

vanhin yleistieteellisen ohjelman pohjalla toimi-

vista oppineista seuroistamme; sen järjestys-

muoto on olennaisesti ulkomaisten tiedeakate-

miani luontoinen. — Seuran perusti 1838 15 tiede-

miestä, useimmat yliopiston professoreita, ja se

sai silloin laadituille, vieläkin voimassa oleville

säännöilleen vahvistuksen Armollisella vahvistus

kirjalla 21 p. toukok. sam. v.. jolloin seuralle

samalla vakuutettiin Hiinen Keisarillisen Majes-

teettinsa suojelus. Sääntöjensä mukaisesti seura

jaettiin kolmeen osastoon : matemaattis-fyysilli-

seen, luonnonhistorialliseen ja historiallis-kielitie-

teelliseen, joista kukin käsittää niissä lähemmin

määrätyt tieteet, yhteensä melkein saman alan
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kuin yliopiston filosofinen tiedekunta. Seuran

muodostaa määrätty luku jäseniä, ja tämän Imun
seura itse määrää. Kunkin osaston jäsenluku

määrättiin ensin korkeintaan 10:ksi, korotettiin

1858 L5:ksi pysyen sitten Billään \ teen 1904, jol-

loin luku korotettiin 20:ksi, ja on nyt 'il p.

jyysk. 1908 tehdyn päätökse jalla matemaattis
Eyj lillisessä ja In lonhistorialli e a o astossa

kummassakin 25 sekä nistoriallis-kielitieteelli-

sessä 30. Jäsenenpaikan avoinna ollessa on. asian-

omaisen osa ton harkittava, onko se heti täytet-

tävä; kaksi jäsentä esittää sitten kirjallisen

ehdotuksen, joka lykätään osastoon lausunnon
antamista varten, minkä jälkeen vaali suorite-

taan pallo i mesi \ ksell i \ irsinnsiksi jäseniksi

valitaan, sääntöjen sanamuodon mukaan, tieteel-

lisesti ansioittuneita miehiä, jotka ovat telineet

itsensä tunnetuiksi itsenäisinä tutkijoina. Kun-
niajäseniksi tiedeseura voi kutsua tieteiden har-

joittajina ja suosijoina tunnettuja miehiä. Kir-

jeenvaihtajajäseniä seuralla ei ole. — Vuoden
puheenjohtajana on se jäsen, joka edellisenä

vuonna on ollut varapuheenjohtajana. Tämä
taas valitaan, kuten seuran muut virkamiehet,

vuosikokouksessa, joka pidetään heti vuotuisen

juhlakokouksen jälkeen huhtik. 29 p. Vara-

puheenjohtajan ja siis myös puheenjohtajan toimi

kulkee yleensä vuorojärjestyksessä osastojen kes-

ken. Vaihdos tapahtuu vuosikokouksessa. Sih-

teeri sitävastoin on alituinen. Valtion palkkaa-

mia jäsenpaikkoja ei ole, mutta seuran valvonnan
alaisten laitosten virkamiehet nauttivat palkkaa,

vuotuisen rahasääunön mukaan, minkä ohella

sihteeri ja varainhoitaja saavat pienen palkkion.

Seuran jäsenillä on oikeus saada seuralle anta-

mansa tutkimukset painetuiksi sen julkaisuissa;

seuraan kuulumattomien henkilöiden kirjoitusten

painatus riippuu seuran harkinnasta. — S. t:n
ohjelman laajuus ja sen järjestysmuoto on oikeut-

tanut sen pääsemään Akatemiojen kansainväli-

seen liittoon, jossa sitä edustaa kaksi jäsentä,

yksi matemaattisia ja luonnonhistoriallisia ja

yksi historiallisia ja kielitieteellisiä tieteitä var-

ten.

S. t. julkaisee kahta sarjaa yleistieteellisiä jul-

kaisuja. A c ta S o c i e täti s Sei e n t i a r u m
F e n n i c«e julkaistaan uelitaitteisena ja sisältää

laajempia tutkimuksia ja sellaisia, jotka vaativat

suurempaa kokoa. Ne ilmestj vät suurehkoina ni-

teinä, jotka julkaistaan määräajoista riippumatta
sitä mukaa kuin aines antaa aihetta, sekä eripai-

noksina; viime aikoina on samaan niteeseen koe-

tettu yhdistää sisällykseltään jonkun verran lähei-

siä tutkimuksia. Eusimäinen nide ilmestyi 1842

ja tähän saakka on julkaistu 44 nidettä (sitäpaitsi

on kaksi painatuksen alaisena 1916). — Suomen
ja sen olojen tutkimisen edistämiseksi S. t. alkoi

1857 julkaista Bidrag tili Fiulands
naturkännedom, etnografi och sta-
tisti k (Lisiä Suomen luonnontuntemukseen,
kansatieteeseen ja tilastoon) nimistä sarjaa, josta

v:een 1864 saakka ilmestyi 10 kahdeksantait-

teista nidettä; main. v:sta on sarjan nimi muu-
tettu yleisemmäksi : Bidrag tili kanne-
dom om Finlands natur och folk (Li-

siä Suomen luonnon ja kansan tuntemiseksi), jota

tähän saakka on ilmestynyt 76 kahdeksanta.it-

teista vihkoa. Tämäkin sarja julkaistaan tarpeen

mukaan, eri kirjoitukset myöskin eripainoksina

ja saman vihon -i^älly,-, järjestettynä aineiden
mukaisesti. n E versigt a f V i n s k a v e

t e n s k a p ss o e i e t e t e D s f ii r li a n <l 1 i n

gar (Yleiskatsaus S. t:n keskusteluista] ilme

tyy sitävastoin vuosittain (myös kahdeksantait
ena) ja se sisältää seuralle syksyn ia Bitfl

seuraavan kevään kuluessa annettuja tutkimui
sia ja kirjoituksia. Kukin kirjoitus varustetaan
tässäkin erikoisella sivunumei '0 -a i ja II aan ja jul

kaislaan myöskin eripainoksena. Nyk. on 58
nide painettavana. Viime aikoina ja varsinkin

syksystä 1908 on öfversigt-sarjaan siirretty laa

jempiakin tutkimuksia; sellaisia joita, ennen jul-

kaistiin Acta-sarjassa, niinkävuoksi öfversigl

sarjan laajuus on olennaisesti kasvanut. V:sta
1908 on senvuoksi tehty se muutos, että öfver-

sigt-sarja on jaettu 3 :een vihkoon, A., joka sisäl

tää kirjoituksia matemaattisten ja luonnonhis-

toriallisten tieteiden alalta, B., joka sisältää kir-

joituksia humanististen tieteiden alalta, ja C, joka

sisältää selontekoja ja keskusteluja, joihin sisälty-

vät myös vuosikertomus ja otteet seuran pöytäkir-

joista sekä muistopuheita. Näiden lisäksi seura

on eri aiheiden johdosta toimittanut useita muista
erillään olevia julkaisuja. Vuotuinen valtioapu
on '24.000 mk. (sekä 8.01(0 mk. periaatteessa myön-
netty, mutta annetaan senaatin harkinnan mu-
kaan).

S. t:n valvonnan alaisina ovat: S. t:n meteo-
rologinen keskuslaitos (valtioapu

96,300 mk.), jonka toimintaa laitoksen johtosään-

nön mukaan valvoo erikoinen seuran asettama

meteorologinen valiokunta ja jonka palveluksessa

on johtaja, kaksi assistenttia ja amanuenssi sekä

tarpeellinen määrä havainnontekijöitä ja lasku

apulaisia; ja H y d r o g r a f i s-b i o 1 o g i s e t

mer i t u tki m u k s e t (valtioapu 1916 24,300

Smk.), joka lähinnä on seuran asettaman toimi-

kunnan alainen ja jossa töiden suorittajina on

johtaja, zoologi ja kaksi assistenttia apulaisi-

neen. Kumpaisellakin laitoksella on omat jul-

kaisusarjansa, joihin kuuluvat vuotuiset vuosi-

kirjat (ks. lähemmin Meteorologinen kes-
kuslaitos ja Hydrografi s-b i o 1 o g i-

nen komissioni). Seuran silmälläpidon

alaisena on myös valtioapua nauttiva hieno-

mekaaninen työpaja tieteellisten kojeiden raken-

tamista varten (valtioapu 3.500 Smk.). Samoin on
myös viime vuosina ollut tohtori H. Lindbergin
suorittamien fytopaleontologisten tutkimusten

laita. Paitsi meteorologisen keskuslaitoksen hank-
kimia erilaisia ilmatieteellisiä havaintoja, joihin

aloite osaksi on tehty itse seurassa, ja niitä

meressä vallitsevia seikkoja koskevia huomioita.

jotka nykyään saadaan hydrografis-biologiseen

komissioniin, on seura yli 60 v:n kuluessa koon-

nut vedeukorkeushavaintoja, joiden käsittely nyk.

on uskottu mainituille kahdelle laitokselle, sekä

useiden vuosikymmenien kuluessa kasvi- ja eläin-

fenologisia havaintoja, joita seuran jäsenet ovat

järjestelleet. Seuralle on näiden havaintojen

alalla antanut apua suuri joukko asiaaharrasta-

via kansalaisia.

S. t:n hoidossa ovat: Nordenskiöldin
rahasto tieteellisiä tutkimusmat-
koja varten, joka on aiottu avustamaan suo-

malaisten osanottoa huomattaviin retkikuntiin,

ja valtioneuvos L. Lindelöfin lah-
joitusrahasto matemaattisten tutkimusten
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palkitsemista varten. Seura on usein voinut

juhlakokouksissaan antaa palkintoja tieteellisistä

tutkimuksista, «mihin rahoja on saatu osaksi val-

tiovaroista, osaksi eduskunnan hoidossa olevasta

Längmanin rahastosta. A. D.

Suomen trikootehdas Tampereella on laatuaan
Suomen suurin. Se syntyi 1903, jolloin kaup-

pias, sittemmin maanviljelysneuvos Alfred Kor-
delin huutokaupalla osti vararikon tehneen Fab-
riksaktiebolaget John Dalberg & Co:n kolme
tehdaslaitosta (2 trikootehdasta, joista toinen
tehtailija N. Bauerin 1880-luvun alkupuolella
perustama, vihdoin 1809 yllämain. yhtiölle jou-

tunut, sekä alkuaan The scotch tweed manu-
facturing company'n perustama verkatehdas),

jättäen ne sam. v. Osakeyhtiö Suomen
trikootehdas a k t i e h o 1 a g ille (osake-

pääoma 500.000 mk.). Yhtiö lopetti kokonaan
veran valmistuksen ja möi yhden tehtaista, ra-

kentaen sijaan Pyynikin juurelle 4-kerroksisen
tehdasrakennuksen. Valmistus käsittää kaiken-
laisia villa- ja puuvillatrikoita, lisäksi huopa-
peitteitä, saaleja, huiveja, sukkia y. m. Valmis-
tuksen arvo 1914 oli 1,800,000 mk. (1912:

1.200,000 mk.). Työväestö sam. v. 400 henkeä,
joista 90 % naisia. E. E. K.

Suomen tullilaitos ks. Tullilaitos.
Suomen työnantajaliitto ks. Työnanta-

jain järjestöt.
Suomen työväensuojelus- ja sosiaalivakuu-

tusyhdistys, per. 1909. Yhdistyksen tarkoitus
on työskennellä asianmukaisten toimenpiteiden
aikaansaamiseksi työväensuojeluksen ja sosiaali-

vakuutuksen alalla etupäässä esitelmien ja kes-

kustelujen avulla sekä julkaisemalla näitä asioita

koskevaa kirjallisuutta. Kotipaikka on Helsinki.

Suomen haaraosastona yhdistys kuuluu Lakisää-
teisen työväensuojeluksen kansainväliseen edis-

tämisyhdistykseen (..Societg internationale pour
la protection legale des travailleurs", koti-

paikka Basel), kansainväliseen vakuutuskongres-
siin (,,Congres international des assuranees socia-

les", Paris) ja Työttömyyden kansainväliseen
vastustamisliittoon („Association internationale
pour la lutte contre le chömage", Gent). Painosta
toimitettu ..Julkaisuja" nid. I vihot 1-10, II 1-12,

III 1-10 ja IV 1-4; näistä II nidos nimellä
..Nykyaikainen sosialipolitiikka", myöskin ruot-

siksi „Modern socialpolitik" (1912). E. Bk.
Suomen urheilulehti, per. 1898, perustaja

Ivar Wilskman, joka myös oli lehden pää-
toimittajana v:een 1909, jolloin aikakauskirja
siirtyi erään konsortsion haltuun. V. 1912 se

joutui Urheilijain kustannusosake-
yhtiölle, joka sitä edelleenkin julkaisee. —
\':een 1909 saakka aikakauskirja käsitteli voi-

mistelua ja kaikkia urheilunhaaroja, mutta siitä

lähtien sen ohjelmaan kuuluvat ainoastaan voi-

mistelu ja n. s. liikuntourheilu. KL U. S.

Suonien vaakuna, samoin kuin Suomen maa-
kuntavaakunat, on saanut nykyisen muotonsa
luhana III: n aikana, kohta sen jälkeen kuin
Suomenmaalle 1581 annettiin suuriruhtinaan-
maan arvo, ja esittää takajaloillaan sapelilla

aeisovaa kullattua jalopeuraa, jolla on kruunu
päässä, oikeassa etujalassa paljastettu miekka
ja ympärillään yhdeksän hopearuusua, kaikki
punaisella pohjalla; kilven yläpuolella on kul-
lattu kruunu ja Buuriruhtinaanhattu. Sen van-

hin esitys on kuitenkin vähää vanhempikin, Kus
taa Vaasan n. 1572 Alankomailla valmistetussa
hautakivessä; mainitaanpa, sitä. kannetun jo 1560
kuninkaan hautajaissaatossa, mutta esittikö se jo

silloin seisovaa jalopeuraa (vai mahdollisesti kar-

hua, nyk. Satakunnan vaakunan tapaan, niinkuin
muuan kertomus v:lta 1562 kuvaa), on epätie-

toista. Tarkoittavatko nuo yhdeksän ruusua Suo-
men yhdeksää maakuntaa (Käkisalmen lääni

yhdeksäntenä), niinkuin on arveltu, ei voida var-

maan sanoa. Myöhemmissä esityksissä mainittua
vaakunakuvaa eri tavoilla tärveltiin. kunnes
valtioarkistonhoitaja K. A. Bomansson tutkimuk-
sillaan selvitti sen alkuperäisen ja oikean muo-
don. S. v:n perustuksella ovat Suomen kan-
sallisväreinä punainen ja keltainen. 1800-luvulla
teki kuitenkin Z. Topelius ehdotuksen, että Suo-
men kansallisväreiksi otettaisiin valkoinen ja

sininen, ja on tämäkin ehdotus saanut paljon
kannatusta. [K. A. Bomansson, „Storfurstendömet
Finlands och dess landskaps vapen", Hist. arkisto

IX, X; Hist. arkisto XVIII siv. 323.] K. O.

Suomen valtiokonttori, Helsingissä oleva

virasto, jonka tulee senaatin valtiovaraintoimi-

tuskunnan valvonnan alla pitää silmällä valtio-

varaston kassaliikettä ja toimittaa valtiovaras-

ton tulojen ja menojen kirjanpitoa kuin myöskin
hoitaa valtiovaraston kasvuutettuja varoja sekä
valtiovelkaa. Ruotsissa on olemassa erityinen

valtiokonttori v:sta 1680; sitä ennen toimitti

kamarikollegi sille kuuluvia tehtäviä. S. v:n
nykyinen ohjesääntö on vahvistettu 3 p. toukok.

1899. Valtiokonttoria hoitaa johtokunta, johon
kuuluu ylitirehtööri puheenjohtajana ja kaksi
tirehtööriä jäseninä. Toisen viimemainituista
tulee olla perehtynyt maan lakeihin ja oikeuden-

käyntitoimeen ja toisen tulee tuntea maan hal-

linto-oikeutta ja hallintoa sekä olla perehtynyt
tilinlaskutoimeen. Virkamiehinä valtiokontto-

rissa on vakinaisella palkkaussäännöllä sihteeri,

neljä kamreeria, rahastonhoitaja, notaari ja

kolme kirjanpitäjää sekä ylimääräisellä palkkaus-
säännöllä asiamies kuin myöskin tarpeellinen

määrä kirjanpitäjiä ja ylimääräisiä apulaisia.

Valtiokonttorin virkamiehistä nimittää ylitireh-

töörin suorastaan hallitsija; tirehtöörit nimit-

tää senaatin talousosasto hakemusten johdosta.

Virkamiehet ottaa ja nimittää johtokunta.

Valtiokonttorin tulee valtiovaraston pääkassana
koota valtiovaraston pano- ja ottotilille Suomen
pankkiin sellaiset kertyvät valtiovarat. joita ei

tarvita juoksevain valtiomenojen suorittamiseen,

kuin myös katsoa, että muilla kassavirastoilla

on käytettävinään tarvittavia varoja näille viras-

toille määrättyjen menojen suorittamiseen. Val-

tiokonttorin tulee niiden raporttien nojalla, joita

jokainen itsenäisellä tilalaitoksella varustettu

virasto on velvollinen valtiokonttorille kuukausit-

tain antamaan, valvoa, että kaikki valtiotulot

kirjoitetaan valtiovaraston hyväksi ja että varoja

ei käytetä muihin menoihin kuin sellaisiin, joita

varten rahoja on osoitettu kunkin vuoden kulunki-

arviossa, taikka joiden suhteen on erittäin mää-

rätty. Valtiokonttorin on edellämainittujen ja

erityisten, virastojen annettavien tilinpäätös-

raporttien johdolla pidettävä valtiovaraston pää-

kirjaa ja laadittava valtiontilinpäätöa siitä

voimassaolevien määräysten mukaan. Valtio

varaston hoidossa olevat kasvuutetut rahastot
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.sekä muut varat, joita ei tarvita valtiovelkaan

suorittamiseen, on valtiokonttorin saatettava

tuloa tuottaviksi, osaksi ostamalla valtion tai

muita varmoja obligatsioneja, osaksi antamalla
niitä lainaksi, kuten siitä on säädetty, osaksi

mvöskin tallettamalla varat korkoa vastaan luo-

tettaviin koti tai ulkomaisiin pankkilaitoksiin.

Valtiokonttorin on hoidettava valtiovelkoja ja sitä

tarkoitusta varten pidettävä liuolta valtiovaras-

ton lainoista meneväin vuotuismaksujen suoritta-

misesta, seka toimitettava, ellei eri tapauksia

varten ole toisin säädetty, näihin lainoihin kuu-

luvain obligatsionien säädetyt arvonnat, kuin

myöskin lunastettava valtiolainoihin kuuluvat
arvotut obligatsionit ja maksettaviksi langenneet
korkokupongit, sekä hoidettava kaikkea lainoja

koskevaa kirjanpitoa. Mikäli valtiokonttoriin ja

muihin kassavirastoihin kertyneitä varoja ei tar-

vita juoksevien menojen suorittamiseen, ovat ne
koottavat Suomen pankkiin valtiovaraston pano-

ja ottotilille. Valtiokonttorissa saadaan pitää

päiväkassaa korkeintaan 50,000 markkaa, siihen

lukematta sitä pientä rahaa, joka rahalain perus-

teella on valtiokonttoriin maksettu. Jos kassa

nousee tätä summaa suuremmaksi, on liikamaani

pantava kassaliikkeen päätyttyä valtiovaraston

pano- ja ottotilille Suomen pankkiin. Koron ja

kuoletuksen maksuajan pitennystä on valtiokont-

tori lainanottajan hakemuksesta oikeutettu myön-
tämään korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi. Suu-
rempaa maksuajan pitennystä tai muita helpo-

tuksia koskevat hakemukset ovat jätettävät

valtiokonttoriin, mutta ovat senaatin talous-

osaston ratkaistavat, jonka vuoksi ne ovat

yhdessä valtiokonttorin asiasta antaman lausun-

non ja muun asian tutkimiseen tarvittavan sel-

vityksen kanssa sinne lähetettävät. Ennen
v. 1901 oli usealla eri virastolla oma erikoinen

rahavarainhoitonsa ilman tehokkaampaa yhte-

näistä valvontaa. Main. v. voimaanpannun jär-

jestelmän mukaan tulee valtiokonttorin, paitsi

valvoa valtion rahastonhoitoa yleensä, myöskin
valtion keskusrahastona toimia yhdessä muiden
valtion rahastojen kanssa järkiperäisen valtio-

varain hoidon saavuttamiseksi. Apuna on valtio-

konttorilla tässä toimessa pääasiallisesti läänin-

hallitukset, jotka melkoiselta osalta toimittavat
valtion tulojen kannon ja myöskin suorittavat

suuren osan valtion menoista. Suorittaakseen
tarpeelliset ulosmaksunsa maan ulkopuolella, on
valtiokonttorilla oikeus ottaa, hankittuaan siihen

luvan valtiovaraintoimituskunnalta ja mainitun
toimituskunnan hyväksymillä ehdoilla, asiamiehiä
ulkomaalla. Kuvernöörien, tuomarien, maistraat-

tien sekä muiden viranomaisten ja virkamiesten
tulee antaa valtiokonttorille laillista ja pikaista

virka-apua, jota johtokunnan ja sen asiamiehen
on lupa kirjeessä heiltä pyytää, ja he ovat vas-

tuunalaisia siitä vahingosta ja tappiosta, jonka
he virheellisellä menettelyllä tai laiminlyömisellä

ovat valtiokonttorin hoitamille rahastoille tuot-

taneet. — Valtakirjassa, jolla rahaa valtio-

konttorista nostetaan, on nimenomaan mainittava

valtakirjan tarkoitus ja asiamies, jolle valta-

kirja on annettu. Valtakirjan samoinkuin velka-

ja takauskirjainkin, jotka lainan saamista var-

ten valtiokonttoriin tuodaan, pitää olla omakäti-
sesti allekirjoitettuja ja asianmukaisesti todis-

tettuja. E. G. I.

Suomen valtionarkisto on saanut alkunsa
niistä Haminan rauhansopimuksen 12 pykälf
mainituista Suomea koskevista asiakirjoista, jotka

olivat Ruotsista luovutettavat, ja joiden pääosa
1810 saapui Turkuun. Arkistoa nimitettiin ensin
Suomen liallituskonseljin, sitten senaatin arkis

toksi, ja se siirtyi hallitusviraston kanssa 1819

Helsinkiin. Vasta 1844 ryhdyttiin toht. J. E.

Grönbladin johdolla arkistoaineksen tarkempaan
seulomiseen ja järjestämiseen; 1858 päätettiin

arkiston hoitoa varten asettaa vakinainen ama
i nssi, joksi nimitettiin K. A. Bomansson. Toi

sen osan S. v:n sisällyksestä muodostavat senaa-

tin ja' Suomen keskusvirastojen ynnä muiden
laitosten ja komitea in sinne siirretyt asiakirjat.

Sen lisäksi on aikojen kuluessa S. v:oon kerät l\

kaikellaisia Suomen historiaa valaisevia asiakii

joja, kirjeitä y. m. s., osaksi alkuperäisiä, osaksi

kopioita. V. 1809 ,,senaatin arkisto" muutettiin

S. v:ksi. S. v:n virkamiehinä ovat nykyään (1916)

valtionarkistonhoitaja, kaksi arkistonhoitajaa
(arkkivaaria) ja neljä amanuenssia, kuva ks.

Arkisto. [R. Hausen, ..öfversigt af Finland-

statsarkivs uppkomst, tillvext och närvarande
organisation" (1883).] K. G.

Suomen valtionrautatiet ks. Suomen
rautatiet.
Suomen valtiosihteerinvirasto, Pietarissa

oleva Suomen ministeri-valtiosihteerin alainen

virasto, jonka johtosääntö on vahvistettu mani-
festilla 17 p. maalisk. 1826. Johtosäännöllä hai

litsija tahtoi säätää ..perustuslakien ja perusta-

vaisten asetusten mukaisen järjestyksen niiden

asiaiu ja juttujen esittelemisessä, jotka ovat kor-

keimman vallan päättämisen alaisia". Perustus-

lakien mukainen järjestys, johon manifestissa

viitataan, tarkoittaa 1772 v:n Hallitusmuodon
21 § :ää, jossa säädetään, että Ruotsin valtakunnan
kansliakollegin valtiosihteerin tulee ,.tarkasti

noudattaa ja valvoa, että toimituskirjat Kuniuk.
Majitin päätöksen sekä pöytäkirjain mukaan
joutuin oikein ja hyvässä järjestyksessä valmis-

tetaan ja ulosannetaan". Samassa § :ssä määrä-

tään myöskin, ettei ..tästälähin, enemmän kuin
tähänkään asti, toteltako ja seurattako mitään
käskyä, joka ei oikealla vahvistusnimellä ole

varustettu; sota-asiat erotettuina". Valtiosihtee-

rinvirastoon kuuluu ministeri-valtiosihteeri, mi-

nisteri-valtiosihteerin apulainen ja Keisarin ja

Suuriruhtinaan kanslia Suomen siviilihallitusta

koskevia asioita varten. Kansliassa on virkamie-

hinä m. m. toimituspäällikkö, vanhemmat toimi-

tussihteerit sekä niiden apulaiset ja nuoremmat
toimitussihteerit. Ministeri-valtiosihteerin apulai-

nen hoitaa ministeri-valtiosihteerin tehtäviä tämän
ollessa sairaana taikka muuten estettynä virkaansa

toimittamasta ja on muulloinkin hänelle apuna
niinkuin muutkin valtiosihteerinviraston virkamie-

het. Ministeri-valtiosihteerin ja hänen apulaisensa

nimittää hallitsija suorastaan, toimituspäällikön ja

toimitussihteerit ministeri-valtiosihteerin esityk-

sestä. Muut viraston virkamiehet nimittää minis-

teri-valtiosihteeri. Ministeri-valtiosihteerin tehtä-

vänä on Suomen asiain esitteleminen hallitsijalle,

hallitsijan päätöksen ilmoittaminen kenraalikuver-

nöörille ja sen toimituskirjan laatiminen, jolla

tai jonka nojalla hallitsijan päätös toimitetaan

asianomaisille tiedoksi samoinkuin kirjeenvaihto

keisarikunnan ministerien ja virastojen kanssa
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toimenpiteiden johdosta, joihin on ryhdytty kei-

sarikunnassa, mutta jotka voivat koskea myöskin
Suomea. Kaikkia Suomea koskevia asioita ei

ministeri valtiosihteeri kuitenkaan esittele. Venä-
jän ulkoasiainministeri esittelee nimittäin kaikki

valtakunnan kansainväliset asiat, myöskin Suo-

mea koskevat, yliopiston kansleri taas ne yli-

opiston asiat, jotka vaativat hallitsijan päätöstä;

asia on kuitenkin aina ollut niin, että ministeri-

valtiosihteeri on virkaatoimittavana kanslerina

suorittanut nämä esittelyt. Niin kauan kuin
Suomella oli oma sotaväki, esitteli sotaministeri

sitä koskevat varsinaiset sotilasasiat. ks. Mini s-

t e r i-v a 1 t i o s i h t e e r i. K. O. I.

Suomen valtiosäädyt ks. Suomen suuri-
ruhtinaanmaan valtiosäädyt.
Suomen valtiosäätyjen pankintarkastajat,

ks. Suomen pankin tilintarkastajat.
Suomen vapaa lälietys on Suomen vapaakir-

kollisen liikkeen järjestö sisä- ja ulkolähetystä
varten. Syntynyt englantilaisperäisestä herätys-

liikkeestä, jonka alkuna oli engl. lordi Rad-
stoekin ja ruots. vapaakirkollisen saarnaajan F.

Tiseliuksen toiminta maassamme 1879. Ulkomaa-
laisten saarnaajain ohella vaikuttaneista suoma-
laisista ovat mainittavat Edv. Björkenheim, Antti
Mäkinen, Hjalmar Braxen, F. W. Lönnbeck ja

Constantin Boije. Aluksi oli liike kansankirkolle
ystävällistä ja sai osakseen paljon kannatusta
myöskin kirkon papiston puolelta. Pääpaino toi-

minnassa pantiin elävän uskonelämän herättä-

miseen, jonka ohessa maallikoita vaadittiin toi-

mintaan seurakunnassa, johon heillä myös tuli

olla täysi oikeus. Muuten teroitettiin vapaamie-
listä suvaitsevaisuutta eri aatesuuntain kesken eli

allianssiaatetta. Mutta 1880-luvun loppupuolella

kirkolliset piirit vieraantuivat tästä liikkeestä,

joka järjestäytyi omaksi uskonnolliseksi järjes-

töksi 1889. Periaatteet on julkilausuttu F. W.
Lönnheckin kirjoittamassa kirjasessa „De fri-

kyrkliges program", jonka liikkeeseen liittyneet

yhteisessä kokouksessa hyväksyivät. Periaatteessa
vaaditaan valtion ja kirkon täydellistä eroa.

Englannin kongregatsionalistien esimerkin mu-
kaan jätetään jokaiselle yksityiselle seurakun-
nalle oikeus kenenkään sekaantumatta järjestää

omat asiansa. Opin ohjeena on ainoastaan Raa-
mattu ja apostolinen uskontunnustus. Kansan-
kirkosta ei kuitenkaan erottu eri kirkkokunnaksi,
vaan tahdotaan eri piirinä sen sisällä toimia
uskonelämän elvyttämiseksi ja seurakuntaelämän
uudistamiseksi. Sitä varten harjoitetaan sangen
laajalle ulottuvaa saarnatoimintaa, julkaistaan
lehtiä ja hengellistä kirjallisuutta y. m. Usko-
vaiset liittyvät yhteen seurakuntiin, jotka kes-

kuudessaan viettävät Herran ehtoollista ja har-

joittavat keskinäistä kuria j. n. e. — Yhteisiä
asioita hoitaa keskuskomitea, jonka seurakuntain
edustajat vuosikokouksessaan valitsevat. Saar-
naajia valmistetaan erityisessä saarnaajakoulussa.
äänenkannattajia: „Suomen viikkolehti" ja

..Evangeliskt veekoblad". Vapaakirkollisia seura-
kuntia oli 1915 kaikkiaan 66, ja niissä jäseniä
2,092. Niiden yhteydessä toimii verrattain vir-

keä nuorisojärjestö ,,Christian Endeavour" (2,064
jäsentä) sekä pyhäkouluja (joissa on 3,064 oppi-
lasta). — Pakanalähetystyöhön S. v. 1.

ryhtyi 1890, jolloin neiti Agnes Meijer (k. 1897)
lähetettiin Kiinaan. Kiinassa työskennellään

yhteydessä Kiinan sisämaalähetyksen kanssa
Kiangsin maakunnassa, jossa on kaksi lähetys-

asemaa, 6 suomalaista lähettiä (naisia), ja 121
kastettua. Intiassa työskentelee S. v. L:n lähet-

tejä skandinaavisen allianssilähetyksen yhtey-

dessä Himalajan etelärinteillä olevassa Sikki-

min pikkuvaltiossa v:sta 1895 alkaen. Kahdella
asemalla on 1 mies- ja 4 naislähettiä sekä muu-
tamia kymmeniä käännynnäisiä.

[E. Landell, „Den frikyrkliga rörelsen i Fin-
land" (1909); A. Mäkinen, ,,Vapaakirkollinen
liike Suomessa", I (1911), sama, „Ebenezer eli

lyhyt silmäys Suomen vapaan Kiinan lähetyksen
syntyyn ja kehitykseen" (1906) ; „Suomen vapaan
lähetyksen vuosikertomukset".] Xl. P.

Suomenvedenpohja, Viipurinlahden äärimäi-
nen perukka, ks. V i i p u r i n 1 a h t i.

Suonien vientiyhdistys, per. 17 p. tammik.
1891. S. v:n tarkoituksena oli edistää kotimais-

ten luonnon- ja teollisuustuotteiden myyntiä kei-

sarikuntaan ja ulkomaille. Sääntöjensä mukaan
yhdistyksen piti, paitsi kotimaan eri paikkakun-
nilla toimivia asiamiehiä, hankkia julkisia asia-

miehiä ja kirjeenvaihtajia ulkomailla, järjestää

Helsinkiin ulkomailla kaupaksikäyvistä tava-

roista vientivarasto I. siis jonkunlainen kauppa-
museo, pitää huolta vientiluettelojen laatimisesta

ja toimia kauppatietojen antajana jäsenilleen.

Johtokunnan ohella toimi yhdistyksen asiain hoi-

dossa erityinen palkattu toimitusjohtaja ja jäsen-

maksujen lisäksi yhdistys sai vuotuista valtion-

apua.

Valitettavasti S. v. jäi ylen lyhytikäiseksi, eikä

sen suureksi suunniteltua tarkoitusperää saavu-

tettu. Nähtävästi sillä ei vielä ollut riittäviä

edellytyksiä meidän liikeoloissamme. V. 1896
yhdistys lopullisesti hajoitettiin.

Yhdistyksen aikaansaannoksista ovat mainitta-
vat sen järjestämät yleiset kokoukset tärkeiden
Iiikekysymysten, kuten voinviennin edistämisen ja

talviliikenteen järjestämisen pohtimiseksi, erinäi-

set hallitukselle tehdyt esitykset, jotka koskivat

kauppasopimusta Espanjan kanssa, voin ja riis

tan kuljetusta y. m., sekä pari yhdistyksen anta-

maa matkarahaa. Pysyvimpänä muistona yhdis-

tyksen toiminnasta on rahasto, joka 1913 jätet-

tiin Suomen kauppavaltuuston keskusvaliokun-
nalle ja jonka korot keskusvaliokunta saa jakaa
„stipendeinä ulkomailla opiskelua varten nuo-

remmille henkilöille, jotka ovat antautuneet liike-

alalle tai aikoen antautua tälle alalle harjoitta-

neet opinnoita sitä varten". V:n 1915 lopussa

tämä S. v:n rahasto oli n. 47,000 mk. K. J.

Suonien voimistelu- ja urheiluliitto ks.

Voimistelu- ja urheilujärjestöt.
Suomen yhdyspankki ks. Pankki, palsta

180.

Suonien yksityiskoulujen eläkerahasto pe-

rustettiin ensimäisessä yksityiskoulunopettajien

yleisessä kokouksessa kesäk. 1893; säännöt

senaatti vahvisti 21 p. jouluk. 1893, jonka jäl-

keen rahaston toiminta alkoi 1894. V:sta 1910

rahastolla on ollut vuotuinen valtioapu, joka

tekee 50 % edellisenä v. maksetuista vuosimak-

suista. S. y. e:n rahastot olivat v:n 1915 lopussa

Smk. 344,493:88. Rahaston puheenjohtajana on

perustamisesta asti ollut August Ramsay.

Suomen yksityiskoulujen tietoarkisto pää-

tettiin perustettavaksi kolmannessa yksityis-
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koulunopett&jien yleisessä kokoukse s kesäk.

1909, Se sijaitsee Helsingissä ja Ben tarkoituk
^< •

i i:i on „koota ja Bäilyttää Suomen yksityis-

koulujen kehitystä ja toimintoa valaisevia tietoja

sekä menneiltä että nykyisiltä ajoilta", \ri
i toa

\ lläpidetään yksityiskoulujen vapaaehtoisesti suo-

rittamilla vuosimaksuilla (täysiluokkaiset kuulut

maksavat 10 mk., muut 5 mk.). Se on Suomen
yksityiskoulunopettajien j hdistyksen valvon mv n

alainen laitos.

Suomen yksityiskoulunopettajien yhdistys
perustettiin toisessa yksityiskoulunopettajien

yleisessä kokouksessa Helsingissä kesäk. 1906;

sen tarkoituksena on »valvoa Suomen yksityis

koulun etua. ja pedagoogista kehitystä ja toimia

läheisemmän yhteenliittymisen aikaansaamiseksi

sen opettajien keskuudessa". Yhdistyksen kes-

kushallinto on Helsingissä; paikallisyhdistyksiä

on eri seuduilla maata. Keskushallinnon puheen-

johtajina ovat toimineet A, R. Blomqvist ja

B. Estlander.
Suomen yleinen käsiteollisuusyhdistys

(ruotsiksi ,,Finlands allmänna slöjdförening")

perustettiin 1893, tavallaan jatkamaan edellisinä

katovuosina toimineen hätäapukeskuskomitean
työtä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

maamme taloudellista käsiteollisuutta. Tätä tar-

koitusta yhdistys on pyrkinyt toteuttamaan yllä-

pitämällä Helsingissä v:sta 1804 kotiteollisuus-

tuotteiden myymälää (suurin liikevaihto 62,558

mk. tiliv. *', 1910-11, tiliv. 1914-15 54,634 mk..

näytekutomoa sekä puuteollisuuden ammattikou-
lua (1895-1913); toimeenpanemalla eri kotiteolli-

suudeuhaarojen oppijaksoja, kotiteollisuuden opet-

tajain ja harjoittajani retkeilyjä, piirustus- ja

mallikilpailuja, koti teollisuustuotteiden näytte-

lyjä ja arpajaisia sekä yleisiä kotiteollisuus

kokouksia (1900 ja 1913); hankkimalla piirustuk-

sia ja malleja; järjestämällä pellavanviljelyksien
palkitsemista; julkaisemalla kotiteollisuutta kos-

kevia lentokirjasia; tekemällä aloitteen 1906-

08 toimineen valtion kotiteollisuuskomitean aset-

tamiseen j. n. e. Kauimman aikaa ja enimmin
on yhdistyksen asioiden johdossa, sen tarkoitus-

ten toteuttamiseksi vaikuttanut kunnallisneuvos
V. von Wright (1905-14). E. Bk.
Suomen yleinen lääkäriliitto Helsingissä pe-

rustettiin 28 p. helmik. 1910 piirilääkäri A. Th.
Ehrströmin aloitteesta. Liitto, jonka tarkoituk-

sena on liittää yhteen maamme lääkärit arvon-
mukaisen hengen ja hyvän toveruuden ylläpitä-

miseksi lääkärikunnassa sekä valvomaan ja edis-

tämään lääkärien yhteiskunnallisia ja taloudelli-

sia etuja, kokoontuu joka toinen vuosi syyskuussa
yleiseen kokoukseen. Siihen kuuluvat useimmat
suom. lääkärit; sen puheenjohtajana on toimi-

nut prof. Max Oker-BIom.
Suomen yleinen työnantajaliitto ks. Työ n-

antajain järjestöt.
Suometar, Helsingissä 1847-66 ilmestynyt sa-

nomalehti
;
perustajat P. Tikkanen. A. Ahlqvist,

D. E. D. Europseus, A. \Varelius; toimittajana oli

sittemmin myöskin B. Polfin. S. tarjosi rahvaalle

helppotajuista lukemista, antoi hyödyllisiä tie-

toja ja neuvoja, mutta ajoi samalla suomen kie-

len ja suomalaisuuden asiaa. Sen jatkaja v:sta

1869 „Uusi S."

Suomi on alkuansa ollut yksistään n. s. Var-
sinais-Suomen nimenä, niin osaksi vielä Agrico-

lallakin, samoin kuin myö i
""' nimitys Fin

1 a n il vanhimpina aikoina on juuri tätä maa-
kuntaa tarkoittanut. Vasta vähitellen sen nimi
laajeni merkitsemään koko Bitä maata, jonka kir-

kollisena ja valtiollisena keskuksena mainittu
maakunta ja sen pääkaupunki Turku oli. Kui
tenkaan ei vielä uuden ajan alussa Pohjanmaata
luettu Suo en kuuluvaksi vaan mainitaan usein

jonakin sen vastakohtana. S. on siis alueen ja

heimon nimenä vanhimmalla ajalla rinnastettava
muiden vanhojen heimo- ja maakuntanimitysten,
ii ien ja Karjalan, kanssa. K. G.

Suomi (myös Suomenmaa, etymologiasta

ks. S if o m e n kieli, ruots. Finland, ks. t.i.

suuriruhtinaskunta, Venäjän valtakuntaan kuu
luva valtio Pohjois-Euroopassa, Fennoskandiaksi

nimitetyn maantieteellisen alueen itäosassa, Poh
janlahden. Itämeren. Suomenlahden ja Laatokan
välissä; 377,426 km-', josta sisävesiä 44,286 km2

eli 11,7% (laskettu 1901-07; virallisen tilaston

niuk. 37;i. 004 km-, josta sisävesiä 40,464 km 2
,

10,8%. Streljbitskijn 1882 tekemien laskujen

muk. 374,802 km'-', josta sisävesiä 41,820 km!
.

Lukuihin sisältyy myös Suomen osuus Laatokkaa
8.014 km2

), 3.269,401 as. 11914). 9. s km2 :llä.

Asema ja rajat.

Hyvät, luonnonrajat Silla on vain osaksi län-

nissä, ja etelässä, jossa meret n. 1,000 km : n mat-
kalla rajoittavat S:ea. Muualla, n. 2.500 km:n
matkalla, raja kulkee osaksi metsien halki (enim-

mäkseen itäraja Venäjää vastaan) osaksi kansal-

lisuusrajoinakin tehottomia jokia myöten (man-

nerraja Ruotsia vastaan kulkee pitkin pituuttaan

Tornionjokea, sen lisäjokea Muonionjokea ja

tähän laskevaa Könkämäenoa myöten, Norjaa vas-

taan on pitkällä matkalla rajana Inarinjoki ja

Tenojoki, sekä Venäjää vastaan etelässä m. m.

Rajajoki). Mannerrajat ovatkin aikojen kuluessa

siirtyneet milloin S:n hyödyksi, milloin sen

vahingoksi. Pienin oli S:n alue uudella ajalla

Turun rauhan (1743) jälkeisenä aikana, jolloin

S:n maan pinta-ala oli n. 235.400 km2
. Sittem-

min S:n alue on kasvamistaan kasvanut, lukuun-
ottamatta 14 km2

: n laajuisen. Rajajoen suulla

olevan alueen liittämistä Venäjään 1864 (vrt.

Siestarjoki). Niinpä 1773 Turun ja Hernö-
sandin hiippakuntien välistä rajaa järjesteltäessä

S:een liitettiin Sodankylä. Kittilä, Utsjoki ja

Inari, yhteensä 46.979 km2
, Haminan rauhassa

1809 (rajasopimus 1810) lisäksi Ylitornio, Tur-

tola. Kolari, Alatornio, Karunki, Tornion kau-

punki. Muonionniska ja Enontekiö, yhteensä
18,180 km2

, 1811 S. sai takaisin Venäjän aikai-

semmissa sodissa valloittaman n. s. ..Vanhan S:n".

31,423 km2
, sekä lopuksi 1896-97 Suomen ja

Norjan välistä rajaa tarkistettaessa Inarinjärven
koillispuolelta 1.198 km 2 laajan alueen. Viimem.
rajansiirto ei kuitenkaan ulottanut S:n aluetta

Pohjois -Jäämereen, josta S:n erottaa paikoitellen

vain 12 kni:n levyinen Norjaan kuuluva maan-
kaistale. S:n pohjoisin kohta. Rajala Tenojoen
varrella, on 70° 60' poh j. lev., eteläisin, Hanko-
niemen eteläkärki. 59° 48' 39" pohj. lev., itäisin.

Unusjiirven rannalla. 32° 47' it. pit. Greemv., län-

tisin. Signilskärin kalliot Ahvenanmaan länsi-

puolella. 19° 30' it. pit. Greemv. S:n pituus poh-

joisesta etelään on siis n. 1,160 km ja mante-
reen suurin leveys idästä länteen liki 600 km,
pienin (Lapin pohjoispäätä lukuunottamatta)
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200 km (Oulun tienoilla). — S. jakaantuu van-

hastaan, osaksi heimojakoon perustuen, 9 maa
kuntaan, jotka kuitenkaan lopullisiin rajoi-

hinsa levenneinä eivät ole hyvfisti toisistaan

rajoittuvia maantieteellisiä kokonaisuuksia, vaik-

kakin maakuntain vanhat rintamaat alkuaan oli-

vat verraten selvästi toisistaan eristettyjä. Maa-
kunnat ovat: Uusimaa, Varsinais-
S u o m i, A h v e n a n m aa. S a t a k u n t a.

Häme, Savo. Karjala (joskus mainitaan
Käkisalmen Karjala erikseen), Pohjanmaa
ja Lappi (ks. n.).

S:n luonnon laadun määräävinä tekijöinä

ilmastollisten olojen ohella ovat ehkä suurem-

massa ja kouraantuntuvanimassa määrässä kuin
useimmissa muissa maissa S :n geologinen rakenne
ja sen myöhemmät kehitysvaiheet. Niistä johtuu

S: n merkillinen, suurin piirtein katsoen tasai-

nen, mutta yksityiskohdissaan mitä epätasaisin

pinnanmuodostus, sen tavaton järvirikkaus,

vesistöjen omituinen reittiluonto, maaperän ka-

ruus, havumetsäkasvillisuuden hyvät, mutta vil-

jelyn huonot edellytykset ,j. n. e., jotka kaikki
taas puolestaan ilmastollisten olojen myötävai-
kuttaessa määräävät asutuksen levenemisen laa-

dun ja ihmisen taloudellisen toiminnan edelly-

tykset suunnaten niiden kehityksen verraten

ahtaalle uralle. Monet näistä omituisuuksista
S :11a ovat yhteiset muiden Fennoskandian (ks. t.)

maiden kanssa, mutta se eroaa niistä kuitenkin
useassa oleellisessa kohdassa. — Seuraavassa luo-

daan lyhyt katsaus näihin geologisiin seikkoihin.

E. E. K.
Geologinen rakenne jn pinniin muodostus.
Geologiselta rakenteeltaan S. on

osa Fennoskandiaa, ja sillä on luonnolliset geo-

logiset rajat ainoastaan etelässä. Venäjän aluetta

vastaan. Silmäänpistävimpiä piirteitä maallemme
on. että kiinteä ja kova vuo r ip er ä 1. kallio

ja sitä suurimmalta osalta peittävä irtonainen
m a a p e r ä ovat jyrkästi toisistaan erotettavissa.

Tämä vastakohta, jollaista useimmissa muissa
maissa ei saata huomata, johtuu siitä, että meillä

on vuoriperässä paljastuneena maankuoren van-
himpia, aikoinaan syvällä olleita osia. kun taas

maaperä on muodostunut viimeisellä geologisella

kaudella. (S:n geologisesta kehityksestä ks.

Fennoskandia. .1 ä ä k a u s i. K v a r t ä ä r i-

k a u s i.l

S :n vuoriperä (ks. F e n n o s k a n d i a, Fenno-
skandian kartta) on kaikkein suurimmaksi osaksi

eruptiivisia ja kiteisliuskeisia vuorilajeja. Tämän
kiteisen kallioperustan rakennukseen
katsoen saatamme jaoittaa maan muutamiin
alueisiin, joilla kullakin on erikoisuutensa.
I. Eteläinen rannikkovyöhyke. Ahve-
nanmaalta Laatokan pohjoisrannikolle, ja Suo-
menlahdesta Hämeenlinnan ja Lahden tienoille,

osa s v e k o f e n n i a 1 a i s t a jaksoa
(ks. t.i. Vallitsevina vuorilajeina ovat graniitin
ja erilaisten liuskeiden seokset, n. s. migmatiitit ,

joissa enimmäkseen punertuva, usein pegmatiitti-
uiainen kalimaasälpärikas graniitti lävistää eri-

laisia gneissivuorilajeja. Siellä täällä on graniitti

tunkeumista vapaita liuskemuodostumia ; laajin
sellainen alue käy läpi Kemiön, Perniön ja
Kiskon pitäjien. Tässä ovat suurimpana osana
leptiitit iks. t.). joiden ohella on etenkin amfi
holiitteja sekä myös kalkkikiveä. Viimemainittu

on muuten yleistä koko vyöhykkeessä; useimmi-
ten sitä tavataan migmatiitt ien keskellä, mutta
kumminkin itse säästyneenä graniit I il unkeiimill a.

Yleisempiä kuin puhtaat liusken dostumal ovat

rannikkovyöhykkeessä pulit n at erupi iivivuorilaji-

massat. Näitä saatamme erottaa kolme tyyppiä:
1) 'larkoin rajoitettuina, useimmiten pyöreäh
köinä alueina esiintyvät graniitit, granodioriitit,

kvartsidioriitit, dioriitit. gabbrot ja peridotiititj

nämä ovat usein gneissimäisen liuskeisia, vieläpä

seuraavassa mainittavan graniittityypiu liivi tä

minä migmatiittisia ja esiintyvät läheisesti lius-

keiden yhteydessä (esim. mainitulla Kiskon-
Kemiön alueella) ollen iältään niitä nuorempia
Tähän kuuluu esim. Hyvinkään ga.bbro ja Rus-
kealan dioriitti. Kokoomuksen vaihtelevaisuus
massojen eri osissa on luonteenomaista. 2) Yli

koko alueen levinnyt kalimaasälpärikas graniitti,

joka juuri muodostaa migmatiittien lävistävän

aineksen, mutta siellä täällä myös esiintyy suu-

renlaisina tasalaatuisina massoina. Vuorilaji on
milloin tasarakeista, esim. Uudenkaupungin.
Hangon ja Antrean graniitti, milloin porfyyristä,

esim. Perniön ja Siuntion graniitti. Kokoomuk-
sen yhtäläisyys eri seuduissa on luonteenomaista
tähän kuuluville graniiteille, joita yhteisesti

nimitetään rannikkotyyppisiksi. 3) Alkuvuorta
nuoremmat rapakivivuorilajit, jotka kaikista
muista vuorilajeista riippumattomina jyrkästi

katkaisevat seosvyöhykettä, ks. Rapakivi-
vuorilajit. Geologisesti näihin kuuluvaksi
luetaan myös Suursaaren kvartsiporfyyri. Vii-

purin rapakivialueen pohjoispuolella olevan ja

siitä eristetyn Mäntyharjun-Jaalan rapakivi-

alueen ympärillä on diabaasia, gabbroa ja labra-

dorikiveä. Myös Ahvenanmaan rapakivialueella

tavataan diabaasia. Nämä vuorilajit kuuluvat
läheisesti rapakiven purkautumissarjaan ja ovat

jähmettyneet päävuorilajia aikaisemmin. Rapa-
kivivuorilajeja nuorempia taas ovat Uudenkau
pungin alueen pohjoispuolella laajana alueena

esiintyvä Satakunnan oliviinidiabaasi sekä Laa-
tokan alueen eteläpuolella esiintyvä Valamon ja

Mantsinsaaren diabaasi. Nämä vuorilajit ovat

kerrosjuonina tunkeutuneet alempana mainitta-

vaan jotunilaiseen hiekkakiveen. — TI. Eteläi-
nen K e s k i-S. Hämeenlinnan leveysasteelta

Näsijärven ja Päijänteen keskivaiheille sekä Sai-

maasta idässä Pohjanlahteen lännessä, eroaa ran-

nikkovyöhykkeestä siinä, että liuske- ja eruptiivi-

alueet ovat selvemmin toisistaan erillään. Jotkut

liuskealueet ovat. graniitin läpitunkemia, toiset

erittäin hyvin säilyneitä. Huomattavimmat oval

Kaivolan-Tammelan uraliittiporfy Hittialue ja

Tampereen sekä Karkun, Lavian ja Kankein
pään liuskemuodostumat. Pääosana näissä oval

vulkaanisista vuorilajeista syntynee! liuskeet

mutta myös on paljon sellaisia, joiden

rakenne että kokoomus todistavat sedimenttistä

alkuperää, esim. fylliittejä ja konglomeraatteja.

Kalkkikiveä ei ole, kvartsiini on hyvin harvi

naista — tunnetuin esiintymä on Tiirismaa

lähellä Lahtea. Näitä liuskeita nimitetä :i n yhtei

sest i b o t h n i a 1 a i s e k s i mu o d o s t u

maksi iks. t.l. — Puheenaolevan vyöhykkeen
suurimman osan muodostavat erillisinä alueina

esiintyvät, kokoomukseltaan graniitista perido

tiittiin vaihtelevat eruptiivivuorilajit. Suuriin

paua osana niissä ovat granodioriitit ja kvartsi-
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dioriitit, jotavastoin oikeat graniitit ovat niu-

kasti edustetut. Kuten rannikkovyöhykkeessä,
ovat, nämä vuorilajit täälläkin usein gneissimäi

siä. Tyypillisiä alueita on esim. Humppilassa,
Urjalassa ja Hämeenlinnan ympäristössä. ,,Ran-

nikkotyyppiset" graniitit ovat täiillii jokseenkin

harvinaisia. Sensijaan on Tampereen alueen

eteläpuolella useita laajoja alueita karkearakeista
porfyyristä graniittia, esim. Lavialla ja Orih-

vedellä. Tämäkin on monin seuduin gneissiyty-

nyttä. Vuorilajien ikäjärjestys on tällä alueella

samoinkuin rannikkovyöhykkeessä se, että Hus
keet ovat vanhimmat, sitten granodioriitit y. m.,

ja nuorimpia oval oikeat graniitit. (Muist.

Fennoskandia artikkelissa ja kartassa on esitetty

sen kirjoittamisaikana vallalla ollut käsitys, että

bothnialaiset muodostumat olisivat vanhemmat
kuin niiden eteläpuolella esiintyvät eruptiivi-

vuorilajit, ja puhutaan postbotnnialaisista ja

prebothnialaisista graniiteista. Sittemmin on
todistettu, että myös vanhempina pidetyt granii-

tit lävistävät rajoilla liuskeita ja ovat siis todella

nuorempia.) — III. Keski-S:n graniitti-
a 1 u e, edellisen pohjoispuolella on pääasiallisesti

rakentunut sekä kokoomukseltaan että rakenteel-

taan vaihtelevista graniiteista, jotka monin pai-

koin muuntuvat granodioriitiksi j. n. e. Myös
vähäisiä liuskemuodostumia on graniitin sisässä.

- IV. Pohjanmaa Kristiinankaupungin tie-

noilta Oulun ja Oulujärven seuduille on vuori-

perän rakennukseen katsoen suurin piirtein

samanlaista kuin eteläinen Keski-S. Ylivieskassa,

Kälviällä, Vetelissä y. m. pitäjissä on liuske-

muodostumia, jotka muistuttavat Tampereen seu-

dun liuskeita, ollen kumminkin miltei yksin-

omaan vulkaanisia alkuperältään. Simsiönvuori
Lapualla on kvartsiittia. - - V. Savon pää-

osa Mikkelin ja Savonlinnan tienoilta Oulujär-
veen on suurimmaksi osaksi migmatiittialuetta.

minkä ohella on laajalti graniittigneissiä. Suu-
rin, jotenkin yhtenäinen liuskealue (Fennoskan-
dian kartassa merkitty laatokkalaiseksi) on
Juvan, Haukivuoren ja Pieksämäen pitäjissä.

Tämän muodostavat erilaiset gneissit, ja joukossa
on myös kalkkikiveä. — VI. Itä- ja Pohjois-
S:n liuskealueiden vuorilajit muodostavat
yhtenäisen ryhmän, joka oleellisesti eroaa tähän
asti mainituista alkuvuoren liuskemuodostumista
ja on iältään niitä nuorempi. (Liuskevyöhykkeen
eteläosassa esiintyvän n. s. laatokkalaisen muo-
dostuman ikäsuhde lännempänä esiintyviin

liuskemuodostumiin on epävarma.'; Ryhmä jae-

taan geologisesti laatok k alaiseen, kale-
valaiseen ja jatulilaiseen muodos-
tumaan (ks. n.). Näiden väliset rajat ovat
kuitenkin luonnossa varsin epäselvät, kaikkiin
kuuluu kokoomukseltaan ja synnyltään saman-
laisia vuorilajeja, ja ne esiintyvät toistensa

yhteydessä. Erilaisuudet johtuvat erilaisesta

metamorfismin asteesta. — Laatokan pohjoisran-

nikolta alkaen liuskevyöhyke ulottuu yhtäjaksoi-

sena Nilsiään ja Rautavaaraan, rajoittuen idässä

suureen graniittigneissi-alueeseen ja lännessä Sa-

von migmatiitteihin. Pitkin alueen itäreunaa
käy miltei yhtäjaksoinen vyöhyke hiekkakivi-

mäistä kvartsiittia, jonka länsipuolella seuraa

kiilleliusketta ja fylliittiä sekä näiden keralla

erittäin vaihtelevia liuskeita, kuten kvartsiittia,

dolomiittista kalkkikiveä, oliviini- ja serpentiini

kiveä, vuolukiveä sekä uraliitt idiahaasia ja amfi-

boliittia (1. metabasiittia) . Hyvin yleistä onkon-
glomeraattiliuske, jossa on palloina usein graniit
lia, ja liuskeiden rajoilla graniittia vastaan on
usein graniitin rapautumisaineksisla muodostu-
neita n. s. pohjaliuskeita. Tällaiset seikat todis

lavat, eitä graniitti noiden sittemmin liuskeiksi

muuttuneiden sedimenttien muodostumisen ai-

kana on ollut, maanpinnassa paljastuneena. Nuo
samat, Itä S: n liuskeita vanhemmat graniitit

lännempänä vuorostaan lävistävät muita alku-

vuoren liuskeita. Rautavaarassa keskeytyvä
liuskevyöhyke ilmestyy uudelleen Sotkamossa ja

jatkuu Oulujärven itäpuolitse Pudasjärvelle. Vuo-
rilajit ovat samoja kuin Karjalassa; kvartsiitti

on runsaimpana osana. Liuskemuodostumau ym
parilla on sitä nuorempia, n. s. postkalevalai-ia

graniitteja, jotka paikoin, esim. Pudasjärvellä,

muodostavat liuskeiden kanssa oikeita migma
tiitteja samalla kuin niihin kuuluvissa konglome-
raateissa on palloina vanhempaa graniittia

Samoin on asianlaita päävyöhykkeestä haarautu
valla UtajärvenKiimingin liuskealueella. Pää
vyöhyke kääntyy Pudasjärveltä koilliseen Kuu
samoon, missä se on suuresti laajentunut. Kvart-
siitit muodostavat yhä pääosan. Täältä liuske-

vyöhyke jatkuu luoteiseen suuntaan läpi koko
S:n Lapin. Kvartsiittia on enimmän vyöhykkeen
lounaisreunalla; paljon suurempia alueita muo-
dostavat Lapissa ämfiboliitit. Pääliuskejakson
länsipuolella ja siitä eristettynä on Kemin-Rova
niemen liuskealue. Vuorilajit ovat täällä hyvin
samanlaatuisia kuin vyöhykkeen etelhisemmissä
osissa. Kvartsiitit ovat vallitsevina, ja kalkki-

kiveä on runsaasti. Tämän alueen sekä Kuusa-
mon ja Lapin liuskejakson välisen laajan alan

vuoriperä on nuorempaa graniittia, jossa siellä

täällä on migmatiittisia liuskesulkeumia. Kemin
ja Kiimingin liuskealueiden välillä taas on lius-

keita vanhempaa graniittia. — VII. Itä-S:n
graniittigneissi muodostaa liuskevyöhyk-
keen itäpuolisen Raja-Karjalan vuoriperän. Asul-

taan vaihtelevan graniittigneissin keskessä on
lukuisia graniittimassoja ja myös liuskemuodos-
tumia,, huomattavin Suojärvellä. Myös pohjoisem-
pana, aina Lappiin saakka, on liuskevyöhykkeen
itäpuolella graniittigneissialueita. Tämä vuori-

laji on vanhempaa kuin Itä- ja Pohjois-S:n lius-

keet. Kuusamossa on graniittigneissialueella ijo-

liitista (ks. t.l muodostunut Iivaara. ja Pyhässä-

kurussa Kuolajärvellä kankriniittisyeniittiä.

Nämä vuorilajit ovat ympäristön vuoriperää pal-

jon nuoremmat ja ovat sukua Kuollan niemi-

maan nefeliinisyeniiteille. — VIII. Lapin gra-
nit 1 i i 1 1 i 1. leptyniitti muodostaa laajan alueen

Inarissa.

S:n vuoriperä on, mikäli nykyään tunnetaan.

köyhä malmeista ja muista hyödylli-
sistä kivennäisistä. Tunnetut malmi-
esiintymät ovat tosin verraten lukuisia, etenkin

eteläisessä rannikkovyöhykkeessä, mutta pieniä,

ja malmit ovat useimmiten köyhiä. Yleisintä on

magneettinen rautamalmi (ks. Magnetiitti
ja Titaanirautamalmi). Vaskikii-
sua (ks. t.) on runsaimmin saatu Orijärven
(ks. t.) kaivoksesta. Tämän lähellä olevasta Iili-

järven louhoksesta on myös löydetty kultaa. Toi-

nen vanha vaskikaivos, Pitkäranta (ks. t.),

on vasken ja, lyijyn lisäksi tuottanut tinaa (ks.



509 Suomi (Geologinen rakenne ja pinnanmuodostus) 510

K a s s i t e r i i 1 1 i). Lyijymalmia (ks. G a 1 e-

niitti) ja sinkkimalmia (ks. s f aler iitti)
(avataan viiliissii määrin monin paikoin. Etelä

S:n malmiesiintymistä on tiiliä haavaa työn alai-

sena ainoastaan Aijalan pieni lyijykaivos Kis

kossa. Itli- ja Pokjois-Sm liuskevyöhykkeessä

ovat varsinkin vaskikiisuesiintymät lukuisia,

useimmiten metabasiitteja lävistävissä kvartsi-

juonissa, esim. Kontiolahdella, Enossa ja Kuusi
mossa. Toisenlainen on O u t o k u m m u n (ks. t.i

vaskimalmiesiintymä, Suomen tähän asti suurin

malmilöytö. Lapin grauuliittialueella on kullan

piloisia kvartsijuonia, jotka kumminkin keskim.

sisältävät vain pari kolme g kultaa tonnia kohti,

eivätkä ole louhimisen arvoisia. Tuottavampi
on sensijaan kullanhuuhdonta jokisorasta (ks.

Ivalojoki). — Muista vuoriperän tuotteista

tärkein on kalkkikivi (ks. t.), jota kalkin-

polttoon kelpaavana tavataan runsaimmin eteläi-

sessä rannikkovyöhykkeessä. Tärkeimmät louhi-

mot ovat Korpoossa, Paraisissa, Sauvossa, Vestau-
tjärdissä, Kemiössä, Finnbyssä, Lohjalla, Pusu
lassa, Kiikalassa, Vihdissä, Lappeenrannassa ja

Antreassa. Savossa on muutamia käyttökelpoisia

kalkkikiviesiintymiä, esim. Kerimäellä, Vehmer-
salmella ja Virtasalmella sekä Mikkelin pitäjässä.

Pohjanmaalla on Alajärvellä melkoisia kalkki-

kivivarastoja. Itä- ja Pohjois-S:n liuskealueilla

kalkkikivi on hyvin yleistä, mutta dolomiitin-

pitoisuutensa takia se ei ole saanut suurta käytän-
töä. Suuria louhoksia on Ruskealassa, missä kalkki-

kiveä myös on louhittu rakennusaineeksi. Kovista,

rakennusaineeksi käytetyistä kivilajeista on
graniitti (ks. t.) tärkein. Eräitä tummia
kivilajeja louhitaan Hyvinkäällä (gabbroa) ja

Kuskealassa (dioriittia y. m.). Juuan Nunnan-
lahdella louhitaan vuolukiveä. Etelä-S:n ja Keski-

S:n pcgmatiittijuonista on jonkun verran lou-

hittu kvartsia (ks. t.) ja m a a s ä 1 p ä ä

(ks. t.|. Muutamin paikoin Hämeessä, etenkin

Längelmäeltä, valmistetaan fylliittivuorilajista

kovasimia.

Kiteistä vuoriperää nuoremmista e s i k v a r-

täärisistä sedimenttimuodostu-
m i s t a on maassamme säilynyt hyvin vähän.
Laajimmalle levinnyt on jotunilainen hiekkakivi
i ks. Jotunilaiset muodostumat), jota

kiinteänä tavataan Kokemäenjoen alajuoksun
' läpuolella ja joka irtolohkareina on yleinen

koko Louuais-S :ssa sekä Laatokan länsiranni-

kolla, ollen todennäköisesti kiinteänä Laatokan
pohjalla. Muutamin paikoin Karjalan-kannaksella
tavataan kambrista savea jatkona Venäjän puo-
lella esiintyville kambrikerrostumille. Saltvikissä

Ahvenanmaalla, Tvärminnen saaristossa ja

Vestanfjärdissä on löydetty kambrista hiekka-
kiveä kallion raoista ja onteloista. Kambrista
<:i todennäköisesti myös Lauhavuoren hiekkakivi
Isollajoella sekä Vahankajärven seudussa Karstu-
lassa irtolohkareina yleinen hiekkakivi. Kaikki
mainitut esiintymät ovat jätteitä muinoin laajalle

levinneistä kerrostumista. Näiden geologinen mer-
kitys selviää kun tiedämme, että vanhemmassa
vuoriperässä on yksinomaan kiteisiä liuskeita ja

eruptiivisia syvävuorilajeja. Liuskeiden muodostu-
minen edellyttää vuorenpoimuttumista; on siis

muinoin täytynyt näillä seuduin olla korkeita
vuorijonoja. Nyt maanpinnassa olevien syvävuori
lajien asu todistaa puolestaan, että ne ovat jäh-

mettyneet ehkäpä tuhansien metrien Byvyydi ä.

Suunnattomia vuorimassoja on siis kulutus hävit-

tänyt, lliekkakivikerrostuniain esiintyminen to-

distaa, että tämä oli suurimmaksi osaksi tapah-

tunut jo ennen paleozooisen ajan alkua ja että

vuoriperän pinta jo silloin oli miltei tasainen
(peneplaani). Suomenlahden eteläpuolella, on laa-

joja paleozooisia kerrostumia, joiden asento viet-

tää loivasti etelään ja kaakkoon. Kerrossarja on
täydellinen Sisä- Venäjällä, mutta mitä läheni

miiksi Fennoskandian rajaa tullaan, sitä useam-
pia systeemejä nuorimmista vanhempiin puuttuu,
ja Viron törmässä ou paljastuneina vanhimpia
paleozooisia kambrikerroksia. Syväkaivausten
perusteella tiedetään näiden alla olevan saman-
laista alkuvuorta kuin Sissakin. Kun nyt vielä

Etelä-Srssa on kallionhalkeamissa säilyneitä,

kambrihiekkakiven jäännöksiä, niin on ilmeistä,

että nuo kerrostumat ovat kerran olleet täällä

kin laajalle levinneitä. Niiden häviämiseen on
ollut syynä Fennoskandian alueen uusi kohoami-
nen siluurikauden jälkeen. Tertiäärikaudella.

ennen jääkautta, maa oli taaskin peneplaaniksi
tasoittuneena; vanha esikambrinen alkuvuoren
pinta oli uudelleen paljastunut, mutta Etelä-S:ssa
ainoastaan samalle tasolle, mikä oli ollut maan-
pintana jo paleozooisen ajan alussa. Pohjois-

S:ssa on myöhempi kulutus mahdollisesti ollut

suurempi. Tertiäärikaudella, joka koko maapal-
lolla oli suurien maankuoren häiriöiden aika,

syntyi meidänkin maamme vuoriperään lukuisia

siirroksia ja repeämiä. Kulutus kumminkin uudel-

leen tasoitti epätasaisuudet niin, ettei niistä ole

jälkiä maan nykyisissä pinnan muodoissa. Mutta
kun sitten jääkaudella mannerjäätikkö liikkui yli

maan, niin se koversi syvemmälle vuoriperän
rikkonaiset murroskohdat ja jätti ehyemmät kal-

liot kohoaviksi. Suurin osa järvistämme täyttää
näin syntyneitä kallionsyvennyksiä. Näin on
maamme saanut nykyiset, yksityiskohdiltaan epä-

tasaiset, mutta suurin piirtein katsoen tasaiset

pinnanmuotonsa. Useimmissa seuduissa saattaa

kukkuloiden ja mäkien yhteisessä yläpinnassa
vielä huomata tuon vanhan peneplaauin, joka
maankohoamisen vaikutuksesta on vähän kalteva,

sukeltaen ulkosaaristojen matalissa kareissa

merenpinnan alta ja siitä vähitellen kohoten sisä-

maahan päin.

Tälle kallionpinnalle kasaantuivat sitten jää-

kautiset ja sen jälkeiset kerrostumat, maa-
lajit. Moreeni ja vierinkivisora peittilvät kal-

liota katkonaisesti ja epätasaisesti, joten niiden

muodostuminen lisäsi maan epätasaisuutta, savi-

kerrostumat taas täyttivät laaksoja ja tasoittivat

maanpintaa.
Maalajeista yleisin ja kaikkialle levinnyt on

mannerjäätikön kasaama moreenisora (ks. Mo-
reeni), joka irtonaisista muodostuksista on
alinna, säännöllisesti kallion päällä. Hyvin
yleistä on myös mannerjäätikön sulamisaikana

syntynyt, harjuina esiintyvä vierinkivisora (ks.

•Jääkausi) ja hiekka. Harjumuodostuksista
orografisesti tärkeimmät ovat Iso- ja Pieni Sal-

pausselkä nimiset reunamoreenit (ks. Salpaus-
selkä). Kaikissa niissä osissa maata, jotka jää-

kauden päättyessä olivat meren peittämillä, on

soran päällä alanteissa kerrallista jäämeren
: savea, ja alemmissa rannikkoseuduissa lisäksi sen

päällä jääkaudenjälkeistä savea (ylempi ja alempi
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peltosa\ i ks. k \ a rtäärisj sl e e m i Laa
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i ii 1 1 1 .
1 1 , Mii. m. n oval Pohjanmaan tasangolle

ja Btelä-S:ssa Salpausselän eteläpuolella. Nämä
alueet oval samalla järvistä paljon köyhemmät
kum BisJunaa, nuki ssikka juuri jchtuu siit i, että

savi on täyttänyt useimmat kalliosyvennykset.

Vielä nuorempia muodostuksia ovat Pohjanmaan
ja Karjalan-kannaksen rannikoiden lento hiekka

kentät ja kaikkialla yleiset turvesuot (ks. Suo).
[„Suomen kartasto" [1910); vV. Ramsay, Geo
logian perusteet" (1909); P. Eskola, ,,Geologian

alkeet" (1911). Suomen alkuvuoren eri alueita

kuvaavista t utkimusjulkaisuista mainittavimpia

ovat: J. J. Sederholm, „Berggrunden i södra

Finland" (Fennia IV. 1893), BekS seuraavat, sar-

jassa ..Bulletin de la ('uniini ii Sologique de

Finlande" ilmestyneet: .). J. Sederholm, „ttber

eine archaische Sedimentformation im stldwest

liehen Finland" (1899); Benj. Frosterus, „Berg
byggnaden i sydöstra Finland" (1902) ; Otto Tril-

stedt, „Die Erzlagerstätten von Pitkäranta am
Ladoga-see" (1907); J. J. Sederholm, „Om gra

ui* och gneis" (1907); Pentti Eskola, ..On the

petrology of the Orijärvi region in southwestern
Finland" (1914) ; Eero Mäkinen, „öfversikt av

de prekambriska bildningarna i mellersta Öster-

botten" (1916). Kvartäärigeologiaa ja pinnan-

muotoja käsittelevät (sama julkaisusarja): Hugo
Borghell, ..Bidrag tili kännedomen om Södra Fin-

lands kvartiiia niväförändringar" (1896); V.

Tanner, ..Studier öfver kvartärsystemet i Fenno-
skandiaa nordliga delar" (I ja II 1907, ITI 1915) ;

W. W. YYilkinan. ..Kvartära niväiörändringar i

östra Finland" (1912); J. J. Sederholm, „Wei
tere Mitteilungen (iber Bruchspalten" (1913) ;

Julius Ailio, ,,Die geographisetie Entwicklung des

Ladogasees" (1915). Yksityiskohtaisimmat tie-

dot S:n vuoriperästä ja maaperästä ovat saata

vissa Geologisen toimiston toimittamien geolo-

gisten karttalehtien selityksistä).] P. E.

S: n pinnanmuodostuksen erikois-

ominaisuuden (yksityiskohtien suuri epätasaisuus

kokonaisuuden osoittaessa verraten vähäisiä kor-

keusvaihteluja) syyt selviävät pääpiirteissään

Ylläolevasta geologisesta katsauksesta. Riippuen
maan suuruuteen nähden tosin verraten pienistä

korkeusvaihteluista sekä maan eriaikaisesta

merestä kohoamisista, ei maanpinnan muotoilu

kuitenkaan, pääpiirteiden suuresta yhdenmukai-
suudesta huolimatta, ole kaikkialla samanlainen;
näitä seikkoja silmälläpitäen voidaan pinnanmuo-
dostuksessa erottaa kolme pääaluetta: ranta-
maa, keskusylänkö ja kantamaa.
Rantamaa h a n luetaan viimeksi merestä

noussut, laajalti savikerrosten peittämä, v irraten

tasainen ja alava, muutamia harvoja poikkeuksia
lukuunottamatta. vain sisäosissaan, keskus-

ylängön rajoilla nousten yli 100 m yi. merenp..

Pohjanlahden, Itämeren, Suomenlahden ja Laa-
tokan rantoja n. 30-140 km:n leveydeltä reunus-

tava tasankoalue. Rantamaassa voidaan (Seder

liolmin mukaan) erottaa seuraavat alaosat : Poh-

jois- ja Keski-Pohjanmaan rantamaa (tasaisten

jokilaaksojen välissä matalahkoja, kohtisuoraan
rantaa kohden kulkevia karuja selänteitä). Etelä

Pohjanmaan rantamaa (S:n laajimmat, katkea-

mattomat tasangot, joiden itäosissa kohoavista
yksinäisistä vuorenkukkuloista mainittakoon
130 m korkea Simsiönvuori Lapualla ja 120 m

a Pyhävuori Karijoella), Satakunnan ja
Vai sinai- MlnliM n laulamaa Itlli.i -i pienii! VUO-

rentapaisia kukkuloita). Lohjan alue Lohjanselan
a Salpausselän \aii-.-ä (epätasaisuutensa ja

järvirikkautensa puolesta sitä voidaan pitää

keskusylängön me d asti ulottuvana haarak
keena), Uudenmaan rantamaa (paljo epätasai

sempaa kuin Pohjanmaan rantamaa, varsinkin

itäosassa), Viipurin rapakivialueen rantamaa
[taajassa mäkiä ja kallioita), Karjalan-kannas
(verraten tasainen) ja Laatokan pohjoisrannikko
(hyvin epätasainen, useita korkeita vuoria, kuten
Pötsövaara, 190 m, Kirjavalahden pohjoispuo
lella) Bekfi sen koillisrannikko (alavampaa ja

la aisempaa). — Keskusylänkö on ranta

maan. Oulujärven tienoon ja Venäjän rajan
välissä; rantamaata vastaan sitä etelässä rajoit-

taa Salpausselkä, luoteessa ja osaksi lännessä

etupäässä vedenjakajana huomattava Suomenselkä
(vielä 1700-luvulla sitä nimitettiin Maanseläksi)

,

joka Oulujärven tienoilla kantamaasta haarau-
tuen kulkee lounaista suuntaa. Juuri keskus-

ylängön luonto on S:lle suurimmassa määrässä
tyypillinen. Alue on n. 100-150 m yi. merenp.
viettäen pohjoisesta käsin loivasti etelään päin

(Päijänteen reitissä Kivijärvi 131 m yi. merenp.,

Vesijärvi SI m yi. merenp., Saimaan vesistössä

Laakajärvi 158 m yi. merenp., Saimaa 76 m yi.

merenp.), tavattoman epätasaista ja järvirikasta.

Rantamaata ja kantamaata paljoa suuremman
järvirikkautensa vuoksi keskusylänköä nimite-

täänkin myös järviylängöksi. Keskusylängostä
n. 50-100 m kohoaa suuri joukko vuoria, jotka
osaksi kovemman aineksensa takia (kvartsiittia

y. m.) ovat. paremmin kuin ympäröivät alueet

säilyneet kuluttavilta voimilta; useat näistä vuo-

rista ovat kuuluisia näköalapaikkoja (Koli 336 m.
Puijo 234 m, Pisanmäki 270 m. Laajavuori 228 m.

Tiirismaa 223 m, joka on Et.elä-S:n eteläosan

korkein kohta). Alueen itä- ja keskiosissa keskus-

ylängön omituinen luonto on huippuunsa kehit-

tynyt. Erinomaisen tärkeitä tekijöitä maisema-
muodoissa, vielä suuremmassa määrässä kuin
muualla, ovat luoteesta kaakkoon kulkevat murto-
kivikukkulat ja selänteet, jotka tekevät maisemat
selvästi juovaisiksi. Vielä on huomattava, että

keskusylängön maisemien yksityiskohtiin vaikut

taa melkoisessa määrässä vuoriperän laatu, gra-

niitti kun yleensä kuluu pyöreämuotoiseksi kuk-
kulamaisemaksi, gneissi sitävastoin särmikkääm-
mäksi selännemaisemaksi. Keskusylängön vähä-

järvisemmässä länsiosassa voidaan erottaa muu-
tamia alaosastoja: Päijänteen pohjoispäästä luo-

teiseen päin ulottuu laaja n. s. Pohjois-Hämeeu
metsäseutu, Masijärven pohjoisosasta länteen Par-

kanon metsäseutu ja Vanajavedestä lounaiseen

Tammelan metsäseutu. — Kantamaahan
kuuluu koko Pohjois-S. Oulujärven ja Pielisjär-

ven tienoilta alkaen, lukuunottamatta Pohjois-

pohjanmaan rantamaata. Pohjoisessa (lukuun-

ottamatta Inarinjärven seutuja) kantamaa on
n. 300-500 m. muualla n. 200-300 m yi. merenp.
Sen pääosat ovat: Enontekiön Lappi, S:n luo-

teisin ja korkein osa, kuuluu pääasiallisesti

K. ilrnin vuoristoon Skandinaaviassa. Sen pohjois-

kärjessä, aivan Norjan rajalla on Halde, 1,353 m
yi. merenp., S:n korkein kohta. Etelämpänä
Muonion- ja Ounasjoen yläjuoksujen välissä on
Enontekiön Lappiin luettu Ounastunturin-Pallas-
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tunturin jylhä seutu (Taivaskero 820 m, Outtakka
7ii2 m yi. merenp.). Inarin Lapin korkeimmat
tunturit ovat Ailigas 029 m, Peldoaivi 570 m.

Hammastunturi 4 1 ;o m ja Saariselkä, jossa

Sokusti 744 m. Talkkunaoaivi 633 m yi. merenp.
Inarin Lapin etelärajana pidettävän Pohjois-
.lä.i meren -Pohjanlahden välisen veden jakajan

eteläpuolella on S:n Lapin pääosa, laaja, suu-

rimmaksi osaksi n. 150-250 m yi. merenp. kohoava
ylänköseutu. Sen tärkeimmät vuoret ovat Pyhä-
tunturi, 526 m yi. merenp. ja Sallatunturi.

645 m yi, merenp. Tunnettuja keskiyönauringos-
t .m n ovat Aavasaksa (222 m) ja Ounasvaara
121(1 m I , molemmat kaukana etelässä. Vielä ete-

lä iäksi, aivan rantamaalle, työntyy Kivalon
vuorenselänne (Tuiskukivalo 2f>0 m yi. merenp.).

Sallatunturin eteläpuolella alkaa kantamaan epä-

tasaisin ja järvirikkain seutu, Kuusamon alin',

jonka huomattavimmat kohdat ovat Nuorunen,
585 m yi. merenp. ja livaara, 459 m yi. merenp.
Kantamaan eteläisin osa, Oulujärven alue, on
myöskin tavattoman epätasainen; sen korkeimpia
vuoria ovat Paljakka (376 m), Oravivaara (362 m),

Naulavaara (355 m) sekä Vuokatti, tunnetuin
kaikista (351 m).
Rannikot kuvastavat yleensä mantereen

luontoa. Silpoutunein, lahti-, niemi- ja saaririk-

kain on, niinkuin odottaa sopiikin, Etel8-S:n
rannikko. Sen jäsentelyyn ovat, kuten geologi-

sesta katsauksesta selviää, huomattavassa mää-
rässä vaikuttaneet siirroshalkeamat. Paljoa

eheäinpi on tasaisen Pohjanmaan rannikko, jossa

kuitenkin yllättää verraten laaja saaristo Pohjan-
maan kaikkein tasaisimman osan edustalla.

Merenkurkun tienoilla. Etelä-S:n merensaarien
pinta-ala on 4,321 km2

, Pohjanmaan 769 km2
.

Rannikoista ja S:ea ympäröivistä meristä ks. tar-

kemmin Pohjanlahti, Itämeri, Suo-
menlahti, Laatokka, Ahvenanmaa ja

Varsinai s-S uomen saaristo.
Vesistöt.

S:n suunnaton vesirikkaus ei ole tasai-

si ^ti jakaantunut kautta maan. Maanmittaus-
hallituksessa suoritettujen laskujen mukaan sisä-

vesiä, on koko läänin alasta

Kikkelin läänissä. . 2a.cs% Vaasan läänissä . . 7.m°/
Viipurin „ . . 27.4a „ Uudenmaan ..... fi.s7 ,.

Kuopien „ . . 17.B? „ (lillun 5,6i „
Hämeen „ . . 16,72 ., Turun ja Porin lilan. 4,es ,,

Vesirikkaimpia ovat siis Sisä-S:n läänit, ne,

jotka käsittävät keskus- 1. järviylängön ja ran-

nikkolääneistäkin vesirikkaimmat seudut kuulu-
vat järviylänköon. Kantamaankin itä- ja poh-
joisosat ovat verraten vesirikkaita, jotavastoin
rantamaa on muuhun S:een verraten sangen vähä-
vesinen, sieltä kun vedet enimmäkseen esteetti!

iniisti. järviin kerääntymättä, pääsevät jokina
virtaamaan suoraan mereen. Vesistöjen luonnetta
silmälläpitäen rantamaata järvirikkaan keskus-
ylängön vastakohtana nimitetään jokialueeksi. —
Maan omituisesta pinnanmuodostuksesta johtuu
järvien merkillinen reittiluonne, niiden Bilpoutu-
neisuus ja saaririkkaus sekä niiden mataluus (vain

34 järven suurin syvyys yli 20 m ja vain 4 jär-

ven keskisyvyys yli 10 m; suurin mitattu syvyys,
Laatokkaa lukuunottamatta, on Paanajärvessä,
128 m, Päijänteen ollessa 93 m, Pääjärven 80 m
ja Saimaan 62 m) ja vedenjakajien epäselvyys

[jo bifurkatsioneja, esim. Lummem-Vesijako.
17 IX. Painettu >»/, 17.

Luoteis-Satakunnan sekava vesiverkko y. m.),

jota vielä lisää maan eri osien erilaisesta kohoa-
misesta johtuva uusien laskuväylien syntyminen
(ks. esim. Saimaa). Tärkein on vedenjakaja.

joka alkaen S:n luoteiskulmasta kulkee ensin

itäistä, siltin eteläistä pääsuuntaa, aluksi S:n
rajojen sisäpuolella, sitten S:n ja Venäjän rajalla

ja vihdoin siirtyy kokonaan Venäjän puolelle

samalla itiiä kohti kääntyen. Tämä vedenjakaja,

jonka itärajalla olevaa osaa nimitetään Maan-
seläksi, erottaa Pohjois-Jäämereen ja Itämereen
(Pohjanlahteen ja Suomenlahteen) virtaavat vedet

toisistaan. Siitä haarautuu Oulujärven vesistön

eteläpuolella lounaista kohden kulkeva veden-

jakaja, Suomenselkä, joka erottaa Merenkurkun
ja Oulun välillä Pohjanlahteen laskevan Pohjan-
maa n jokialueen ja keskusylängön järvialueen

eteläänpäin pyrkivistä vesistä. Muualla ranta-

maan jokialueen ja keskusylängön järvialueen

välillä ei ole mitään merkittävää, yhtenäistä

vedenjakajaa. Salpausselkäkään ei kykene estä-

mään Päijänteeseen ja Saimaaseen kerääntyneitä
vesiä murtamasta itselleen tietä Etelä-S:n ranta-

maan halki mereen. Vedenjakajat eri vesistöjen

välillä ovat, kuten sanottu, vielä epäselvempiä.

— Järvialueen vedet jakaantuvat kolmeen suu-

reen reittivesistööu, Vuoksen 1. Saimaan (vesi-

alue 60,073 km2
, josta vettä 20,8 %) idässä.

Kymijoen 1. Päijänteen (36,717 km 2
,

josta

vettä 20,4 %) keskellä ja Kokemäenjoen 1. Pyhä-
järven vesistöön (26,730 km2

) lännessä. Nel-

jäs suuri reittivesistö on keskusylängön ja kanta-
maan rajalla, Oulujoen 1. Oulujärven vesistö

(n. 23,000 km2
)

ja viides pienempi rantamaalla,
Mustionjoen 1. Lohjanjärven vesistö. Muutamat
Pohjois-Pohjanmaan joet ovat yläjuoksultaan
osaksi reittiluontoisia, jotavastoin Pohjois-Lapin
Inarinjärveen keskittyvältä vesistöltä se ominai-
suus puuttuu. — Jokialueen mahtavimmat joet

ovat kaikki Pohjois-Pohjanmaalla, jossa veden-

jakaja kulkee kaukana sisämaassa. Siellä onkin
(vain Saimaan-Vuoksen vesialuetta pienempi)
mahtavan Kemijoen vesialue (n. 50,000 km2

) ;

suuria virtoja ovat myös Tornionjoki (suureksi

osaksi kuitenkin Ruotsin puolella) ja Iijoki, pie-

nempiä Simojoki ja Kiiminginjoki. Keski- ja

Etelä-Pohjanmaalla vedenjakaja kulkee paljoa

lähempänä rannikkoa, jotenka sen joet (Siikajoki,

Pyhäjoki, Kalajoki, Vetelin- 1. Kokkolanjoki,
Ähtävänjoki, Lapuanjoki, Ilmajoki) eivät vedä
vertoja Pohjois-Pohjanmaan virroille, mutta ovat
kuitenkin taas pitempiä kuin useimmat Lounais-
ja Etelä-S:n verraten kapealle rantamaalle rajoi-

tetut joet (Karvianjoki, Eurajoki, Lapinjoki,

Aurajoki, Paimionjoki, Vantaanjoki, Porvoonjoki,
Summanjoki. Urpalanjoki, Hiitolanjoki, Jänis-

joki, Uuksunjoki ja Tulemanjoki). Järvistä ja

joista ks. lähemmin erikoiskirjoituksia. — Vaikka
maanpinnan kaltevuus on verraten vähäinen, on
vesistöissä kuitenkin virtapaikkoja ja koskia
taajassa. Se johtuu siitä, että vesistöjemme nuo-

ruus ja kallioperustan tavaton kovuus ovat estä-

neet jokia kuluttamasta ja tasoittamasta uomi-

ansa. Maanpinnan verraten vähäinen kaltevuus

taas vaikuttaa sen, että kosket ovat loivia ja

mataloita. Maamme suurimman kosken, Oulu-

joen Pyhäkosken voima keski veden aikana on
197,317 hevosv., ja putouskorkeus 57 m, mutta

akaantuu 20,000 m:n pituiselle taipaleelle.
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Kuulun luuli.m voima on 141,31 put.-

kork. is m ja pituus 1,300 m. Yleen H oval sei-

lai et kosket, joiden putouskorkeus on S ra, meillä

harvinaisia. Aniharvassa on varsinaisia pysty

suolia putouksia; huomattavin Kymijoen itäi

i haara a oleva Korkeakoski, jossa on 8 m
korkea pystysuora putous. Kaikkiaan S: sa (poh

joisimpia jokia lukuunottamatta) on I 142 sel-

laista koskea, joiden putous! oi on ainakin
n..-, m tai voima keskiveden vallitessa vallintansa

i0 hevo \.
; uiiden yhteinen voima lasketaan n

Z,s milj. hevosv:ksi (korkeanveden vallitessa yli

11 milj. hevosv.). Siitä tulee Vuoksen vesistöjen

osalle 691,000 hevosv. (suurimmat kosket: Imatra,

Räikkölänkoski fis.471, Rouhialankoski 57,409,

Tainionkoski 45,312, Vallinkoski 43,776, Linnan-

koski 39,936 hevosv.), Oulujoen 542,000 hevosv.

(Pyhäkoski, Niskakoski 99,840, Sotkakoski 25,752

ja Merikoski 24,267 hevosv.), Kemijoen 537,000

hevosv. (Petäjäkoski 61,088, Narkauskoski 55,139,

Juukoski 45.480, Valajankoski 41.047 hevosv.),

Kymijoen 304,000 hevosv. (Kuusankoski 38,000.

Anjalankoski 32,400, Voikankoski 20,400 hevosv.)

ja Kokemäenjoen vesistön osalle 230.000 hevosv.

(Nokiankoski 33,493, Tammerkoski 27,447, Harja-

vallankoski 21,997 hevosv. ). — Vesistöjen vesimää-

rän vaihtelu on melkoinen; suuri tulva-aika on
keväällä lumensulamisen aikana, pienempi loppu-

syksyllä syyssateiden jälkeen. Suuri erotus on

järvi- ja jokialueen vesistöjen vesimääränvaihte-
lussa. Järvialueella järvet toimivat suunnatto-

mina vesisäiliöinä, joista vesi vain hitaasti pää-
see poistumaan, jotavastoin jokialueella ei ole

juuri lainkaan tällaisia vesimäärän järjesteli-

jöitä; siilä suureksi osaksi johtuvat. Pohjanmaan
jokien tuhoisat ja laajat, mutia verraten lyhyt-

aikaiset tulvat. Niinpä virtaa sekissä

korkein- vallin-

tansa titnsil

Vuolcsessa (yläpäässä) 1,220 m 3 347 m8

Kymijoessa (Kalkkisten luona) .... 656 . 68 „
Vantaanjoessa 2f>7 .. 1 „
Kynmjoessa 450 ,. 2,7 „

Tulvien tuhojen vähentämiseksi on jo aikoja

sitten ryhdytty koskenperkauksiin ja järvenlas-

kuihin; suurimpia sellaisia töitä on 1910 aloi-

tettu Lapuanjoen perkaus, jonka on laskettu mak-
savan 4.400,000 mk. Huomattavimmat järven-

laskut ovat Päijänteen laskeminen l,s m (1825-

37), Puulaveden laskeminen l,s m (1S31-52) sekä
Vanajaveden (1857-62), Vuoksen (1856-57),

Sarvingin (1743), Suvannon (1818), Längelmä
veden (1830) ja Höytiäisen (1859) laskut (vrt.

Järvenlaskut). Osaksi ne eivät ole tapah-
tuneet etupäässä tulvanhaittojen poistamiseksi

vaan uusien viljelys ja heinämaiden hankkimi-
seksi. — Vesistöjen merkitystä teollisuudelle ja

liikenteelle käsitellään alempana teollisuuden ja

liikenteen yhteydessä. E. E. K.
Juuri liikenteen etuja silmälläpitäen ensimäi-

set varsinaiset vesistöjen tutkimukset aloitettiin

maassamme. V. 1799 perustettiin Johto-
kunta koskenperka uksien toimitta-
mista varten S:ssa (ks. Koskenper-
ka u s j o h t o k u n t a), joka toimi v:een 180S.

V. 1810 perustettiin tämä johtokunta uudelleen,

ja se sai avukseen 1821 S:n koskenperka us-
kunnan nimellä tunnetun, sotilaallista järjes

telyä olevan laitoksen, joka 1S37 järjestettiin

uudelleen ja sittemmin sai nimekseen Tie
ja v e s i k u 1 k u 1 a i t o s t e n i n 6 i n C

kunta. Näiden virastojen valvonnan alla toi-

mitellun useita järvenlaskuja, kuivaustöitä
koskenperkauksia, ja näitä varten toimitetui tut-

kimukset, joita säilytetään Tie- ja vesi-
r a I. ennusten ylihallituksen (ks. t.)

arkistossa, antoivat melko määrän Lisätietoja

maamme vesistöisiä. Järjestelmälliseen vesistöjen

tutkimiseen ryhdyttiin mainitun ylihallituksen
aloitteesta 1S97. Uuden pohjan saivat nämä tut-

kimukset 1908, jolloin erityinen II y il r o g r ii-

ii n r n toimisto perusteltiin (ks. Hydro-
grafia). |J. A. Palman, ..llydrologie" (Fen-

nia VII h). Komitean mietintö ,,(Mierschwem-

mungen in Finland in den Jahren 1898-1899"

(Fennia XIXt); E. G. Palman, „Äldre och nyare
sjöfälluingar och sjöfällningsförsök i Finland"
(Fennia, XX 7 ) ; „Lisiä S:n hydrografiaan.

1. Vuoksi" (1908); „Liite tie- ja vesirak. yli-

hallituksen kertomukseen" (1904); Max Alithan.

..Bidrag tili kännedom af Kymmene älf" (Fen-

nia XXVIIs); J. E. Rosberg, „S:n järvialue"

(Suomen kartasto 1910. 12); K. R. v. Wille-

brand, „Lisävesistöt" (Suomen kartasto 1910, 14) ;

.Jlydrogralinen toimisto", ,, Koskiluettelo" (Suo-

men kartasto 1910, 14) ; Edv. Blomi|vist, ..Lisiä

S:n hydrografiaan, II. Kymijoki ja sen vesistö"

(1911), sama, ..Hydrografisen toimiston vuosi-

kirja, I" (1912, ja II, 1915).J E. B.

Ilmasto.

Ilmaston luonne riippuu : 1) S :n pohjoisesta

asemasta, 2) sen asemasta kylmien mantereiden ja

lämpöisten merien välissä, 3) sen suhteesta ilma-

virtausten pääkeskuksiin, joka aiheuttaa lauhat

lounaistuulet, 4) sen ja sen rajaseutujen korkeus-

suhteista, varsinkin Skandinaavian vuoristosta,

sekä vihdoin 5) siirtyvien ilmanpaineminimien
pääreittien läheisyydestä. Vaikutuksiltaan vä-

häisiä ja verraten vähän tutkittuja ilmaston kan-

nalta katsoen ovat S:n järvet, metsät, suot y. m.
— S:n pohjoisesta asemasta 60°-70°:n
välillä pohj. lev. johtuu kesä- ja talvi-päivien
pituuden suuri vaihtelu ja auringon alhainen
asema taivaalla. Juhannuksena päivän pituus

etelärannikolla on lähes 19 tuntia ja auringon
korkeus puolipäivän aikaan 53", vastaavien luku-

jen pohjanperillä ollessa 24 tuntia ja 43°. Suun-
nilleen Kemin leveysasteelta pohjoiseen päin pais-

taa keskiyönaurinko, Utsjoella 73 vuorokauden
kestäessä. Siellä on taas päinvastoin talvella 51

vuorokauden kestäessä katkeamaton yö; Sodan-
kylässä vielä yksi vuorokausi on auringoton, jota-

vastoin etelässä lyhin päivä on 6 tuntia pitkä.

auringon puolipäivän aikaan noustessa 6°. Ilma-

kehästä johtuu lisäksi 1-3 tuntia ennen auringon-
nousua alkava ja yhtä kauan auringonlaskun jäl-

keen jatkuva hämärä, joka vielä enemmän pi-

dentää pohjolan päivää, niin että etelässä jo on

50, Utsjoella 127 valoisaa yötä, elleivät pilvet, ole

estämässä.

Samoinkuin valo. riippuu lämmön sätei-
lykin päivän pituudesta, auringon asemasta
taivaalla ja ilmakehän vaikutuksesta. Ellei ilmaa
olisi, saisi maamme auringosta v:n kuluessa ete-

lässä 57%, pohjoisessa 48% päiväntasaajan saa-

masta lämpömäärästä, kesäkuussa vieläpä 25%
enemmän. Ilmakehä kuitenkin heijastaa, hajoit-

taa ja imee suuren osan auringon säteilemästä
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lämmöstä, varsinkin taivaan ollessa pilvessä,

joten vain 25 !

"
,
auringonsäteistä tulee hyväk

semme. Tämä lämpö riittäisi v:ssa sulattamaan

m vahvan jääkerroksen. Ilmasta heijastuu

maahan melkoinen määrä lämpöä samoinkuin

valoakin; heijastumisen merkitys pohjolassa on
verrattavissa auringonlämpöön, ollen talvisaikaan

varmaan suhteellisesti suurempikin. Vihdoin on
mainittava alituinen, varsinkin yöllä ja talvella

huomattava lämmön säteily maanpinnasta ava-

ruuteen ja kylmempiin ilmakerroksiin.

Todellinen 1. f y y s i 1 1 i n e n ilmasto poik-

keaa kuitenkin suuresti ylläesitetyistä säteilysuh-

teista johtuvasta n. s. aurinko- (solaari-) il-

mastosta ivrt. Ilmanala). Tämän aiheut-

tavat ne ilmavirrat, jotka maamme yli kuljet-

tavat lämmintä ilmaa Pohjois-Atlantilta. Kaikki
valtameret ovat korkeilla leveysasteilla mante-
reita lämpöisemmät (varsinkin keskitalvella) ja

Pohjois-Atlantin veden lämpöä lisäävät vielä

atlanttilaiset merivirrat (kuten Golf-virta), jotka,

tuovat lämmintä vettä eteläisiltä meriltä. Keski-

määrin pintavesi Skotlannin rannikon ulkopuo-
lella on 9°C, ja Lofoten-saarten luona vielä 6°C
korkeampi normaalia. Tämä lämmin vesi läm-

mittää yläpuolella ja läheisyydessä olevan ilman,

mutta maamme ei siitä mitään hyötyisi, elleivät

vallitsevat tuulet olisi suotuisia. Nämä
taas riippuvat lähinnä ilmanpainesuhteista. Tär-
keitä meidän maallemme ovat Azorien luona

oleva ilmanpaineen maksimi ja Islannin luona
oleva ilmanpaineen minimi, koko Euroopan il-

masto-olojen toimintakeskukset. Lisäksi on Sipe-

rian talvinen maksimi tärkeä (vrt. Ilman-
paine, kartat). Ensinmainittu antisykloni,

joka osaksi ulottuu Etelä-Euroopan yli, ulottuen

joskus S-.eenkin asti, on pääasiassa napojen ja

päiväntasaajan välisen, näiden erilaisesta lämpe-
nemisestä johtuvan yleisen ilmavirtauksen aiheut-

tama. Tästä maksimista lähtevät länsi- ja lou-

naistuulet ovat siten yhteydessä aurinkoilmaston
kanssa. Islannin ilmanpaineminimi, joka syvyy-
dellään vielä selventää ja vahvistaa tätä suotui-

saa tuulta, johtuu taasen osaksi suuresta meren-
lämmöstä. Minimin ympäri pohjoisella pallon-

i-.kolla tuuli kiertää vastapäivää ja tulisi

siten maamme yli kulkemaan kaakkois- ja itä-

tuulina, jos minimin keskus Islannin luona yksin
Olisi ratkaisevana. Tärkeätä niin ollen on, että

Islannin minimistä ulottuu matalan ilmanpai-
neen kieleke koilliseen, aina Norjan pohjoispuo-
lelle asti. Tämä tekee valtameren lämmintä ja

kosteaa ilmaa tuovien lounaistuulien pääsemisen
maaliamme mahdolliseksi. Silloinkin kun Azorien
maksimin ulottama kieleke tunkeutuu maamme
lounais- ja länsipuolelle kääntäen tuulet luotei-

! ja pohjoisiksi, ei jäähtyminen sittenkään
kovin suureksi, m. m. koska valtameri sillä

suunnalla vielä on verraten lauhkea. Vasta siinä

iksessa, että Siperian maksimi tunkeutuu
Koillis Eurooppaan, muuttuu maamme ilmasto

mantereisemmaksi koillis- ja itätuulien vaikutuk-
jotka talvella tuovat kovia pakkasia, kesällä

taas korkeaa lämpöä.
Samaiiluontoinen suopea vaikutus kuin länti-

sellä valtamerellä on Itämerellä ja sen lahdilla.

N"'- keräävät kesän aikana lämpöä, jota sitten

syksyllä ja talvella haipuu ilmaan. Itämeren
keskiosat ovat koko talven jäättömät ja voivat

siten lämmittää kylmempää ilmaa. N. '-'-vuotta

lelokista huhtik :liiini on meri melkoista lämpi-

mämpi, '/.-] vuotta kylmempi kuin maa. joten v:n
lämpövoitto on melkoinen. Suhteellisesti lämpi-

mämmästä merestä tapahtuu myöskin veden
haihtumista, joten kosteudenpitoisuus lisääntyy,

paitsi alkukesästä, jolloin tiivistyminen aiheut-

taa vähäisen kuivumisen.
Neljännellä tekijällä, k o r k e u s s u h t e i 1 1 a,

on pienempi merkitys kuin muissa maissa, koska
maamme suurin piirtein katsoen on matalaa ja

korkeuserot ovat vähäiset. Yksinäisiä vuoria

lukuunottamatta maamme vasta itärajalla ja kau-

kana pohjoisessa nousee yli 200 m yi. merenp..

jolla korkeudella lämpö keskimäärin alenee vasta

1°C, kesällä enemmän, talvella vähemmän, ehkei

ollenkaan, tai päinvastoin kohoo, kuten m. m.
Norjassa ja Ruotsissa. Enemmän kuin lämpö-
tilaan nämä korkeussuhteet vaikuttavat pilviin

ja sateisiin, jotka juuri riippuvat ilman pysty-

suorista liikkeistä. Siinä suhteessa Skandinaa-
vian mahtavat vuoristot vaikuttavat paljoa

enemmän kuin maamme oma korkeus. Suuri osa

maahamme tulevasta atlanttilaisesta ilmasta kul-

kee nim. tänne Skandinaavian tuntureiden yli

johtavia reittejä myöten. Osaksi tällöin ilmavir-

ran kohotessa tuulenpuoleisella sivulla kosteus on
suureksi osaksi eronnut, osaksi taas ilma suoja-

puolella laskeutuessaan lämpenee ja vielä enem-
män kuivuu ennen maahamme saapumista. Tämä
m. m. on syynä siihen, että länsi- ja luoteistuu-

let ovat niin kuivia ja pilvettömiä, vaikka ovat-

kin valtamereltä peräisin. Samoista syistä nämä
tuulet, jos ovat voimakkaita, ovat talvisista tuu-

lista lauhkeimpia.

Meret, mantereet ja vuoristot vaikuttavat myös-
kin siirtyvien ilman]) ai n emi n imien
ratoihin. Meidän maamme sijaitsee niillä leveys-

asteilla, joilla säännöttömät ilmanpainevaihtelut
ovat suurimmat, s. o. pohjoisten syklonien pää-

reittien tiellä. Syklonit ja niiden väliset tilapäi-

set korkeapaineen alueet aiheuttavat ilmastomme
vaihteluista tavattoman rikkaan luonteen. Ne
kulkevat jokseenkin lännestä itään yleisen poh-

joisnapaa kiertävän länsituulipyörteen mukana
ja ovat ehkä vain jonkunlaisia siinä ilmeneviä
häiriöitä. Molemmista S:lle tärkeimmistä ja

muutenkin enimmin käytetyistä reiteistä toinen
kulkee Norjan rannikolla olevaa matalan ilman-

paineen kielekettä myöten, toinen Etelä-Ruotsin

suurten järvien ja Itämeren ylitse Etelä-Suo-

meen. Ne hakeutuvat selvästi mieluimmin merien
ylitse, välttäen mantereita ja varsinkin Skandi-
naavian vuorenseinämää. Edellinen reitti aiheut-

taa valtamereisiä olosuhteita lounais- ja Iänsi-

tuulineen, jälkimäinen sitävastoin mantereisia

itätuulia, jotka kuitenkin ovat saderikkaimpia
minimin läheisyyden ja Itämeren syklonaalisen

vaikutuksen johdosta.

Ilmatieteelliset havainnot (vrt. Meteoro-
logiset asemat) antavat ilmastollisista

oloistamme seuraavia yleisarvoja. Maan keski-
lämpötila (vrt. I 1 m a n 1 ä m p ö t i 1 a. kar-

tat) on n. +1,5°C, s. o. n. fi°C korkeampi kuin

normaalinen keskilämpötila samoilla leveys-

asteilla. Tammik:ssa on ylijäämä 10°-12° C, hei-

näk:ssa 2°-6°C. Pohjanperillä on ilmasto ver-

rattuna keskimääräiseen lämpötilaan suhteelli-

sesti lämpöisin, tammiktssa 15°C, keskimäärin
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4,5°C, 68°09° pohj. lev.

—2°C. Samoilla levi

i ta S :11a "ii Norjan jälkeen korkein keski-

lämpötila, sillä Ruotsi "n todennäköi .-ti. huoli

matta .siilii e1 1
ä Be on 19 aempä aä vaiti i

ih° S:ea kylmempi Kotkan puolipäiväpiirillä on

v-.n keskilämpötila iten \-0,i C (14 C korkeampi
kuin 60 H o poh j. lei Ui '

> man-

nervyöhykkeellä ja f-5 korkeampi kuin puh-

taalla merivyöhykkeellS Bamojen teiden

viilissä keskimäärin), mutta i samalla

etäisyydellä Pohjanlahde ta (Karesuannon-Sär-

nan välisellä puolipäiväpiirillä) —0,4°C. Tämä
riippuu osaksi Ruoi in suuremmasta (n. '-.">u mi

keskikorkeudesta, mutta todennäköisesti
siitä, että Ruotsi on lähempänä tunturiseinämää,

jonka suojassa vallitsee tyven ja mantereinen
iäteilyilmasto ylempien ilmakerrosten painu a

alaspäin. Tämä koskee myöskin Suomen Lappia,

mutta suurimpaan osaan maatamme valtameri-

ilma tulee suorempaa tietä Etelä Ruotsin ja Itä-

meren ylitse. — \':n -f-3°:n isoterai käy Vaasan
ja Etelä-Laatokan kuutta, sieltä edelleen kaak-

koa kohden, kulkien Iti aasiassa 45°:lla pohj.

lev., Is etelämpänä kuin Länsi-S:Ssa, Pohjois-

Ymeriikan sisäosissa taasen 47° :11a pohj. lev.,

mutta Norjan rannikolla lähellä 70° pohj. les-.

iliiinei.il aiheuttama lämpötilan nousu on ehkä
n. 2° C. — Helmi!;, mi kylmin kuukausi, paitsi

Lapissa, jossa joulu-, tammi- ja helmik. ovat jok-

seenkin yhtä kylmät. Euroopassa yleensä tammik.
"ii kylmin, ia täkäläisen myöhästymisen arvel-

laan johtuvan Itämeren vaikutuksesta. Lämpöi-
sin kuukausi on tav. heinäk., merellä ja Laato-

kalla elok. Meret oval talvella paljoa lämpimäm-
mät, alkukesällä kylmemmät kuin mantereet.

Vailulosajat ovat suunnilleen huhti- ja elok:

n

alussa. Suurin erotus meren ja maan viilillä on
joulukissa, jolloin Ahvenanmaa on yli 15°C läm-
pöisempi kuin pakkasnapa Enontekiössä ja 10°C
lämpöisempi kuin pakkasnapa Ilomantsissa. Ke-

säkisa on päinvastainen suhde kehittynyt äärim-
milleen; silloin ovat syvä Laatokka ja kauan
aikaa jäässä oleva Pohjanlahti jokseenkin yhtä
kylmät kuin Enontekiön kylmimmät osat, ja yli

6° C kylmemmät kuin etelärannikon lähellä oleva

pitkulainen lämpömaksimi. Erotus lämpöisimmän
ja kylmimmän kuukauden lämpötilan välillä,

s. o. vuotuinen amplitudi, joka on mantereisuu-
ilen paras ilmaisija, on Enontekiössä 29° C.

Pudasjärvellä ja Ilomantsissa vielä 28° C, muualla
enimmäkseen 23 mutta Ahvenanmaalla
19° C. Ottaen huomioon, että amplitudi valta-

merellä Fär-saarten lähellä on 7°-8° C. Itä-Sipe-

rian mantereisimmissa osissa taasen 60°-66° C,

voidaan sanoa, että ilmastustamme 68% on valta-

rnereistä, 32% mantereista. Jälkimäinen luku
Enontekiössä ja Itä-S:ssa on 35%, Itämeren
pohjoisosassa ja Pohjanlahdessa taas n. 22%.
Skandinaavian sisäosissa 02° pohj. lev. amplitudi

i manteröisuus ovat jokseenkin yhtä suuret kuin
Laatokan pohjoispuolella. — Päivittäinen lämpö-
tila-amplitudi on sisämaassa vuoden keskiarvossa
4-5°. kesäkissa n. 8-9°, joulukissa lähes 0° C,

merellä hyvin pieni. kesäk:ssa 2-3° C. Lämpöi-
simpien kesäkuukausien keskilämpötila voi nousta

4-22°:eenC, kuten m. m. heinäk. 1914 etelä-

Poh janmaalla. Kyl
kuukaudet voivat pohj oi i ssa olla —26

(', esim. jouluk. 187(i ja 1915, tainmik.
i i I , Koko lämpöä .i iiii. In v :n kuli

on keskimäärin 50 o -60 o
('. ollen Ahvenanmi

44°, mutta Lapissa n. 70° C. Talvella "'.at tila

i lämmönvaihtelut kaikin puolin huumatta

vasti suun uimat kuin kesällä; kesäiset läun

vaihtelut käyvät kuitenkin paljoa haitalli

miksi iks. Halla). Kaikkein korkeimmat havai-

tut aivot koko maasta (saaristoa liikunnotta

matta) ovat -+- 30°- -4- 35° C, kaikkein alhaisim-

mat — 40° C, Lapissa joskus jopa — 50° C. Yhtä
kovia pakkasia voi sattua myöskin eteläi

Skandinaavian pakkasnavassa ja Koillis-Venä-

jällä (Euroopan kolme kylmintä paikkaa), m. m.

talvella 191.". Iti.

1 I m a n p a i n e (vrt. Ilmanpaine, kar-

tat) alenee (v:n keskimäärä) kaakosta (jossa

"ii 760 mm) luoteiseen (758 mmi, alussa mainit-

luun Islannin minimiin ja sen norj. kielekkee-

seen kiisin. Talvella sama ilmanpaineen erotus

on (i mm. Kesällä paine on hyvin tasaisesti levin-

nyt, osoittaen kuitenkin heikon mantereisen mini-

min olevan Lapissa. Toukok:ssa ilmanpaine on
korkein (kevätkuivuus), alhaisin taas heinäk :ssa

etelässä ja marrask:ssa pohjoisessa. Sekundää-
rinen maksimi on syysk-.ssa tai lokakissa (jälki-

I ilapäiset ilmanpainevaihtelut ovat. samoin

kuin niiden .seuraukset, lämpötilavaihtelut, suu

rimmat talvella (kuukaudessa Helsingissä 43 ninn ,

pienimmät kesällä (22 mm). Ne johtuvat maan
yli tai läheltä kulkevista, siirtyvistä minimeistä,

jotka juuri antavat ilmastollemme sen vaihtele-

van luonteen. Vuosittain keskimäärin 42 tuol-

laista minimiä esiintyy maassamme; niistä

3 syntyy ja 6 häviää täällä.

Tuuli (vrt. Ilmanpaine, kartat) puhal-

taa, noudattaen ilmanpaineen jakautumista
yleensä lounaan ja etelän kulmilta, vakavimmin
ja voimakkaimmin talvella, senjälkeen syksyllä,

ylimalkaan kuitenkin hyvin vaihdellen. Koska
Itämeri jonkun verran alentaa talvista ilman-

painetta, puhaltavat tuulet enemmän etelän kul-

malta kuin muutoin tapahtuisi. Tuulenradat kaa-

tuvat etelään käsin Itämeren ylitse, josta syystä

Skandinaavian kuivaavien tuntureiden ylitse saa-

puu vähemmän ilmavirtoja. Kesällä tuulet ovat

enimmäkseen vaihtelevia, monessa paikassa enem-
män lännen ja pohjoisen kulmilta. Melkein kautta

maan on havaittavissa heikko, monsuunintapai-
nen kiertyminen kesäisten meri- ja talvisten maa-
tuulien välillä, jolloin ensikädessä valtameri poh-

joisessa ja luoteessa on vaikuttavana tekijänä,

vähemmässä määrässä myöskin Itämeri ja Laa-

tokka. Pohjois-S:n jokilaaksoissa on Jäämeren-
monsuuni melkein yhtä selvä kuin Norjassa ja

suuruusjärjestyksen, vaikkei vaikutuksensa puo-

lesta verrattavissa tyypillisten monsuuniseutujen
monsuuniin. Vuorokautinen maa- ja merituulien

vaihtelu on myöskin selvästi kehittynyt meren
rannikoilla, heikommin järvien rannoilla. —
Tuulen nopeus on sisämaassa keskimäärin
3-4 m sek: ssa, rannikolla ja merellä suurempi.
Talvella tuuli on voimakkain, mutta silloin sisä-

maassa myöskin on useammin tyyntä kuin kesällä,

josta syystä tuulen keskivoima sisämaassa kesällä

saavuttaa toisen maksimin. Rannikolla meren-
kulkua ja kalastusta haittaavia myrskyjä on
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vuosittain 25-50 p:nä, joista kuitenkin puolet

talvisaikaan, jolloin niillä on pienempi merkitys.

Syysmyrskyt ovat tärkeimmät, kesämyrskyt har-

vinaisia. Voimakkaimmat tunnetut myrskyt, jotka

m. m. kaatoivat laajalti metsää, olivat 28 p.

,l,»k. 1890 Etelä-S:ssa ja 2-3 p. lokak. 1012, var-

ankin Pohjanmaalla, jälkimäinen tuhoisa m. m.
tuoniansa suuren lumenpaljouden takia. Sisä-

maassa ovat paikalliset, ukonilmoihin yhtyvät
trombit ja pyörteet yleisempiä kuin selvät

syklonimyrskyt.
Ilman absoluuttinen kosteus on vähäinen,

vuosittain keskimäärin 5-6 g m3 :ssä. Se vaih-

telee lämpötilan mukaan, on suurempi merellä

(yli ti g) kuin sisämaassa, suurempi etelässä kuin

pohjoisessa (alle 4 g). Kesällä se on suurin,

6-11
f;,

talvella pienin, 2-4 g. Koska kosteus

nopeasti vähenee ylöspäin mentäessä, on koko
ilmakehän kosteusmäärä hyvin vähäinen, keski-

määrin talvella 5-0 1. v:ssa 11-14 1 m2 :llä. Suh-
teellinen kosteus sitävastoin on suuri, keskimää-
rin n. 83 % maalla ja 87 % merellä. Talvella se

on n. 90% (suurin joulukrssa), kesällä vähän
yli 70% (kesäk. kuivin). Kesällä kosteus on
n. 10% suurempi merellä kuin maalla, talvella

joko ei ole ollenkaan erotusta, tai on pieni ero-

tus maan hyväksi. Suhteellisen kosteuden alhai-

simmat Helsingissä havaitut arvot ovat n. 25 %.
— Verrattuina samojen leveysasteiden normaali-

arvoihin, on absoluuttinen kosteus melkein toista

vertaa liian suuri, suhteellinen kosteus taasen

normaali. Suhteellinen kosteus näyttää vuoden
keskiarvoltaan olevan 2 % suurempi kuin Ruot-

ja Venäjän lähiosissa, mutta n. 10% suu-

rempi kuin Sisä-Norjassa ja vielä n. 6 % suu-

rempi kuin Norjan länsirannikolla. Talvella

(tammik:ssa) erotukset ovat suurimmat (S. 20%
kosteampi kuin Sisä-Norja ja 16 % kosteampi
kuin länsirannikko). Kesällä (heinäk:ssa) Ruotsi
on kuivin (67 %), Pohjanmeren rannikko kos-

tein (78%, muualla n. 74%).
Taivaan pilvisyys näyttää S :ssa olevan

n. 65 %-70 % (keskimäärä samoilla leveysasteilla

n. 60%). Ruotsin ja Sisä-Norjan (jossa pilvi-

syys osaksi on alle 65 %) keralla S. on lännessä
ja idässä pilvisempien alueiden (Norjan-merellä
ja Vienanmerellä jopa 85 %) ympäröimänä kirk-

kaampana saarena. Pilvisimmän kuukauden,
nk:n, pilvisyys on n. 83%, Lapissa n. 70%,

Venäjällä n. 78%; länteen, Kjoleniä kohden,
inen on tuntuvin, joten pilvisyys Etelä-

jassa on vain n. 62 %, kohotakseen taasen
länsirannikolla yli 70%:iin. Kirkkain on enim-
mäkseen kesäk. (Inarissa kevät ja talvi kirk-
kaampia), jolloin Itämeren lähellä pilvisyys on
50%, S:n ja Skandinaavian sisäosissa n. 55%,
Vienanmerellä n. 67%, Lapissa ja Norjan-merellä
"" V ja yli. — S:ssa päivää kohden tulee keski-
määrin n. 4 tuntia auringonpaistetta
i kesäkissa 8-9 tuntia), Englannissa yhtä paljon,
Ruotsissa ja Keski-Euroopassa vähän enemmän,

L-Norjan sisäosissa enimmäkseen 5 tuntia,
Lapissa samoinkuin Skotlannissa 3 tuntia, Mad-
ridissa 8 tuntia. Helsingissä on 126 auringotonta
päivää, joista 4 kesällä, 65 (72%) talvella. Tal-
vella vallitsevat, pilviset (66%), kesällä puoli-

kirkkaat (60 %l päivät.

Sademäärä (ks. Sade) on verraten
suuri, 65°:n pohj. lev. eteläpuolella n. 550 mm,

sen ollessa Ruotsissa samoilla leveysasteilla

n. 500 mm, Sisä-Norjassa osaksi pienempi, tun-

turien tuulenpuolella paljoa suurempi. Pohjois-

S:ssa se on pienempi, n. 470 mm, koko maassa
n. 530 mm. S:n leveysasteella olevien seutujen

Dormaali sademäärä (maalla; on :!50 mm. Sade
rikkain ou Etelä-S., jossa Länsi-Uusimaa saa

yli 700 mm. ltä-S. näyttää myöskin olevan Sisä

S:ea saderikkaampi ja Etelä-Pohjanmaan sisä-

osat sekä Lappi ovat vähäsateisimmat (Enon-

tekiössä n. 350 mm). N. puolella vuoden päi-

vistä on mitattavissa oleva sademäärä 0,i miu,

n. 30% :11a yli 1 mm. Sadepäivää kohden tulee

siis n. 3 mm, Pohjois-S:ssa 2,5 mm. Elok. on

enimmäkseen saderikkain, Lapissa heinäk. Ke siili i

sataa etelässä 30-35 %, pohjoisessa 40-50 % koko
v:n sademäärästä; kevät on vuodenajoista kui-

vin, saaden vain n. 15-20%. V:n suurin vuoro-

kautinen sademäärä on keskimäärin 25-30 mm.
ollen kuukautta kohden n. 20-30 % kuukauden
sateesta. Suurin v:n sademäärä voi paikoitellen

Etelä-S:ssa lähennellä 1,000 mm:iä, suurin kuu-

kauden sademäärä nousta yli 200 mm. Joskus

saattaa v:n sademäärä etelässä aleta 300 mm: iin

(paikoitellen 1908 ja 1913) ja joku kuukausi olla

jokseenkin tykkänään sateeton (esim. huhtik.

1902).

Vuoden sateesta melkoinen osa tulee lumena.
Ensimäinen lumisade on tav. lokak :ssa, lounaassa

kuukauden lopussa, pohjoisessa sen alussa. Lumi-
peite syntyy enimmäkseen marrask:ssa (Pohjan-
perillä jo lokak :ssa, Lounais-S:ssa vasta jou-

hikossa), saavuttaen suurimman vahvuutensa
maalisk:n puolivälissä, Ahvenanmaalla 20 cm,
enimmäkseen n. 60 cm, paikoitellen 80-90 cm.
Lumi rikkaina talvina saattaa Ahvenanmaalla
lunta olla 50 cm: n vahvuudelta, muualla Etelä-

S:ssa 70-80 cm, Pohjois- ja Itä-S:ssa 1-1,» m.
Lumi sulaa pääasiassa huhtik :ssa, vain pohjoi-

sessa on toukok:n keskivaiheilla vielä mainitse-

misen arvoinen lumipeite. Viimeinen lumi-

sade on Lounais-S:ssa huhtik :ssa, Pohjois-S:ssa
toukok:ssa, Lapissa kesäk:n alussa; kuitenkin
saattaa Pohjois-S :ssa sataa lunta kaikkina kesä-

kuukausinakin. Lounais-S. on lumen peitossa 70

100 päivää. ltä-S. 160-190 p., Pohjois-S. 200-250 p.

Lumipeitteen keskimääräinen tiheys maalisk:ssa
on 0,s2-0,2i (edellinen Ahvenanmaalla, jälkimäinen
Lapissa), joten v:n sademäärästä tulee lumena
keskimäärin 155 mm 1. 30 %. — Jäätyminen
tapahtuu pohjoisessa jälkeen lokak:n puolivälin

(tunturi järvissä jo syysk:n lopulla), enimmäk-
seen marrask:ssa, osaksi jo silloin myös Pohjan-
maan rannikoilla ja Laatokalla. Jouluk:ssa jää

t.yvät suurimmat järvet ja merien kylmemmät
osat, seuraavina kuukausina jää leviää ulapalle

ja Lounais-S :een, jossa maalisk. vain Rauman-
meren uloimmat osat, Ahvenanmeri ja Suomen-
lahden länsiosat ovat jäättömiä. Jäät lähte-
vät juoksevassa vedessä enimmäkseen huhtik :ssa,

järvissä ja merissä toukok:ssa, pohjanperillä

vasta kesäk :ssa, jolloin myöskin Pokjanlahdessa

vielä on ajojäitä.

Sumua on saaristossa 50-100 p:nä v:ssa.

sisämaassa sitävastoin vain 10-30 p-.nä. Yleisin

on ilmiö syksyllä (Helsingissä lokak :ssa

10 sumu-p.), harvinaisin kesällä (heinä- ja

elok:ssa 3 p. kummassakin). Kastetta Hel-

singissä lankeaa 90 p:r.ä, rakeita sataa
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1 |> ii.i i .1 Ukkospäiviä on n. 9, viilu n

tycn etelästä ja idästä pohjoiseen ja länteen.

Sen ohella rannikot yleensä harvemmin saavat

ukkosta kuin sisämaa. — K e v o n tuli a näkyy
[närissä 30 p:nä, Helsingissä ja Turvissa 7 p:nä,

enimmäkseen kirkkailla säillä syksyin ja keväin,

valoi ana vuodenaikana tuskin ollenkaan. —
Yöhallat oval yleisiä ilmiöitä, etenkin ka

kauden alussa ja lopussa, toukok:ssa ja syysk:ssa,

varsinkin Pohjois- ja Koillis-S:ssa (ks. Halla).
Sinkin ilmastossa On havaittavissa. paitsi pit-

kiä ajanjaksoja käsittäviä, n. s. geologisia ilma to

kansia, myöskin lyhyempiä ja verraten heikkoja

ajoittaisia vaihteluja (35 v., 11 v.. 2-4 v.i.

kuitenkin enimmäkseen ovat venaten epäsäännöl-

lisiä ja satunnaisia-

Ilmatieteellisistä' havainnoista S:ssa ks. Me
teorologiset asemat. Ensimäinen, ilmat,

havaintoihin perustuva, täsmällinen kuvaus suom.

paikkakunnan ilmastosta on C. F. Stienvahlin

1755 kirjoittama selonteko Laihian pitäjän

ilmastosta Ruotsin tiedeakatemian julkaisuissa

1758. Melkoista arvokkaampi on kuitenkin .1

.

Lechen kirjoittama monografia Turun ilmastosta

(samoi ia julkaisuissa 1762-63), joka myös on

täydellisin tähän saakka julkaistuista S:n ilmas-

toa käsittelevistä paikalliskuvauksista. Saman
1 ii i i l . vaikka v ih ii: empii monograheja julkusi

myöhemmin J. Julin Oulusta ja Grape Enon-
tekiöstä. Maamme ensimäisenä tieteellisenä me-

teorologina ja klimatologisena tutkijana ou
pidettävä ii. G. Hällströmiä (ks. t.), joka jul-

kaisi useita tutkimuksia yöhalloista, ilman
lämpötilasta, ilmanpaineesta ja tuulista; osaksi

niillä vielä on suuri arvo. Arvokkaita klimato-

logisia ja fenologisia yhdistelmiä laati m. m.
A. Moberg. H. Wildin, M. Rykatsevin y. m. ven.

ilmastolliset tutkimukset koskettelevat myös
S:ea. Viime vuosikymmeninä lämpösuhteita ovat

tutkineet N. K. Nordenskiöld, S. Levänen, O. V.

Johansson y. m., yöhalloja S. Lemström, Th. Ho-
mon, A. O. Kairamo (Kihlman), R. Jurva y. m.,

tuulisuhteita O. V. Johansson ja R. Witting, kos-

teutta B. Malmio, pilvisyyttä O. V. Johan
sadetta V. V. Korhonen, O. V. Johansson y, m.,

ukkossäitä A. F. Sundell, W. Öhquist, II. Kars-

ten ja R. Jurva, lumi- ja jääsuhteitä A. F. .Sun-

dell, S. Levänen, A. Heinrichs, V. V. Korhonen,
R. Witting, II. Karsten, R. Hellström y. m.

[Tärkeimmät kokocdmat uudempaa ilmat,

aineistoa sisältyvät Ilmatieteellisen keskuslaitok-

sen erinäisiin julkaisuihin 1881-1915, Suomen
tiedeseuran julkaisemiin ,,Observations meteoro
logiques" 1873-80, ,,Ofversigt" ja „Bidrag" uimi-

siin sarjoihin sekä Suomen maantieteellisen sen

ran ,, Fennia"- julkaisuihin. Yleisempiä teoksia:

..Suomen kartasto 1899" kartat 5-10 a, „Suomen
kartasto 1910" kartat 15-19 teksteineen; G. G,

Hällström, „De directionibus ventorum in Fin-

landia spirantium" (Tiedeseuran ,.Aeta" Ii; A.

Heinrichs et E. Biese, „Travaux geographique exe-

cutes en Finlande. Meteorologie et magnetisme
terrestre" (,,Fennia" 13); Osc. V. Johansson:
..Nägra drag ur meteorologins historia i Finland
före 1800" (Maantieteellisen yhdistyksen aika

kauskirja 1913), „Suomen lämpösuhteet" (..Oma

maa" III, 1908), „Temperatur- und Nieder-

schlagstafeln fiir 8 finnisehe Orte" („Meteor.

Jahrbuch fiir Finland", 1902), ,,Ilmanpaine, tuu-

let ja m\ i .kvt" i.,Oma maa" 1 \ I909|, I In

vindföi hali indi aa i l en noskandia"
i
Maant. yhd

auskirja, 1914 ja 1915) I ber die anemo
met lisiin ii vVindstärkemessungen in Finland'

(Tiedeseuran „öfversigt" 47), ...Nägra studiei

öfver molnigheten i Nordeuropa" (,,Bidrag" 72),

fn.il.i uederbörden och torkan lttos i Fin-

land" Alaani, yhd. aikakauskirja 1909); V. V.

Korhonen, ,, Vuosien 1909-1914 sadesuhteet"

Jvuukauskatsaus Suomen ilmanlaatuun". 1910-

1915, ja 7), „Die mittlere jährliche Nieder

schlagshöhe in Finland in den Jahren 1909-1913'

(„Meteor. Jahrbuch fiir Finland", 1914), „Unter-

Buchungen iiber die Schnee- und Eisverhältnissi

in Finland. Die Ausdehnung und Ilöhe de]

Schneedeeke" (1915); B. Malmio, „(
l ber die

Feuchtigkeii der Luft in Finnland vvähreml dei

Periode 1898-1907" (Ann. acad. seient. Fenn.
Se, A. T. V, N:o 7, 1914).

1

O. J.

h asx i ja eläinmaailma.
Kasvisto ja kasvillisuus. Seuraa-

ja a tarkoitetaan S:lla S:n luonnontie-
teellistä aluetta, johon paitsi S:ea lue-

taan myös Venäjän-Karjala ja Kuollun niemi-

maa, raja vedettynä tähän liittyvän kartan
Mukaisesti. Käin rajoitettu, toisinaan myös itäi-

seksi 1'ennoskandiaksi nimitetty alue. josta enim-

män poikkeava seutu, Enontekiön Lappi usein

erotetaan Ruotsin puolelle, muodostaa geologis-

maantieteellisiltä ja sen mukaisesti myös kasvi-

maantieteellisiltä ominaisuuksiltaan hyvinkin
yhdenmukaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin
sopivasti jaetaan läntiseen (valtiollinen S.) ja

itäiseen puoliskoon. Kasvillisuus ja kasvisto

eroaa melkoisesti läntisestä, skandinaavialaisesta

alueesta ja varsinkin Pohjois-Venäjästä, jonka
tasaisia, kalliotlomia ja tav. järvettömiä lakeuk-

sia karakterisoivat suuret joet erikoisine joki-

varsiylidyskuntineen, lettosoiden yleisyys, kaner-

vikkojen harvinaisuus j. n. e. Vieraan leiman
kasvistolle antavat siellä monet meille oudot,

useinkin kalkkiperäistä maata ja mannerilmas-
toa rakastavat lajit, joista osa on levinnyt aivan

alueemme itärajaan asti. Näistä on kenties huo-

mattavin siperialainen lehtikuusi.
joka jo itärajalla muodostaa metsiä, mutta kas-

vaa meillä vain istutettuna tai kylvettynä.

Verrattain lähelle rajaa tulee myös pihi a

k u ti s i. Kauempana Pohjois- Venäjällä muodos-
taa sembra mäntykin kauniita metsiä.

Se kasvipeite, joka maassamme jääkauden
lopulla syntyi jääreunan alta paljastuville, me-

restä kohoaville maille, oli lähinnä t u n d r a i n

k a svillisuutta muistuttava. Jäännöksiä
tästä on meillä, missä maa oli suureksi osaksi

vedenpinnan alle vajonneena, tavattu paljoa niu-

kemmin kuin esim. Ruotsissa. Yksi löytöpaikka
on Karjalan-kannaksella Kivennavalla, missit

suon alta on löydetty hiekkakerroksesta nykyisin

vain Lapissa ja Kuusamossa kasvavan Dryas
octopi liilan ja pohjoislappalaisen, kääpiökokoisen
Salix poJaris-pajun lehtien jäännöksiä; toinen

löytö on Ivalojoelta. Ilmaston lämmetessä seu-

rasi tundrakautta, samalla kuin maa kohosi

vedestä, k o i v u-m änty kausi (Skandinaa-
viassa ensin koivu-, sitten mäntykausi) useine

nykyisin yleisine lajeineen, jotka vähitellen työn-

sivät tundrakasviston pohjoisemmaksi. Ilmaston
tullessa edelleen lämpimämmäksi, saapui kasveja
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toinen toisensa jälkeen. Ancyhis-ajan (les. t.)

lopulla oli pääosa kasvistoamme jo saapunut.

Ainakin Litorina-ajan (ks. t.) alkupuolella oli

ilmasto nykyistä huomattavasti lämpimämpi
(G. Anderssonin mukaan keskilämpö Ruotsissa

2 */j° C nykyisiä korkeampi). Eräitä kasveja,

jotka eivät siedä nykyisiä ilmasto-oloja, kasvoi

tällöin maassamme. Tunnetuin näistä on vesi-
pä li k i n ä (Trapa nulans), jonka suuria, sar-

vekkaita pähkinöitä on tavattu soissa enemmän
knin 40 paikassa, eniten Lohjan seutuvilla, poh-

joisinna Luopioisissa ja Savitaipaleella, liro-

vissa on tavattu jätteitä Vladium mariscus-
sarasta, jonka lähin nykyinen löytöpaikka on
Qotlanti. I seat kasvit olivat lämpimällä ajalla

levinneet nykyistä pohjoisemmaksi: Ceratophyl-
htm demersum (ennen monessa paikassa Etelä-

Lapissa asti, nykyisin pohjoisimmat löytöpaikat

Kemissä ja Maaningalla), Xajas flexilis, Carex
docyperus, Lycopus europceus (ö jälkimäistä

ennen Kuhmon ieruellä asti), pähkinäpensas
(ennen Keuruulla ja Petäjävedellä saakka).

Tammi oli levinnyt vain vähäisen nykyistä

kauemmas (Suvannon rannoille), mutta oli kuten
monet muutkin eteläiset kasvit yleisempi ja run-

saampi, muodostaen kenties laajahkojakin lehto-

metsiä. Metsäraja oli todennäköisesti, kuten var-

Diasti Skandiuaaviassa, n. 200 m nykyistä ylem-
pänä. Tämän lämpimämmän kauden jäännöskas-
veja ovat luultavasti monet pohjoisrajoillaan

nykyisin harvinaiset, vain erikoisen suotuisilla

paikoilla säilyneet kasvit (jalava Nilsiässä

j. n. e.). Paitsi pienemmässä määrin ilmaston
vähittäisen kylmenemisen vaikutuksesta, muuttui
lilaamme kasvipeite myöhemmin varsinkin kuu-
sen ilmestymisen johdosta. Se saapui vasta mui-
den puiden jälkeen Ancylus-ajan lopulla maa-
hamme, leviten kuitenkin yleiseksi vasta myö-
hemmin, jolloin se tunki tieltään männyn ja leh-

doissa jalot lehtipuut; täten muuttui metsiemme
pääosa kuusikoiksi. Soistuminen ou samaten
aikaa myöten saanut paljon muutoksia aikaan,
täyttäen pienimpiä järviä ja lampia ja varsinkin
jatkuvasti soistuttaen laajoja metsäaloja. Etenkin
myöhempinä aikoina ihmisellä kulojen (näitä oli

varemminkin salaman sytyttäminä) aiheuttajana
ja metsien ja soiden raivaajana on ollut val-

tavin vaikutus maamme kasvipeitteen muuttu-
misessa.

Jääkaudella Jäämeren rannoilla säilyi kenties
yksityisiä tunturikasveja, sikäli kuin siellä oli

kesäisin lumettomia maita. Suurin osa maamme
kasveja, ehkä kaikkikin, saapuivat maiden päi-

ssä muualta, etelämpää. Tundrakauden kas
vi t saapuivat kaakosta ja idästä, myöhemmin on
kasveja vaeltanut sekä näiltä suunnilta, että var-
sinkin lounaasta Ahvenanmaan yli. Pienempi
määrä on tullut meren yli etelästä ja lännestä.

t kasvit saapuivat useammilta tahoilta, toi-

set vain yhdeltä. Niinpä saapui tammi lounaasta
ja kaakosta, kuusi ja harmaa leppä vain Venä-
jältä, leviten S:u kautta Ruotsiin. Lukuisat kas-
vit ovat varsinkin ilmastollisista syistä (kasvu-
aika lyhenee pohjoista kohti) pysähtyneet leve-

aemisessaän Etelä- toiset Keski-S:een, useat eten-
kin lauhkeita talvia (meri-ilmastoa) vaativat jo

Ahvenanmaalle. Monet mannerilmaston lajit

rajoittuvat levenemisessään itäosiin aluetta. Kyl-
män ilmaston lajeja on paraasta päästä Lapissa.

Paitsi ilmastoa on maaperä meillä hyvin tärkeä
tekijä kasvilajien c snnt} inisen m i u i i

| in i. Esim.
lihavan multamaan lajeja tavataan vain seuduit-

tain ja ne puuttuvat yleensä varsinkin pohjoi-

sempana, missä maaperä hidastuvan bakteritoi-

minnaii y. m. tähden on karumpaa. Osa kas-

veista (varsinkin kulttuurin levittämät) ei ole

vielä kerinnyt levitä kaikkialle, minne voisi. —
Lukuisat kasvit, esim. useimmat yleiset metsä-

kasvit, ovat levinneet laajana rintamana, tois

ten on täytynyt noudattaa määrättyjä kulku-

teitä, joilla sijaitsee niille sopivia kasvupaikkoja.

Tällaisia ovat etenkin merenranta- ja jokien

tulvarantakasvit, mutta myös lehto- ja vaateliaat

suokasvit, hiekkamaiden lajit j. n. e. Osa ennen
harvinaisista kasveista (päivänkakkara, pelto-

ohdake y. m.) on myöhemmin kulttuurin avulla

levinnyt yleisiksi niityille, laidunmetsiin, pel-

loille j. n. e. Suuri määrä on tullut vasta ihmi-

sen mukana. Kaikki nämä kasvit seuraavat asu-

tusta ja ovat yhä leviämässä. Varsinkin smiriin

asutuskeskuksiin, kaupunkeihin, tehdaspaikkoi-

hin j. n. e., samoin ulkolaisella siemenellä kyl-

vettyihin kaura- ja heinäpeltoihin y. m. ilmes-

tyy edelleen uusia lajeja, joista suuri osa on vain

tilapäisiä, toiset kotiutuvia. Täten saapuneista

on kuuluisa varsinkin kehräsaunio (ifatri-

cariu discoidea), joka S:een saapumisensa jälkeen

1849 (kasvi ilmestyi Eurooppaan 1840) on levin-

nyt yleiseksi läpi maan, Lappia lukuunottamatta.
Nopeasti levinneitä ovat myös vesirutto
(ks. Il e I o d e a) , a 1 p p i t a s k n h e i n ä (ks.

Taskubeinä) y. m. •— Uusia lajeja ei toistai-

seksi varmuudella tiedetä maassamme syntyneen
muita kuin lukuisia keltanoita (ks. t,). Jääkau-
den jälkeinen aika onkin kovin lyhyt uusien la-

jien muodostumiselle.
Vallitseva ilmastollinen kasviyhdyskunta ou

suurimmassa osassa maatamme havumetsä, jonka
peitossa S:n kuivat ja hikevät maat kulttuurin

koskemattomissa oloissa olisivat. Metsät voidaan
jaoitella joko vallitsevan puulajin mukaan tai

metsätyyppi jaoitusta käyttäen. Mänty on meillä

yleisin puulaji, vaikkakin luonnostaan valtias

vain kuivilla ja laihoilla harju- ja hiekkamailla.

Kuusi on varsinkin asutustienoilla karkoitettu
entisiltä kasvusi joiltaan. Sen sijalla on mäntyä
tai sekametsiä, missä kuusi useinkin pyrkii vähi-

tellen entiseen asemaansa. Koivikoita ja sama-
ten lepikoita on etupäässä suhteellisesti nuorilla

kaskimailla ja kyläseuduissa. koivikkoa sitä-

paitsi Lapissa koivualueella. Haapaa on harvoin
metsinä, paitsi lihavalla maaperällä Äänisjärven
länsipuolella. Jalojen lehtipuiden muodostamia
metsiä on mitättömän vähän lihavimmalla mailla

EteläSissa, jossa niitä kuitenkin ennen maan-
viljelyksen alkua oli nykyistä paljon runsaani

min; ne ovat väistyneet viljelyksen tieltä. Metsä-

maan todellisen luonteen, varsinkin kasvuvoiman
ilmaisemiseksi käytetään meillä nykyään met-

sänhoitopiireissä yleisesti Cajanderin metsä

tyyppi jakoa (ks. Metsätyyppi). Pääkasvi-

yhdyskuntia ovat paitsi metsiä, suot, jotka kä-

sitti! vät n. 1
j3 maamme pinta-alasta (ks. Suo),

ja kallioiden, rantojen ja vesien kasviyhdyskun-

nat. Kallioilla, missä etenkin lukuisilla

sammalilla ja jäkälillä ou kasvupaikkansa, on

kasvillisuus varsin vaihteleva. Kalkkikalliot ja

usein muutkin lihavaa vuoriperää olevat kalliot
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eroaval muii I a rikkaamma a, a in harvinai tul

is iiBilltävän kasvi iton .1
1 au1 ta. Vesi]

vi 1 li su u s kehittyy reheväksi Eteis 1
liha

villa tienoilla pohjoisempana vain hedelmälli-

simmillä seuduilla. Pohjois-S:ssa ja var inkin

Lapissa oval vedet niukkakasvisia, aivan poh

ja n perillä melkein ka viti omia \ a 1 aina i 31 n meri

kasvillisuuden (merilevien] rehevyys ja lajirik-

kaus pienenee suolanpitoisuuden vähetessä, Poli

janlahdessa sen pohjoisraja on n. Merenkurkun
tienoilla. Murtovedessä on useita lajeja, joita

ei kasva makeassa vedessä. Samoin 011 ran-
noilla murtoveden äärellä useita sisämaalle

outoja lajeja. Puurajan yläpuolella syntyy t u n-

t 11 r i k a s v i y h d y s k u n t i a, joi a o aa oikeas

taan on pidettävä aukeina varpukankaina, osaa

soina, osaa jonkinlaisina niittyinä. Vähän mer-

kitseviä ovat 1 e n t o li i e t i k o t eräine niille

ominaisinc lajeineen. Todella luonnollisia
niittyjä on vain pienillä aloilla: meren-

rannoilla, tulvajokivarsien vesirajassa, kallioilla

ja tuntureilla. Luonnollisiin niittyihin voi sitä

paitsi lukea eräät aukeat, heinäiset suot. Muut
niityt (ks. Niitt y), joihin myös kaskiahot kuu-

luvat, samoinkuin viljelysmaat, puhumatta-

kaan p i h a m a i s t a, t e i s t ä j. 11. e., ovat kult-

tuurin synnyttämiä.
Pääosa S:ea kuuluu laajaan euraasialaiseen

havumetsävyöhykkeeseen. Vain etelässä välittyy

alueemme kapean tammivyöhykkeen kautta keski-

eurooppalaiseen ta lumialueeseen ja pohjoisim-

massa Lapissa ja Kuollan niemellä on vähäinen
alue subalpiinista koivuvyöhykettä ja pienet alat

metsärajan pohjois- t. yläpuolella. Kasvillisuus

suhteet ovat pääosassa maatamme yleispiirteis-

sään hyvinkin samanlaiset. Mutta koska, eri yh-

dyskuntien määrä eri seuduilla vaihtelee ja var-

sinkin koska melkoisia kasvistollisia eroavai-

suuksia on olemassa, voidaan S. kokonaisuudes-
saan jakaa kylläkin hyvin karakterisoituihin

osiin. Pääjako on Norrlinin mukaan seu-

raava :

Eteläisimpänä on tammivyöhyke, johon
kuuluu vain kapea rannikkokaistaie saaristoi-

neen. Vyöhykkeen pohjoisrajana pidetään tam-
men rajaa, joka alkaen Uudenkaupungin ja Naan-
talin välillä kulkee Lohjanjärven pohjoisrannan
ohi Porvooseen, missä tammialue katkeaa, jat-

kuen taas Virolahdelta Viipurinlahden länsipuo-

lelta rannikkoseutuja pitkin Venäjän rajaan.

Karjalan-kannaksella tammialue on levein. Sel-

vimmät ovat tammivyöhykkeen ominaisuudet
Ahvenanmaalla, missä kyllä on runsaasti karuja
kallioita ja havumetsiä, mutta missä lihavalla,

kalkinpitoisella maaperällä kasvaa mitä ihanim-
pia lehtoja ja niissä puulajeja, jotka vaativat leu-

toja talvia ja pitkää kasvukautta. Täällä tavataan
maamme kaikki jalot lehtipuut, joista saarni ja

Suomenpihlaja (Sorbus fennica) ovat aivan yleisiä.

Orapihlajaa, villiä omenapuuta, harvinaista marja-
kuusta j. n. e. kasvaa lehtometsissä yhdessä lukui-

sain heinäin ja ruohojen kanssa, joista hyvin

monet ovat outoja muulle S:lle, mutta yhteisiä

Ruotsin Uplannin kanssa. Suuri osa lehdoista on
viljelysmaina, pääosa jälelläolevista puistomai-

sina lehtoniittyinä. Kuivilla nurmilla, kallio-

mäillä, rannoilla (usein rannat harmaaksi värit-

tävä tyrnipensas yleinen) j. n. e. kasvaa myös
useita manterellemme outoja tai harvinaisia

(S.n)

kasvilajeja. Muualla tammialueella on kas-

visto köyhempi, mutta silti rikkaampi kuin

muissa vyöhykkeissä, varsinkin Lounais-S:ssa ja

muuallakin seuduilla, missä on hedelmällinen

vuoriperä. Karjalan-kannaksella kasvaa taas

useita muulle alueelle outoja lajeja ja luonto on

muutenkin melkoisesti toisenlainen.

Eteläsuomalainen lehtipuu- 1.

v a a h t e r a v y ö h y k e ulottuu tammialueesta
suunnilleen Merikarvian-Ikaalisten-Korpilahden-
Rantasalmen-Soanlahden seuduille saakka. Rehe-

viä lehtoja on vielä suhteellisen paljo, kuitenkin

etupäässä vain Pirkkalan, Hollolan, Vuoksen.

Sortavalan ja eräissä Äänisjärven lehtokeskuk-

sissa tavattavia. Kasvisto on edelleen melko
rikas ja monia seuraavassa vyöhykkeessä puuttu-

via (vaahtera, saarni, pähkinäpensas, sinivuokko

j. n. e.) tai harvinaisia (valkovuokko, mäkiter-

vakko y. m.) lajeja kasvaa. Soita alkaa jo. var-

sinkin paikoitellen, esiintyä runsaammin, ja esim.

vaivaiskoivua, joka edellisessä vyöhykkeessä oli

harvinainen, on jo monin paikoin. Eri osat

aluetta eroavat melkoisesti toisistaan, toisissa

kun vallitsevat savi-, toisissa moreenimaat, eräät,

alueet ovat mäkisiä tai vuorisia, toiset tasaisia

ja kalliottomia. Poikkeavin on kasvisto Karja-
lan-kannaksella, joka yksitoikkoisuutensa, kal-

lioiden puutteen y. m. puolesta muutenkin poik-

keaa muusta alueesta eniten, samoin vuorisessa

Sortavalan seudussa, missä useita harvinaisia,

varsinkin itäisiä lajeja esiintyy, m. m. komea,
runsaana kasvava ukonhattu.

Seuraavassa, lehmuksen 1. Keski-S:n
vyöhykkeessä, joka ulottuu Kokkolan-Ii-

salmen-Nurmeksen viivaan asti, saavuttaa leh-
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nms pohjoisrajansa. Muut jalot. lehtipuut mel-

kein puuttuvat ja kasvisto on muutenkin huo-

mattavasli köyhempäS ja kasvillisuudella ilmei-

sesti karumpi Uima kuin etelämpänä. Muutamat
pohjoiset kasvit, elonkin mesimarja ja vaivais-

koivu ovat yleisiä. Soita alkaa olla runsaasti,

laihoilla ja jokseenkin tasaisilla vedenjaka jasou-

iluilla (Suomenselällä. Rautavaaran tienoilla ja

Venäjän rajan molemmin puolin) äärettömän
lukuisasti, viidessä laihojen, useinkin soistumis-

tilassa olevien kangasmetsien ohella. Rehevän-

laista on kasvipeite m. m. Kallaveden seuduilla,

mutta varsinaisesti rehevää vain Aänisjärven
lounaispuolella, missä kalkkipitoisella maaperällä

kehittyy vaalit ora vyöhy k keon kasvi maa il ma a

muistuttava rehevyys. Pohjanmaan lakeat joki-

maseudut eroavat suuresti Sisä S:n järvi-

rikkaista, kivikkopeltoisista ja ahoisista vaara-

maisemista. Verrattain laajoja asumattomia tai

harvaan asuttuja seutuja on jo lehmusvyöhyk
keessä.

Varsinkin kun Savosta siirtyy pohjois
- u o m a 1 a i s e e n vyöhykkeeseen, huomaa
luonnon selvästi muuttuvan. Se tulee autiom-
maksi, karummaksi. Tässä vyöhykkeessä, joka

ulottuu vähän ohi napapiirin, käyvät havumetsät
yhä vallitsevammiksi. Jalot lehtipuut puuttuvat,
samoin pohjoisosista tervaleppäkin. Kasvisto on
köyhtynyt, monet varemmin yleiset lajit ovat
harvinaisia (mansikka) tai varsinkin pohjoisessa

puoliskossa kokonaan puuttuvia (kuolleenkoura),

ia pohjoisia, lappalaisia lajeja tulee joku
i >i|alle ja etelämpänä tavatut pohjoiset

lajit käyvät yleisemmiksi. Varsinaisia viljelys-

seutuja ovat vain Pohjanlahden rannikkotienoot.
Muuten on vyöhyke pääasiallisesti saloseutua,

i todellisia erämaita, missä kangasmetsät,
lukemattomat suot ja synkkävetiset järvet ja

lammet vaikuttavat paiuostavasti. Kankailla kas-

vaa jo ylt -isosti ja runsaasti poronjäkälää, usein

myös variksenmarjaa. Etelämpänä vain soilla

'tavia kasveja, kuten suopursua, kasvaa
täällä kuten Lapissakin laihoissa metsissä. Lehto-
kasveja on vain paikallisesti. Muista osista enim-
män poikkeavia ovat Pohjanlahden lakeat ran-

nikkoseudut, missä on laajoja merenrantaniit-
tyjä ja niillä useita harvinaisia kasveja, joista

osa on yhteisiä Vienanmeren rantojen kanssa.
Poikkeavia ovat myös Kemi- ja Tornionjokivar-
ret rehevine, suuria, kauniskukkaisia ruohoja
kasvaville tulvaniittyineen, jotka muistuttavat
pohjoisvenäläisiä oloja. Suuresti eroava on edel-

leen myös Kuusamo ja siihen liittyvät osat Venä-
jiin Karjalaa, niissä jo tavataan pieniä tuntu-
reita tunturikasveineen. Vuoria ja vaaroja on
runsaasti ja varsinkin siellä missä on kalkkia,
kasvaa paljon harvinaisia kasvilajeja.

Laajin, viimeinen alue, Lappi, on yleensä
pelkkää eräma*ata. Maa on lounaisosissa eli

Kemin Lapissa verraten tasaista, käsittäen naava-
puisia mäntymetsiä ja soita, joiden seassa ovat
yleisiä laajat, aukeat aapasuot. Saloseutujen läpi

virtaavat suurenlaiset joet, joiden rantamilla on
runsaammin kuin muualla kuusta ja koivua;
täällä sijaitsevat myös niityt ja vähäpätöiset vil-

jelykset. Seuduittain antavat maisemille leiman
tunturit, jotka kuitenkin lännessä ovat harva-
lukuisia. Tunturit ovat enimmäkseen pyöreäh-
köjä, kuivia sora- tai kivipeitteisiä kukkuloita.

joiden tunturikasvisto on köyhää ja kasvillisuus

yksitoikkoista, etupäässä jäkäläin, varpujen ja

ruskeankeltaisen Junous trifidus-vihvilä.n muo-
dostamaa. Metsäraja on tämän osan tuntureilla

n. 450-500 m korkeudessa, havumetsän raja

300 450 m Välillä. Luoteeseen. Enontekiöön päin

kuljettaessa maa vähitellen kohoaa ja samalla
muuttuu kasvillisuuskin. Metsiä muodostavista
puulajeista loppuu ensinnä kuusi, sitten mänty,
jonka jälkeen koivu tulee vallitsevaksi, muodos-
taen kapean, etupäässä pensasmetsäisen koivu-
vyöhykkeen (regio subalpina) . jota sitten seuraa-

vat laajat puuttomat tunturimaat. Koivualuetta
jatkuu jokivarsia pitkin pohjoisemmaksikin, puut
tomain maisemien keskellä. Koivumetsät ovat
harvahkoja, pohjoisinna yleensä pensaikkomaisia.
kasvaen laihoilla mailla jäkälikköä ja varvikkoa,
lehdoissa runsaastikin ruohoja. Kilpisjärven seu-

dulla on varsinkin nyt luonnonsuojelualueeksi
julistetulla alueella rikas, korkeiden tunturien
kasvisto. Inarin Lapissa, missä, soita on jo pal-

joa niukemmin kuin etelämpänä, ulottuu kuusi
vyöhyke Ivalojoelle asti, jonka jälkeen jäkälä-

metsäistä mäntyvyöhykettä jatkuu, Inarinjärveä
ympäröiden. Lapin luoteisosiin, ulottuen jokivar-

sia pitkin koivualueen sisään, jota suuri osa
luoteisinta Lappiamme on. Täällä koivuvyöhyk-
keessä on melkoisen runsaasti kivisiä tuntureita
tai tunturimaisia aloja, joilla jäkälät ja varvut
ja niiden joukossa monet sirot, tiheämättäiset,

kauniskukkaiset tunturikasvit muodostavat kasvi-

peitteen. Lähellä Varaukivuonoa osa ylätasangosta
on kauttaaltaan tunturimaista. Purolaaksoissa
voi olla reheviä koivulehtoja. Venäjän Lapin
länsiosa on S:n puolen kaltaista, mutta kauem-
pana, varsinkin mahtavien Umptek- ja Lujaururt-
tunturien seuduilla jo hyvin erilaista. Itäisin

osa, varsinainen Kuollan niemi on heikosti kum-
puista ylätasankoa, josta koko kylmän Jäämeren
viereinen pohjois- ja koillisrannikko on luonteel-

taan arktista, monine pohjanperäisine lajei-

neen. Hannikkokaistaleesta sisämaahan päin on
4-7 penink:n levyinen metsätön, köyhäkasvistoi-

nen tundra, jonka soissa on korkeita turvekum-
puja. Jokilaaksoissa on koivua, joka etelämpänä
muodostaa koivuvyöhykkeen. Tämän eteläpuolella

on havumetsävyöhyke, jossa rajan muodostaa
kuusi, paikoitellen mänty, tai molemmat yhdessä.
Varsinkin Kuollan niemen itäosissa, etenkin
Ponoin seuduilla on paljon itäisiä lajeja, jotka

lännempää puuttuvat.

Kasvistollisesti S. jo vanhastaan jaetaan

kasvimaakuntiin, joita nykyisin erote-

taan 31 ja ovat esitetyt kartalla (samaa maa-
kuntajakoa käytetään yleensä myös eläimistöön

nähden). Siinä näkyvät myös eri maakun-
tien kasvilajien lukumäärät, mikäli se oli

tiedossa 1910. Koko S:n korkeampien kas
vien (putkilokasvien) luku laskettiin silloin

l,222:ksi, jossa summassa Taraxacum-la,]ien
määrä on supistettu 25:ksi, ffteracräm-lajien

100:ksi (oikeastaan n. 700) ja johon ei ole luettu

241 satunnaista kasvilajia. Kaikissa maakunnissa
tavattuja, ubikvitäärisiä lajeja on 143, niitä

suhteellisesti suurin määrä Lapissa. Lajien

kokonaislukumäärä vähenee eri maakunnissa
enemmän tai vähemmän säännöllisesti etelästä

pohjoista kohti 795:stä 303:een. Monivuotisten

kasvien suhteellinen määrä nousee Lappia kohti
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AI Ahvenanmaa (Alandia), Ab Varsinais-Sunmi (S
ns), N Uusimaa (Nylandia), Ka Etelä-Karjala (Karelia austra
iis>, Ik K rj.ihiii k.iiiiuis (Isthmus karelicas), St Satakunta,
Ta Etelä-Häme (1 i

Uralisi, Sa Etelä Savo (Savunia

auttralis), Kl Laatokan Karjala (Karelia U OI Au-
nuksen Karjala (Karelia Is), Oa Etelä-Pohjanmaa
(Ostrobothnia australis), Tb Pohjois-Hame (Tavastia >•

Sb Pohjois-Savo (Savonia borealis). Kb Pohjois-Karjala (Ka-
rriin borealis), On Äänisen Karjala (Karriin onegensis), Tron
Äänisen takainen Karjala f

Kurriin transonegensis), Om Keski-

pohjanmaa (Ontmbothnia media), Ok Kajaanin seutu fOsiro-

b.,thui,i kajanensis). Pue Läntinen Pomoria (Pommia occidenta-

lis), Por Itäinen Pomoria (Pomoria tirientalis), Ob Pohjois-

pohjanmaa (Ostrobothnia borealis), Ks Kuusamo, Kk Kieretin

Karjala (Karelia keretina). Le Enontekiön Lappi (Lapponia
enontekiensis), Lkem Kernin Lappi (Lappuuni kemensis), Im
Imanteron Lappi (Lapponia imandrensis). Lv Varsugan Lappi
(Lapponia varsugensis), Lp Ponoin Lappi (Lapponia ponojen-

sis), Li Inarin Lappi (Lapponia inarensis), Lt 'lilluman Lappi
(Lapponia tulntnensis), Lmur Muurmanin Lappi (Lapponia
murmanica). [Alueet ovat luetellut lännestä itään, etelästä

pohjoiseen siirtyen.] (S. K.)

huomattavasti. Rannikkoseuduissa kohottavat
lajilukua varsinkin merenrantakasvit, joista 01

on sellaisia, jotka kokonaan puuttuvat sisä-

maasta. Näiden määrä on suurin Al-maakun-
nassa (44), pienin Ik:ssa (9). Tunturika
on 91, niistä suurin määrä Le-alueella (08|. Ete-

läisinnä on sellaisiksi laskettuja AI- ja Kl-alueilla,

kussakin 1. Puita ja pensaita on maassamme
67 lajia, niistä suurin määrä, 50, Ahssa. Etelä-

S:ssa niitä on keskimäärin n. 45, Keski-S:ssa
30-35, Lapissa n. 25. Alempien kasvien lajimää-

rät eivät ole yhtä tarkoin tiedossa kuin kor-

keampien. Moni maakunta on siinä suhteessa

vaillinaisesti tutkittu. Sammaleita tunnetaan
meillä nykyisin vähän yli 700 lajia, jäkäliä suun-

nilleen 1,000. Niiden lajimäärän ero ei S:n
etelä- ja pohjoisosissa ole niin suuri kuin put-

kilokasvien. Sienien lukumäärää ei tunneta, niitä

on useita tuhansia; leviä on useita satoja.

Viljelyskasveista, joista edellä ei ole

ollenkaan ollut puhetta, ei yleensä ole saatavissa

yhtä tarkkoja tietoja kuin villeistä kasveista. La ]i-

määrä on tuntematon ja levenemistietojakin un

(SH.

vain yleisemmistä ja taloudellisesti tärkeistä. Tär-

keimmät viljalajit, joiden yleisen viljelyksen

pohjoisraja näkyy tähän liittyvällä kartalla, ovat

ruis, kaura, ohra ja syysvehnä. Vat
ainaisen viljelysalueensa ulkopuolella ulottuvat

näistä kaura ja vehnä melko etemmäs pohjoiseen,

varsinkin vehnä, jolla kokeillaan Pohjois-Savossa

ja Keski-Pohjanmaalla asti. Kauran viljelys on

lisääntymässä ja pohjoisemmaksi leviämässä;

Pohjois-Stssa se enimmäkseen korjataan vihan-

lana. K evät ruis ta ja kevätvehnää
viljellään harvoissa seuduissa ja vähissä määrin,

viimemainittua pääasiallisesti Itä-S:ssa. Vilja-

kasveihin luettavan tattarin viljely on

vähäistä, rajoittuen melkein vain Itä-S:een ja

sielläkin taukoamassa. Muista viljelyskasveista on

ensimäisenä mainittava peruna, jota viljellään

hyvin yleisesti pohjanperille saakka. Naurista
viljeltiin ennen kaskinauriina hyvin yleisesti.

Välillä sen viljely oli valtissa, mutta on nyt

karjanrehuksi pelloissa viljeltynä rehunauriina

jokseenkin nopeasti levinnyt yleiseksi Etelä- ja

Keski-Steen, vähemmän yleisenä Pohjois-Pohjan-

maalle ja Kajaanin seuduille asti. Lanttua
ja porkkanaa viljellään harvoin peltokasveina

(vain Etelä-Stssa). Palkokasveista on pelto-
herneen viljely Etelä-S:ssa yleistä, mutta
vain lounaisosissa merkitsevämpää; Keski-Stssa

on herne vähemmän yleinen ja sato huono.

P e 1 1
.
oihärkä-l p a p ti a viljellään jokseenkin har-

voin. Yleisimmin ja verraten usein sitä kasvate-

taan Mikkelin ja Viipurin lääneissä. Virna on

tullut tärkeäksi rehukasviksi ja yleiseksi etelä- ja

keskiosissa S:ea. Vielä yleisempiä ovat puna
ja alsikeapila, joiden viljely on vieläkin
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. tenemässa Pobjois-S:n eteläosissa ja jotka yhdessä

t l m o t •
I li. |Ui liemmiss l m '.i ir iss.i n u rimpuiltu

pään kanssa ovat luonnonniittyjen vähennyttyä
tai hävittyä käyneet yhä tärkeämmiksi. Kehruu-
kasvuina kasvatetaan meillä kotitarpeeksi van

nastaan p e 1 1 av aa ja li a m p p u a, edellistä

n. 63° ja hamppua 04° saakka pohjoiseen. Kaup-
paakin varten viljellään pellavaa pienellä aineella

Hämeessä. Hampun viljely on vähenemässä.
- v i t a r li a n li o i t o a, jonka leveneminen

on ollut rahvaan keskuudessa hidasta, harjoite-

taan varsinaisesti vain keittiökasviviljelyksen

muodossa kotitarpeiksi. Yleistä se alkaa olla jo

rahvaankin parissa Etelä-S:ssa, varsinkin lou-

naassa, jokseenkin yleistä, mutta niukkaa, aivan

nuorta t. vielä yrittämätöntä Keski-S-.ssa. Poh-
joisessa se yleensä ei vielä ole alullakaan. Ylei-

simmin kasvatetaan lanttua ja varsinkin itä- ja

kaakkoisosissa maata kupukaalia, lisäksi huma-
laa. Tällä vuosisadalla ovat jo punajuuri ja

porkkana käyneet paikoitellen aivan yleisiksi.

Punasipulia viljellään monin paikoin, eräillä

iillä sikuria. Tupakanviljely, joka vielä muu-
tamia kymmeniä vuosia sitten oli yleistä koko
iiiaas.-a ja vielä 20 v. sitten Keski-S:ssa, on
aivan loppumassa. Säätyläiset ja valistuneem-

mat maanviljelijät kasvattavat, paitsi varsinaisen

rahvaan käyttämiä kasveja, yleisesti myös rapar-

peria, kukkakaalia, länkäpapua, sokeriliemettä,

salaattia, pinaattia, retiisiä, kurkkua, hyötyman-
sikkaa y. m. Lukuisia harvinaisempia kasvatta-

vat varsinkin suuret kartanot, kauppapuutarhu-
rit, kokeiluista huvitetut henkilöt y. m. —
Hedelmäpuista on omenapuu leviämässä, mutta
on toistaiseksi yleinen vain lounaisosissa maata.
Kajaanissa asti on saatu kypsiä omenia. Enim-
min levinneitä ovat karviaismarja- ja viinimarja-

pensaat, joiden viljelemistä rahvas jo Keski-
ikin halukkaasti yrittää. Kirsikkapuulla on

melkein sama leveneminen kuin omenapuulla,
mutia on vähemmän yleinen. Päärynäpuu menes-
tyy yleensä vain Lounais-S :ssa. Luumupuuta,
kriikunaa y. m. kasvatetaan harvoin. — Koriste-

kasveja on rahvas suurimmassa osassa maata
viime aikoihin saakka käyttänyt niukasti tai ci

ollenkaan. Helakoiden väriensä ja yksinkertaisen
«oitonsa vuoksi yleisimmin suosittuja ovat van-
hoista ajoista olleet kehäkukka, unikko, myös
auringonkukka; muut vaihtelevat eri seuduissa.

Herraskartanoissa y. m., maan eteläosissa myös
rahvaalla, on vanhastaan useita monivuotisia
koristeruohoja: kurjenmiekka, akleija, ritarikan-
BUB, ukonhattu, ruskolilja, piooni y. m., ruusut

J. n. e., lisäksi monilukuisia nykyaikaisempia
i

: asteri, leukoija, orvokki, hajulierne, krassi,

leijonankita, reseda, unikot y. m. Koristepensaita
kuten syreeniä, hernepuuta, spireaa, alkaa rah-

vaskin lisääntyvässä määrässä suosia. Huonekas-
veja on samoin paljon, rahvaalla kuitenkin vähän
ja vasta myöhään käytäntöön otettuja. Yleisim-
piä lieievät Impatiens (palsami), Begonia, myrtti,
Pelargonium, Fuchsia, Ficus, ruusut y. m. Varak-
kaammilla on sitäpaitsi palmuja, Asparagus, kak-
tuk.-ia. saniaisia y. m.
Kasvistostamme ovat vanhimmat tiedot saata-

vissa Elias Tillandzin (ks. t.) luettelosta
uCatalogus plantarum . .

." (1673) ja Pietari
Kalmin (ks. t.) „Flora fenniea"sta (1765). Myö-
hemmin on kasvistomme ja kasvillisuutemme tut-

kimiseksi työskennellyt varsinkin kohta satavuo-
tinen „Societas pro fauna et flora fennica" (ks.t.),

jonka välityksellä (stipendiaattien y. m. avulla)

yliopistomme suomalainen kasvikokoelma, Herba
rium uiusei fenniei (ks. II e r b a r i u m) on alat i

karttunut ja jonka julkaisusarjoissa ,,-Notiser",

..Meddelanden" ja ..Acta" useimmat S:n kasvia

toa ja kasvillisuutta käsittelevät tutkimukset
ovat julkaistuina. Maakunnittaiset, jo osaksi van
hentuneet kasviluettelot on sama seura toimit-

tanut putkilokasveista: ,,Herbarium musei fen-

niei 1" (1889) ja sammalista: ,,llerbarium musei
fenniei II" (1894). Paraikaa jatkuu (v:sta 1888
alkaen) laji lajilta kaikkien kokoelmista ja kir-

jallisuudesta saatavien löytöpaikkatietojen julkai-

seminen ,,Conspeclus flora; fennicaV-sarjassa torit.

Hj. Hjeltin toimittamana (,,Acta Soc. p. fauna
et flora fenn." 5, 21, 30, 35---). — Henkilöistä,

jotka viime ja tällä vuosisadalla ovat työsken-
nelleet putkilokasvistomme tutkimiseksi, mainit-

takoon tässä erityisesti L. J. Prytz, J. E. A. Wir-
z6n, Fr. ja W. Nylander, J. ja N. I. Fellman,
Th. Salan, J. P. Norrlin, Hj. Hjelt, M. Brenner,
E. A. Vainio, A. O. Kairamo, O. Bergroth, H. Lind-
berg, A. K. Cajander, A. Palmgren, E. Häyryn ja

O. Kyyhkynen. Viljelyskasvistoa on selvitellyt

Fr. Elfving. Sammalien tutkimisessa ovat var-

sinkin S. O. Lindberg, J. O. Bomansson ja

V. F. Brotherus, jäkälien tutkimisessa kuuluisa
\V. Nylander, J. P. Norrlin, E. A. YVainio ja

G. Lang toimineet. Sieniä ovat tutkineet

P. A. Karsten, A. Thesleff ja J. I. Liro, leviä

Fr. Elfving ja K. E. Hirn. — Kasvillisuustutki-

mukset alkoivat J. P. Norrlinin (ks. t.) perusta-

vien tutkimusten kautta ja ovat sitä jatkaneet
hän ja hänen oppilaansa, varsinkin R. Hult,

A. O. Kairamo, A. K. Cajander, A. Palmgren
y m. Kasvistomme varhaisempia vaiheita ovat
selvitelleet R. Herlin, ruots. G. Andersson ja

H. Lindberg.

[,,Suomen kartasto 1910", kartat 20 ja 21 a
teksteineen. J. P. Norrlin, ..Travaux göographi-

ques exeeutfe en Finlande: Geographie botanique"
(Fennia 13); „Katsaus S:n luontoon ja kasvilli-

suuteen" („Oma maa" I, 1907) ; A. K. Cajander,
„S:n kasviston historia" (,,Oma maa" IV. 1909) ;

„Kasvien vaellusteistä S:een" (,,Lännetär", uusi

jakso I, 1914) ;
„Metsänhoidon perusteet"

(I, 1916) ; Hj. Hjelt, „Kännedomen om växternas
utbredning i Finland" (Acta Soc. pro f. et fl.

fenn. 5) ; Sselan-Kihlman-Hjelt, „Herbarium musei
fenniei" (editio 2: a, I, 1889); II. Lindberg,
.JIvilka vitnesbörd lämnar fytopaleontologin —

"

(öfvers. af Finska vet. soc. förh. 58) ; Fr. Elfving.

„Anteckningar om kulturväxterna i Finland"
(Acta Soc. pro f. et fl. fenn. 14).] K. L.

Eläimistö. Eläinmaantieteellisissä katsan-

nossa S. on pieni osa laajasta palearktisesta eläin-

alueesta, lähinnä seu eurooppalaisesta ala-alueesta

(ks. Eläinmaantiede). Sekä sen maantie-

teelliseen asemaan että muihin yleisiin, eläinten

leviämiseen vaikuttaviin seikkoihin nähden on

luonnollista, että S:n eläimistö osoittaa suurinta

yhtäläisyyttä Pohjois-Skandinaavian ja Pohjois

Venäjän eläimistöjen kanssa. Erikoisella tavalla

tämä yhtäläisyys osoittaiksen siinä, eitä monet

Skandinaavian niemimaalla levinneet eläinlajit

saavuttavat S:ssa itäisen, monet itäiset lajit taas

läntisen levenemisra jansa. Verrattuna Suomen-
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lahden eteläpuolella oleviin Itämeren maakuntiin
ja Keski-Eurooppaan on huomattavaa, että poh-

joisel laji! ovai meillä runsaasti edustetut ja

että eläimistöömme kuulun myös joukko arktisia

lajeja (erittäinkin nisäkkäitä, lintuja, hyönt

ja äyriäisiä y. m.) samalla kuin useat Keski-

Euroopassa levinneet lajil saavuttavat 8:ssa

äärimmäisen levenemisrajansa pohjoiseen päin.

Koska pääosa maatamme kasvillisuutensa puolesta

on metsämaata, kuuluen pohjoiseen bavupuuvyö-
hykkeeseen, niin on varsin luonnollista, il i

muotoeläimet ovai enimmäkseen metsän asujamia.

Eläimistömme historia suoranaisilla löydöillä

valaistuna on, kuten ymmärrettävissä ottaes-

samme huomioon eläinjäännösten harvinaisuuden
kerrostumissa, vaillinaisesti tunnettu. Varmana
voidaan |>ilää, että nykyinen eläinasutus on geo-

logisesti katsoen hyvin nuori; se sai ensimäisen
jalansijan sen mukaan kuin alueemme alkoi pal-

jastua sit : peitt tneest i maijjisti sus jääkau-

den loppuvaiheella ja jälkeen, sekä levisi määrä-
tyssä järjestyksessä arktisia elnnmuotoja ensin,

sitten muita, lauhkeampaan ilmastoon tottuneita

lajeja, n. s. tammikaudella erinäisiä eteläisiä

lajeja (ks. Jääkausi ja Fennoskandia).
Eläinasutuksen nuoruudesta saa myös selityk-

sensä m. m. se seikka, että uusia paikallisia

(endeemisiä) lajeja tai rotuja vain harvoissa

tapauksissa on voinut muodostua (esim. Saimaan
ja Laatokan hyljerodut). Erilaisen alkuperänsä
ja leviämisensä puolesta voidaan useihin eläin-

osastoihin nähden tärkeimpinä erottaa seuraavat
lajiryhmät: pohjanperäiset 1. arktiset, pohjois-

eurooppalaiset, keskieurooppalaiset, itäiset ja

kaakkoiset, länsieurooppalaiset (atlanttilaiset) ja

kaikkialla viihtyvät I. ubikvitääriset.

Maalla elävistä nisäkkäistä (villeistä) on
valtiollisen S:n alueella kotiutuneita 44 lajia,

joista hyönteissyöjiä 5, siipijalkaisia 4, jyrsi-

löitä 20, petoeläimiä 13 ja sorkkaeläimiä 2 lajia.

Näistä ovat levinneitä Etelä-S:sta Lapin perille

asti muutamat päästäiset, peltomyyrä ja suu-

rempi ojamyyrä, ihmisasumuksia seuraavat koti-

hiiri ja isorotta, joista jälkimäinen on muutta-
nut maahamme vasta viime vuosisadan alussa

ja saapunut useihin sisämaan paikkakuntiin vasta

viime vuosikymmeninä (Jyväskylään n. 1872,

Kajaaniin 1903), sekä kärppä ja lumikko. Samoin
ovat yli alueen levinneitä jänis, mäntynäätä,
saukko ja kettu sekä hirvi. Maan kaikissa osissa

ovat myös esiintyneet suurimmat petoeläimemme
karhu ja susi, jotka nyttemmin ovat säännölli-

sesti tavattavissa vain pohjoisissa ja itäisissä

seuduissa (ks. alempana). Täydellisesti sukupuut-
toon hävitetty on ennen Etelä-S:sta Lappiin
asti levinnyt majava. Viimeiset yksilöt tätä mer-
killistä lajia ammuttiin Lapissa viime vuosisadan
keskipaikkeilla.

Arktisia lajeja nisäkäseläimistössämme ovat

peura, naali ja tunturisopuli, jotka samoin kuin
ahma, ruskea metsämyyrä ja pienempi ojamyyrä
ovat luonteenomaisia Lupille.

Napapiirin eteläpuolella yksinomaan havu-
metsävyöhykkeessä tavataan m. m. pohjan yö-

lepakko, metaaniin, pitkähäntäinen metsämyyrä,
siipiorava, ilves, tuhkuri ja mäyrä. Näistä ovat
lento-orava ja tuhkuri sellaisia itäisiä, meillä

tavattavia lajeja, jotka eivät ole levinneet

Skandinaaviaan.

Kiriä s lie luonteenomaisia ovai maamy;
räät yököi /'' ritus, VesperliKo myata

cinus ja Daubentonii) koivuhiiri, musta rotta,

-.. ,u liiiri, lahol ja i ojani s. Tähän ryh

mään liittyvät I
myös siili ja ylen harvoin

huomiii i a Kiniiniini i i • -t i tammivj öhyk-

keen 'luun töön kuuluvin. Muudan mainituista

la ei ta aim. rusakki ii on vaata myöhim-
pään aikaan alkanut levitä S:een (kaakosta).

Virisin vesinisäkkäitä Suomenlahdesta ja Poh-

idessa ovat halli 1. harmaa hylje ja norppa

I. kiehkuraishylje, jälkimäinen esiintyen myös
erikoisiksi roduiksi erilaistuneena Saimaassa ja

Laatokassa Valaista jotkut ovat satunnaisina

vieruina uineet merenhiht iimme; ainoa laji, joka

use i näyttäikse täällä, on pyöriäinen.

"i lläoleva katsaus nisäkäseläimistöömme täy-

dennettäköön seuraavilla lisätiedoilla muutamista
yksityisistä lajeista. Karhu, metsiemme huo-

mattavin suur-otus, joka vielä 1800-luvun alkupuo-

li lln ei ollut harvinainen Lounais-S issakaan, on
ankaran vainon takia säilynyt meidän päiviimme
vain asumattomissa seuduissa Lapissa ja Pohjois-

S:ssa sekä Karjalan rajaseuduilla (Salmi, Korpi-
selkä. Ilomantsi). Sen luku vähenee yhä, joten

eläintieteelliseltä kannalta katsoen olisi syytä

aikaansaada joku rauhoitusalue sille; vielä

1909-13 kaadettiin S:ssa kuitenkin yhteensä
140 karhua I. keskimäärin 29 v:ssa. Susi esiin-

tyy enää harvoin länsipuolella sitä rajaviivaa,

jonka voi vetää Oulusta Salmiin. Se tekee vie-

läkin melkoisia tuhotöitä porolaumojen keskuu-
dessa Lapissa (etenkin Inarissa, Kittilässä ja

Enontekiössä), muita vaellustaipumuksensa vuoksi

sen runsaus hyvin vaihtelee vuodesta vuoteen. V.

1909-13 tapettiin yhteensä 104 sutta 1. keskimää-
rin 21 v:ssa, useimmat Oulun läänissä. Ilves
esiintyi 1870-80-luvuilla niin runsaana, että sitä

kaadettiin melkein joka pitäjässä napapiirin

eteläpuolella, mutta on sittemmin sangen tasai-

sesti vähentynyt ja on uyt melkein kokonaan
hävitetty maamme läntisistä osista. Vv. 1909-13

vaihteli vuosittain kaadettujen ilvesten luku52:n
ja 13 :n välillä; koko luku oli 143, keskimäärän.
29. — Eräistä muista turkiseläimistä mainitta-

koon virallisen tilaston mukaan, että 1909-13

tapettiin kettuja yhteensä 10,341 (keskim. 2,068),

saukkoja 704 (keskim. 141), kärppiä 16,335 (kes-

kim. 3,267), näätiä ".46 ja ahmoja 344 (kumpaa-
kin keskim. 69). Peura esiintyi vielä 1800-lu-

vun alussa Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois Hä-

meessä, mutta jo puoli vuosisataa myöhemmin
vain maan pohjoisissa ja itäisissä osissa. Vielä

tällä vuosisadalla on joku nähty Pielisjärvellä ja

Suojärvellä. Nyttemmin se näyttää valitettavasti

olevan hävitetty sukupuuttoon koko valtiollisen

S:n alueelta. Puolikesy peura 1. poro on edelleen

yleinen (lukumäärä lisääntymässä) ja harjoite-

taan sen hoitoa laajalla alueella, Utsjoelta Suo-

mussalmelle ja Hyrynsalmelle saakka etelässä

(65°). vrt. Poronhoito. Hirvi, vesiperä is

ten metsäseutujemme komea eläin, oli viime vuosi-

sadan keskivaiheilla melkein sukupuuttoon hävin-
nyt, mutta alkoi parikymmentä v. myöhemmin
(1870) taas lisääntyä tultuaan rauhoitetuksi.

Viime vuosina hirvikanta on taas selvästi vähen-
tymässä, liiallisen verotuksen, sekä laillisen met-
sästyksen että sala-ampujain toiminnan johdosta.

Vv. 1908-12 oli laillisesti kaadettujen hirvien luku
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(puutteellisen metsästystilaston mukaan) 821,610,

538, 274 ja 195. Hylkeitä on viljalti Merenkur-
kussa, Ahvenanmaan saaristossa ja Suomenlah-

den itäosassa. Niiden yleisyyttä osoittaa m. m.

Be, että 1913 maksettiin tapporahoja 19.SOS hyl-

keestä. Xäistä 7.271 oli harmaata ja 12,537 kieh-

kuraishyljettä.

Lintuja on valtiollisessa S:ssa tavattu 275

lajia, joista 200 kotiutuneita 1. täällä pesiviä

paikka- ja kiertolintuja sekä kesälintuja (näihin

viimemainittuihin kuuluu suuri enemmistö) ja 75

lajia läpikulkevia matkalintuja tai satunnaisia

vieraita. Kotiutuneista linnuista on Etelä-S:sta
Lappiin asti levinnyt hyvin iso määrä lajeja, jotka,

kuitenkin, kuten kaikki linnut, oleskelu-, ravinto-

ja pesimispaikkojensa valinnassa ja riippuvai-

suudessaan kasvillisuudesta y. m., erikoisten elä-

mäntapojensa, levinneisyytensä ja runsautensa
-ta osoittavat mitä moninaisinta vaihtele-

vaisuutta. Mainittakoon vain monet tutut vesi-

linnut, esim. kuikka, koskelo, telkkä, haapana,
jouhisorsa, tavi ja heinäsorsa, soilla ja vesien

rannoilla elävät kahlaajat y. m., kuten kurki,

rantasipi ja kaislakerttu, monet havu-, lehti- tai

sekametsien asujamet, esim. metsäkana, pyy,
teiri, metso, närhi, palokärki ja eräät muut
tikat sekä useat pienemmät metsälinnut, kuten
hömötiainen, harmaa paarmalintu, käpylintu,

punatulkku, räkättirastas, rosorastas ja laulu-

lintuina huomattavat laulurastas, punasiipirastas,

punarintasatakieli, mustankirjava paarmalintu,

astasku, uunilintu ja peipponen, ihmisen seu-

raan liittyvät pääskyset ja kotivarpunen, peto-

linnuista hiirihaukka, mehiläishaukka, kala-

i, maakotka, kana- ja varpushaukka, lii i-

riäispöllö, huuhkain y. m. Samaan laajimmalle
levinneeseen ryhmään kuuluvat myös erinäiset

uhikvitääriset ja monet vain erikoisilla oleskelu-

paikoilla tavattavat lajit, kuten varis, korppi,

harakka, leppälintu, keltasirkku, kivitasku, val-

kea ja keltainen västäräkki, peltoleivonen, käki,

niittykirvinen, koskikara ja törmäpääskytun.
i linnut ovat kotiutuneina yksinomaan maan

pohjoisimmissa osissa (arktisia, subarktisia ja

boreaalisia lajeja). Niinpä puuttomille tuntu-
reille ovat luonteenomaisia pulmunen, tunturi-

leivonen, kiiruna, käräjäkurmitsa, tunturipöllö,

turihaukka, vesilinnuista pieni kiljuhanhi,

tunturisotka ja tunturiräiskä; koivualueella
lisäksi lapinsirkku, sinirintasatakieli, kaitanokka-
vesipääskynen, alli y. m.; pohjoisella havupuu-
alueella lapintiainen, härkäpoipponen, tavio-

kuurna, tilhi, isompi lepinkäinen, kuusanka,
lapinpöllö, piekanahaukka, soistuneilla paikoilla

punakuovi, pienikuovi, tunturikurmitsa, valkea
vikla. suokulainen, pienempi taivaanvuohi, sisä-

vesissä herna, joutsen ja isohanhi y. m. Monet
havupuualueen pohjoisista lajeista tunkeutuvat
alueen itäosassa etelään aina 65-63° :een saakka.
— Etelä- ja Keski-S:ssa yleisistä linnuista löy-

tävät vielä Oulun leveysasteelle (65°) saakka
ravinto- ja pesimismalulollisuuksia m. m. lehto-

kurppa, iso kuovi, ruisrääkkä, peltopyy, sepel-

kyyhkynen, laululinnuista harmaa-, lehto- ja
hernekerttu, tynnyrilintu, vihreävarpunen ja

muut pikkulinnut, kuten hippiäinen, töyhtö-
jä pyrstötiainen ja käenpiika, petolinnuista nuoli-
ja tornihaukka.

Moninaisimmaksi lajirikkautensa puolesta muo-

dostuu, kuten odottaa sopii, lintumaailmamme
eteläisen ja keskisen S:n vaihtelevimmissa luon

nonsuhteissa etenkin sen lehti puuaineella, 60-62° :n

välillä. Lukuisilla keskieurooppalaisilla lajeilla

on täällä pohjoisin pesimisalueensa. Noin Vaasan
ja Kuopion seuduille saakka (63°) pohjoiseen

pesivät m. m. silkkikuikka, heinätavi, barmaa-
jalkavikla, kaislarääkkä, kottarainen, peukaloi
nen, mustatiainen. puunkiipijä, pienempi lepin

käinen, yökehrääjä, valkoselkätikka ja useat

hyvät laululinnut: mustapääkerttu, vihreäkerttu,

kultarinta, vihreäpeipponen ja hempponen. Ete-

läisimmissä seuduissa pesivät harvinaisina noki-

kana, töyhtöhyyppä ja tikli. Levenemiseltään
itäisiä ovat Etelä- ja Keski-S: n linnustossa heinä-

kurppa, harmaapäätikka, satakieli, kuhankeit-
t li j ii ja punavarpunen, läntisiä taas esim. metsä-

kyyhkynen, joka S:ssa harvoin pesii muualla
kuin maan lounaisessa osassa.

allaolevassa katsauksessa on pidetty silmällä

sisämaan oloja. Useat siinä mainitut maa- ja

vesilinnut ovat levinneet myös merenrannikoil-
lemme ja niiden saaristoihin. Varsinaisista meri-

linnuista, jotka ovat luonteenomaisia etenkin
ulkosaaristoille, ovat huomattavia haahka-, meri-

lokki ja harmaa lokki, ruokki, riskilä, ranta-

harakka ja luotolainen. Lintujen vuosittaisista

muutoista ks. M u u 1 1 o 1 i n n u t. Seuraava
yhdistelmä osoittaa 18 lintulajin normaali-

sen saapumisajan keväällä Helsingin seudulle
(60°10'-21') ja Saarijärvelle (62°42') :

Helsinki Saarijärvi

pulmunen 10 111-20 III 24. 111-18 IV
peltnleivnnen 15 I1I-4 IV 31. 111-2.5 IV
kottarainen 20 l'l-6. IV 29. 111-15. IV
peipponen (koiras) 22 111-11. IV 30 III-IS IV
joutsen 3. IV -12 IV 12. 1V-25.IV
räkättirastas 4. 1V-19 IV 21. IV 26. IV
kurki 5 1V-3. V 15 IV 4 V
laulurastas 10 IV-25. IV 20. IV-28. IV
vastltr&kkl 12 1V-24. IV 20 IV-28. IV
heinäsorsa 14 IV-28 IV 17 IV-2. V
kivitasku 24. IV- 1 V 25 IV-3. V
leppälintu 28 IV-10 V 6. V-16 V
käki 4 V-12 V 10. V-20 V
rävsiänpääskvnen 5 V 14 V 10 V-28 V
haarapääskynen 6 V-18 V 13. V-29. V
uunilintu 7 V-18 V 10. V 28 V
ruisrääkkä 12. V-16. VI 6. VI-20. VI
tervapääskynen 20 V 1 VI :tl V

Metsästyksen esineinä ovat S :ssa linnuista pää-

asiallisesti metsäkanan heimon lajit, nim. metsä-

kana, pyy, teiri ja metso sekä peltopyy, ja sor-

sat. Kaiken vuotta rauhoitetut ovat metsästys

asetuksen mukaan (v:lta 1898) pikkulinnut (har-

voja poikkeuksia).

Matelijoita ja sammakkoeläimiä
on S:ssa 10 lajia. Yleisimmät ja kauimmaksi poh-

joiseen levinneet ovat tavallinen sammakko, heinä-

sisilisko ja kyykäärme 1. samat lajit, jotka Keski -

Euroopan alpeillakin nousevat korkeimmalle.
Kaksi ensinmainittua lajia tavataan Etelä-S:sta

Lapin perille asti (70°) ja kyykäärme lähes yhtä
pohjoiseen (67°40')- Tämä S:n ainoa myrkylli-

nen laji esiintyy paikoitellen, esim. Uudenmaan
saaristossa, huomattavan runsaslukuisena. Etelä-

ja Keski-S :ssa ovat tavallisia myös korpi- 1.

rupisammakko, pieni vesilisko ja tarhakäärme,

joiden levenemisalue ulottuu n. Oulun leveys-

asteelle (65°), sekä vaskikäärme. Yksinomaan
maamme eteläisissä osissa esiintyy peltosam-

makko. Jäännöksiksi tammikauden eläimistöstä

ovat ehkä katsottavat harvinainen kanerva-
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käärme, tavattu vain Ahvenanmaalla, ja rupi

lisko.

Kaloja tunnetaan Suomen meri- ja maa-
li yhteensä n. 70 .11 lajia; näistä monet

ova! run aan esiintymisensä vuoksi melkoisen
kalastuksen esineenä. Ominaista merivesillemme
niiden kalastoon nähden on, että niiden heikko-

suolaisessa vedessä viihtyvät Bekä monet meri-

ja vaelluskalat että lukuisat makeanveden lajit.

Erikoisen leiman liuu: kalasto Baa myös siitä,

et I 1 sulien kuuluu ennnsii arkti 11 lajsja, luul-

tavasti jäännöksinä entisestä yhteisestä arktis-

baltisesta elaimi&tusta Sellaisiksi rehktilajeiksi

on selitetty sarvisimppu ja pullokala sekä myös
vaikka vähemmällä varmuudella, timakala ja

silakka. Varsinaisia merikaloja on meille kuu-

luvissa Itämeren osissa tavattu ".1 lajia. Näistä

ovat kotiutuneita (pysyviä, täällä kutevia) 19,

joista yleisiä m. m. silakka 1. haili, kilohaili,

kuore, tavallinen kampela, turska, sarvisimppu
ja iso simppu, vähemmän yleisiä tai harvinaisia

m. m. särniäneula, merineula, piikkikampela, kivi-

nilkka, rasvakala ja pikku borkkeli. Satunnai-
sina Pohjanmerestä ja Itämeren suola isemini -I a

osista saapuneina siirtolaisina tunnetaan 12 lajia.

J arvissamme ja virroissamme elävien kalalajien

(pysyväisten ja vaelluskalojen) luku on 39. Muu-
tamia harvoja poikkeuksia (sulkava, toutain,

mutakala, monni, pikkunahkiainen) lukuunotta-

matta ne viihtyvät, samoinkuin vaelluskalat —
merilohi, taimen, merikuore, ankerias ja virta-

nahkiainen — myös merivedessämme, muodos-
taen tärkeän osan sen kalafaunasta, varsinkin
sisäsaaristoissa ja Suomenlahden sekä Pohjanlah-
den perukoissa. Makeiden vesiemme kalastolle

kuvaavaa on lohenheimoon kuuluvain lajien run-

saus. Yleisesti levinneitä suurissa järvissä ja

virroissa ovat lohi- ja rautumuodot, joista

toiset ovat pysyviä (nim. järvilohi, järvirautu

ja purorautu) ioiset vaelluskaloja (merilohi ja

taimen [merirautu]), sekä erittäin siika, muikku
ja kuore. Lohivirroista ovat mainittavimmat
pohjoisessa Tornionjoki, Kemijoki, Simojoki,
Oulujoki ja Iijoki, etelässä Kokemäenjoki, Kymi-
joki ja Vuoksi. Myös harjus on itäisissä ja poh-
joisissa vesissämme laajalle levinnyt jalo kala.

Nieriä tavataan Laatokassa, jossa muutkin lohi-

kalat ovat. edustetut, ja useissa Vienanmertä
ympäröivissä järvissä sekä Lapissa, missä lohen-

heimon kalat (etenkin siika ja rautu) ovat etu-

alalla. On otaksuttu, että nämä lajit, niinkuin
myös merihärkä, joka tavataan Laatokassa. Sai-

maan ja Piii länteen vesistöissä, ovat välittömiä
jäännöksiä jääkaudelta. Etelä-S:sta Lappiin asti

levinneitä ja miltei kaikkialla erittäin tavallisia

ovat hauki, ahven, made, särki, säyne ja salakka.

Lämpimässä vedessä kutevista kaloista ovat poh-

joisimpaan tunkeutuneet lahna ja kuha; ne esiin-

tyvät vielä paikoitellen Oulujoen vesistön poh-
joispuolellakin olevissa järvissä. Keski- ja Et 1

S:ssa lisääntyy lajien luku, erittäinkin särki-

heimoon kuuluvilla muodoilla. Niin ovat täällä

yleisiä m. m. ruutana, sorva, pasuri ja eräissä

vesistöissä myös sulkava. Epätasaisesti tai aivan
paikallisesti levinneitä maan eteläisissä ja kaak-
koisissa osissa ovat turpa, toutain, suutari,

miekkakala ja mutakala. Jotkut tällaisista lie-

nevät samoinkuin kuha suoranaisia jäännöksiä

Ancylusjärven kalastosta ja alkuaan saapuneet

Ponto-Kaspian alueelta. aarni

ii l,i ja niiden talon li inir

kityksestä ks. Kalasto ja Kalastus.
A 1 e m p i e n 1. s e 1 k ä r a n g a t t o m i e n

eläinten joukosta nilviäisiä S:.-su edustavat,

kotilot ja simpukat, yhteensä 132 1 104+ 28) la-

jia. Näistä vain harvat oval merimuotoja, esim.

Suomenlahden rannoilla yleisel simpukat Tellinn

baltica, My tilus edulla \.\ Cardium edule) enim-

mät makea a vedi 9 ja maalla eläviä, esiintyen

varsinkin kalkinpitoisella maalla. Tunnetuim-
pia yksityisistä lajeista on jokihelmisimpukka,
joka on pääasiallisesti levinnyt Lapissa ja Kar-
jalassa, sekä kasvitarhoissa vahingollinen pelto-

etana. Eräät vedessä elävät nilviäiset (IÄmncea,

Pisidium) ovat tärkeitä ravintoeläimiä useille

hyötykaloille.

Paljoa huomattavampia kuin hitaat nilviäiset

ovat kesäisessä luonnossa hyönteiset. Kuten
yleensä maapallolla ne muodostavat meilläkin

iajirikkaimman osan eläimistöä samalla kuin
niiden merkitys luonnon taloudessa on mitä
moninaisin. Yhdessä muiden ilmaa hengittävien

niveljalkaisten kera voidaan eri hyönteislajien

luku S:ssa arvioida n. 10,000 :ksi. Rikkaimmat
lahkot ovat kovakuoriaiset, n. 3,000 lajia, kaksi-

siipiset, n. 2,350, perhoset, 1,630, nivelkärsäiset,

yli 700, yökorennot, 200 ja hyppyhäntäiset 165

lajia. Verkkosiipisiä ja rakkojaikaisia on erotettu

n 60 lajia kumpiakin, päiväkorentoja, ilta- 1.

koskikorentoja, heinäsirkkoja y. m. suorasiipisiä

ja sudenkorentoja on kutakin ryhmää n. 30-40

lajia. Useimmissa ryhmissä, etenkin kasvinsyö-

jissä, voidaan todeta vahvaa lisääntymistä laji-

luvussa siirryttäessä maan pohjoisosista läski-

siin ja eteläisiin. Erittäin merkityksellistä on
usein yksityisten lajien vahva lisääntyminen nii-

den sikiämiselle ja ravinnon saannille otollisissa

olosuhteissa. Kuuluisa on sääskivaiva Lapissa ja

erinäisten hyönteislajien esiintyminen joukot-

tain metsien ja viljelyskasvien tuhoojina. Niinpä
aikaansaavat meillä toisinaan huomattavia tuhoja

mäntymetsissä mänty-yökön ja mäntykehrääjän
sekä männynneulapistiäisen toukat, niityillä ja

pelloilla niitty-yökön, orasperhosen, valkotähkä-

yökön, kaliukärpäsen, vaaksiaisen ja seppien (Elo-

teridee) toukat 1. juurimadot, puu- ja keittiö-

kasvitarhoissa lehtikirvat ja maakirput. Maan
vesirikkaudesta johtuu se, että vedessä elä

vät tai siinä kehittyvät hyönteiset, kuten hyt-

tyset, mäkärät ja kaikenlaiset korennot (päivä

ja iltakorennot, sudenkorennot, yökorennot 1.

vesiperhoset) esiintyvät meillä erikoisen run-

saasti; täten ne muodostavat tärkeän ravinto-

lähteen sekä lukuisille hyönteissyöjälinnuille

(pääskysille y. m.), jotka näin ollen voivat ravin-

non puolesta hyvin viihtyä Lapissakin, että

useille lohensukuisille ja muille hyötykaloille. —
Muista ilmaa hengittävistä niveljalkaisryhmistä

on tuhatjalkaisia S:ssa n. 20. hämähäkkejä 260

ja punkkeja 230 lajia. — Ayriäiseläimiä, jotka
melkein yksinomaan kuuluvat veden eläinmaail-

maan, on tavattu yli 200 lajia. Huomattavimpia
niistä kokonsa puolesta ja tärkeitä S:n eläimis-

tön alkuperän selvittämiselle ovat erinäiset Jää-
niereslä kotoisin olevat siirat ja katkat, m. m.

iso vesisiira 1. kilkki (Idotliea cntomon), levin-

nyt samalla tavoin kuin merihärkä, joka sitä

käyttää ravinnokseen. Yleisimmin tunnettu on
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kuitenkin BLeski-Euroopasta levinnyt jokiäyriäi-

nen I. rapu. joka elää S:n eteläisemmissä osissa.

Lukuisista pienistä kalvoäyriäisistä suuri osa

kuuluu järviemme ja meriemme plunktoneläimis-

töön (ks. Plankton). — Muista alemmista

eläimistä tunnetaan S:sta sammaleläimiä 8, nivel-

matoja y. m. vapaasti eläviä matoja n. 100, sisäl-

mysmatoja myös n. 100, sieni- ja polttiaiseläi-

tniä 10 ja alkueläimiä n. 280 lujia.

S:n eläimistön tieteellistä tutkimista on erit-

tein edistänyt Societas pro fauna et flora fennica,

jonka julkaisuissa useimmat S:n eläimistöä käsit-

televät teokset ja kirjoitelmat ovat ilmestyneet.

Yksityisistä vanhemmista tutkijoista, joilla täs-ii

katsannossa on suuret ansiot, mainittakoon

P. S. Gadd (Ichthyologia fennica, 1771-72), 1800-

luvun alkupuoliskolta hyönteistutkijat C. K. Sahl-

berg ja C. G. Mannerheim, sen keskivaiheilta

\V. Nylander (hyönteisiä), J. M. J. af Tengström
perhosia), A. v. Nordmann (eri eläinryhmiä),

1 .1. Bonsdorff (kaksisiipisiä), F. W. Mäkiin
inteisiä y. m.), A. E. Nordenskiöld & A. E.

Nylander (nilviäisiä), M. ja J. v. Wright (lin-

tuja) ja A. J. Mulmgren (lintuja, kaloja),

vaiheilla alkoivat lukuisia tärkeitä tut-

kimuksia julkaista J. Sahlberg (hyönteisiä

y. m.) ja J. A. Palmen (lintuja, hyönteisiä

y. m.), O. M. Reuter (hyönteisiä, kaloja y. m.)

ia A. J. Malmberg-Mela (luurankoisia) sekä seu-

i aavalla vuosikymmenellä O. Nordqvist (äyriäi-

siä, kaloja) ja E. E. Bergroth (hyönteisiä). Myö-
hemmin ovat S:n eläimistön tutkijoina esiinty-

neet W. M. Axelson-Linuaniemi (Apterygota,

tuhohyönteisiä), H. Federley (perhosia), K. Frey
(kaksisiipisiä), T. TI. Järvi (hämähäkkejä, kaloja),

K. M. Levander (alku- ja rataseläimiä. plankto-

nia'. C. Lundström (kaksisiipisiä), A. Luther
iäisiä, ripsimatoja), L. Munsterhjelm (nivel-

jalkaisia, lintuja), E. Nordenskiöld (punkkeja),

R. Palmgren (lintuja), B. Poppius (kovakuoriai-
sa, puolisiipisiä y. m. hyönteisiä), E. Reuter
(perhosia, tuhohyönteisiä, punkkeja), J. A. Sand-
man (lintuja, kaloja), K. E. Stenroos-Kivirikko

(äyriäisiä, vesi-eläimiä, luurankoisia), A. J. Silfve-

nius-Siltala (vesiperhosia y. m.), E. W. Suoma-
lainen (lintuja, kaloja), A. Wahlberg (plankto-

y. m. m. [J. A. Palmen, „Geographie zoologi-

que" (S: n maantiet, seuran toimittamassa ,.Tra-

vaux geographiques" (1895) ; Mela-Kivirikko.
.,S:n luurankoiset" (1909); J. A. Palmen, „Eläi-

ömme ja sen alkuperä" (Oma maa I, 1907)

Suomen kartasto" (N:o 21 b, 1910); „Biblio-

i zoologica Fenniaa" (Acta Soc. pro f. et 11.

fennica 2i. N:o 1, 1909).] K. M. L.

Väestö ja asutus.

Väestö. V:n 1914 lopulla laskettiin S:n
5tön luku olevan 3,209.401 henkeä. Kansamme

"ii siis vain pieni murto-osa maapallon koko
töstä eikä edes yhtä sadannesta Euroopan

väkiluvusta. Suomenmaan väestö muodostaa kui-
tenkin historiallisen kehityksensä taloudellisten
ja kulttuuriolojen vaikutuksesta itsenäisen koko-
naisuuden. Tämä esiintyy väestöopillisestikin sitä

tarkastettaessa. Väestöoloissa kuvastuvat ei

ainoastaan niiden olosuhteiden vaikutus, joiden
alaisena se kulloinkin elää, vaan monella muotoa.
asutuksen muotoon, väestön ikä- ja ammattiryhmi
tykseen, sosiaalisiin oloihin y. m. nähden, väestön
aikaisempienkin vaiheiden jäljet. Vastainen kehi-

tys puolestaan on suuresti riippuvainen niistä

edellytyksistä, mitkä vallitseva väestöolojen tila

tarjoaa. Laajaan alaansa verraten on Silla

varsin harvalukuinen väestö. Väentiheys ei

nouse nykyisinkään kuin 9,a henkeen km-'.iä

kohti. Maan harva asui us riippuu kyllä suureksi

osaksi ilmasto- ja luonnonseikoista ja on se sit-

tenkin tiheämpi kuin mitä samalla leveys-

asteella yleensä tavataan. Mutta toiselta puolen

väestön luku ja vielä enemmän sen paikallinen

y. m. ryhmitys johtuu myöskin sen taloudelli-

sesta kehitysasteesta ja puolestaan kuvastaa sitä.

Niin Sinkin väkiluku sitä kautta vuosisatain

seurattaessa.

Uuden ajan alussa, jolloin Sissa maanviljelyk-

sen rinnalla laajaperäinen kaskenpoltto, metsäs-

tys ja kalastus olivat väestön elinkeinoina, arvioi-

tiin maan väkiluku (1571) n. 300,000 hengeksi.

Eikä se siitä seuraavina vuosisatoina paljoakaan
kasvanut. V. 1650 on laskettu väkiluku n. 450,000

hengeksi, ja 1695, juuri ennen vuosien 1696-97

raskaita katovuosia, n. 500.000 iksi. Näiden kato-

jen johdosta ja sitä seuraavan ison vihan aikoina

väkiluku taas suuresti aleni. V. 1749, jolta viita

S in väkiluku ensi kerran on jotenkin tar-

kasti laskettavissa, se kuitenkin oli sivuuttanut

entisen määrän ollen silloin Ruotsille kuuluvassa
osassa 414,487 ja Venäjän alaisessa Vanhassa
Suomessa 1754 119,578 henkeä, yhteensä 534,065

henkeä. Näihin aikoihin olikin jo alkanut uutis-

raivaustyön voimakas kasvaminen, jonka varassa

väkiluku seur. 100 vuoden kuluessa maassamme
kasvoi enemmän kuin kolminkertaiseksi.

Yleiskatsauksen ylläkuvattuun S in väestön

kehitykseen tarjoavat seur. luvut:

Väkiluku, Henkeä
henkeä km=:lM

1571 n. 300.000 0.9

1650 „ 450.0(10 l,i

1695 „ 500,000 l,s

1749(54) „ 534.065 1.6

1815 1,117,754 3.4

1S50 1,636.915 4.9

190» 2,712.562 8,2

1914 3,269,401 9,8

Vista 1749 on Sm väestön kehitys tilaston

valossa yksityiskohtaisesti seurattavissa. Tämä
ajanjakso onkin Sm väestön kannalta erityisen

tärkeä, sillä sen aikana on sen nyk. tilanne

muodostunut, siinä nyt esiintyvät kehityspyrki-

mykset selvitettävissä. Tämän runsaasti puolen-

toista vuosisadan aikana on viiestön lisäys ollut

suhteellisen nopea, n. 11 henkeä vuosittain väes-

tön 1,000 henkeä kohti. Lisääntyminen ei kui-

tenkaan ole ollut yhtämittaista, vaan se on kato-

jen, tauti- ja sotavuosien johdosta ajoittain häi-

riytynyt. Tällaisia häiriöitä ovat olleet, paitsi

eräitä vuosia 1780- ja 1830-luvuilla. ennen kaik-

kea vv. 1808-09 ja 1806-68. joista varsinkin jälki-

mäiset katovuodet erittäin kipeästi tuntuvat S:n
väestön kehityksessä, aiheuttaen yhteensä lln. 7^7

henkeen nousevan vähennyksen. Vielä nykyisinkin

tuon katoajan vaikutus tuntuu selvästi S:n väet tö

oloissa siinä, että niinä vuosina syntyneet väes-

tön ikäluokat ovat melkoisesti harvalukuisemmat
kuin viereisiin vuosiin kuuluvat. Mutta nämä
ulkonaisten seikkaili väestölle aiheuttamat tun-

tuvatkin tappiot eivät tuona aikana kuitenkaan

voineet muuttaa kehityksen yleistä edistyvää

suuntaa. Väestön lisääntyminen ei mainittuna
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Nykj
lumialue

Kaupungit Maaseutu
Väestön-
tiheys km'

17(9

(1754)
1815 1865 1914

1749

(1754)
1

!
. i 65 1914

1749
ii 754)

L815 1914 1749 1914

Uudenmaan 4,734 10,515 32,982 189,638 60, 184 109,772 140,521 217,846 65,118 120,287 178 m 407,484 5* 86,1

Turun ja Porin i 85,257 100,664 278,412 1 19, 17 1 110, 149 194,421 10 i 164 l.« 22,:

Hämeen 154 2.4111 8,688 68,007 61,810 124,498 61,664 126,959 356,405 :. 20,4

Viipurin 3,88 T.llllll 14,252 i 109,774 194,542 !6 118,161 201,11(12 27.7,902 3,1 17,7

Mikkelin 114 86»! 2,902 10,981 106,710 156,678 191,141 48,070 107,578 159,681 2,o 12,i

Kimpuin — 1,0*7 8,094 25,916 41,225 125,141 221,497 319,308 41,2 5 126,228 227.791 345,224 I,l 9j
Vaasiin 3,990 7,k:i2! h,i'.i; 46,970 1 16,959 298,828 ,,

1 14,851 812.958 1.4

Oulun 3,150 .-..H7'.l 11.022 90,154 177,119 819,154 41,618 95,833 188,741 352,861| 0,s 2,s

Kuku maa 25,414 .4.XS7 12:1,02 1,062,867 1,716,92412,765,064 534,005 1,117,754 1,839,952 1,269,401 l. 9,8

aikana koko ajan ollut yhtä miina. 1700-

luvulla se oli hyvin voimakas, hiljentyen jonkun
verran 1800-luvulla. 1800-luvun kalojen jälkeen
lisäkasvun voima taas yltyy, mutta on viime
aikoina ollut vähenemässä. S:n väestöoloissa

mainittuna aikana tapahtuneista muutoksista
on ensinnäkin mainittava muutokset vii

paikalliseen ryhmitykseen nähden. 1700-luvun
puolivälissä oli väestön tiheydessä ole-

massa hyvin suuria eroavaisuuksia maan eri

osien välillä. Suomalaisten heimojen vanhat
rintamaa-alueet, varsinaissuomalaisten, hämä-
läisten ja karjalaisten sekä ruotsalaisen väes-

tön alue Uudenmaan rannikolla olivat ver-

raten tiheästi asutut, keskimäärin 6-10 hen-

keä knrillä. Jonkunverran harvempi oli asutus

Etelä- Savossa ja Keski-Pohjanmaan rannikko-
pitäjissä. Muut osat, suomalaisten heimojen van-

hat metsästys- ja kalastusalueet, ,,erämaat", oli-

vat yhtä harvasti asutut, kuin nykyisin Lapin
kaukaiset perukat. Kehitys 1860-70-luvuille

saakka pyrki kuitenkin tätä eroa tasoittamaan.
Väestö lisääntyi nim. harvaan asutuissa erämaan
seuduissa uutisraivaustyön varassa hyvin nopeasti,

paljoa hitaammin sensijaan ennestään paremmin
asutuissa rintamaissa. Kun väkiluku vuosien
1749-1865 välisenä aikana jälkimäisissä tuskin
kasvoi kaksinkertaiseksi, lisääntyi se erämaa-
seuduilla 8-, 10- jopa 12-kertaiseksi. Viimeis-

ten vuosikymmenien aikana, jolloin väestön

lisäys parhaasta päästä on perustunut teollisuu-

den, kaupan ja liikenteen varassa elävän väes-

tön kasvuun, on väestön keskittymistä taas

alkanut tapahtua kaupunkien, tehdaspaikko-
jeu y. m. väestön lisääntymisen muodossa. Kau-
punkien väkiluku oli aina 1850-luvulle

yleensä kasvanut jotenkin yhtä nopeasti kuin
koko väestö, mutta alkaa nyt kapitalistisen ajan
koittaessa voimakkaasti lisääntyä. Kaupunki-
väestön lisääntymistä S:ssa kuvastavat, seur.

luvut

:

Kaupunlciväestu
tösta

1571 n. 8.000 henkeä 2.7

1650 „ 18,000 „ 4,o

1749 (54) 25.414 4,8

1815 54.887 4.9

1850 105.498 „ b'.i

1900 339.613 12,.-,

1914 504,337 15,4

Kaupungeista ja kauppaloista ks. lähemmin
Suomen kaupungit. — Tilastollista tietoa

tehdas-, rautatie- y. m. s. yhdyskuntain väki-

luvusta ja niiden kehityksestä valitettavasti ei

ole. Mainita ansaitsee kuitenkin, että v:n 1916

syyskuulla lähinnä henkikirjoihin perustuen li

kettiin 34 tällaisen taajaväkisen yhdyskunnan
väkiluvun olleen 192,676 henkeä, tullen siitä kui-

tenkin 100,000 henkeä Terijoen huvilayhdyskun-
nan osalle. Kaupunkien väkiluku esikaupungit
mukaanluettuna oli samaan ajankohtaan koh-
distuvien laskelmien mukaan 524,110 henkiä ja

maan 4 kauppalan väkiluku 3.370 henkeä. Kaik-
kiaan oli kaupungeissa ja taajaväkisissä yhdys-
kunnissa asukkaita N20.156 henkeä eli noin 25 %
maan koko väkiluvusta. Tehdasasutuksia on
etupäässä Etelä-S:ssa, koskien varsilla; niistä

mainittakoon ennen muita Vuoksen ja Kymin
tehdasseudut. Muita ovat Forssan, Kaukaan,
Valkiakosken, Pinjaisten, Taalintehtaan y. in.

taajaväkiset tehdaspaikat, joista vanhemmat, aika-

naan rautaruukkeina toimineet, muodostavat
itsenäisiä telulasseurakuntia. Liikenteen syn-

nyttämiä väestökasaantumia. joissa teollisuuden

ohella kaupalla ja liikenteellä on tärkeä, joskus

vallitseva merkitys, ovat useimmat rautateiden

tärkeät solmukohdat, Riihimäki, Hyvinkää, Kou-
vola, Toijala, Kerava, Seinäjoki, Karja, jotkut

huomattavat maaseutusatamat, kuten esim. Laaks-
pohja, Sortanlahti, Strömma, Himangan Rauma.
Suolahti y. m. sekä muutamat edullisessa ase-

massa olevat kirkonkylät, esim. Lohjannummi,
Paraisten malmi j. n. e.

Myöskin jos seuraa väestönkehitystä nykyi-

sillä lääninalueilla. käyvät kyseessä olevat asutus-

suhteiden vaihtelut, vaikkakin vähemmin selvästi,

esille. Ylläoleva taulukko (I) tekee tästä sel-

koa.

S:ssa asuvan kahden tärkeimmän erikieli-
sen kansanaineksen, suomenkielisten ja

ruotsinkielisten, lukuun on mainittu puolentoista

vuosisadan kehitys melkoisesti vaikuttanut.

Ruotsalaisten asutusalueet Uudellamaalla ja Tu-

run läänin saaristossa kuuluivat jo 1700-luvulla

maan parhaiten asuttuihin seutuihin. Niiden väen

lisäys on senjälkeen ollut hidasta ja ruots. väes-

tön aines, jonka osuus koko maan väkiluvusta

1750-luvun vaiheilla on laskettu olleen n. 16%,
oli 1S80 jo alentunut 14,s%:iin koko väki-

luvusta. Suom. väestöaines on sensijaan lisään-

tynyt nopeammin. Miten S:n väestö puhekielen
mukaan ryhmittyi vv. 1880 ja 1910, käy ilmi

alla olevista luvuista.

1880 1910
henkeä °/o henkeä 0/

/o

suomenkielisiä 1,751.381 85.s 2,571.145 88,o

ruotsinkielisin 294.876 14.a 338.961 11.6

venäläisin 4,195 0,s 7.3 (9 0,s

saksalaisia 1,720 0,i 1,794 O.i

muita 3,fi,0 O.i 1,958 0,1
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Viimemainitussa ryhmässä oli lappalaisia
1880 901 ja 1910' 1,059 henkeä. V. 1910 ei

194,000 henkilön äidinkieltä tunneta. — Ruots.

väestön varsinaisia asuma-alueita ovat Uuden-
maan ja Etelä-Pohjanmaan rannikot sekä Turun
ja Ahvenanmaan saaristot. Kaupunkiväestöstä
ovat ruotsinkieliset suhteellisesti suurempana
osana kuin maalaisväestössä (kaupunkiväes-

töstä 1910 oli 25,s % ruotsinkielisiä). Venäläinen

ja saksalainen väestö asuu etupäässä kaupungeissa.

Venäläisten todellinen luku on suurempi kuin

maamme tilasto osoittaa, sillä siihen ei sisälly

sotaväki eikä Pietarin huvilayhdyskuntien väestö

Karjalan kannaksella. — Uskontoon nähden
on S-n väestö varsin yhdenmukaista. Luterilai-

set muodostavat (1910) 9S, 2 % koko väestöstä,

kreikkalaiskatoliset (etupäässä Viipurin ja Kuo-
pion lääneissä) vain 1,7%, muut uskonnot ja

lahkot yhteensä vain 0,i <yc . Jos väestön kokoon-
panossa uskontoseikkain mukaan ei olekkaan vii-

meisen parin vuosisadan aikana olennaisia muu-
toksia tapahtunut, on sen sijaan väestön a mm a-

tiilinen ja yhteiskuntaluokkain
mukainen kokoonpano tuntuvasti muuttunut.
Maatalous ja sen sivutoimet ovat jo vuosisatoja

olleet S:n kansan pääelinkeinona. V. 1749 voi-

daan silloisen tilaston nojalla laskea 79,2 %
koko Ruotsin S:n väestöstä kuuluneen tämän
elinkeinohaaran piiriin. Vielä 1805 tilasto ilmoit-

taa maanviljelysväestöä olleen jotenkin saman
määrän, 79, * % koko väestöstä. Senjälkeen on
kuitenkin teollisuuden ja liikenteen alalla toi-

miva väestö nopeasti lisääntynyt ja maanvilje-
lysväestön suhteellinen osuus koko väestöstä alen-

tunut, joskin tämän väestön kokonaismäärä on
edelleen noussut. Tämä uudempi väestön kehitys

on S:ssa, mikä jo kävi esille kaupunkiväestön
suhteellisen vähäisestä lukumäärästäkin, vielä

jotenkin heikkoa, joten maanviljelys sivuelinkei-

noineen yhäkin tarjoaa S:n väestön suurelle

enemmistölle toimeentulon. Väestön ammatti-
ryhmityksestä 1910 tarjoaa seur. taulukko tietoa

(ammattiryhmityksestä vt. 1865, 1880, 1890 ja

1900, ks. Ammattitilasto, taulukko II,

palstat 341-342).

II

Elinkeino tai ammatti Henkeä °/o

Maanviljelys sivuelinkeinoineen 1,937.198 66.a
Teollisuus 357,220 12,»

Kulkulaitokset 84,351 2.9

Kauppa 64.589 2.»

Julkinen toimi ja vapaat ammatit 74.751 2 «

Muut ammatit 50,562 l,i

Päivätyt) aiset sekatoissä 176.401 6,0

Eläkkeestä ja pääomasta elävä'. 69.371 2.4

Ilman ammattia ja tuntematon ammatti 106,754 3,7

2,921,197 lOO.o

194.000 kirkonkirjoituspitäjästään v. 1910 poissa-

olleen henkilön ammateista ei väestötilasto anna
mitään tietoa. Teollisuusväestön luku v:n 1910
tilaston mukaan esiintynee myös todellista jon-
kun verran pienempänä. — Väestön yhteiskunnal-
lisessa ryhmityksessä on kuitenkin, varsinkin
maanviljelysväestön keskuudessa, tapahtunut suu-
ria muutoksia, jotka elinkeinotilaston päänume-
roista eivät ilmene. 1700-luvulla olivat S :n maan-
viljelysväestön pääasiallisimpana aineksena talol-

18. IX. Painettu »/, 17.

liset, torpparit ja mäkitupalaiset vain pienenä
osana. Aina 1800 luvun toiselle kolmannekselle
lisääntyivät kuitenkin maanviljelysväestön epä-

itsenäiset osat hyvin nopeasti, talollisväestö pal-

joa hitaammin. V. 1749 oli Ruotsin S:ssa ollut n.

31,000 talollista, 3,000 torpparia ja muutama
tuhat mäkitupalaista. V. 1805 oli torpparien
luku jo n. 25,000. Maaseutuväestön kolmen suu-

ren ryhmän kehitystä 1800-luvulla kuvastava!
seur. luvut (III taulukko).

III

1815
1810
1865

Talollisia Maatorppareita
Mäkitupalaisia,
loisia ja muona-

torppa reita

77.362
83,847

87,385

31,001
45,195
63,002

19.472

38.423

52,383

Viimemainitun v:n jälkeen ei torpparien luku
sanottavasti enää kasva, mutta sensijaan alkaa
mäkitupalaisväestön ja aivan tilattoman väestön

luku suuresti lisääntyä. Täten on S:ssa maan
juuri astuessa kapitalistisen talouselämän as-

teelle kasvanut laaja epäitsenäinen väestön aines,

jolle varsinainen maatalous ei enää ole kyennyt
toimeentuloa antamaan, vaikkakin se vielä on
lukeutunut maanviljelysväestöön (vrt. Tilaton
väestö). Tämä suuripiirteinen kehitys maalais-

väestön yhteiskunnallisessa luokituksessa ei ole

ainoastaan nykyajan yhteiskunnallisten kysymys-
ten, vaan myöskin monen nykyajan väestön-

ilmiön (siirtolaisuus, sisäinen muuttoliike) sel-

vittelemisen lähtökohtana.

Yhtä tärkeät kuin edellä kosketellut n. s. ulko-

naiset seikat, ovat kansamme tuntemiselle sen

sisäisen rakenteen, ikäryhmityksen, avioliittoi-

suuden y. m. sekä näissä vuosittain syntymisten,

kuolintapausten y. m. aiheuttamani muutosten
tarkastelu. Tällöinkin näkyy, että kansamme sen

puolentoista vuosisadan aikana, jonka kuluessa
sen väestötilastollista rakennetta voidaan seurata,

on ollut suurten muutosten alaisena. — I k ä r y li-

mityksessä esiintyy huomattavana piirteenä

työkykyisten keski-ikäluokkien suhteellisen osuu-

den kasvaminen. Päinvastoin taas on viiteen nuo-

rimpaan ikäluokkaan kuuluvien suhteellinen

ofuus koko väestöstä alentunut. 1,000 :sta hen-

gestä oli nim. keskimäärin (IV taulukko)

IV

1751

alle 5 v. 15-60 v.

163 537
1800 153 575
1850 140 584
1900 130 573
19.0 128 570

Viimeaikoina esiintynyt 15-60-vuotiaiden suh-

teellisen osuuden aleneminen on nähtävästi osaksi

johtunut vanhusten luvun kasvamisesta. 1,000 :sta

henkilöstä oli näet yli 60-vuotisia 1870 keskimää-
rin 64, mutta 1900 82 ja 1910 jo 88. S:n kan-

san keski-iän kasvaminen esiintyy jo näistä

luvuista. Ja niinpä oli keskimääräinen elinaika

vastasyntyneelle poikalapselle, joka 1860-luvulla

oli 36 v., 1890-luvulla 43 ja tämän vuosisadan

ensi vuosikymmenellä 45 v. — Molempien
sukupuolten välisessä lukumäärässä esiin-
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fcyy naissukupuoli kyllä lukuisampana, mutta
tämä lukuisammuus on kuulta puolentoista vuosi-

sadan ollut vähenemässä, joskin s.- sota ja kato
vuosien johdosta ajoittain on kasvanut, V. 17.m>

oli täten 1,000 miestä kohti 1,101 nai ta

isnii [,056, 1900 1,021 ja 1910 vain 1,014 naista.

Maaseudulla oli viimemainittuna v. kaikissa lää-

neissä jo enemmän miehiä kuin naisia lukuun-
ottamatta Uudenmaan sekä Turun ja Torin lääniä.

Muuttumaton ei myöskään ole ollut väestön

siviilisäätyr y li m i t y s. Siinä havaitaan
näet selvästi naimattomien luvun olevan kasva-

massa, naineiden osuuden koko väestöstä taa.-,

yähenemässä. 1,000 hengestä oli näet keskimäärin
(V taulukko)

V

Leskiä ja ero-

tettuja

1751

Naimattomia Naineita

571 :-Ti 50

1800 597 353 50
1850 599 342 59
uinu 611 33+ 55
lato 621 324 55

Naimattomat ovat kaupungeissa lukuisammat
kuin maaseudulla ja yleensä naimattomien suuri

lisääntyminen viime aikoina näyttää olevan yh-

teydessä nykyaikaisen talouselämän kehityksen

(naisten ammattityöni kanssa. Se merkitys, mikä
nyt kosketelluilla muutoksilla on väestön ra-

kenteessa, on tietysti varsin moninainen ei

ainoastaan kansamme vastaiselle taloudelli-

selle ja moraaliselle kehitykselle, vaan m. m.
myöskin sen lisääntymiselle ja varttumiselle.

Nyt mainituissa suhteissa muuttuneen väestön

rakenteen merkitys käykin vasta ilmi oikeassa

valossaan, jos sitä tarkastamme niiden väestö-

tilastollisten tekijäin valossa, jotka ovat noita

muutoksia aiheuttaneet. Väestön siviilisääty-

ryhmityshän on tulos edellakäyneinä vuosina
väestön keskuudessa solmituista ja purkautuneista
avioliitoista, lähinnä ja pääasiassa solmituista

avioliitoista. Naimisissa olevan väestön suhteel-

lisen luvun aleneminen jo osoittaa, että solmit-

tujen avioliittojen luku on vähenemässä. S:n
väentilasto osoittaakin tämän selvästi. Väestö.

i

1,000 henkeä kohti solmittiin nimittäin vuosit-

tain uusia avioliittoja

1751-55
1801-05
1851-55

7.8

7,7

7.31881-90
1891-1900
1901-10 0,s

i . il ,5 4... 1 HKI -90 35j>

:-. 1H911900 82.i

ie [901 i" 81j

Avioliittoisuuden väheneminen S:ssa viime vuosi-

kymmeninä, joka muuten esiintyy muissakin
Pohjoismaissa, on painanut S.n avioliittoisuus-

luvun alemmaksi Euroopan yleistä keskitasoa.

Kyseessäoleva aleneminen esiintyy kaikissa S:n
lääneissä, mutta pisimmälle se on ennättänyt

Vaasan läänissä, missä se lienee osaksi ainakin
siirtolaisuuden aiheuttamaa. — Väestön ikäryh-

mityksessä esiintyvä nuorempain ikäluokkain

suhteellisen luvun aleneminen taas ilmeisesti joh-

tuu syntyneisyyden vähenemisestä, mikä
ilmiö osaksi, vaikka ei kokonaan, riippuu avio-

liittoisuuden pienenemisestä. Syntyneisjyskin on
1700-luvulta yhtämittaa ollut alenemassa, joskin

aleneminen viimeaikoina on saanut erikoisen

vauhdin, kuten allaolevista luvuista selviää.

Väestön 1,000 henkeä kohti oli syntyneitä:

v. 1913 oli syntyneisyysluku enää vain 27,i,

Kaupungeissa oli se vain 21,«, maaseudulla
Syntyneisyyden aleneminen on yleinen nykyajan
ilmiö, eikä se S:ssa vielä oh- niin pitkälle kehit-

ti kuin monessa muussa Euroopan maassa.
S:ssakin se esiintyy kaikissa lääneissä, toistai-

seksi heikoimmin Viipurin, Kuopion ja Oulun
sekä voimakkaimmin Uudenmaan, Turun ja Porin
sek t \ .uisin Liuussa, jossa viimemainitussa Byn
tyneisyysluku vielä 1880-luvulla oli suurin S:ssa.
— Paitsi avioliittoisuuden alenemisesta syntynei-
syyden väheneminen S:ssa johtuu aviollisen

hedelmällisyyden vähenemisestä, joka varsinkin
S:n kaupungeissa on pitkälle jatkunut. — S:n
väestön ikäryhmitykseii muutoksissa tuntuu
myös muuttuneiden kuolleisuusolojen vaikutusta.

Samoinkuin syntyneisyys on kuolleisuuskin alen

tunut pitkät ajat. 1,000 henkeä kohti oli uim.

vuosittain kuolleiden keskimääräinen luku

1751-55 28,e
1801-05 24,7

1851-55 28.2

1881-90 21,i

1891-1900 19,1

1901-10 17..

V. 1913 oli kuolleisuusluku vain 16, i. S. kuu-
luu jo nykyisin maihin, joissa kuolleisuus on
verraten pieni, joskin se useissa maissa, m. m.
kaikissa kolmessa Skandinaavian maassa, on vie-

läkin pienempi. Kuolleisuuden aleneminen esiin-

tyy kaikissa lääneissä, pienin kuolleisuus on
Uudenmaan (15, i 1913) ja suurin Mikkelin läänissä

(17,6 1913). Jo kauan on kuolleisuus kaupungeis-
samme ollut pienempi kuin maaseudulla, ollen

1913 edellisissä 14,4 ja maaseudulla 16, s 1,000

henkeä kohti. Kuolleisuuden aleneminen on
lähinnä esiintynyt aivan pienten lasten kuollei-

suuden vähenemisen muodossa. Sen kautta on
se suorastaan ollut vastapainona syntyneisyyden
alenemiselle, joskin viimemainittu on viime vuo-

sina alentunut vieläkin nopeammin. Miten pal-

jon pienten lasten kuolleisuus on vähentynyt
S:ssa, näkyy jo siitäkin, että kun 100 synty-

neestä vv. 1871-S0 vuosittain keskim. kuoli

16,7 ensimäisenä ikävuotenaan, oli vastaava luku
1901-05 vain 13, i ja 1913 vain 11.3. Pienten
lasten kuolleisuus on suurempi kaupungeissa
(1913 13,j) kuin maaseudulla (ll.o). — Myös-
kin vanhemmissa ikäluokissa on kuolleisuus mel-

koisesti vähentynyt. Sitävastoin ei se ole samassa
määrin viime vuosikymmeninä pienentynyt keski-

ikäluokissa 15-40 ikävuosien välillä (vrt. Kuol-
leisuus, palsta 641. Tämä seikka johtunee pää-

osaltaan siitä suuresta merkityksestä, mikä
keuhkotaudilla maassamme on kuolemansyynä ja

siitä, ettei tämän taudin kuolettavuutta ole

meillä saatu vähenemään. — Kuolemansyistä ja

tautisuudesta yleensä ei S:sta ole luotettavaa

tilastollista selvitystä. Keuhkotaudin aiheutta-

masta kuolleisuudesta käytettävissä olevat luvut

osoittavat että, kun 'l 886-90 keskim. 1,000

henkeä kohti vuosittain '2,e kuoli keuhkotautiin,

oli vastaava luku 1896-1900 2,7 ja 1906-10 niin-

ikään 2,7. Keuhkotautikuolleisuus on suurin

Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa, sekä laajoilla

aloilla Turun ja Porin sekä Hämeen läänissä.

Syntyneisyyden ja kuolleisuuden alalla tapahtu-

nut kehitys tuntuu varsin selvästi väenlisäykses-

säkin. Kuolleisuuden ja syntyneisyyden alenemi-
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nm oo kyllä osittain käynyt rinnakkain, joten

niiden välinen erotus, n. s. luonnollinen väen-

lisäys, ei ole paljoakaan sen johdosta muuttunut.

1800-luvun lopulla kuolleisuuden aleneminen oli

nopeampaakin. Ja niinpä suurempi luonnollinen

väenlisäys. jos 1800-luvun alkupuolta vertaa loppu-

vuosikymmeniin, on lähinnä juuri aiheutunut no-

peammasta kuolleisuuden vähenemisestä. Samaten
kaupungeissa kuolleisuus, joka ennen oli ollut syn-

tyneisyyttä isompikin, 1870-luvulta lähtien aleni

niin nopeaan, että luonnollinen lisäys kaupunki-
yäestössä kasvoi varsin huomattavaksi. Aivan
viime vuosina on kuitenkin asema muuttunut
tässä kohden, sillä maaseutu- ja kaupunkiväestön
keskuudessa on syntyneisyyden aleneminen alka-

nut käydä niin nopeaksi, että luonnollinen väen-

Lisäys senjohdosta on vähentynyt.
Luonnollisen väenlisäyksen kehitystä maaseu-

dulla ja kaupungeissa ja koko maassa viime
vuosikymmeninä osoittavat seuraavat väestön

1.000 henkeä kohti lasketut luvut (VI taulukko)

VI

1881-90
1891-1900
1901-1910

1918
191-1

Kaupungeissa Maaseudulla Koko maassa

7.9

9,7

10,9

7,5

7.6

14,6

12,9

ISj,

ll.fi

12,o

13,9

12,5

13.2

11.0

11,8

Luonnollinen väenlisäyskin vaihtelee suuresti

eri lääneissä. Oltuaan ennen Vaasan läänissä

suurin (ISTO-luvulla 20,« %) on se siellä suuresti

alentunut ja ensimäisen sijan ovat vallanneet

Kuopion ja Oulun sekä Bämeen ja Viipurin lää-

nit, joista jälkimäisen luonnollinen lisäys 1870-

luvulla vielä oli pienin koko maassa. Vähäinen
on luonnollinen lisäys koko ajan ollut Mikkelin
läänK.-ä.

Väestöliikunnan luonnolliset tekijät eivät

kuitenkaan yksin väestön kehitystä määrää.
Muuttoliikettä on nim. niiden rinnalla aina esiin-

tynyt. Mutta vielä muutama vuosikymmen sitt n

oli S:n väestö yleensä varsin kiinteästi asuin-

seudullaan. V. 1880 oli siten väenlaskun mukaan
S5.; ?'

c koko väestössä yhä syntymäseurakunnas-
saan ja syntymäläänin ulkopuolella asui vain

3,8 koko väestöstä. Vuosi vuodelta ovat sen-

jälkeen muutot lisääntyneet, osin maan rajojen

puolelle, osin ulkomaille suuntautuvina väes-

tön siirtymisinä. V. 1010 oli syntymäseurakun-
iansa kirjoissa enää vain 75.2 % väestöstä, vielä

sekin verrattuna Keski-Euroopan maihin varsin
paljon.

Varsin suuri merkitys S:n väcstöoloille on
maan rajojen sisällä tapahtuvalla sisäisellä
muuttoliikkeellä (ks. t.). V:n 1880 jäl-

keen on n. 2 milj. henkeä muuttokirjalla seura-
kunrasta toiseen muuttamalla vaihtanut asuin-
sijaa. Osa tästä muuttoliikkeestä on kyllä merki-
tykseltään verraten vähäistä väestönvaihtoa naa-
puriseutujen välillä. Mutta melkoinen osa sen-
sijaan välittää varsin tärkeäluontoista väestön
uudestiryhmitystä S:n rajojen sisäpuolella. Muut-
tajat lähtevät pääasiassa maanviljelysväestön pii-

reistä ja siirtyvät kaupunkeihin, tehdasseuduille
v. m. liikepaikoille. Vv:n 1881-1913 välisenä
aikana ovat kaupungit tämän kautta saaneet

217,517 hengen suuruisen väenlisäyksen. Mutta
monet maaseutupitäjätkin, joissa on uuden ajan
liikekeskuksia, ovat saaneet tuntuvan väenlisäyk-

sen muuttojen kautta. Toiset läänit ovat muutto-
jen kautta menettäneet väkeä, toiset, s. o. Uuden-
maan, Viipurin ja viime aikoina Oulunkin lääni

ovat voittaneet. Uudenmaan läänin väenlisäys

muuttojen kautta vv:ien 1881-1910 välisenä

aikana on ollut 66,452, Viipurin läänin taas

57,602 henkeä. Vaasan lääni oli ennen suurin
ulosmuuttolääni, mutta sitten kuin siirtolaisuus

siellä sai jalansijaa, ovat etusijalle tulleet Mik-
kelin ja Kuopion läänit, jotka 1881-1910 ovat

täten menettäneet, edellinen 24,431 ja jälkimäi-

nen 42,783 henkeä.
Sisäisten muuttojen rinnalla ovat ulkomaiset

muutot saaneet S:ssa viime vuosikymmeninä
jalansijaa. Vanhempaa juurta olevat muutot
Venäjälle Karjalasta ja Savosta sekä Ruotsiin'

ja Norjaan Pohjanmaalta ovat vähemmän tär-

keitä. Sensijaan siirtolaisuus Ameriikkaan on
paisunut suureksi tekijäksi S:n väest.öliikkeessä.

Käytettävissä olevien tietojen nojalla voidaan
siirtolaisuudesta laatia seur. tau-

lukko (VII)

VII

1881-90
1891-1900
1901-1910
1911-U

Lähteneitä'

24.912

47.557
158.632

46,627

Palanneita

n. 16,000

60,877

25.550

Siirtolaisuuden
aiheuttama
väentappio

24,912

31,567

97.755

21,077

Väesi ön 1,000 henkeä kohti olivat vastaavat luvut
vuosittain:

1K81-Ö0
1891-1900
1901-1910
1911-14

1,1

1,«

5,5

4,8

0,6

1,1

1,2

3,6

Siirtolaisuus on varsin paikallista esiintymi-

seensä nähden. Ahvenanmaa sekä Etelä-Pohjan-
maa ynnä siihen rajoittuvat osat Satakuntaa
ovat sen varsinaisia ty3'ssijoja. Muuallekin S:een
siirtolaisuus kyllä on levinnyt, mutta siellä sen

merkitys on jäänyt paljoa vähemmäksi. Siirto-

laisuuden S:n väenlisäykseen aiheuttama lovi

on tuntuva. S:n väestötilastossa sitä kui-

tenkaan ei oteta huomioon, vaan siirtolaiset

lasketaan edelleenkin S:n väkilukuun viralli-

sessa tilastossamme. — Verrattuna monen muun
Euroopan maan oloihin ei S:n siirtolaisuus kui-

tenkaan ole suurimpia. Se ei myöskään vielä

ole kauan jatkunut. Kun sisäinenkin muuttoliike
muihin maihin verraten on vielä vähäinen, voi-

daan siis merkitä, että S:ssa uudenaikainen
muuttoliike on vielä alullaan. Muuttoliikkeen
suuri merkitys S:n värstöoloille tulevaisuudessa-

kin käy ilmi, jos otamme huomioon, että meillä

aikaisempi väestökehitys oli luonut suuren irtai-

men ja epäitsenäisessä asemassa olevan väestö-

luokan maaseudulle. Muuttoliikkeen välityksellä

tämä väestö vähitellen siirtyy kapitalistisen kehi-

tj ksen vaatimille seuduille, kapitalistiseksi palkka-

työväeksi. Tällä tavoin muuttoliike välittää

myöskin suurta väestön yhteiskunnallista uudesta-

ryhmitystä. 4*
Yleiskatsauksen väkiluvunmuutostekijöihin S:n

eri lääneissä 1913 tarjoaa seur. taulukko (VIII)
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VIII
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UuuVnmaan '.1.514 6,000 ; il l +4,210 7.754 1,895
Turun ja Porin 12,945 7,872 5.07:i I. KW 3,>»73 4.1 'JO

Haniet-n 9.406 5.520 8,888 — 1,456 2,430 1.140

Viipurin 1 5.5117 8.771 6,796 +1,383 8,179 1,783

Mi k kolin 5,077 3,540 1.517 — 1,101 4:16 771

Kuopion 10,227 5,802 4,425 2,190 2,235 1,859

Vaasan 1 1,850 8,885 5,015 t 18 5,033 7,490

Oulun i .1 5.536 5,128 +556 5,684 1,929

Koko maa 87.250 51,876 35,374 +.'50 35.624 20.057

Uudenmaan 23,o 15,t 8,8 10,.- 19.2 3,5

Turun ja Porin 25.4 1 .... 9.9 -2.1 7.'. 8,2

Hämeen 26,8 15.7 11.1 4,1 '.o 3.2

Viipurin 28,7 16,« 12,5 +2,, 15.o 3,8

Mikkelin 25,8 17,e 7.7 —5,s 2,1 3.8

Kuopion 30,0 17,0 13,0 -6.4 6,o 4,0

Vaasan 26,» 16.B '1.. (+0.00.) a,5 14,2

Oulun 3l.o 16., 14.9 + 1.« 13,8 5.0

Koko maa °/
ll0 27,i ii;. ll.o +0,. 11,1 6.2

Huomioon on otettava, että ylläolevissa viral-

liseen väestötilastoomme perustuvissa luvuissa

siirtolaisten luku ei ole otettu huomioon n. s.

todellista väenlisäystä laskettaessa. [„Suomen
virallinen tilasto" VI (Väestötilasto) ja XXXIII
(Siirtolaisuustilasto) ;

„Suomen tilastollinen vuosi-

kirja"; ,,Suomen kartasto" (1910); Aug. Hjelt.

..Die seeulären Xeräiiderungen im demographischen
Charakter des finnisehen X'olkes" (1903), ks.

myös „Oma maa" II, 589-597; O. K. Kilpi, »Suo-

men ammatissatoimiva väestö ja sen yhteiskun-

nalliset luokat vuosina 1815-1875". IIII. (1913-

15); A. E. Tudeer, ..Hämeen läänin väestön li-

sääntyminen vuosina 1811-1910" (1914); Edvard
Gylling, ..Statistiska bidrag tili svenska tolkstam-

mens historia i Finland" (1911).] E. (!-ng.

Elinkeinot.

S:n taloudellisessa elämässä on
paljon yhteisiä piirteitä Ruotsin ja Norjankin
talouselämän kanssa, mikä on aivan luonnollista

näiden maiden maantieteellisten olojen, pinnan-
muodostuksen, vuoriperustau, maaperän, ilmaston

ja kasvillisuuden suuren yhtäläisyyden takia.

Mutta S:n tappioksi on paljo eroavaisuuksiakin
olemassa: S:n asema on itäisempi, Länsi-Euroo-
pasta etäisempi ja eristetympi. S:lta puuttuu
valtamerenrannikko, maaperä on ylimalkaan
karumpaa kuin Ruotsissa, ilmasto yleensä mante-
reisempaa, varsinkin Norjaan verrattuna, luon-

nossa on paljoa vähemmän teollisuuden raaka-

aineita (Ruotsilla on tavattoman tärkeä rauta-

malminsa, Norjalla kalansa) ja niiden tuonti

ulkomailta on yleensä hankalampi, kosket, luon-

non tarjoamat voimanlähteet, ovat S:ssa paljoa

huonompia (pitkiä, mataloita) kuin Ruotsissa ja

varsinkin Norjassa. Epäedullisesti vaikuttaa
niinikään S:n valtiollisten olojen epävarmuus ja

siitä johtuva taloudellisen lainsäädännön riippu-

vaisuus X'enäjän mielivallasta ja Venäjän eduista.

Vielä on huomattava, etteivät S: n asukkaat, suo-

malaiset, ole ainakaan toistaiseksi osoittaneet

yhtä suurta taloudellista kykyä ja samaa työ-

tarmoa, kuin S:n läntiset naapurikansat. —
Maailmantaloudessa S :11a on merkitystä etu-

päässä vain puutavarain ja paperiteollisuuden

tuotteiden tuottajana s<-k a viljan ostajana. Maan
pääelinkeinona on kuitenkin maatalous sivuelin-

keinoin, en. Koko läsnäolevasta väestöstä 1910

(2,921,197 henkeä) sai toimeentulonsa maatalou
desta 1,937,198 henkeä 1. 66,«« % koko väestöstä,
teollisuudesta 357,220 (kaupungeissa 143,110.

maaseudulla 214,110 henkeä): 12,is%, liikenteestä

ja kaupasta 128,940 henkeä: 5,io%. Läänittäni
mainittujen elinkeinoryhmien suhdeluvut 1910
olivat seuraavat (IX taulukko)

IX

Liiani Maatalous Teollisuus
LiikHinif ja

kauppa

ruuVnmaan 4 ,o«°/ 18,92% 10.io"/„

Turun ja Porin 62,60 „ 13,9! „ 6.24 ,.

HitmcHn 6Ui „ 16.80 ., 4,64 „
Viipurin ti."). 10 „ 13.87 ., 5.MU ,.

Mikkelin 82,01 „ 5.89 ,. 2 44 „
Kuopion 79.8» „ 5,84 „ 2.88 „
Vaasan 74.48 „ 7.».-. .. 3,as ..

Oulun 71,26 „ 11,113 „ 3,66 „

Varsinaisia elinkeinon- 1. ammatinharjoittajia
oli 935,125 henkeä 1. 32 % koko väestöstä (kau-

pungeissa 45,o%, maaseudulla 29,»%).
Ylläolevasta taulukosta (IX) käy ilmi, että

maatalous vain yhdessä läänissä (Uuden-
maan) ei ole tärkeämpi kuin kaikki muut elin-

keinot yhteensä. Tätä maamme pääelinkeinoa,

sen edellytyksiä, omistusoloja, kehitystä y. m.
käsitellään yksityiskohtaisesti kirjoituksissa

Maanvuokra. Maaomaisuus (palstat

1508-09), Maatalous (palstat 1529-39), Maa
talousluotto, Lypsy karjanhoito.
Maitotalous, Meijeriliike (ks. n.).

Seuraavassa esitetään (virallisen maataloustilas-
ton mukaan) maatalouden tuotantoa y. m. seik-

soja läänittäni valaisevia tilastollisia taulukoita.

X7 . 1910 oli eri läänien pinta-alasta viljeltyä

maata ja luonnonniittyä sekä viljellyn maan
lisäännys ja luonnonniittyjen vähennys v:sta

1901 prosenteissa seuraava (X taulukko) :

X

Lääni

Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan
Oulun

Koko nmassa

Viljeltyä Lisäännys
maata % u

/„

20.,

17,o

14.2

7,7

6,8

3,8

10.7

0,7

5,7

20,9

11,1

2<l,i

48,0

23,i

21.2

12.1

24.i

Luonnon- Vähennys
iin- % "/o

3.4

3,i

2,8

3.5

4,8

4,8

51,4

36.5

45,4

33.i

24.4

17,8

21,4

13,8

19,8 2,9 | 25,. |

Jossain määrin maatalouden kehitystasoa valai-

sevia ovat tiedot maanviljelyskoneiden (kylvö-,

niitto- ja puimakoneiden, hevosharavaan y. m. s.)

lukumäärästä ja lukumäärän suhteesta pelto-

alaan. V. 1910 oli (XI taulukko):

XI

Uliini Maanvlljelyskoneita
100 pelto-haaa

kohdan

Uudenmaan 16,235 kpl. 7.2 kpl.

Turun ja Porin 24.593 „ 6.8 „
Hämeen 18.267 ., 7,4 ..

Viipurin 15,668 ., 6.6 „
Mikkelin 2,563 „ 2,a „

Kuopion 4,813 „ 3,6 „
Vaasan 32.370 „ 7,9

Oulun 4,909 „ 4.4 „

Koko maassa 119,418 kpl. 6,4 kpl.
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Siirrymme seuraavassa tarkasta- XIV
maan v:n l'.M4 satomääriä, aluksi

vilja- ja juurikasvien (1,000 lihoin;

Ml taulukko).

Paitsi taulukossa mainittuja, vil-

jellään (etupäässä Mikkelin, Viipurin

ja Kuopion lääneissä) vähän tatta-

ria, jonka sato 1914 oli 2.374 hl. —
Verrattaessa eri viljalajien satomää-
riä toisiinsa, on muistettava, ettei

al-mitta anna oikeaa perustetta,

koska eri viljalajien paino tuntuvasti
vaihtelee. Maan viijelyshallituksen
laskelmien mukaan painaa keski-

määrin 1 vehnä-hl 77 kg, ruis-hl 72 kg, ohra-hl
60 kg. kaura-hl 50 kg, sekuli-hl 60 kg, herne-hl

75 kg ja tattari-hl 62 kg. — Vielä, suurempi on

XII

1S13 Vehniin Tiukiin Ohran Kauran Sekulin IVrunan

sato 4,480,» 2fiO,52B,o 103.476,7 387,985,6 16,076,8 614,868,6

tamili 199,452,8 381,219,-, 12,311,9 29,448,6 — n,046,3

kulutus 203,384,1 (10:1,(142,8 91,571,7 337,647,» 11,107,7 532,762.8

„ 1 as. kohden 63,« I87,a 28,r, 105,o 3,5 165,8

tuonti °/ 97,8 63,2 13,4 8,7 0,0 2,i

1896-1905
sato 3,743,1 293.423,4 105,832,» 302,454,0 8,764,9 481,970,a

tuonti 98,0S7.e 299,3911.-.. 18,299,,-. 17,293,a — 7,675,4

kulutus 101,208,1 54:l,725,e ioo;o5i,o 242 116,» 6,703,7 412.495,,-,

„ 1 as. kohden 37.» 200,6 36,9 87,8 2,4 15.',»

tuonti % 96,s 55,i 18,8 7,1 0,0 l,.i

X

Lääni 3
SK
3

S)
a

a

O
tr

PS

3 5
3

C/7

»
sr
E
5'

-o ~)

to 3
< t

3 3

-0

e
3
os

3 »s

Uudenmaan 13,1 426,9 41.0 1,027,2 54,4 18,8 631,4 406,6
Turun ja Po-

ri n 48.: 803.i 156.1 1.810,4 53.5 29.0 983,8 538,9

Hämeen 5,9 538.5 91,7 I.OIIll.o 25,6 19.4 683,, 587.5

Viipurin 0,8 659., 116.5 986,i 14,7 7.3 1,017.» 239,5

Mikkelin 0.6 364.6 69,7 441.8 19., 5.5 514.8 121.5

Kuopion 0.4 399.9 223.5 423.» 17,o 2 2 1.082.7 308.o
Vaasan 0.8 626.o 409» 1,021,6 13.9 3,6 1.163.2 513,i

Ou'un 0.0 160,8 412.7 180.7 12.2 O.i 5262 64.4

Koko maun 69.2 ::.978.„ 1,521.0 6.897.2|211,o| 86,1 6.602.6|2.779.5

Kuokin la in ui osalle koko maan sadosta t jli %:ssa

Uudenmaan 18,9 10,7 2.7 14,9 -'5,8 21,8 9,6 14,6

Turun ja Ho-
rn 69,7 20.8 10,8 2fi.a 25.4 33.7 14,9 19,4

Hameen 8.8 13,6 6.0 14.6 12.1 22.6 10,8 21,i
Viipurin 1,: 16.6 7.7 14.s 7,0 8.5 15,4 8,8

Mikk-lm 0,7 9.2 4,6 6.4 9.8 6,8 7,6 4,4

Kuopion 0,6 lO.o 14.7 6.1 8.0 2,5 16.4 11,1

Vaasan 0,8 15.7 26,9 11,8 6.6 4.5 17.6 18,5

Oulun O.i 4,0 27,, 2,6 5.8 0,1 8,0 2,8

erotus hinnassa. Muuttamalla verohintojen
mukaan koko vilja- ja juurikassadon määrä
n. s. ruishehtolitroiksi, saadaan eri lääneissä
jokaista asukasta kohden seuraavat ruis-hl-mää-
ritt (XIII taulukko):

XIII

Lilani 1914 Keskimäärin
1896-1905

Uudenmaan 3.2 3.9

Turun ja Porin 4.6 4.6

Hameen 4.0 0,0

\ i purin 2,9 3.9

Mikkelin 4,, 5.5

Kuopion 3.4 3.6

Vaasan 3.4 4.0

Oulun 2.2 2.i

Knkn maassa 3,5 4,o

Kotimainen viljansato ei läheskään riitä maan
tarpeisiin. Ulkomailta tuonti on vuodesta vuo-
teen tasaisesti kasvanut niin, että tärkeimpien
syömäviljojen, rukiin ja vehnän, kulutuksessa
ulkomaisella viljalla on suurempi osa kuin koti
maisella. Eri viljalajien sekä perunan (ja mui-
den juurikasvien) sato, tuonti ja kulutus (lukuun-
ottamatta kylvöön, viinanvalmistukseen ja verra-

ten vähäisiä [kauroja 6,622,3 ton., rukiita

993,8 ton. 1913, muita aivan vähän] ulkomaille

meneviä määriä) tonneissa, kulutus asukasta

kohden (keskiväkiluvusta) kiloissa, sekä ulkomai-
sen viljan ja juurikasvien osuus kulutuksessa
prosenteissa 1913 (tuonti 1914 säännöttömien olo-

suhteiden takia alhainen) sekä keskimäärin
v:ssa 1896-1905 käy ilmi XIV:stä taulukosta.

Taulukon johdosta huomattavaa on, paitsi

tuonnin (ohraa lukuunottamatta) suurta lisään-

tymistä, rukiin- ja ohransadon pieneneminen ja

ohran kulutuksen tuntuva väheneminen, jota pal-

joa suurempi kuitenkin on vehnän kulutuksen
tavaton kasvaminen.

Viljan ja juurikasvien ohella huomattavimmat
viljelyskasvit ovat kehruukasvit (pellava ja

hamppu) ja heinä, jota korjataan myöskin luon-

nonniityistä. Kehruukasvien sato läänittäiti

kiloissa oli (XV taulukko) :

XV

Laimi 1914 Keskim. v:ssa
1896-1905

Uudenmaan 38.500 74.900
Turun ja Porin 182.700 223.200
Hameen 222.900 621,600
Viipurin 160.100 288.900
Mikkelin 97.600 252.100
Kuopion 122.600 261.200
Vaasan 132.300 173,700

Oulun 22.300 20.400

Koko maassa 979,000 1,916,000

Pellavan ja hampun viljelys on sangen tuntu-

vasti vähentynyt. Niiden käytöstä ja viljelyksen

pääkeskuksista ks. Hamppu, Pellava.
Kylvöheinän ja luonnonheinän satomäärät (ton-

neissa) läänittäin ja läänien osuus maan koko
heinänsadosta 1914 (XVI taulukko) :

XVI

Lällni Kylvöheinän Luonnonheinän %

Uudenmaan 129.500 47,700 8.0

Turun ja Porin 241,400 91.400 14,9

Hameen 154.100 60.000 9,6

Viipurin 174.000 139.900 14,1

Mikkelin 47.800 55.600 4.6

Kuopion 90,300 222.900 14,0

Vaasan 257,200 194.000 20.2

Oulun 71.400 254.500 14,6

Koko maassa 1,165.600 1,065,700 100

Kaikkien edellämainittujen viljelyskasvien

sadon raha-arvo oli 317,478,060 mk., josta viljan

ja juurikasvien osalle tuli 173,050,908 mk. ja
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kehruukasvien, heinän sekä olkien osalle

144,427,052 mk. Edellisen ryhmän viljelyskas-

veista oli (1,000 mk: oin; XVII taulukko)!

\\ II

1'iikn nsados irvo 61,238* :-"., i \ hm, hi Badon arvosta
kaurun 67,181* ia

perunan „ 28,849* 16,i „
ohran „ 17,623* 1".;. .,

naurun „ I
ii,, 1* „

sekulin .. 2,159* 1* ..

herneen „ ,. 1,4824 0.8 ,.

vehnön „ 1,320* 0* .. .. „

Jälkimäisessä ryhmässä oli

heinänsadou arvo 111,574,9 77,8 °/o ryhmän sadon arvosta
oljen „ „ 32,106.» 22,1 ..

kehruukasvien sa-
don arvo 085,3 n,-, „ „

Läänittäin ryhmiteltyinä sadon arvot, olivat

(1,000 mk:oin; XVIII taulukko) :

XVIII

<:
-a
to se O

s
tr

Läiini

3

c
a
»
3

c

5'

a
s*
D

rt,

a »
00
<

Uudenmaan 16.181.. 2.705.» 451,8 8.861.1 1 27,o

Turun ja Porin 31.695.2 ! . 16 lilS.. 16,639.6 7,201,! 127j
Hämeen 19,049.1 3,122.6 696.8 10.70::.. 4.215,» 156,o

Viipurin 20,125/1 4,507,8 275.0 15.693.1 4.500.7 112.1

Mikkelin 10,683.s 2.350.8 144.0 5,166.0 2,307,8 68.8

Kuopion 12.502,» 4,640.1 342,s 15,658,1 2,764.2 85.»

Vaasan 21.767.3 4,985,1 570.! 22.561 i 5,259., 92.»

Oulun 9.031.1 2.180.1 69,i 16.29U 2.017.S 15.6

Koko maassa 141.034,2 28,849,1 3,167,3 1 1 1,575,0 32,166.8 685,8

oli

Kaikkiin yllämain. viljelyskasvien sadon arvo

Turun ja Porin läänissä 60,« milj. mk.
Vaasan läänissä 55*4 ,,

Viipurin „ 45*i
Hämeen ,, 37.m
Kuopion ,. 35*8 n
Uudenmaan ., 32^8
Oulun 29.60

Mikkelin „ 20,72
vt "

Siirrymme karjanhoitotilastoa tarkastamaan.
\'. 1913 (1914 on poikkeuksellinen) eri lääneissä

oli 3 v. vanhempia hevosia ja 2 v. vanhempia
nautaeläimiä kaikkiaan sekä keskimäärin 100

as. kohden (XIX taulukko) :

XIX

100 .is LOO .i

LääHi Hevosia kohden eläimiä kohden

Uudenmaan 29.450 7 105,332 26
Turun ja Porin 52,399 10 i 79.395 35
Hameen 37,358 10 123,677 33

Viipurin 48.119 9 155,205 28

Mikkelin 20.996 10 97.701 47
Kuopion 30,585 9 158.542 46
Vaasan 50.518 10 183,777 35

Oulun 27.758 8 138,128 40

Roko maa 297,183 9 1.141,757 36

Vv. 1S96-1905 koko maata käsittävät vastaavat

arvot olivat 278.143, 10, 1,072,728, 40. Vaikka
hevosten ja nautakarjan lukumäärä onkin kas-

vanut, on se asukasmäärään verraten kuitenkin

vähentynyt. Karjatalous ei kuitenkaan ole taan-

tumassa, sillä lukumäärän suhteellista vähenty-

mistä vastaa laadun huomattava paraneminen.

S:n karjatalous on suurimmassa osassa maata
uudenaikaisella meijeritalouden kannalla. Alla-

olevassa taulukossa esitetään läänittäin tilastoa

meijereiden lukumäärästä, voinvalmistuksesta sekä
eri läänien .suhteellisesta osuudesta koko \

valmistu määräs 1914 (XX taulukko):

XX

Lääni M.-uereilä Valmistus
1,000 kg

Koko voin-
valmistuk-
sesia °„

i udenmaan
Turun ja Porin
Hameen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Viiasan
Oulun*

61

1 56
68
41

89
89

108
85

423.,
1,1.-

1.314.»

291,8

695.7

2.416.,

2.279,7

l,530.o

::.i

9.7

2,1

18,0

16.9

11.8

Koko maa 647 13,517,7 ioo

Uudenmaan ja Viipurin läänin suhteettoman
vähäinen voinvalmistus johtuu siitä, että molem-
mista lääneistä maito suureksi osaksi mvuilään
maitona Helsinkiin ja Pietariin. Uudenmaan lää-

nissä lisäksi paljo maitoa kuluu juustonvalmis-
tukseen, jota useimmissa muissa lääneissä har-

joitetaan aivan mitättömästi, Turun ja Porin
sekä Hämeen lääniä lukuunottamatta. Mainitun
kolmen läänin juustouvalmistusmäärä sekä osuus
koko maan juustonvalmistuksessa 1914 oli

Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä

Koko maassa

1,290,586 kg
623.305 „
302,949 ..

2.462.161 kg

53,5%

13,o „

100 °/„

Huomiota ansaitseva on se seikka, että voin

valmistus jo useita vuosia on lisääntynyt hyvin
hitaasti, juustouvalmistuksen sitävastoin nopeasti

kasvaessa. Niin oli 5 v. aikaisemmin, 1909, voin-

valmistusmäärä 12,059,000 kg, juuston valmistus

määrän ollessa 1..",41,000 kg. Mielenkiintoinen
on myöskin se tosiasia, että voita valmistetaan
etupäässä osuusmeijereissä (87, i

<f 1914), juustoa

taas yksityisissä ja yhtiömeijereissä (73, e %
sam. v.l.

Eri läänien karjatalouden nykyisen kehitys-

tason ja viimeaikaisen kehityksen valaisemiseksi

liitetään oheen vielä taulukko nauriiden ja mui-

den rehujuurikkaiden sadosta 1 lehmää kohden
1914 ja keskimäärin 1896-190.5 (XXI taulukko):

XXI
Uudenmaan läänissä 3.» hl 2,1 hl

Turun ja Por n „ 3.o „ 1.8 „
Hämeen „ 5.o „ l.i „
Viipurin 1.8 ., 0,1 ..

Mikkelin 1,8 ., "« ..

Kuopion
Vaasan

- 1,» „ 0,1 ..

0,6 „
Oulun ,. 0,5 .. O.i ..

Koko maassa 2.5 hl 0,9 hl

Karjanhoidon edellytyksiä arvosteltaessa on

otettava huomioon, ettei heinänsadon määrä ole

läänittäin suhteellisesti samanlainen kuin juu-

rikkaiden sadon. V. 1914 se oli lehmää kohden
(XXII taulukko):

XXII
Uudenmaan läänissä
Turun ja Porin „
Hämeen „
Viipurin „
Mikkelin
Kuopion „
Vaasan „
Oulun

1.67 ton.

1,86 .,

1,88 „
2,01 „
1,10 ..

1.97 ..

„ '- " ••

„ 2,39 „

Koko maassa 1,97 ton.
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U.liu rikkain on Vaasan lääni, josta vuosittain

viedään suuria neinamaaria maan etelä- ja itä

osiin.

Nautakarjanhoidon ja hevoshoidon rinnalla

muilla karjatalouden haaroilla on toistaiseksi

vielä verraten vähäinen merkitys. Lampaanhoito
on kokonaisuudessaan taantumassa, jotavastoin

sianhoito ja siipikarjanhoito kylläkin osoittavat

huomattavaa kehitystä; ks. Lammas. Sika,
Siipikarjanhoito.
Maatalouden sivuelinkeinoista tärkein on kalas-

Uis, jotavastoin metsästyksellä enää on vain pai-

kallinen merkitys muutamissa osissa Itä- ja

Pohjois S:, a. puutarhanhoito rajoittuu ilmastol-

lisista syistä paraasta päästä Etelä-S:een ja

mehiläishoitoa vasta aletaan harrastaa monella
seudulla: ks. Kalastus, Metsästys, Puu-
tarhanhoito, Mehiläishoito.
Metsätalous kuuluu maatalouselinkeinoi-

hin, eroten muista kuitenkin monessa suhteessa.

Sen merkitys maamme talouselämän uudistumi-

selle on arvaamattoman suuri. Suurin osa niistä

pääomista, joiden avulla maatalous, teollisuus,

liikenne ja koko sivistyselämämme taloudellinen

perusta on uudestaan luotu, on metsätalouden
tuotteista ulkomailta saatu ja yhä saadaan. Paitsi

ulkomaankauppaamme perustuu melkein koko-

naan meidän teollisuutemmekin metsätalouteen.

Metsätaloudesta on yksityiskohtaisesti tehty sel-

koa kirjoituksissa Metsätalous, Metsä-
varat ja K r uu n u n m e t s ä t (ks. n.).

V u o r i t y ö. Kuten alussa jo huomautettiin,

puuttuu S:lta ainakin mikäli toistaiseksi tunne-

taan, suurempia louhimisenarvoisia mineraalirik-

kauksia. Geologisessa yleiskatsauksessa on tehty

selkoa S:n tärkeimmistä mineraalilöydöistä. V.
1913 työskenneltiin vain Lapin kullanhuuhto-
nioissa (tuotantoarvo 4,700 mk.), Outokummun
vaskikaivoksessa (41,000 mk.) sekä kahdella

järvimalminnostopaikalla (Uudellamaalla ja Itä-

Karjalassa tuotanto edellisellä vain 600 mk:

n

jälkimäisellä 105,600 mk:n arvoinen), joiden

kaikkien tuotantoarvo oli yhteensä 151.900 mk.
ja työväestö 208 henkeä. Paljoa paremmat, vaikka
vielä vain vähässä määrässä käytetyt edellytyk-

se tarjoo vuoriperän kivilajien, etupäässä granii-

tin käyttö. Kivilouhimoita sekä kivenhakkuu- ja

hiomalaitoksia 1913 oli 36, niissä työskenteli

1,788 henkeä ja niiden tuotannon bruttoarvo oli

4,085.500 mk. (tuskin V6 Ruotsin kivenviennistä).

Teollisuuden edellytykset ovat huomatta-
I i huonommat kuin läntisissä naapurimais-

samme. Siihen vaikuttavat metallien puutteen
lisäksi myös monet muutkin seikat. Kivihiilen
puuttuessa Fennoskandiassa täytyy varsinaisen
suurteollisuuden turvautua toisenlaisiin voiman-

isiin, s. o. koskiin. S :n joissa ja vesistöissä on
koskia varsin runsaasti, mutta Ruotsin ja Norjan
koskiin verrattuina niiden käyttäminen teollisuu-

den hyväksi on useinkin sangen vaikea. Nimel-
lisesti S:n koskissa on n. 3 milj. hevosv. keski-
veden (1,8 milj. matalanveden ja 11 milj. kor-
keanvedeu) aikana, mutta siitä on kuitenkin
todellisuudessa käytettävissä vain verraten pieni
osa. esim. Imatrasta lasketaan saatavan 80,000
hevosv., Pyhäkoskesta 44,000 hevosv., Harjaval-
lankoskesta 8,000 hevosv. j. n. e., ja nekin usein
vasta kalliiden pato- ja kanavarakennusten
vulla. Suurimpia syitä tähän ovat koskiemme

pituus ja Ioivuus, rantojen mataluus (suurien

patojen rakentaminen usein mahdoton), vesimäa
rän vaihtelut, pohjoisten jokien jäät y. m. Unoh-
taa ei liioin saa niitä suuria vaikeuksia, jotka

johtuvat monimutkaisista vesioikeusoloistamme.

Kaikista nitistä seikoista johtuu, että koko teol-

lisuuden 1913 käyttämästä 310,342 hevosv.sta ei

puoltakaan, eli 143,657 hevosv., ollut vesivoimasta
otettua. Siitä paperi- y. m. s. tehtaat käyttivät

89,747 hevosv., veromyllyt 26,164 hevosv., sähkö-

valaistus- ja voimansiirtolaitokset 8,391 hevosv.,

sahat 5,844 hevosv. sekä kehruu- ja kutomoteh-
taat 5.807 hevosv. Vertailun vuoksi mainittakoon,

että Ruotsissa lasketaan koskissa käytettävissä

olevan 0,5 milj. hevosv., joista 1910 700,000 he-

vosv. käytännössä. — Teollisuuden kehityksen

esteitä ovat myöskin maamme etäisyys maailman
pääliikenneteistä ja merien talvinen jäätyminen,

jotka vaikeuttavat raaka-aineiden hankintaa ja

tuotteiden myöntiä. Pääomia on myöskin vähem-
män kuin läntisissä naapurimaissamme, samoin
epäilemättä myöskin järjestämiskykyä ja teknil-

listä kyvykkäisyyttä. Nämä kaikki seikat yhdessä

vaikuttavat sen, että S. vain parilla teollisuuden

tuotteella huomattavammassa määrässä voi esiin-

tyä maailmanmarkkinoilla. Ne ovat ainoaan tär-

keämpään kotimaiseen raaka-aineeseemme perus-

tuvain puutavara- ja paperiteollisuuden tuotteet.

Muut teollisuudenhaarat saavat, vähäisiä poik-

keuksia lukuunottamatta, tyytyä kotimaisiin

markkinoihin sekä enemmän tai vähemmän epä-

varmoihin menekkimahdollisuuksiin Venäjällä.

Huomattavaa on, että kotimaiset markkinat Ruot-

siin ja Norjaankin verrattuina ovat paljoa huo-

nommat, koska maamme väestön kulutuskyky ja

-halu on tuntuvasti pienempi. — Täten on seli-

tettävissä se, että samalla kuin Ruotsin teolli-

suuden vuotuinen valmistusarvo 1 as. kohden 1911

oli 500 mk. oli S:n teollisuuden valmistusarvo

vain 172 mk. as. kohden, 1. melkein kolme ker-

taa pienempi. — Seuraavassa tarkastetaan teol-

lisuuttamme teollisuustilaston valossa.

V. 1913 S:ssa oli kaikkiaan 4.346 teollisuuslai-

tosta, joissa työskenteli 115.795 henkeä (näistä

109,238 varsinaisia työntekijöitä). Tuotannon
bruttoarvo oli 682.926,100 mk., työntekijäin palk-

kaus 107,774,800 mk., raaka-aineiden arvo

395,578,300 mk., josta 171,796,600 mk. tuli ulko-

maisten raaka-aineiden ja puolivalmisteiden,

223,781,700 mk. kotimaisten raaka-aineiden ja

puolivalmisteiden osalle. Vastaavat luvut 1909

(aikaisempi tilasto ei ole verrannollinen) olivat:

4,038 työpaikkaa, 88,704 työntekijää. 465,259,000

mk. tuotannon bruttoarvo, 78.844,900 mk. työn-

tekijäin palkkaus, 169,743.600 mk. raaka-ainei-

den arvo (kotimaiset ja ulkomaiset eivät ole ero-

tetut). V. 1913 kaupunkien osalle tuli 1,057 työ-

paikkaa (22,4 %), 51,518 työntekijää (47,2%) sekä

380,390,700 mk. tuotannon bruttoarvosta (55,7%),
maaseudun osalle 3,652 työpaikkaa (77,«%), 57,720

työntekijää, 302,535,400 mk. tuotannon brutto-

arvosta. Eri läänien osalle jakautui tuotannon
bruttoarvo seuraavasti:
Uudenmaan läänin 16n.nM.snn mk. 1. 23,4% koko an.
Viipurin „
Hameen „
Turun ja Porin „
Vaasan
Oulun „
Kuopion „
Mikkelin

144.91 s.nno . 21 s
123.314.100 , 18,i

101.7S5.600 , 14.9

70.881 1)00 . 10.4

4 1.776,701» «.i

29.8S7.SI III 4.4

10,441,800 1.:.
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Tuotannon absoluuttisen arvon puolesta siisLou
nais S. ja eteläiset rannikkolaan.i1 ovat muita
huomattavasti edellä. Samaa todistaa työnteki-

jäin lukuni i u in suhde koko 1 i min \ lestien Vt i

rattuna ja tuotannon bruttoarvo as. kohden
(XX 111 taulukko):

XXIII

Liiani Työntekijöitä »/„ as kohden

Uudenmaan 5js 419 mk.
Hämeen 5,88 1 i9 ,.

Viipurin 4.1-j 288 „

Turun ja Porin 3,18 208 ..

Oulun 2.M 136 „

Vaasiin 2,u 1 12 .,

Kuopion l.uu 89 ..

Mikkelin 1.94 52 ,.

Koko maa 3,n •223 mk.

Tärkeimmät teollisuuskeskukset sekä niiden

tuotannon bruttoarvo 1913: Helsinki 109,382,000

mk. (sokeritehtaat 12.» milj., tupakkatehtaat
10,s milj., rahapaja 8, s milj.. rautalaivaveistamöt

8,o milj., kirjapainot 5,9 milj.. valimot ja kone-

pajat 5,6 milj., makeistehtaat 4,7 milj., leipomot

4,j milj., putkijohtotehtaat 4,3 milj. mk.), Tam-
pere 65,292,600 mk. (puuvillatehtaai 25,3 milj.,

villatehtaat 7. o milj., pellavat ehdas 5,9 milj., jal-

kinetehtaat 5,i milj., paperitehtaat 4.o milj., vali-

mot ja konepajat 3,s milj. mk.), Turku 39,099,600

mk. (sokeritehdas 8,2 milj., puuvillatehdas 4,5

milj., tupakkatehtaat 4,i milj., valimot ja

konepajat 3,4 milj. mk.), Vaasa 25,591,900

mk. (sokeritehdas 8,o milj., puuvillatehdas 6,s

milj., jauho- ja suurimomylly 3,j milj.), Kotka
23,747,100 mk. (sahat ja höyläämöt 12,4 milj.,

sokeritehdas 4.4 milj., selluloosatehtaat 3,4 milj.,

Pori 18,716,300 mk. (sahat ja höyläämöt 8,s milj.,

puuvillatehdas 6,3 milj. mk.), Oulu 18,475,000 mk.
(nahkatehtaat 9,4 milj., sahat ja höyläämöt 3,8

milj. mk.), Pietarsaari 16.089,500 mk. (tupakka-
tehtaat 10,o milj., sokeritehdas 2,6 milj. mk.),

Viipuri 15,533,600 mk. (tupakkatehtaat 3,o milj.

mk.), Kuopio 9,989,200 mk. (jauho- ja suurimo-
myllyt 3,» milj. mk.) ; muiden kaupunkien oli

alle 5 milj. mk: n. — Maaseudun teollisuuskes-

kuksista mainittakoon seuraavat kihlakunnat:
Lappeen 32,122,200 mk. (paperitehtaat 16, 5 milj.,

selluloosatehtaat 7, o milj., sahat ja höyläämöt 4,s

milj. mk.), Kymin 26,090,200 mk. (sahat ja höy-
läämöt 12. r milj.. puuhiomot ja pahvitehtaat 4,s

milj. mk.), Tammelan 18,569,400 mk. (puuvilla-

tehdas 5,7 milj., paperitehdas 4,i milj., sahat ja

höyläämöt 2,« milj. mk.), Helsingin 14,609,100

mk. (sahat ja höyläämöt 5.3 milj. mk.), Jääsken
14,399,900 mk. (sahat ja höyläämöt 4.0 milj., puu-
hiomot ja pahvitehtaat 3, o milj., paperitehtaat

2.4 milj., selluloosatehtaat 2, s milj. mk.), Ulvilan
11,265,600 mk. (sahat ja höyläämöt 9,o milj. mk.),

Hauhon 10,492,400 mk. (villatehdas 3,o milj.,

sahat ja höyläämöt 2,9 milj. mk.), Pernajan
10,430,400 mk. (paperitehdas 3,s milj., sahat ja höy-

läämöt 3.2 milj. mk.) ; muiden kihlakuntien tuo-

tannon arvo on alle 10 milj. mk: n. — Etupäässä
vientiä varten työskentelevän teollisuuden (saho-

jen, paperi-, selluloosatehtaiden, puuhiomojen)
maantieteellinen leveneminen riippuu ensikädessä

raaka-aineen ja käyttövoiman (uittoväylät, kos-

ket) saannista sekä vientimahdollisuuksista (josta

.1 1 1 iipaa .--a im 1 ••n ra n nalla 1 . |(.l avasi ui n

kotimaisen kulutuksen varassa toimiva teollisuus

on riippuvainen, paitsi liikenneteistä, etenkin

kulut uskvkyisen oslajapiitin läheisyydestä (kes-

kittyy siitä syystä etupäässä taajaan asutuille

seuduille ja suurempiin kaupunkeihin). Koska kui

lenkin tämä teollisuus tuolteittensa laatuun näh-

den (yleensä painoonsa verraten arvokkaampia
kuin vientiteollisuuden tuotteet) on vähemmän
riippuvainen etäisyys-oikuista, voi sitä tavata

sellaisillakin seuduilla, jonne sitä äskenmainit-
tuja edellytyksen ehtoja silmälläpitäen ei olisi

luullut syntyvän (esim. Pietarsaaren tupakka- ja

Oulun nahkateollisuus). Seuraavassa esitetään

virallisen teollisuustilaston mukaan teollisuu-

temme pääryhmäin tuotannon bruttoarvo sekä
työntekijäin lukumäärä 1913:

puuteollisuus 171,218.800 mk.
ravinto- ja nautintoaineteoll. 131,670.90" „
paperiteollisuus 101.355.700 „
kntomnteollisuus 94.151.400 „
konepajat 51.615,500 „
sulatot ja metall. jalost. 32,082.300 „
nahka- ja karvateollisuus 3U.557.20O „
kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja

turveteollisuus 28,347,000 „
Kraafillinen teollisuus 13,719,700 „
valaistus-, voimansiirto- ja

vesijohtoteollisuus 11,734.900 „
terva-, iiljv-, kumi- y m. s.

teollisuus 8.596,500 „

kemiallinen teollisuus 4,01O.7'0 „
hienompi koneteollisuus 357.300 „
kaivoslouhinta jti malminnosto 151,900 „
muu teollisuus 356,300 „

34,123 työnteli

11.928

12,880

14,912
12 133

3.519

2.879

10.842

3,459

1,253

449
925
118
208
110

Puuteollisuudesta ks. Puutavarateolli-
suus. Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden ala-

ryhmistä ovat tärkeimmät sokeriteollisuus (ks. t.)

valmistusarvoltaan 35,968.600 mk., tupakka-
teollisuus (ks. t.) 28,004,400 mk., viinateollisuus

14,033,200 mk., myllyteollisuus 13,127,500 mk. ja

leipäteollisuus 9,506,500 mk. Paperiteollisuudesta

ks. Paperi, Puuhiomo, Selluloosa.
Kutomateollisuuden tärkeimmät alaryhmät ovat

puuvillateollisuus (ks. t.), valmistusarvoltaan

52,818,400 mk., villateollisuus (ks. t.) 22,761,800

mk. ja pellavateollisuus (ks. Pellava), jota

maassamme edustaa yksi ainoa tehdas, val-

mistusarvoltaan 5,919,000 mk. Konepajoista ks.

Koneteollisuus, sulatoista ja metallien

jalostuslaitoksista ks. Rauta ja Raha-
paja. Nahka- ja karvateollisuudesta ks.

Nahkateollisuus, kivi-, savi-, lasi-, hiili-

ja turveteollisuudesta ks. Kiviteollisuus.
Lasiteollisuus, Savi teollisuus,
Turveteollisuus. ks. myös Kirjapaino-
taito (palstat 970-71), Sähköteollisuus,
Kemiallinen teollisuus.

Teollisuuslaitosten (4,346 1913) omistajain mu-
kaan on järjestetty seuraava luettelo:

yksityiset henkilöt omis-
tivat 2.605 laitosta, joissa 20.934 tyOntek.

osuuskunnat omistivat 393 „ „ 1,784 „
osake- ja muut vhtiot

omistivat 1,294 „ „ 83,171

kunnat omistivat 29 „ „ 917
valtio omisti 25 „ „ 2,402

Teollisuuden tuotteiden tuonnista ja viennistä

ks. alempana Kauppa.
Tehdasteollisuuden rinnalla käsityömäinen teol-

lisuus on verraten vähänarvoinen tuotantoarvonsa
puolesta (XXIV taulukko).



Suomen metsävarat (v. 1910).

Tietosanakirja.
öflund s Potterssnn H-iäinW

Kirjoitukseen: Suomi, metsätalou:





561 Suomi (Elinkeinot) 562

XXIV

V 1913 oli
Työpaik-

koja

Käsi-

työn- Valniist. arvo
tekijöitä

Vmlenmaan läänissä 2,276 7.064 15.707.40(1 mli.

Turun j.i Porin „ 1.572 4.4:lli 8.874,800 ..

Vaasan „ 1,379 3.567 8.380,600 „

Viipurin „ 1.258 3,527 7.490.1100 „

Hameen „ 1,843 8,485 7.187,800 „

Kunptou „ 794 2.065 3.694.400 „

Oulun 548 1.513 3.617.300 „

Mikkelin 526 1.220 2.069.900 „

K-'ki) maassa 9.691 26,877 57,031,20U mk.
Kaupungeissa 8,863 14.571 3 1.729.700 „

Maaseudulla 5,828 12.306 23,301,500 „

Kaupungeista Helsinki (ks. t.) 011 kaikkein

tärkein. Sen osalle tuli 33,u^ kaupunkien työ-

paikoista, 34,tCJ, työntekijöistä ja 36,o% valmis-

teiden arvosta. — Tärkeimmät käsityöryhmät ja

niiden valmistuksen arvo 1913 olivat:

ravinto- ja nautintoaineteollisuus 16,161.600 mk.
kutomateollisuus 14, :<05,600 „
nahkateollisuus 12,036 9n0 „
metalliteollisuus 6.733,9011 „
terva-, oljv-, kumiteollisuus 2,918.200 „

puuteollisuus 2,695,400 „

Kotiteollisuudesta ks. Kotiteollisuus.
Liikenne. Sisämaisen liikenteen kehitystä

vaikeuttaa ennen kaikkea asutuksen harvuus,

jonka takia taajan liikenneverkon aikaansaami-

nen tulee suhteettoman kalliiksi. Toiseltapuo-

len on S:ssa teitä rakennettaessa eräitä etuja-

kin, joita useissa muissa maissa ei ole; sellaisia

on maanteiden ja rautatiepenkereiden rakenta-

miseen tarvittavan soran ja hiekan helppo saanti

ja useiden sisävesien kanavoimisen helppous. Maan-
teiden ja rautateiden rakentaminen on maini-

tusta ja muutamista muista syistä (maanlunu —
tuskustannukset verraten alhaiset, työvoima suh-

teellisen halpaa j. n. e.) tullut verraten huokeaksi.

Suuremmilla aluksilla kuljettavia sisävesiteitä on
Stssa kaikkiaan n. 3,600 km (Ruotsissa esim.

vain 1,094 km 1912), josta Saimaan vesistössä

\li '2.000 km, Päijänteen vesistössä yli 600 km,
Pyhäjärven vesistössä 730 km ja Pohjois-S :ssa

yli '250 km. On kuitenkin pidettävä muistissa,

että sisävesiteittemme arvoa suuresti alentaa se,

että vain Saimaan vesistöstä on suoranainen vesi-

tie, Saimaan kanava (ks. t.) mereen. Paitsi suu-

remmilla aluksilla kuljettavia vesiteitä, on etu-

päässä Pohjois-S :ssa veneväyliä n. 2,900 km.
Arvaamattoman tärkeitä molempien pääteolli-

suuksiemme kehitykselle ovat tukinuittoväylät,

joita on 10.000 km pelkästään pääväyliä, sivuväy-

liä lukuunottamatta. Uittoväyliä myöten saadaan
tukit kuljetetuksi rannikolle niin kaukaa sisä-

maasta, ettei muilla liikenneneuvoilla mitenkään
kannattaisi. — Sisämaisen liikenteen eri haa-
roista ks. lähemmin Tie, Kyyditys, Rauta-
tie, Suomen rautatiet, Rautateiden
yhdysliikenne, Rautatiepolitiikka,
Kanava, Laivaliikenne, Postilaitos,
Sähkölennätin, Telefoni.
Kauppalaivasto alkoi sen taantumuksen

jälkeen, joka sitä viime vuosis. jälkipuoliskolla
oli kohdannut, vähitellen vuosisadan loppupuo-
lella voimistua; vaurastumista on tälläkin vuosi-

sadalla jatkunut. Vv. 1892-95 S:n kauppalai-
vaston vetoisuus oli keskimäärin 255,285 rek.-

ton. netto, 1901-05 341,851 rek.-ton., 1909 391.206

rek.-ton. ja 1913 432,717 rek.-ton. netto. Laivas-

toa on lisätty etupäässä ulkomailta ostetuilla,

vähemmässä määrässä kotimaassa rakennetuilla

aluksilla. Tonnimäärältään S:n laivasto nyk. on
neljästoista, ollen vain n. puolet Ruotsin eikä

täyttä neljättäosaakaan Norjan kauppalaivaston
tonnimäärästä. Tällöin on vertailussa vielä otet-

tava huomioon se seikka, että S:n kauppalaivas-

ton tonnimäärästä yli '/s tulee purjealusten osalle

vielä nyt, jolloin kehitys kaikissa muissa meren-
kulkumaissa on mennyt niin pitkälle, ettei mis-

sään muussa maassa lähes puoltakaan kauppalai-

vaston tonnimäärästä tule purjealusten osalle:

useimmissa maissa purjealusten tonnimäärä on
vain vähäinen murto-osa kauppalaivaston koko
tonnimäärästä. Tämä seikka on laivastojen voima-
suhteita vertailtaessa S:lle sangen epäedullinen,

koska purjealuksen kuljetuskyky on tuntuvasti

pienempi kuin samankokoisen höyryaluksen;

tavallisesti lasketaan 1 höyryalus-rekisteri-tonnin

suorittavan saman työn kuin 3, e purjealus-rek.-

tonnia, mutta meidän merenkulkutilastomme on
ottanut suhdeluvuksi 3. Koska maamme kauppa-
laivaston tonnimäärästä 1913 purjealusten osalle

tuli 356,136 rek.-ton. ja höyryalusten osalle

76.5S1 rek.-ton. netto, oli kauppalaivastomme
muutettu 1. purjealustonnimäärä (pitäen suhde-

lukuna 3) 585,879, joka on vain n. 1
/t Ruotsin

kauppalaivaston muutetusta tonnimäärästä, t. s.

vaikka Ruotsin kauppalaivaston absoluuttinen

koko on vain 2 kertaa S:n kauppalaivastoa suu-

rempi, on sen toimintakyky kuitenkin 4 kertaa
suurempi. — S:ea suurempi purjelaivasto onkin

vain Yhdysvalloilla, Englanuilla, Norjalla, Rans-
kalla, Saksalla, Japanilla ja Italialla. Kaikissa
maissa, myöskin S:ssa, purjelaivasto lisääntyy

hitaammin kuin höyrylaivasto, useimmissa maissa
vain pienempien ja kaikkein suurimpien purje-

alusten luokka kasvaa, jotavastoin purjelaivasto

kokonaisuudessaan vähenee. S:n purje- ja höyry-
laivaston kehitystä sekä niiden osuutta koko
kauppalaivastosta valaisee seuraava tau-

lukko (XXV) :

XXV

Keskimäärin

Purjealuksia Höyrvaluksia

rek.-ton.

netto °/o

rek.-ton.

netto °/o

1892 1P95
1896-1900
1901-1905
1906-1910
v. 1913

230.474
261.792

290.239
312.070
356,136

90.S

86.5

84,9

82,s

82.8

24,811

41.009
51.612

66.000

76.58

1

9,7

13,r,

15,:

17.6

17,7

Vielä on huomattava S:n kauppalaivaston työ-

kykyä arvosteltaessa, että S:n alukset yleensä

ovat kooltaan sangen pieniä; siihen viittaa jo

alusten lukumääräkin, joka 1913 oli 3,617 (3,077

purje- ja 540 höyryalusta), esim. Ruotsin omis-

taman laivastojen laivojen lukumäärän ollessa

vain 2,822. Vain 8 maalla onkin laivoja luku-

määrältään enemmän kuin S :11a. S:n kauppa-

laivaston alusten keskimääräinen vetoisuus on

vain 120 rek.-ton. netto, oltuaan 1892-95 keski-

määrin 138 rek.-ton. Purjealusten keskikoko on

pienentynyt, höyryalusten koon pysyessä jokseen-

kin muuttumattomana. V. 1913 kauppalaivas-

tossamme oli vain 6 yli 2,000 rek-tonnin vetoishi

purjealusta (suurin 2,417 rek.-ton.) ja vain yksi

i
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yli _,000 rek.-tonnin vetoinen höyryalus (2,045

rek.-ton. netto). — S-.n kauppalaivaston työ

kykyä arvosteltaessa on vielä sekin otettava huo-
mioon, (iiii |>urji-l:iivasioon on luettu myöskin
proomut, joiden lukumäärä nopeasti kasvamia
taan kasvan. \'v. 1892-95 niiden vetoisuus oli

keskimäärin vielä vain 4,146 rek.-ton., 1. 1.8%
koko purjelaivaston tonnimäärästä, 1909 54,723
rek.-ton, 17,i% ja 1913 77.K44 rel ton -M,» %.
Proomuista tuli merenrannikon osalle 39,912 rek.-

ton., I. lä.s % merenrannikon purjelaivastosta,

Laatokan osalle 33,198 rek.-ton., 79,8% ja Sai-

maan vesistön osalle 4,734 ivk. t , m . . s.» %.
Purjelaivastosta 1913 tuli 195,872 rek.-ton. I.

55.o% maalaiskuntien (1909 58,o%), 160,264

rek.-ton. (45,o %) kaupunkien (1909 42,0%)
osalle, höyrylaivastosta vastaavat luvut olivat

8,527 rek."-ton., 11,» % (9,7%), 68.054 rek.-ton.,

88,8% (90,3%). — Eri läänien osalle 1913 tuli

(XXVI taulukko):

XXVT

Lääni
Purje-
aluksia
rek.-ion.

Höyry-
aluksia
rek.-ton.

Yhteensä
rek.-ton.

Turun ja Porin 150.756 10.482 161.238

Viipurin 139.130 7.9K7 147.117
Uudenmaan 23.530 39.631 63.161

Mikkelin 19.557 6.412 25.969

Kuopion 14.162 4,836 18.998
Vaasan 7.341 6.704 14.1)45

Oulun 1,660 529 2.189

Hämeen läänissä ei ole mitään sellaisia aluk-

silla kuljettavia vesiteitä, joista alukset pääsi-

sivät mereen, josta syystä tämän läänin vesistö-

jen aluksia ei ollenkaan oteta lukuun. — Suu-
rimmat kauppalaivastot omistivat seuraavat kau-
pungit ja maalaiskunnat (% koko maan vas-

taavasta alusluokasta; XXVII taulukko):

XXVII

Helsinki

Purje-
aluksia

Höyry-
aluksia

Yhteensä

rek.-

ton. °/o

r,-k.-

ton
D
/o

rek.-

ton. % muutett.
ton. %

10,545 3,o 38,71950,6 49,264 11,4 126,702 21,6

Viipuri 36.529 1"..; ': 195 4., 39,924 9,2 46,714 8,0

Turku 9.674 O _ 8.096:10,6 17,770 4,t 33,962 5,»

Uusikaupunki 25.839 7,1 — — 25 839 6,o 25,839 4,4

Vaasa 3,051 0,9 6,1011 8,o 9.157 2,i 21,369 3,6

Rauma 18.891 5,3 293 0,4 19,184 4,4 19,77(1 3,4

Maarianhamina 12.350 3,6 580 (),« 12,930 3,o 14,(190 2,4

Joensuu 6,657 1,9 1,421 L» \078 1.9 10.920 1,9

Värdo 31.HS7 9,0 — — 31,987 7,4 31,987 5's

Salmi 17,565 4,9 142 0,2 17,7(17 4,i 1H.III1 3,.

Koivisto 16,427 4,« 445 0,6 16,872 3,9 17,762 3,o

Lappee 10,215 2,9 335 0,4 10,550 2 4 11,2211 1,9

Maamme suurimmista laivanvarustajista 1912
ks. Laivaliikenne, palstat 455-456.

Laivaliikenne. Vaikka kauppalaivas-
tomme viime vuosikymmeninä onkin kasvanut, ei

se ole kasvanut yhtä nopeasti kuin laivaliikenne

ja seurauksena siitä on, että suomalaisten alusten

osuus S:n ja ulkomaiden välisessä laivaliiken-

teessä parin vuosikymmenen kuluessa on tuntu-

vasti pienentynyt. V. 1913 S:n satamissa selvi-

tettiin suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa
7,367,619 rek.-ton., yhdistetyssä koti- ja ulko-

maisessa merenkulussa (s. o. ulkomailta tulevain

tai sinne lähteväin alusten matkat S:n satamain
välillä) 4.243.241 rek.-ton. sekä muussa kuin
kauppatarkoituksessa tapahtuneessa liikenteessä

61,678 nk. ton., yhteensä siis 11.672,538 rek.-ton.

netto \\. 1892-96 vastaava luku oli keskimaa
rin vuosittain 4,887,359 n k. -ton., 1S90-1900

i il rek.-ton., 1901-05 7,500,234 rek.-ton.,

1909 8,981,449 rek.-ion. netto. Suomalaisien ja
muiden kansallisuuksien alusten osalle liiken

eestä tuli % (XXVIII taulukko) :

XXVIII

1901 1896-
1913 1909 1906 1900

1892-95

35,8 39,4 40,i 4V 45,«

13,8 12,8 9.7 9.8 '.7

12,o 12,1 9,8 7,« M
9,4 ',8 1",7 7,- 1*

9a 9,3 9,8 I4,H 19,8

«,1 8,5 9,1, «a 7,2

*,.-. 8,7 6,7 4,9 4,8

suomalaisten
norjalaisten
ruotsalaisten
saksalaisten
englantilaisten
ransknlaistt-n

venäläisten

S:n ja ulkomaiden välisessä laivaliikentei

haitallisesti vaikuttavista seikoista huomautetta-
koon tässä yhteydessä siitä, johon on syynä S:n
vientitavaran vaatima suuri tila S:een tuotuun
tavaraan verrattuna. Siitä johtuu, että n. puo-

let ulkomailta S:een tulevista aluksista saavat
kulkea painolastissa menettäen siis tuloralulin.

Sen korvaamiseksi täytyy menorahdin olla suh-

teellisesti suuremman. V. 1913 ulkomailta S:een
tulleiden alusten tonnimäärästä vain 45, i % oli

lastissa. 54,»% painolastissa, jotavastoin S:sta
ulkomaille menneiden alusten tonnimäärästä
92,8 % oli lastissa ja vain 7,s % painolastissa. —
S:n ja ulkomaiden välisestä laivaliikenteestä

(vain lastissa kulkeneet alukset otettu lukuuni
tuli seuraavien maiden osalle % (XXIX tau-

lukko) :

XXIX

1896-

Englannin

1913 1909 1901-05 1900 1892-95

31,2 31,7 27,9 27,6 23,8

Venäjän 19,7 21,4 23,9 25,2 29,4

Saksan 15,5 15tl 12,9 12,, 10,3

Ruotsin 13,o 1+.2 12,3 10,7 9,8

Ranskan 6,6 5,6 ',* 8,8 ',7

Alankomaiden 3,9 3,2 4.9 3.6 3,9

Belgian 3,i 3,s 3,9 3,4 3,0

Tanskan 2,6 1,8 2,2 4,6 0,9

Espanjan 2,o 1,8 2,9 3,5 4,7

Ulkomaisessa sekä yhdistetyssä koti- ja ulko-

maisessa laivaliikenteessä tapahtuneet selvitykset

jakautuivat tärkeimpien satamiemme osalle seu-

raavasti (XXX taulukko):

Helsinki

1913 1901-05 1892-95

rek.-ton. "„ rek.-ton. °/o rek.-ion °'o

1,471,810 12.» S67.686 11,7 652.437 13,3

Viipuri 1,442,187 12,8 783,080 10,6 485.887 9,9

Turku 1,101,230 9,4 623,248 8,4 522,172 10,7

Kotka 966,730 8,8 553,602 7,6 426,416 8,7

Hanko 883,582 '',6 663,910 9,o 448,414 9,2

Pori 492,338 4,2 421.661 5,7 312,301 6,4

Degerby 463,086 4,o 40,386 0,5 41,916 0,8

Oulu 428,068 3,7 264,597 3,6 14s,ii2:: 3,0

Vaasa 367,863 3,1 280,657 3,8 155,093 3,2

Rauma 347,603 3,0 232,237 3,1 98,045 2.0

Loviisa 313,723 2,7 219,029 3,o 115,409 .'.i

Kokkola 302,740 2,6 180,238 2.4 71,041 1.5

Pieiarsaari 281,327 2.4 199,036 %- 59,614 1,8

Raahe 243,70 O
j 94,955 1,1 38,446 0,8

Kristiinankaup. 215,306 1,8 152,048 2,. 100,590 2,1

Hamina 208,773 1,8 205,557 2,. 11S.434 2,4
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Liikenteen pienuuden (useiden ulkomaiden jät-

Liläissatamain laivaliikenne on paljoa suurempi
kuin kaikkien S:n salamain laivaliikenne

yhteensä) ja epäsäännöllisyyden takia on S:n ja

ulkomaiden välille syntynyt vain verraten har-

voja höyrylaivalinjoja säännöllisin kulkuvuoroin,

etupäässä Itämeren rannoilla olevien satamien
kanssa. Ainoatakaan laivalinjaa ei ole vielä ulko-

eurooppalaisiin mailiin, mutta suurvaltainsodan

jälkeen valmistaudutaan avaamaan suoranainen,

säännöllinen höyrylaivaliikenne yhtaikaa Pohjois-

ja Etelä-Ameriikaii kanssa. — Suurvaltainsodan

edellä toimineista höyrylaivalinjoista ja niille

myönnetyistä avustuksista ks. Laivalii-
kenne, palstat 457-458 ja Suomen höyry-
laiva o s a k e y h t i ii. — Kotimainen rannikko-

liikenne on läntisiin naapurimaihimme verrat-

tuna sangen kehittymätöntä, varsinkin mitä tulee

Pohjanlahden rantaseutuihin. Rannikkoliikenteen
suuruudesta ei ole mitään tarkkoja tietoja, koska
kotimaista rannikkoliikennettä harjoittavat aluk-

set vain eräissä tapauksissa ovat klareerausvel-

volliset. — Liikenne sisävesistöillä on hyvin vil-

kasta, mutta ei siitäkään ole tilastosta saatavana
tarkkoja tietoja; sen suuruus ja merkitys ilmenee

kuitenkin jo yksistään kanavain kautta kuljete-

tusta tavaramäärästä, joka 1912 oli 2,326,722 ton.

(siitä puutavaroita 2,048,083 ton.), vastaten

sain. v. valtionrautateillä kuljetettua 4,618,356

tonnia (siitä puutavaroita 2,121,519 ton.) ; vrt.

K a ii a v a. — Laivaliikenteen turvaamisesta ks.

Luotsi- ja majakkalaitos.
Matkailusta ks. Matkailijayhdis-

t y s, Matkailu. Matkailutoimistot
ja Matkakirjallisuus.
K a u p p a. Kotimaisesta kaupasta ks. Maa-

kauppa. — Ulkomainen kauppa suuntautui
pakanuuden ajalla osaksi kaakkoon päin Venä-
jälle ja Venäjän kautta vielä etäämmälle, osaksi

lounaiseen, Gotlannin kautta Itämerenmaihin.
Suomalaiset eivät itse tuotteitaan vieneet ulko-

maille, välittäjinä toimivat Venäjän ja Gotlannin
kauppakansat. Tärkeimmät S:sta viedyt kauppa-
tavarat olivat turkikset. Useasta sen ajan kauppa-
paikasta syntyi seuraavana aikana kaupunkeja.
Ruotsinvallan aikana kauppa suuntautui yhä
enemmän länteen käsin, vaikka Itä- ja Pohjois-

S:ssa vanhat kauppasuhteet Venäjään vielä kauan
pysyivätkin voimassa (Viipurin Novgorodin- sekä
Oulun seutujen Vienan-kauppa). Ulkomaan kaup-
pamme joutui suurimmaksi osaksi kansalaisten

(Lyypekin, Tallinnani käsiin. Liikenneneuvojen
parantuessa ja asutuksen edistyessä moninaistui-
vat kauppatavarat; turkikset alkoivat vähitellen

menettää merkityksensä elintarpeiden viennin
rinnalla. Tuontitavaroita oli rauta, suola, kan-
kaat, juomatavarat y. m. Kaupungiksi muodos-
tuneista kauppapaikoista tärkeimmät olivat Vii-

puri, Turku, Porvoo, Ulvila, Rauma. Uuden ajan
alussa Kustaa Vaasan hallituskausi musersi
kansalaisten mahdin, avasi hollantilaisille tien

Itämerelle ja laski samalla perustan kotimaisten
kaupunkien aktiiviselle merenkululle ja kaupalle.
Valtiomahdin tukemana ja holhoomana ulkomaan-
kaupan kehitys kulki edelleen aloitettuun suun-
taan. Ulkomainen kauppa keskitettiin muutamiin
harvoihin kaupunkeihin (tapulikaupungit), jotka
sitten paremmin voisivat kilpailla ulkomaiden
suurkaupunkien kanssa. Tapulikaupungit S:ssa

olivat Viipuri (sen jouduttua Venäjän haltuun
Hamina ja vihdoin Loviisa), Helsinki ja Turku.
Pohjanlahden rantamaat jäivät ilman mitään
täydellistä tapulikaupunkia ; rajoitettu tapuli-

oikeus oli Porilla, Raumalla ja Uudellakau-
pungilla. Pohjanmaa, jonne ensimäiset kau-

pungit 1600-luvun alussa perustettiin, oli pako-

tettu keskittämään kaiken ulkomaisen kauppansa
Tukholmaan, koska sillä oli vain maakaupunkeja.
Tänä aikana vientitavarain joukossa huomatta-
vimman aseman saavat metsäntuotteet. ensin

terva, sitten puutavarat. Turkisten vienti menetti
kaiken entisen merkityksensä ja elintarpeiden

viennin koetti hallitus suunnata etupäässä Tuk-
holmaan. Tuontitavaroista tärkeimmät oli yhä
suola ja rauta sekä niiden ohella kankaat ja

juomatavarat; uusia oli tupakka, jonka kasvava
tuonti ja kulutus todisti nousevaa varallisuutta.

Ajan taloudellisten periaatteiden mukaisesti koe-

tettiin ylimalkaan tuonti supistaa mahdollisim-

man vähään ja vientiä lisätä mahdollisimman
suureksi. Tapulikaupunkien ulkomaisista kauppa-
tuttavista tärkeimmät olivat Pohjanmeren ympä-
rillä olevissa maissa. S:n kaupalle ja meren-
kululle oli 1700-luvun jälkipuolisko yleensä hy-

vin edullinen. Tapulipakon lakkauttaminen 1765

laajensi Pohjanlahden kaupunkien kauppapiiriä.

Sen erottaminen Ruotsista ja yhdistäminen Venä-
jään pakotti katkaisemaan vanhoja kauppasuh-
teita ja solmiamaan uusia. Vasta 1800-luvun jälki-

puoliskolla alkanut talouselämämme uudenaikais-

tuminen ja ennen aavistamaton kehittyminen ja

siihen liittyvä uusi, vapaampi talouslainsäädäntö,

aloittivat maamme ulkomaankaupassakin uuden
ajanjakson. Ulkomainen kauppavaihto, joka 1856

oli 53,5 milj., 1863 107,i milj., 1870 110, 8 milj. mk.,

kohosi 1880 261,9 milj:aan. 1900 468.4 milj:aan,

1910 672,s milj:aan sekä 1913 897,2 miij:aan
mk:aan. V. 1856 ulkomaisesta kauppavaih-
dosta tuli 1 as. kohden n. 34 mk., 1863 n. 64 mk.,

1870 n. 68 mk., 1880 n. 138 mk., 1900 n. 197 mk..

1910 n. 253 mk. ja 1913 n. 327 mk. Kauppavaih-

XXXI

1896-

vilja ja jauhot

1913 1909 1901)
1886-90

99,o 88,8 1 ''a r.ifi

ruisjauhot 36,3 28,7 18,6 6,i

vehnäjauhot 33.i 31,2 13,6 6,4

rukiit 11,1 11,4 6,9 1,7

siirtomaantavaral 65,b 4;,9 27,8 2/,2

kahvi 22,5 15,8 10,7 9,=

sokeri 19,7 17.3 7,,-. 5,8

tupakka 7,8 4,9 4,0 1,.:

metallit ja metalliteoluet 37,2 22,8 18,3 8,0

kankaat y.m.s. ja langat 3S,i 29,0 — —
koneet 33,1 2U,i ir,,o 3,9

mineraalit 29,5 18,i N.,; 3,7

kivihiili 13,4 8,9 3,8 1,1

sementti 5,0 3,8 0,8 0,9

kehruuaineet 27,5 22,3 ;/,... ',4

puuvilla 16,8 14,6 7,0 ö.i

villa 5,1 4.8 — —
väkirenu, siemenet y.m.s. 22,9 15,e 5,6 ',9

vm<dat ja nnhat 22,1 n,.. 8.8 6,1

öljyt ja rasvat 17,

e

13,s 0,!, •*,'

polttoöljy 6,6 5,7 2,6 1.1

kumi, kumiteoksetf hart-

si y m. 13,7 '»a
— —

karjantuotteet 13,!, 9,j li.» 1.»

juomatavarat 11,1 ''.'-' <>',! 3,1

valmiit vaatteet 9,8 7,3 —
— — — — —
koko vienti i'Jö,i 3(17,1 226,8 118,1
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don arvo «m .siis myöskin asukasmäärään verrat

tuna kasvanut sangen nopeasti. — Ulkomainen
kauppabilanssimme on säännöllisesti ollut passii-

vinen; iv. tsäiitiii tuonnin osalle tuli keskimaa
iin 69,?%, 1866-70 60,»%, 1876-80 56,»%, 1886-

90 67,.%, 1896-1900 5ti,t>%, 1906-10 57,4%, 1912

58,i%, 1913 55,i% koko ulkomaisesta kauppavaih-
dotta. Kauppabilanssin arvot ovat kuitenkin
virheelliset, sillä kauppatilasto ei anna suoraan
toisiinsa verrattavia tietoja tuonnista ja viennistä ;

ks. K B u p p a h i 1 a n s s i. — Edellä olevassa

taulukossa esitetään tärkeimmät tuontitavararyh-

mäl (ja muutamat alaryhmät) sekä niiden tuonti-

arvot (milj. mk:oin) Beur. w. (XXXI taulukko).

Tärkeimmät vientitavarat ja niiden vienti

arvot olivat (milj. mk:oin; XXXII taulukko):

XXXII

L896

puutavarat

1913 1909 1900 1886 90

«87,3 138,i »-',6 37,2

Laudat 75,7 47,» — —
baltensit 52,7 32,i — — .

1 ti n k ll t 29,7 16.1 — —
propsit 16,4 11,1 — —
mastot, tukit y.m.s. 9,4 4,4 — —
puuteokset (rihma-

rullat y ra.) 8,5 4,8 — —
veistetyt tai osaksi
sahatut puutavarat 7*4 6,1 — —

paperipuut 5,4 2,7 — —
puuvanuke ja paperi 71,3 4V.6 17,s 8,8

karjantttutteet 43,6 33,s 28,5 13,8

voi 35,8 29,4 26,5 12,8

maito 3,6 1,5 0,4 0.2

juu-tn 2,4 1,.. 0,4 0,1

vuodat ja nahat läfi 9,1 3,» 2,2

kehruu- ja Kutomot.
tuotteet y,4 8,2 7,6 5,4

kone- ja metallit tuot-

teet 8,0 4,2 8,8 4,o

mineraalit (kiri, lasi

V. m.) 6.3 3,0 —
kala 6,2 o,o ~,6 2,0

elävä karja 6,5 2,2 - —
— — — — —

kuku vienti 401,% 854,5 /78,i 88,o

Pääelinkeinojen ja niiden alaosastojen mukaan
ryhmiteltynä vienti 1913 jakaantui seuraavasti
(XXXIII taulukko):

XXXIII

metsätalous ja puutavarateollisuus 888,1 ,n, Ij. mk. 57,o°/„

paperiteollisuus H* „ /?.» „
maatalous 69.1 „ 17,» .,

teollisuus (paitsi paperit.) 3/.o
,

« ..

kehruu- ja kutoraoteollisuus 9,4 „ 2,4 „
metalliteollisuus 7,6 „ 1,1 .,

mineraaliteollisuus 6,2 „ 1,5 „
nahkateollisuus •».; „ 1,1 „
tupakkateollisuus 1.4 „ o.»

.,

muut 0,4 „ „ "a „

Pitämällä silmällä valmistusastiatta ja tuot-

teen käyttötarkoitusta jakaantuu tuonti ja

vienti seuraaviin ryhmiin (arvot milj. mk.:
XXXIV taulukko):

XXXIV

raaka-aineet ja puolivalmisteet
koneet, kuljetusneuvot y. m.
muut teollisuiideniuotteet

ravinto- ja nautintoaineet

SO
a

a5
"

?

< 1 a o-

! ! U-
| a

158,a

52,a

91,o

193,4

:v2.i

10,5

18,4

39,0

270,,

12,0

64,7

..4,i

67,1

3,o

16,i

13,5

kaikkiaan 495,4 100,o 401. 100,o

Sn tärkeimmät kauppatuttaval oval Saksa,

Venäjä ja Englanti; kauppavaihtoa näiden mai-
lien kanssa paljoa pienempi on kauppavaihto
[tanskan, Ruotsin, 'tanskan, alankomaiden, Bel-

gian sekä Espanjan kanssa. I luonnit I a \ a on, et-

tei kauppatilastomme pidä silmällä tuotteiden

alkuperäisiä lähtö- ja lopullisia määrämaita,
vaan luokittelee tuotteet viimeisen lälitii- ja onsi-

mäisen mää rainaa n mukaan. Siitä syystä var-

sinkaan tuontitilasto ei ilmoita todellisia kauppa-
tuttaviamme, koska monet tavarat tulevat meille

vasta välikäsien (Saksan, Englannin, Tanskan
\ . m.) kautta. Vientitilasto on tässä suhteessa

oikeampi, koska vientitavarat yleensä suoraan
joutuvat, kulutusmaihinsa. Kauppatilaston mu-
kaan ulkomaankauppamme jakautui kauppatut
taviemine kesken seuraavalla tavalla (milj. mk;
XXXV taulukko) :

XXXV

1913 1904

s <
f<< e *: ® <--

o * (St* o eo B *?

Saksa

" E* c=

202,5 .".1,1. 254,1 94,0 19,« 114,5

Venaja 139,s 11 IV 252,8 104,8 58,3 [63,1

Fnglanti 60,6 108,5 169,i 26,8 63,s 90,7

Ranska 7,i 38,5 45,8 5,5 20.7 26,2

Ruotsi 27,6 15,5 43,o 12,8 7,a 19,s

Tanska 29,4 11,8 40,7 11,5 10,o 21,6

Alankomaat 10,4 21,0 31,4 0,8 13.4 13,7

Belgia 8,1 19,0 27,i 4,7 1(1,., 15,6

Espanja 2,7 12,2 14,s 1,8 9,0 10,8

Norja 0,6 l,s 2,i 0,8 0,2 0,5

Saksasta, Venäjältä, Ruotsista ja Tanskasta
tuodaan siis S:een enemmän kuin näihin maihin
S:sta viedään, Englantiin, Ranskaan, Alankomai-
hin, Belgiaan, Espanjaan ja Norjaan viedään taas

enemmän kuin sieltä tuodaan. — Tuonti Sak-
sasta on ollut kaikkein monipuolisin; tärkeim-

mät tuontitavarat ja niiden tuontiarvot 1913 olivat:

vilja 49.8 milj., kahvi 21,6 milj., koneet 15,7 milj.,

vuodat ja nahat 14, i milj., kehruuaineet 13,o milj.,

metallit ja metalliteokset 10,» milj., kankaat 9,6

milj., väkirehu, siemenet y. m. 6,i milj., valmiit

vaatteet 5,8 milj., kumi ja kumiteokset 5,o milj.,

värit 4,7 milj., juomatavarat 4, e milj., hedelmät

4.i milj., langat 4,i milj., tupakka 3.8 milj., in-

strumentit 2,7 milj., kemialliset tuotteet 2, s milj.,

öljyt 2,8 milj., korutavarat 2,o milj., sementti

1.8 milj., paperi 1,« milj., vaunut 1,7 milj., kir-

jallisuus 1,2 milj., alukset ja laivat l,i milj. mk.
Tuontitavarat Venäjältä ja niiden tuonti-

arvot olivat: vilja 37, s milj., sokeri 19.i milj.,

väkirehu y. m. 13,8 milj., öljyt ja rasvat 11,»

milj., (polttoöljy 6,5 milj.), karjantuotteet 9.o

milj.. kankaat 7.8 milj., metallit ja metalliteokset
">.j milj., kumi ja kumiteokset 5,2 milj., kehruu-
aineet 3,8 milj. (pellava 2,7 milj.), tupakka
3,4 milj., vuodat 2,? milj., langat 2.2 milj.. vaat-

teet 1,4 milj. mk. Englannista: kivihiili

12,4 milj., kehruuaineet 9,4 milj., metallit ja

metalliteokset 6,4 milj., koneet 5,i milj., kankaat
4,6 milj., langat 2,i milj., kemialliset tuotteet

1,8 milj.. alukset ja laivat 1,8 milj., vuodat
l,i milj., vaatteet l,o milj. mk. Tanskasta:
metallit ja metalliteokset 0,4 milj., koneet 2, o milj.,

sementti 2,4 milj., kankaat 2,s milj., vuodat
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1.4 milj., kumi ja kumiteoksel l,i milj. mk.
Ruotsista: koneet 7.o milj.. metallit ja metalli-

teokset 5.i milj.. kala 2.4 milj.. kirjallisuus

1.» milj. mk. Alankomaista: metallit ja

nietalliteoksei 2,6 milj.. koneet l,a milj. mk.
Belgiasta: metallit ja metalliteokset 2,« milj.,

vuodat ja nahat l,s milj. mk. Hanskasta:
juomatavarat 3,« milj. mk. Espanjasta:
juomatavarat 1.2 milj.. suola 1.: milj. mk. Ita-
liasta: rikki l.« milj. mk.

Vienti on suurin ja myöskin monipuolisin

V e n ii j a 1 1 e. Vientitavarat ja vientitavarain

arvot 191.'! olivat: puuvanuke ja paperi 44, o milj..

puutavarat IS, 4 milj., kankaat 6, g milj., mine-

raalit 5.9 milj. (graniitti l.s milj., lasi l.s milj..

kaakelit 0,j milj. mk.), vuodat ja nahat 5,7 milj..

kala 5,e milj.. elävä karja 4.» milj.. maito 3,e milj..

juusto 2,4 milj., koneet 2, s milj., alukset ja lai-

\at 2,2 milj., langat 2.2 milj., metallit ja metalli-

taokset 2,o milj., voi 2,o milj., kalasäilykkeet

l.i milj. mk. Englantiin: puutavarat
iiii. « milj., voi 26,4 milj., puuvanuke ja paperi

14.» milj. mk. Saksaan: puutavarat 32,i milj.,

voi 6,a milj., puuvanuke ja paperi 5,4 milj., vuo-

dat ja nahat 3.6 milj., marjat 1,4 milj. mk.
Ranskaan: puutavarat 36,o milj., puuvanuke
ja paperi 2,« milj. mk. Alankomaihin:
puutavarat 19.o milj., puuvanuke ja paperi

2,e milj. mk. Belgiaan: puutavarat 17,j milj..

puuvanuke ja paperi 1,7 milj. mk. Ruotsiin:
elävä karja 1,» milj.. savukkeet 1,8 milj. mk.
Espanjaan: puutavarat 11,6 milj., puuvanuke
ja paperi 0,6 milj. mk. Tanskaan: vuodat
ja nahat 2.2 milj., puuvanuke ja paperi

0,8 milj. mk. Egyptiin: puutavarat 3,7 milj. mk.
Maamme tärkeimmät ulkoma-ankauppakau-

pungit ovat Helsinki, Viipuri, Hanko, Turku.
Kotka. Vaasa, Oulu, Pori, Tampere, Kemi ja Kok-
kola (ks. Suomen kaupungit). Kauppa-
tilastomme aineistoa ei koota sillä tavalla, että

tilastosta kävisi ilmi eri kaupunkien tuonnin
ja viennin raha-arvot, vaikka kylläkin tuonti-

ja vientitavarain määrät. Ulkomailta 1913 tuo-

tiin rukiita ja ohria: Kuopioon 25, s milj.,

Vaasaan 13,s milj., Viipuriin 11, a milj., Helsin-

kiin 7,i milj. kg.; ruis- ja vehnäjauhoja:
Viipuriin 54.4 milj., Helsinkiin 44,» milj.,

Turkuun 21.4 milj., Ouluun 16. e milj., Ke-
miin 15.o milj.. Joensuuhun 14,3 milj.. Hankoon
10.» milj. kg; kalaa: Turkuun 5. o milj., Vii-

puriin 3,i milj., Helsinkiin 1,4 milj. kg; kah-
via: Helsinkiin 2,8 milj., Viipuriin 2,4 milj.,

Vaasaan 1,5 milj.. Turkuun l.a milj. kg; soke-
ria: Helsinkiin 17,4 milj., Turkuun 10,7 milj.,

Vaasaan 8, a milj., Kotkaan 4.4 milj., Pietarsaa-
reen 2,8 milj., Viipuriin 2,i milj. kg; tupak-
kaa: Helsinkiin l,j milj., Viipuriin 0,8 milj.,

Pietarsaareen 0,6 milj., Turkuun 0,4 milj. kg:
juomatavaroita (viiniä ja konjakkia):
Helsinkiin 2,j milj., Turkuun 0,5 milj. kg; vuo-
tia-, Ouluun 1,7 milj.. Turkuun 1.5 milj., Hel-
sinkiin 0.8 milj. kg: vehnänleseitä: Hel-
sinkiin 7.1 milj., Viipuriin 5,7 milj., Turkuun
5.4 milj., Tammisaareen 3.4 milj. kg; puuvil-
laa: Turkuun 6,9 milj. kg; polttoöljyä:
Helsinkiin 9, 5 milj., Turkuun 3. 3 milj., Viipuriin
2.4 milj., Raumalle 2,o milj., Sortavalaan
l.s milj. kg; sementtiä: Helsinkiin 45,7 milj.,

Viipuriin 25, s milj., Turkuun 14. s milj., Rau-

malle 9,8 milj., Kotkaan 7,9 milj. kg; kivi
hiiltä: Helsinkiin 231, 1 milj., Turkuun
112,o milj., Viipuriin 104,7 milj., Kotkaan
58,o milj., Vaasaan 28,6 milj., Hankoon
26,i milj. kg; rikkiä: Kotkaan 5,5 milj., Vii-

puriin 2,4 milj., Helsinkiin 1,2 milj. kg; rautaa
ja rautateoksia: Helsinkiin 34.2 milj., Tur-
kuun I8.2 milj., Kotkaan 14,i milj., Viipuriin 12.7

milj. kg; maatalouskoneita: Helsinkiin

l,o milj., Turkuun 0,9 milj., Viipuriin 0,b milj.

Vaasaan 0,4 milj. kg; sähkökoneita: Iiri

sinkiin 1,4 milj.. Turkuun 0,4 milj. kg; muita
rautaisia koneita: Helsinkiin 6,7 milj., Tur-

kuun 2,o milj., Viipuriin 0,9 milj. kg; lanthoi-
tusiineita: Turkuun 9,3 milj., Helsinkiin

9,2 milj., Viipuriin 6,7 milj., Vaasaan 5,i milj. kg.
— Ulkomaille vietiin lihaa: Hangosta 0,4 milj..

Maarianhaminasta 0,3 milj., Vaasasta 0,i milj..

Kokkolasta 0,i milj. kg; "voita: Hangosta
11,9 milj. kg; kalaa: Degerbystä 0,5 milj. kg;
kauroja: Vaasasta 2,5 milj.. Turusta 1.» milj..

Kaskisista 1,6 milj. kg; marjoja: Turusta
l.i milj., Vaasasta 0,8 milj., Helsingistä 0,5 milj. kg;
vuotia ja nahkoja: Turusta 1,3 milj..

Hangosta 1 milj.. Helsingistä 0,8 milj. kg:
sysiä: Kemistä 5,» milj., Torniosta 4, a milj..

Raahesta 3,a milj. kg; propsia ja p a p e r i-

puita: Viipurista 380,000 m3
, Oulusta 280,000 m 3

.

Kokkolasta 260,000 m 3
, Pietarsaaresta 240,000 m3

:

lankkuja, lautoja ja battensia: Vii-

purista 690,000 m3
, Kotkasta 640,000 m3

, Porista
320,000 m3

, Loviisasta 230,000 m3
; rihmarul-

lia: Hangosta 3,9 milj., Helsingistä 1,4 milj.,

Kotkasta 1,3 milj., Viipurista l,i milj. kg; pun-
vanuketta: Kotkasta 62, s milj., Viipurista

20,7 milj.. Hangosta 18, s milj., Helsingistä

8,7 milj. kg; paperia: Helsingistä 14,5 milj.,

Turusta 8,9 milj.. Kotkasta 0,7 milj., Viipurisi a

4,o milj., Hangosta 2.5 milj. kg; puupahvia:
Viipurista 11, a milj., Kotkasta 9,7 milj., Hel-

singistä 8,8 milj., Turusta 6,0 milj., Hangosta
5,5 milj. kg; kiveä: Hangosta 19,7 milj.,

Uudestakaupungista 10, s milj.. Helsingistä

l,s milj., Turusta 0,9 milj. kg. -— Huomattava
on, että suuri osa Venäjältä tulevista ja Venä-
jälle menevistä tavaroista lähetetään rautateitse,

jolloin ne enimmäkseen kulkevat Pietarin tulli-

toimiston kautta, eivätkä siten esiinny S:n kau-
punkien kauppatilastossa. — S:n tullilaitoksesta

sekä erilaisista tullimaksuista ks. Tulli.
S:n tullilaitoksen puhdas kanto 1913 oli

60,i milj. mk. Se jakaantui tärkeimpien tulli-

toimistojen osalle seuraavasti

:

Helsingin
Turun
Viipurin
Vaasan
Kotkan
Pietarsaaren

21,8 milj. mk.
9,5 „ „

Tampereen
Porin
Oulun
Hangon
Kokkolan

1,6 milj.

1,»

1,8 „
1,8 ,.

0,8 „

mk.

Mitat ja painot metriset, ks. M e t r i-

järjestelmä.
Raha, rahalaitokset ja varaili-

s u u s.

Rahayksikkönä on markka = 100 penniä,

ks. R a h a k a n t a.

Rahalaitoksista ks. Pankki, Säästö-
pä n k k i, Vakuutuslaitokset.
Varallisuudesta ks. Kansallis

o m a i s 11 u s.
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Valtion ja kuntain raha-asiat.

S:n valtion vakinainen tulo- ja menoarvio v: lie

1915 päättyi Smk:aan 196,845,086:67. Tuloja oli

Smk. 184,935,400: , menoja Smk. I lis.r, i-_',ss6:07

(1014: tuloja Smk. 167,835,455:72, menoja
157,021,420: 1!)). Ylimääräinen tulo- ja menoar-
vio päiittvi Smk;aan 32,806,300 Oheenliite

i.vt taulukot (XXXVI ja XXXVII) valaiseval

valtion tulojen ja menojen tärkeimpiä ryhmiä.

XXXVI

Smk.

* Väki uaise t tulot:

Tuloja valtion tiluksista ja muusta valtion

omaisuudesta 85,6ö8.Hm —
tuloja kruuuunmeisista

1
1

—
tuloja valtionrautateistä 66,500,000 —

Välittömiä veroja 6,665,000 —
maaveroja 3,699,000
henki varoja 2,376,000 —

Välillisiä veroja 51.120,(100 —
tullituloja 36.310.000 —
aksilseja 14,810,000 —

Sekaltuoitoisia rrrnja 25,704,000 —
veroja sodiin ajaksi 20,000.000 -

lelmasuostunta veroa 4,500.000 —
Maksuja erinäisten valtion laitosten käyt-

tämisestä 9.160.000: —
postimaksuja 7,200.000:

Sekalaisia tuloja 6,628.300: —
Yhteensä tuloja 184,935.400: -

Lisäystä rahastojen pääomasääs toista 1,984,686:67
Rahasäännön alaisten rahastojen l

siirtoja 9,925,000 —

XXXVII

Smk.

Vakinaiset menot:
Keisarin käyttövarat ja omaisuus 529,900: —
Lainsäädäntölaitoksct 448,500: —

Suomesta valtakunnanduumnan ja
valtakunnan neuvostoon valittujen

jäsenten menojen korvaus 80.000: —
Suomen eduskunta 368,500: -

Hallituslaitok set 3,341,200:
kenraalikuvernöörinvirka 289,000: -

senaatti 2,274.500: —
valtiosihteeri n virasto 379,200:—
kenraalikuvernOörinkanslia 398,500: —

Oikeuslaitos ja vankeinhoito 5,940.203: 20
Yleinen siriittlaitos 15,529,095: 65

knvernOUrit ja lääninvirkakunnat 4,644,011:50
Ufikintalaitos 5,7*0,150: —

Valtiovarainhimitiiskunnan alaiset hallin-

nonhaarat 3,878,320: —
Kamaritoimituskunnan alaiset hallinnon-

haarat 6,126,600 —
Sotilasmenoja 16,236,067 72
Kirkko, opetus, tieteet ja taiteet 18,881.300 —

luterilainen kirkko 465,700 —
kreik.-katolinen kirkko 157,300 —
yliopistn 2,039.500 —
op 1koulut 6,397,900 —
kans koulut 7,048,900 —

Maataloushallinto 7,315,000 —
Kulkulaitokset 62,514,400

tie- ja vesirakennukset 1.263,500 —
postilaitos 7,963.000 —
valtionrautatiet 5l.545.0tM) -

Kauppa- ja teollisuushallinto 8,317,359 70
Talousosaston kanslia 823.700 —
Sekalaisia yleisiä menoja 4,443.8» 10 40
h läkkeitä ja apurahoja 6,148.440 —
Valtiovelan korot ja kuoletukset 8,0 9,000

Yhteensä menoja 168,512,886 67
RahasäännÖn alaisten rahastojen välisiä

y m siirtoja 10,519,160: -
Ylijäämä 17,813,040 —

Ylimääräisen menoarvion tärkeimmät erät oli-

vat: kulkulaitokset Smk. 27,787,300:—, sotilas-

menot Smk. 4.000,000:— . Ylimääräiset menot

peitettiin etupäässä vakinaisen rahasäfi

jäämällä (Smk. 17. Tim 140 i ia rahastojen pää-

omasHäslöillä (Smk. 15,076,860 :-H. — S:n ral

lion taloudesta ks. lähemmin V u 1 1 i o n ta-
lous. — Valtiovelka 1915 lopulla Sm!
179,424,348:07. Kuntain raha-asioi i

ks. K u n t a i n tai o u s. E. E. K.

Henkinen viljelys. Yhteiskunnallinen toiminta.

Sivistys- ja oppilaitokset: ks. Yli
opisto, Teknillinen korkeakoulu,
Koululaitos, Oppikoulu, Alkuope-
tus, Kansakoulu, Kansanopisto. -

A m in a t t i o p e t u k s e s t a ks. Yliopisto,
Teknillinen korkeakoulu, Semi-
naari, Ammattikoulut, Maatalous-
opetus, Talousopetus, Metsäopetus,
Teknillinen opetus, Teollisuus-
koulu, Käsityö, Käsityöt, Kauppa
oppilaitokset, Merikoulu, Meri
mieskoulu, Lukkari- ja urkurikoulu,
Helsingin musiikkiopisto, F i 1 h ar-
mooni n en seura, Suomen taide-
yhdistys, Suomen taideteollisuus-
yhdistys, Turun taideyhdistys. —
Aistiviallisten opetuksesta ks.

Kuuromykkäin opetus, Tylsämielis-
ten kasvatus, Sokeainkoulut.
Tieteelliset ja taiteelliset seu-

rat, laitokset ja kokoelmat. Seuroja
ks. Suomen tiedeseura, Suomalainen
tiedeakatemia, Suomalaisen kirjal-
lisuuden seura, Suomen ruotsalai-
sen kirjallisuuden seura, Suomen
muinaismuistoyhdistys,' Suomalais-
ugrilainen seura, Kotikielen seura,
Suomen historiallinen seura, Suo-
men kirkkohistoriallinen seura,
Suomalainen teologinen kirjalli-
suusseura. Suomen maantieteelli-
nen seura, Suomen maantieteelli-
nen yhdistys, Suomen kasvatusopil-
linen yhdistys, Uusfilologinen yh-
distys, Kansantaloudellinen yhdis-
tys, Ekonomiska samfundet i Fin-
land, Suomen lainopillinen yhdis-
tys, Societas pro fauna et flora f e n-

nica, Vanamo, Suomen lääkärisen ra,

Duodecim, Suomen kemistiseura,
Viipurin suomalaisen kirjallisuu-
den seura, Suomen kirjailijaliitto,
Suomen taideyhdistys, Suomen tai-
deteollisuusyhdistys, Taiteilija-
seura, Filharmooninen seura, M. M„
Suomen laulu.
Laitoksia ks. Yliopisto (laboratorit,

tähtitorni) , Teknillinen korkeakoulu,
Meteorologinen keskuslaitos, Me-
teorologiset asemat.
Näyttämöt. Maamme vakinaiset näyttä-

möt ovat: Kansallisteatteri, Ruotsa-
lainen teatteri, Kansan näyttämö.
Tampereen teatteri. Maaseututeat-
teri (ks. n.), vrt. myös Ooppera.
Kokoelmia ks. Yliopisto (museot, kir-

jastot) , Kansallismuseo, Paikallis-
museot, Antellin kokoelmat, Kir-
jasto, Taideyhdistyksen kokoelmat,
Suomen valtionarkisto,
Taloudellisia seuroja, yhdisty k-
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siä ju laitoksia ks. S u o m e u talous-
seura. Maanviljelysseura, Ma a-

miesseura. Suomen kalastusyhdis-
t \ 3, Karjanjalostus, Suomen kylvö-
S i e m e n y li il i s t y s. Suomen liike m i e S-

yhdistys. Suomen maakauppias-
liitto, Suomen meijeri yhdisty s,

Suomen metsätieteellinen seura,
Metsänhoitoyhdistykset. S u o v i 1 j e-

1 y s y h d i s t y k s e t, Maanviljelyskoe-
toiminta, Pellervo.
Kansanvalistus- y. m. s. pyrki in y k-

s i s t ä ks. Kansanvalistustyö, Kan-
sanvalistusseura, Nuorisoseura-
liike, Suomen nuorison liitto, Kir-
jastot, Kansankirjastot. Kotiseu-
tututkimus, Suomalaisen kansa-
koulun ystävät, Ruotsalaisen kan-
sakoulun ystävät, Työväenopetus,
L o m a k u r s s i t.

Aikakautinen kirjallisuus ks. S a-

nomalehti.
Hyväntekeväisyyslaitokset ja

-seurat ks. Vaivaishoito, Diako-
nissa. Diakoni, Sisälähetys, Pelas-
tusarmeia, Tyr ösiirtolat, Maitopi-
sara, Valkonauha, Turvakodit, Kuu-
romykkäin opetus, Tylsämielisten
kasvatus, Sokeainkoulu. Vankeus-
yhdistys Suomessa.
Suojeluskasvatuksesta ks. t.

Terveydenhoito ja lääkintälaitos
ks. Suomen lääkintälaitos.
Urheilu ks. t. ja Voimistelu- ja u r-

h e i 1 u y h d i s t y k s e t.

Yhteiskunnalliset liikkeet ks.

Suomenmielisyys, Sosiaalidemo-
kratia, Ammattiyhdistys, Naisasia,
Naissivistys, Raittiusliike, Rait-
tiusopetus, Raittiusseurat, V ä k i-

juomalainsäädäntö, Osuustoiminta.
Kirkko ja uskonto.
Kirkolliset olot ja uskonto ks. Suo-

men kirkkokunnat ja Suomen seura-
kunnat.

Valtiolaitos.

Valtiosääntö ja valtiomuoto. Por-
voon valtiopäivillä 1809. jotka keisari Aleksan-
teri I itse avasi 28 p. maalisk., luettiin Suomen
säädyille Porvoon tuomiokirkossa hallitsijavakuu-

tus, jossa keisari teki tiettäväksi, että hän, Juma-
lan sallimuksesta otettuaan haltuunsa S:n suuri-

ruhtinaskunnan, hallitsi javakuutuksen kautta tah-

toi ..vakuuttaa ja vahvistaa maan uskonnon ja

istuslait sekä ne eri- ja muut oikeudet, joita

itsekukin sääty mainitussa suuriruhtinaskunnassa
erittäin, ja kaikki sen asujamet yhteisesti, niin

vihaisemmat kuin alhaisemmat, tähän asti. valtio-

asetuksen mukaan ovat nauttineet; luvaten säi-

lyttää kaikki nämä edut ja asetukset lujina ja

järkähtämättöminä täydessä voimassansa". Kun
hallitsijavakuutus oli luettu, vannoivat säädyt
uskollisuus- ja kuuliaisuusvalan sekä tunnustivat
keisarin S:n suuriruhtinaaksi. Oikeudellinen
suhde syntyi siis S:n kansan ja hallitsijan välillä

jo ennen rauhan päättämistä Ruotsin kanssa,
joka tapahtui vasta 14 p. syysk. 1809. Haminan
rauhalla on merkitystä ainoastaan kansainvälis-
oikeudellisessa suhteessa; Ruotsi luopui siinä

oikeuksistaan Sieni Venäjän hyväksi. Kaikki
myöhemmät Venäjän hallitsijat ovat myöskin
antaneet samansisältöisen vakuutuksen kuin
Aleksanteri I, niin. Nikolai I 24 p. jouluk. 1825,

Aleksanteri II 3 p. maalisk. 1855, Aleksanteri III

14 p. maalisk. 1881 ja Nikolai II 25 p. lokak.

1894. Nykyään on hallitsijavakuutuksen tarkoi-

tuksena olla ainoastaan juhlallisena ilmauksena
siitä, että hallitsijalla on aikomuksena noudat-

taa toiminnassaan maan valtiosääntöä. Perustus-

lakien pätevyys ja oikeusjärjestyksen voimassa-

olo eivät ole riippuvaisia siitä, onko hallitsija

valtaistuimelle noustessaan antanut tällaisen

vakuutuksen vai ei. Vahvistaessaan Ruotsin aikui-

set perustuslait S:ssa voimassa oleviksi, antoi

keisari Aleksanteri I S:lle oman hallitusmuodon.
S:n valtiosäännön muodostavat v:n 1772 Hal-

litusmuoto ja v:n 1789 Yhdistys- ja vakuus-
kirja samoinkuin muut perustuslainluontoiset

lait ja määräykset (ks. Perustuslaki). Hal-

litusmuoto ja Yhdistys- ja vakuuskirja mää-
rittelevät molempien valtiomahtien, hallitsijan

ja kansan, keskinäiset suhteet, oikeudet ja toimi-

vallan. Huomattava kuitenkin on, että ne, koska
ovat jätetyt sanamuodoltaan koskematta huoli-

matta niistä muutoksista, joita julkisessa oikeu-

dessamme on tapahtunut, sisältävät joukon sään-

nöksiä, jotka ovat käyneet merkityksettömiksi.
Korkein valta maassa kuuluu Keisarille ja Suuri-

ruhtinaalle, mutta tämä valta on rajoitettu kan-
salle kuuluvien oikeuksien kautta (ks. Keisari
ja Suuriruhtinas). Valtiopäiväjärjestys

v:lta 1906 määritä kansan eduskunnan järjestys-

muodon ja toiminnan (ks. Eduskunta). Lain-
säädäntövalta kuuluu hallitsijalle ja eduskunnalle
yhteisesti, paitsi n. s. taloudellinen lainsäädäntö,

joka kuuluu hallitsijalle yksinään. S. on Venä-
jään erottamattomasti yhdistetty autonominen
valtio. Se, joka Venäjällä voimassa olevan

perintöjärjestyksen mukaan on siellä hallitsi-

jana, on myöskin samalla S:n suuriruhtinas.

S:n valtio-oikeudellisesta asemasta johtuu, ettei

se voi tehdä mitään sopimuksia muiden valtioi-

den kanssa. Venäjä edustaa S:ea kansainvälis-

oikeudellisissa suhteissa. S:ea ei edes tarvitse

välttämättömästä mainita Venäjän toisten val-

tioiden kanssa tekemissä sopimuksissa. Kansain-
välisoikeudelliselta kannalta velvoittavat ne Venä-
jää myöskin S:een nähden. [Mechelin, ,,Das

Staatsrecht des Grossfurstentums Finnland"
(Marquardsens Handbuch des öffentlichen Rechts,

1889) ; Hermanson, ,,Finlands statsrättsliga ställ-

ning" (1892), sama, ..Anteekningar öfver Fin-

lands statsförfattningsrätt" ; Erich, „Das Staats-

recht des Grossfurstentums Finnland" (1912).]

Hallinto. R:n suuriruhtinaanmaan korkein
hallinto järjestettiin Porvoon valtiopäivien myötä-
vaikutuksella ohjesäännöllä 18 p. elok. 1809.

Maan hallinto annettiin silloin ,,Ha!lituskonsel-

jille", joka sittemmin, 1816 sai nykyisen nimensä
..Keisarillinen Suomen senaatti". S:n asiain hal-

litsijalle esittelemistä varten on Pietarissa val-
tiosi h teerin virast o, jonka ohjesääntö

on vahvistettu 1826. Tämän ohella on asiain val-

mistelua varten toisinaan ollut myöskin erityi-

nen S:n asiain komitea. V:sta 1834 tuli esitte-

lijän nimitykseksi, Suomen ministeri-
valtiosihteeri (ks. t.). V:n 1812 johto-

säännöllä järjestettiin kenraalikuvernöö-
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r i n (ks. t.) asema hallituskonaelj in puheenjoh-
tajana ja toimeenpanevan vallan päällikkönä,

Senaatti käsittää kaksi osastoa, oikeusosaston,

joka toimii maan korkeimpana tuomioistuimena,
ja talousosaston, joka hoitaa maan yleistä .siviili

hallintoa ja hallinnollista lainkäyttöä viimeisessä

oikeusasteessa. Kumpaankin osastoon kuuluu
ainakin kymmenen senaattoria, joista yksi on
varapuheenjohtaja. Kenraalikuvernöörin ohella

mi olemassa kenraalikuvernööri n a p n-

lainen, joka kenraalikuvernöörin poissaollessa
toimittaa hiincn tehtäviänsä, sekä kenraali-
kuve r n ö ö r i n k a n s 1 i a (ks. t.)

,
jossa on

suuri joukko eriarvoisia virkamiehiä. Senaa-
tin prokuraattorin (ks. t.) tehtävänä on

valvoa, että viranomaiset noudattavat maan lakeja

ja asetuksia niin, ettei heidän toimiensa kautta

yksityiset joudu kärsimään. Maan syyttäjäviran-

omaiset ovat hänen alaisiaan.

.Senaatin (ks. t.) talousosastoon kuuluvat seuraa-

vat toimituskunnat: oikeustoimituskunta, siviili-

toimituskunta, valtiovaraintoimituskunta, ka-

maritoimituskunta, kirkollisasiain toimituskunta,

maanviljelystoimituskunta sekä kauppa- ja teol-

lisuustoimituskunta ja talousosaston kanslia.

Senaatin talousosasto hoitaa siviilihallintoa eri-

tyisiä hallinnon haaroja varten järjestettyjen

orgaanien avulla. Näistä keskusviras-
toista I. ylihallituksista ovat toiset

kollegisia 1. monijäsenisiä, toiset toimisto- 1.

päällikkövirastoja, joissa päällikkö yksin ratkai-

see asiat. Kollcgisesti järjestettyjä ovat koulu

toimen-, tie- ja vesirakennusten sekä painoasiain

ylihallitukset, lääkintä-, tulli-, rautatie-, teolli-

suus-, metsä- ja maanviljelyshallitukset, sekä val-

tiokonttori ja yleinen revisionioikeus (ks. eri-

koisartikkeleita). Toimistovirastoja ovat yleis-

ten rakennusten sekä maanmittauksen ylihalli-

tukset, vankeinhoito-, posti- ja luotsihallitukset

sekä tilastollinen päätoimisto (ks. erikoisartik-

keleita). Yleistä paikallista hallintoa varten on
maa jaettuna kahdeksaan 1 ä ä n i i n, kukin lääni

jakautuu kihlakuntiin ja jokainen kihla-

kunta nimismiespiireihin. Nimismiespii-

rin alueena saattaa olla yksi tai useampia maa-
laiskuntia, harvemmin kuntain osiakin. Lää-

nissä olevat kaupunkikunnat sekä omana kuntana
olevat kauppalat ovat yleensä kihlakuntain ja

nimismiespiirien ulkopuolella. Kutakin lääniä var-

ten on olemassa lääninhallitus (ks. t.),

jonka päällikkönä on kuvernööri (ks. t.) 1.

keisarin ja suuriruhtinaan käs-
ky n h a 1 1 i a. Lääninhallitus jakautuu kahteen
osastoon, lääninkansliaan ja lääninkonttoriin.

Lääninvirkakuntaan maalla kuuluvat virkamie-

het toimivat poliisi-, täytäntöönpano- ja ulosotto-

viranomaisina, sekä veronkantomiehinä. Kunnal-
lisen itsehallinnon muodostavat S-.ssa alkeiskun-

nat, nim. kaupungit ja maalaiskunnat sekä eri

kuntana olevat kauppalat (ks. Kunta). Ylempi-
asteisia kunnallisyhdyskuntia, joihin kuhunkin
aina olisi yhdistetty useampia varsinaisia kun-

tia, ei ole olemassa. [Stählberg, ,.Suomen hallinto-

oikeus", „Yleinen osa" (1913) ja „Sisäasiain hal-

linto" (1915); Hermanson, ,,Föreläsningar öfver

inhemsk förvaltningsrätt"; Rauhala, ..Suomen

keskushallinnon järjestämisestä vuosina 1808-

1817" (1910), sama, ..Keisarillinen Suomen se-

naatti" (1915).]

o i k e ii d e n h o i t o. s. on oikeudenkäyttöä
varten, kaupunkeja lukuunottamatta, jaettu 62

tuomiokuntaan, joista kukin käsittää 2-7 käräjB

kuntaa. Kaupunkien ja maaseudun tuomiovalta
ovat erotetut toisistaan. Riita- ja rikosasioita

käsittelevät alioikeuksina maalla kihlakunnan
oikeudet ja kaupungissa raastuvanoikeudet. Toi-

ii asteen tuomioistuimina toimivat hovioikeu-

det, joita on kolme, Turun, Viipurin ja Vaasan.
Korkein tuomioistuin on senaatin oikeuaosasto
jonka tuomiot annetaan Keisarin ja Suuriruhti-
naan kurki assa nimessä (ks. Kihlakunnan-
oikeus, Raastuvanoikeus, H ovi oi
ken. s. Senaatti). Oikeudenkäynnin perus
luksina on pääasiassa 1734 v:n Oikeudenkäymis-
kaari. Julkisuus on vallalla alioikeuksissa, joissa

asiain käsittely on suullinen ja pöytäkirjaan mer
kitaan asianomaisten ja todistajien lausunnot.

Ylioikeuksissa on oikeudenkäynti sitävastoin mel-
kein yksinomaan kirjallinen. N. s. lakimääräi-
nen todistustapa on vallalla, s. o. laissa on mää-
rättj ne edellytykset, joiden vallitessa on katsot-

tava, että täysi todistus on olemassa, joskaan ei

siitii aina enää käytännössä jyrkästi pidetä

kiinni. Asianajolaitos on melkein kokonaan jär-

jestämättä (ks. Asianajaja). Maanjaoista
ja maanmittaustoimituksista aiheutuvia riitoja ja

valituksia tutkii ja ratkaisee ensimäisenä tuo-

mioistuimena maanjako-oikeus (ks. Maanjako-
oikeus). Muutosta maanjako-oikeuden tuomioi-
hin haetaan senaatin oikeusosastosta.

Jo pitkän aikaa on ollut vireillä kysymys oikeu-

denkäyntilaitoksen uudistuksesta, mutta se ei

toistaiseksi ole johtanut mihinkään tuloksiin.

Suunnitellun ehdotuksen mukaan ovat yleisiä

tuomioistuimia kihlakunnanoikeudet, laamannin-
oikeudet, hovioikeudet ja korkein oikeus. Ali-

oikeuksina toimivat kihlakunnanoikeudet ja laa-

manninoikeudet; niiden toimitettavaa oikeuden-

käyttöä varten jaetaan maa tuomiokuntiin ja

lakikuntiin. Kaupunki, jota ei ole yhdistetty

maaseudun kanssa yhteiseksi tuomiopiiriksi, on

aina erityisenä tuomiokuntana. Sen ensimäistä

alioikeutta nimitetään raastuvanoikeudeksi. Hel-

singin kaupunki on erityisenä lakikuntana. Muu-
toin kiisittää kukin lakikunta enintään kahdek-
san tuomiokuntaa. Tuomiokunta on kihlakun-

nanoikeuden tuomiovallan alainen ja on yleensä

yhtenä tuomiopiirinä. Paikallisolojen vaatiessa

voi tuomiokuntaan kuitenkin kuulua kaksi tai

useampia käräjäkuntia. Lakikunta on laamannin-
oikeuden tuomiopiiri. Kihlakunnanoikeudessa
tuomitsee kihlakunnan tuomari tuomiokunnan tai

käräjäkunnan lautakunnan kanssa. Laamannin-
oikeudessa tuomitsee laamanni puheenjohtajana
ja kaksi lakikunnassa palvelevaa kihlakunnan
tuomaria jäseninä. Rikosasioita käsittelemässä

on sitäpaitsi laamanninlautakunta. Kihlakunnan-
oikeuden ja Iaamanninoikeuden pätevyys on suun-

nitellussa ehdotuksessa lähemmin määritelty.

Laamanninoikeudella on yleensä tuomiovalta vai-

keammanlaatuisissa riita- ja rikosasioissa ja sitä-

paitsi jutuissa, jotka vedolla on sinne saatettu

kihlakunnanoikeudesta. Hovioikeudessa pitää olla

tarpeellinen määrä hovioikeudenneuvoksia ja kor-

keimmassa tuomioistuimessa on oleva presidentti

sekä vähintään kymmenen oikeusneuvosta. Suun-
nitellusta asianajolaitoksen järjestelystä ks.

Asianajajayhdistys. K. G. 1.



I. Kivikauden esineitä Suomesta. (S. H.i

7 '8 9M i(L

1. Pyörökirves (Uinnerjokij. 2. Suippokantaineu kirves (Suomusjärvi, Laperla Kehdon-
jalaksen muotoinen kirves (Kaukola). 4. N", s. tuura (Rovaniemi). 5. N. s. venäjänkarjalainen
tasataltta (Kaukola). 6. Luinen pistinase (Kirkkonummi). 7. Keihäänkärki (Parikkala). 8. Xuolen-
kiirki (Reisjärvi). 9. Ongenkoukun] varsi (Kurkijoki). 10. Liuskerengas, koriste (Uskela). 11.

Hirvenpääase, vuolukiveä (Huittinen). 12. Eläinpääkirves (Antrea). 13. Savinen idoli (Ahvenan-
maa, Jettböle). 14. N. s. pohjalainen tasataltta (Haapajärvi). 15. Kourutaltta (Pyhäjärvi Vi.l,).

lii- Reikäkivi (Muhos). 17. ileikänuija (Ikaalinen). 18. Veneenmuotoinen vasarakirves (Ikaali-

nen). 19. Paksukantainen kirves (Miehikkälä). 20. Reikäkirves, varsireikä keskentekoinen
iLappi T. 1.). 21. Saviastia (Virrat). 22. Saviastianpaloja (Kaukola). 23. Saviastia (Mynä-
mäki). 24. Iso hioinkivi, kiertäen hangattu (Laihia). N:ot 1—5, 7— 12, 14—20 ja 24 kiveä).

Tietosanakirja. Kirjoitukseen Suomi.



II. Rautakauden esineitä Suomesta. (6 II i

1. Roomalainen viinikauha, pr. (Vähäkyrö). 2—3 Kaularengas, pr. ja kaarisolki, pr. (Nakkila, PeDt-
tala). 4. Soikea tuluskivi. 5. Kultainen kaularengas (Nousiainen). 6. Kaarisolki, pr. (Uskela). 7. N. s.

krapusolki, pr. (Messukylä). 8. Solki, pr. (Eura, Kiirii jämäki). 9. Miekanponsi, pr., kullattu (Voyri,

Gulldynt). 10. Kilvenkupura, r. (Perniö). 11. Väkäkeihäs, r. (Uskela). 12. Kirves (n. s. keltti),

r. 13. Työkirves, r. 14. Sotakirves, r. 15. Hevosenkengän muotoinen solki, pr. (Sievi). 16. Pyö-

reä [kupurasolki, pr. (Iitti). 17. Hopeinen kaularengas (Kuolajiirvi). 18. Hopeiset kaulakäädyt
(Hauho). 19. Rannerengas, pr. (Eura). 20. Miekka, r. (Kaarina). 21. Keihäs, r., putki hopea-

koristeinen (Eura). 22. Tulusrauta, pr. ja r. (Kokemäki). 23—25. Kaksi soikeata kupurasolkea
ynnä osa rintaketjuista, pr., puukko tuppineen, pr. ja r., ja n. s. hanhenmuotoinen riipus, pr.

(Mikkeli, Tuukkala). 26. Pronssilankaputkilla koristetun esiliinan reunakappale (Kaukola). 27.

Hopeinen pyhäinjäännössäiliö (Halikko). — pr. = pronssia; r. = rautaa.
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KIVI -JA
PRONSSIKAUDEN

LÖYTÖJEN LEVENE-

MINEN

Kivikautisten 101

tojenleveneminei

merkitty viivoituk-

sella im> löytönk-

kaimmat seudut
n iii viivoilla 4JSEP
ja täysin mustalla.

Veneenmuotoisten
vasarakirveiden
varsinaisen löy-
töalueen itäraja on

merkitty viivalla^—

Skandinaavisten
pronssikauden esi-

neiden loyrökeskus

on merkitty'"*
itavenäläisen"
pronssikauden
esineen löytöpaikka

on merkitty o

Sotalaitos ks. Suomen s o t a-

v ii k i.

Vaakuna ja kansalliavärit ks.

Suomen v a a k ti n a.

(Ensimäisen käyttökelpoisen S:n
maantieteen julkaisi II. G. Porthan

Eric Tuneldin ..Geographie öfver

konungariket Sverige" nimisen

maantieteen kolmannessa osassa

(1794). Myöhemmistä maantieteistä

mainittakoon K. E. F. Ignatius,

..Suomen maantiede kansalaisille.

1" (1880-90); J. E. Rosberg, „Suo-

men maantielle ntaakuntakuvauksit-

tain" (1911); Väinö Voionmaa. ..Suo-

men talousmaantieto" (2:nen pai-

1912); maant. kokoelmateos on „Suo-

men kartasto 1899" ja ,,1910"

(teksti) ; vrt. lisäksi ..Tietosana-

kirjan" ja „Oman maan" maant.
kirjoituksia ja useiden tieteellisten

seurain, kuten „Suomen maantie-

teellisen seuran". ..Suomen maantie-

teellisen yhdistyksen", ..Suomen tie-

deseuran" julkaisuja y. m. — S:n
taloudellisen elämän eri puolia va-

laisevaa kirjallisuutta luetellaan

tietosanakirjan erikoisartikkeleissa.
— Tilastoa käsittelee vuosittain il-

mestyvä S:n virallinen tilasto, »Ti-

lastollinen vuosikirja" (yhteenveto)

y. m. — Kartoista ks. Suomen
kartta.] E. E. K.

Historia.

Esihistoria. Ihminen on
saattanut saapua Suomeen vasta mel-
koisen ajan kuluttua jääkauden jäl-

keen, sittenkuin maa oli jossain

määrin kohonnut merestä ja sekä
kasvillisuus että eläimistö ehtineet
täällä siinä määrin varttua, että ne
tarjosivat hänelle ainakin välttä-

mättömimmät elinehdot. Muinaistie-
teen mukaan ovat varhaisimmat mer-
kit asutuksesta maassamme (s. o. vanhimmat
iältään tunnetut kivikauden löydöt, n. 10 n. s.

•kirvestä, liitekuva 1:1) verraten myöhäi-
seltä geologiselta kaudelta, nim. litorina-aikuista
maanvajoamista lähinnä seuranneelta ajalta.

Ka-vipaleontologian nojalla on kuitenkin eräitä

kivikautisia löytöjämme väitetty jo Aneylus-ajan
alkupuoliskolta johtuviksi (Harald Lindberg).
Kivikausi. Tänne saavuttuaan pysyivät

Suomen asukkaat vielä pitkät ajat kivikauden
asteella, kuten jo kivikautisten löytöjemme lukui-
suus (n. 20,000 kiviesinettä, tavaton määrä savi-

astianpaloja ja kiviliuskoja, joitakin luu- ja puu-
itä y. m.) edellyttää. Löydöt seuraavat vesis-

töjä ja silloista rannikkoa (ks. karttaa), joka
Pohjanlahden rannalla oli nykyistään melkoista
idempänä. Niiden levenemisestä selviää, että
asuttu alue oli paljoa laajempi kuin myöhem-
min esihistoriallisella ajalla; ilmiö johtuu siitit,

että metsästyksestä ja kalastuksesta elävä väestö
tiirvitsi laajaa liikunta-alaa ja viihtyi myös
hedelmättömillä järviseuduilla. — Ilmanala oli

kivikaudella lämpimämpi kuin nyt.
Kaikki kivikautiset löytömme ovat neoliittiselta

ajalta, vanhimmat esinemuotomme (kuvat I: 1. 2

19. IX. Painettu '».', 17.

(S. H.)

y. m.) pohjoismaisen nuoremman kivikauden

alulta (n. 4000-3000 e. Kr.); viimemainittuja on

tavattu vain verraten eteläisiltä alueilta sekä

Karjalasta että Länsi-Suomesta mutta ei juuri

välimailta, jonka vuoksi on oletettu ihmisen tul-

leen maahamme kahdelta taholta (Venäjältä ja

Skandinaaviasta). — Löytöjemme pääosa on vasta

kivikauden viimeisiltä jaksoilta (n. 2500-1600

e. Kr.). Karjalassa kukoisti silloin kulttuuri,

jonka tunnuksia ovat kampa- ja kuoppakoristei

set saviastiat 1. n. s. kampakeramiikka. jotkut

kirveet ja monet talttamuodot (kuvat I: 22. 3,

5, 15). Vuoksi oli parhaallaan, Laatokan kivi-

kautisen tulvan aikana (vrt. Laatokan
k a n a v a i n kivikautiset löydöt), Laa-

tokan lahtena, jonka lukuisat vuonot ja salmet

olivat alkeelliseen kalastukseen erittäin soveltu-

via. Sen laakso ja siitä Viipurinlahteen johtavan

muinaisen vesiväylän rannat olivatkin silloin

tiheään asuttuja, kuten runsaat m. m. asuin

paikkalöydöt (Kaukola. Räisälä, Viipurin pitäjä)

osoittavat. — Laatokan seuduilta ja Aunuksesta

on karjalaisperäinen kivikauden viljelys vähitel-

len asutuksen mukana levinnyt Uudellemaalle.

Keski-Suomeen, Pohjanmaalle, Lappiin ja viiliin
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(S.H.) Esillekaivetuija kivikautisia tulisijoja (Kaukola).

Pohjois-Skandiuaaviaan saakka, paikallistuen eri

tahoilla (mainittavin paikallisryhmä on Perit-

pohjan tuura-kulttuuri, jonka tunnusmuoto on
iso suippoteräinen kirves, n. s. tuura, kuva 1:4).
Useilta asuinpaikoilta (Miehikkälä, Pyhtää, Han-
kasalmi, Kiuruvesi, Pihtipudas, Ilmajoki, Vihanti,

Säräisniemi, Muhos. Inari y. m.) löydetyt savi-

astiat kuuluvat kampakeramiikkaan (kuva 1:21).
.Sille läheistä sukua ovat myös eräiden länsisuo-

malaisten asuinpaikkalöytöjen (Urjala, Uskela,
Maaria, Hinnerjoki. Teuva y. m.) saviastiat. Esi-

neistä ovat erilaiset taltat enemmistönä; hyvin
yleisiä ovat sädekiviliuskeiset, niukasti hiotut

n. s. pohjalaistyyppiset teräaseet (kuva I: 141,

joihin yllämainittu tuura myös kuuluu, samoin
(etenkin Etelä-Pohjanmaalla) monenlaiset reikä

nuijat (kuvat I: 16, 17). — Tähän asti mainitut
kivikauden ilmiöt, nimenomaan karjalainen
kulttuuri ja sen muunnosmuodot, ovat kuu-
luneet asuinpaikkaa usein vaihtavalle metsästäjä
ja kalasta javäestölle. joka asui pienissä ryhmissä
mieluimmin vähäisten vesien rannoilla. Asuntona
oli kota, jossa oli avoin kivillä laskettu tulisija.

Koti läiminä olivat koira ja kenties poro. Kivi-
esineet tehtiin kernaimmin liuskeisista vuori-

lajeista. Naapurimaiden kanssa oli vuorovaiku-
tusta, kuten jotkut Itä-Preussista tänne kulkeu-
tuneet meripihkakoristeet, Venäjältä tuotu pii-

kivi (ks. Pii aseet), Aunuksesta levinneet

viheriäliuskeaseet, Pohjois-lvuotsista saatu punai-

nen liuske y. m. todistavat. Hautoja ei tunneta,
luultavasti ei vainajia haudattu. Uhri-esineiksi
on arveltu taiteellisesti muovailtuja eläinpää-

kuvauksia (kuvat 1:11, 12), joita on 7 kappa-
letta ja jotka lienevät Aunuksessa tehtyjä. Useim-
mat esittävät hirveä tahi karhua, joita eläimiä

on kenties pidetty erikoisessa aivossa.

Länsi-Suomeen ilmestyy jokseenkin laajalle

alueelle siellä ennestään olevan kulttuurin krs-

kuuteen n. 2500-2100 e. Kr. uusi, verraten kehit-

tynyt kivikautinen viljelys, n. s. vasarakir-
veskult tuuri (ks. karttaa), joka on kotoi-

sin Keski-Euroopasta ja joka samoihin aikoihin

leviää myös Skandinaavian maihin. Itämeren-
maakuntiin ja Sisä-Venäjälle. Sen tunnuksia
meillä ovat kauniit veneenmuotoiset reiälliset

sotakirveet (niitä on n. 500, johon lisäksi tulee

n. 300 muunlaista reikäkirvestä, esim. kuva I: 20),

poikkileikkaukseltaan suorakaiteiset oikokirveet

ja hieno, piirroilla ja nuorapainanteilla koristettu

ki lii .i.i (kuval I: 18, 19 !3 I I
val-

uu tettiin eruptiivivuorilajeista (diabaaseista

y. m.). Ruumiit haudattiin (polttamatta) n

lian, i'
>• vainajaa seurasi sotakirves y. m.

Tärkein löytöpaikka on Espoon-Kirkkonummen
laaja asuinpaikka (Loojärven ympäristö). Tämän
kulttuurin jatkoa edustavat kivikauden lopulle

m. 2100-1600 e. Kim lu.tlaval n. s. Kiukaisien

ryhmän asuinpaikat Etelä-Satakunnassa (Uoti

mäki y. m.), joiden asujat jauhinkivilöydöistä
n n harjoittivat maanviljelystä ja olivat

suhteissa Skandinaavian kanssa, mistä m. m. pii

j-eita on vähin tänne kuljetettu. — Ahvenan-
maa-oli kivikaudella riiots. n. s. asuinpaikka-
kulttuurin aluetta. Samantapaisia savi idoleja

(kuva I: 13) kuin sikäläisiltä asuinpaikoilta on
löydetty myös Karjalasta ja Keski-Suomesta.

Vasarakirveskulttuuria on pidettävä Suomen
esihistoriallisen germaanilaisen asutuksen alkuna.
Karjalaisperäinen kivikautemme taas on haaraus
Venäjällä laajalti levinneestä kampakeramisesta
kulttuurista, jota on arveltu suomalais-ugrilai-

seksi alkukulttuuriksi (J. Ailio). — Kivikausi
päättyi ainakin Lounais-Suomessa viimeistään

16:nnella vuosis. e. Kr.; Itä- ja Pohjois-Suomessa
se mahdollisesti kesti joitakin vuosisatoja kauem-
min.
Pronssikausi. Harvalukuiset pronssikau-

tiset löytömme (paitsi saviastiain paloja 65 esi-

nettä 56:sta eri löytöpaikasta) kuuluvat kahteen
eri kulttuuripiiriin, skandinaavilaiseen ja itävenä-

läiseen. — Skandinaavilaisen pronssi-

kautemme (n. 1600-600 e. Kr.. 51 esinettä) asutus-

keskukset ovat Länsi-Suomessa (ks. karttaa),

minne pronssin käyttö levisi Ruotsista, nykyis-
ten löytöjen mukaan n. vuosisataa myöhemmin,
kuin pronssikausi Skandinaaviassa oli päässyt

valtaan. Esineet ovat läntisiä, enimmäkseen täy-

sin skandinaavilaisia muotoja; kulttuurikanta
lienee myös ollut pääpiirteissään sama kuin länti-

sissä naapurimaissa, pääelinkeinoina maanvilje-

lys ja karjanhoito (vrt. Esihistorialliset
ajanjaksot palstat 810-17 ja liitekuva TTT:

8, 14. 16). Paitsi pronssia, jota tuotiin tänne
Skandinaavian kautta, oli kulta tunnettu. Hauta-
löytöjä on 14; hautaustapa oli läntinen, kivi-

roukkioilla peittäminen (ks. Hiidenkiuas):
ruumiinpoltto tuli vallitsevaksi. Tätä pronssikau
tista ryhmäämme on pidettävä vasarakirveskult-

tuurin jatkona ja germaanilaiselle (lähinnä skan-

dinaavilaiselle) kansalle kuuluvana. Joitakin skan-

dinaavilaisia pronssiaseita on tavattu myös Kar
jalassa, Keski Suomessa ja Lapissa saakka. —

Itävenälaisen prunssikirveen valimet (Ylitornio). (S.H.)
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[tttven ii Iäisen pronssikautemme (14

esinettä) muodot ovat Volga-Kaman alueelta ko-

toisin sekH iältään skamlinaavilaista pronssikau-

den jälkipuoliskoa ja rautakauden alkua vastaa-

valta ajalla (n. 1100-300 e. Kr.). Löytöpaikat
ovat hajallaan, enimmäkseen karjalaisperäisen

kivikauden alueella. Hautoja ei tunneta, useim-

mat esineet ovat asuinpaikkalöytöjä, osaksi van

hoilta kivikaudella asutuilta paikoilta iks. N i

ruis järvi). Esineistä on puolet valimia, jotka

todistavat täällä pronssiaseita valmistetun;

raaka-aines tuotiin epäilemättä Itä-Venäjältä.

Kiviaseiden käyttö ei liene ollut vielä aivan voi-

tettu kanta. Metsästys ja kalastus olivat pää-

elinkeinoja ja elintavat muutenkin samat kuin
karjalaisperäisen kivikauden asutuksen, jonka

jatkoa tämä itäinen pronssikautemme osaltaan

edustaa. Mutta vain osaltaan, sillä pääosan sitä

suomalaisugrilaista, kansaa, jolle äskenmainittu
kivikausi olisi kuulunut, arvellaan kivikauden
päättyessä vetäytyneen täältä Venäjälle. Suomeen
jääneen osan jäljet häviävät myöhemmissä mui-
naislöydöissämme.
Rautakausi alkoi Skandinaavian maissa

n. 600 e. Kr. ja samaan aikaan oletetaan uuden
metallin tulleen käytäntöön Länsi-Suomessakin,
vaikka varhaisimmat iältään määrättävät rauta-

esineemme ovat vasta 2:selta vuosis. j. Kr. Väli-

Malta on, itävenäläisiä pronssikauden esineitä

lukuunottamatta, vain 2 varmaa löytöä, nim. 3

skamlinaavilaista pronssista kaularengasta Kiu-
kaisista (n. 600-300 e. Kr.) ja roomal. Capuassa
tehty Skandinaavian kautta tänne saapunut viini-

kauha (kuva TT : 1 ) Vähästäkyröstä (l:nen vuo-

-i-. j. Kr.). Tätä aukkoa muinaislöydöissämme
pidetään kuitenkin satunnaisena.

Rautakautemme (n. 30,000 esinettä) jaetaan

kahteen pääosaan, varhempaan ja myöhempään
rautakauteen. Varhempi rautakausi
käsittää ajan n. v:een 700 j. Kr. Asutus on kes-

kittynyt Länsi-Suomeen (ks. karttaa), vanhim-
mat (100-luvun) löydöt (kuvat II: 2, 3) suunnil-

pronssikautisiin asutuskeskuksiin, ja leviää

aikakauden kuluessa etenkin Kokemäenjoen vesis-

töä myöten sisämaahan ehtien ennen v. 700 Hol-
lolaan saakka. Suurin osa maatamme (m. m.

imaa, sen läntisintä kolkkaa lukuunottamatta,
ja Karjala i näyttää olleen asumatonta. Irtolöy-

töjä, etenkin n. s. soikeita tuluskiviä (kuva 11:4),

on kyllä tavattu varsinaisen asutusalueen ulko-

puolelta aina Lapista asti. mutta ne voivat olla

' eräretkeilijöiden jälkiä. — Löytöjen kuvas-
i kulttuuri on läntinen, germaanilaisperäinen.

Esinemuodot ja hautaustavat ovat osaksi edel-

leen skandinaavilaisia, osaksi itäbaltilaisia, s. o.

inlaisia kuin itägermaanilaisen kulttuurin
alueella Itä-Preussissa ja Itämeren-maakunnissa.
Roomalainen, lähinnä provinsseista lähtevä, vai-

kutus painoi aikakauden alussa leimansa näihin
pohjoisiin kulttuureihin. Emämaihin saapuneista
lukuisista, suorastaan roomalaisista tuotteista ja
rahoista tuli Suomeen vain niukkoja rippeitä
kuva II: 1, ja 3 denaaria). Paljoa isompaa osaa

ei Iliaamme saanut niistä rikkauksista, etenkin
kultamääristä, jotka kansainvaellusten alettua
(n. 400-GOO) tulvivat Skandinaaviaan: pari itä-

roomalaista kultarahaa, joku kultasormus ja kul-
lattu esine (enimmät Etelä-Pohjanmaalta), siinä
kaikki, mitä vastaavan ajan löydöissä on

/TE

Asutuksen leveneminen rautakaudella hauta- ja muiden kiin-

teiden löytöjen mukaan (knlmint varhemman, mustat pisteet

myöhemmän rautakauden löytöjä). (-"s-H.)

kultaa (200-300-luvuilta on 2 kultaista kaularen-

gasta, kuva II: 5, ja pari kultasormusta Varsi-

nais-Suomesta). Hopeaa on vähän runsaammin.
— Varhempi rautakausi jaetaan kahteen alajak-

soon. Alkujaksolla (v:een 500 j. Kr.; kuvat
II: 1-6, 12) ovat itäbaltilaiset esineet (kuvat II:

2, 3, 6) skandinaavilaisia (kuva TI: 5) lukuisam-
mat. Huomattavimpia kotimaisia erikoismuotoja
ei vielä esiinny. Ruumiit poltettiin. Haudat ovat
samantapaisia kiviroukkioita kuin pronssikau-
della (ks. Hiidenkiuas) tahi harvemmin
suorakaiteisia kivikehiä; myöhemmän rautakau-
temme vallitseva hautamuoto, polttokenttäkal-

misto (laaja kivetty kenttä, josta poltetut luut

ja hauta-antimet löytyvät kivien välistä ja alta)

esiintyy myös jo 100-luvulla (Nakkila, Penttala).
— Jälkimäisellä jaksolla (n. 500-700 j. Kr.;
kuvat II: 7-13) on skandinaavilainen aines (kuvat
II : 8-9) lisääntynyt ollen runsas etenkin Etelä-

Poh janmaan löydöissä (ks. G u 1 1 d y n t) ; nimen-
omaan gotlantilaisia paikallistyyppejä on mel-

koisesti. Kotimaisia erikoismuotoja (kuvat II:

7-11) on kehittynyt ja useiden myöhemmän
rautakautemme tunnusmerkillisten koristusten

(kuvat II: 15. 16, 26) alkutyypit esiintyvät, osit-

tain itämerenmaakuntalaisina tulokkaina. Ttä- ja

keskivenäläisiä muotoja alkaa myös ilmestyä löy-

töihimme. Hautaustapana tulee polttokenttäkal-

misto kiviroukkioiden ohella yhä enemmän käy-
täntöön ; ruumiita on myös haudattu polttamatta.

Aika lienee ollut sotaisa, sillä aseita, jotka olivat

kotimaisia valmisteita, on haudoissa runsaasti.

Myöhempi rautakausi ulottuu v:sta

700 j. Kr. historialliseen aikaan (Karjalassa n.

v:een 1350). Kulttuuri muuttuu skandinaavilai-
selle vieraaksi, pääluonteeltaan itäiseksi, saman-
tapaiseksi kuin se oli vastaavalla ajalla Venäjällä

ja Itämeren-maakunnissa suomensukuisten ja liet-

tualaisten kansojen asuinalueilla. Yhteisiä tunto-

merkkejä ovat hevosenkengän muotoisten solkien

yleisyys, rintaketjut helyineen, permalaiset plas-

tilliset eläinkuviot ja ennen kaikkea puvun eri

osien koristaminen pronssilangasta kierretyillä

putkilla (kuvat II: 15, 18, 23, 22, 25, 26). Mutta
muutos ei ole äkillinen; uudet muodot kehitty-

vät entisistä tahi tuhvat vähitellen yleisiksi, ja

useat vanhat kalmistot ovat edelleen käytän-

nössä. Siirtymisaikaa ovat 600-700-luvut. — Kult-
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tuuri vai k otuksista ovat Itämeren-maakunnista
saadut etualalla. Varsin huomattavia ovat myfi

Itä ja Keski \'<ii;i
| iiltii tulleet vaikutteet, jotava

toin skamliuaavilaiiien aines on laantunut. Aseet

ovat tosin skandinaavilaisia, isoksi osaksi auoras

taan tuontitavaroita (kuvat II: 20, 21), mutta
koristeissa sekä entiset että uudet skandinaavilai-
set muodot muuttuvat vieraiksi, täkäläisen maun
mukaisiksi. Poikkeuksena on Ahvenanmaa, missä

tällä ajalla kukoisti rikas, täysin skaudinaavilai-

nen kulttuuri. Niistä tavaroista, jotka Etu ja

Keski-Aasian kalifikunnista n. 800-1000 j. Kr.

virtasivat itämeren partaille bolgaarien ja kasaa-

rien kanssa kauppaa käyvien viikinkien välityk-

sellä, .sai maamme tosin verraten vähäisen

osansa: Suomesta on löydetty n. 1.400 arabialaista

rahaa, joista n. 1,200 viikinkien asumalta Ahve-
nanmaalla (Ruotsista on n. 40,000), loput mante-
reelta, sekä arabialaisia hupeakoristeita (kina

11:17), joiden vaikutusta on havaittavissa koti-

maisissa tuotteissa (kuva 11: IS). Arabialaisen

kaupan lakattua alkoi maahamme saapua (n. 1000-

1150) länsimaisia (engl., saks.. skaud. y. m.)

rahoja, joita on löydetty n. 7,000 kpl. (kaikki

mantereelta). — Asutuksessa on tapahtunut kaksi

isompaa muutosta (ks. karttaa) : Etelä-Pohjan-

maalta ovat löydöt huomattavasti vähentyneet,

jotavastoin Karjala ja Savo ovat tulleet asute-

tuiksi, viimemainittu Karjalasta käsin, jonka
aikaisimmat löydöt (varhaisin hautalöytö on n.

v:n 800 vaiheilta) taas viittaavat länteen päin.

Hämeessä ulottuu asuttu alue pakanuuden ajan

lopulla Lopelle, Jämsään ja Nastolaan saakka.

Irtolöydöt ja joku satunnainen hautalöytö osoit-

tavat, että laajat takamaat olivat ainakin erän-

kävijöille tunnettuja ja että Pohjois-Pohjaumaan
jokia myöten kulki (n. 800-1150) kauppatie rik-

kaaseen Bj armiaan. Uusimaa (nyt kokonaisuu-
dessaan) on edelleen asumaton.
Myöhempi rautakausi jaetaan kahteen alajak-

soon. Varhaisemmalle jaksolle (n. 700-1100 j.Kr.

;

kuvat II : 14-22, 26) kuuluvat useimmat länsi-

suomalaiset kalmistot ja vähäinen määrä Karja-
lan löydöistä, arabialaiset tuontitavarat, pää-

osa länsimaisista rahoista y. m. Koristuksissa
on paljon yksinomaan Suomessa tavattavia muo-
toja ja erikoispiirteitä (esim. kuvat II :16, 18, 19).

Kiviroukkiohaudat jäävät pois käytännöstä, poltto-

kenttäkalmisto on vallitseva hautamuoto, jonka
ohella ruumiiden hautaaminen polttamatta enenee.

Vastaavan ajan skandinaavilaisia maasta luo-

tuja hautakumpuja ei Suomen mantereella ole,

jotavastoin niitä Ahvenanmaalla on tuhansia. —
Jälkijaksolle (1100-1350; kuvat II: 23-27) luetta-

via löytöjä on Länsi-Suomesta ylen vähän. Hautaus
tapa muuttui siellä kristilliseksi (ilman hauta -

antimia) ja ruots. valloituksen kautta liittyi

maamme läntinen osa skandinaavilaiseen kult-

tuuripiiriin. Karjala jäi sitävastoin Venäjältä tule-

vien vaikutusten alaiseksi ja pakanallinen hau-

taustapa säilyi kauan. Vasta tältä jälkijaksolta

onkin suurin osa Karjalan hautalöydöistä, jotka

kertovat melkoisen omaperäisestä viljelyksestä.

Tunnusmerkillisin koriste on soikea kupurasolki.

(kuva II: 23), joka on kehittynyt skandinaavilai-

sesta, Laatokan eteläpuolella asuvien varjagien

kautta tunnetuksi tulleesta muodosta. Romaani-
sen tyylin kasviaiheet tulivat käytäntöön ja käsi-

teltiin niitä taidolla ja omintakeisesti (kuva II:

24). Keski ja Ha Venäjältä on -a, itu paljon vai

kutteita (kuva M: 25). A eit; vähänlaisesti.

Paria poikkeusta lukuunottamatta on ruumiit
haudattu polttamatta. Täysin karjalaisia ovat

myös Tuukkalan kalmistosta (ks. t.) Suur Savossa
löydetyt esineet. Osittain jo edelliselle muita

pääasiassa tälle jaksolle kuuluvat maamme lukui

sat muinaislinnat (ks. t.).

Rautakauden aineellisesta viljelyksestä antavat
löydöt jokseenkin valaisevan kuvan. Asutus oli

kiinteä; ainakin aikakauden loppupuolella asut

tiin hirsistä salvetuissa rakennuksissa. Maan-
viljelys ja karjanhoito olivat pääelinkeinoja

(kotieläimiä olivat hevonen, lehmä, lammas, sika

ja koira), metsästys ja kalastus olivat nielen

ohella vielä tärkeitä. Eräretkiä tehtiin etäisille

takamaille; Uusimaa oli hämäläisten, osa Pohjan.
lahden rannikkoa satakuntalaisten eränkäynti-

aluetta. Aktiivista ulkomaista kauppaa ei sanotta-

vasti harjoiteltu. Mainittavin kauppapaikka oli

Tiurinlinna (ks. t.) Karjalassa; Länsisuomessa
lienee myös ollut joitakin kauppakyliä (Rikala,

Koroineu ja Teljä ; ks. n.). Suurin osa löytöesi-

ueistä on kotimaisia tuotteita. Rautaesineet val-

mistettiin yksinomaan takomalla. Koristeissa on
pronssi vallitsevana; kultaesineitä on vain var-

hemmalta, hopeaesineitä verraten paljon etenkin
myöhemmältä rautakaudelta. — Yhteiskunnalli-

sesta järjestyksestä antavat muinaiset käräjäpai-

kat (ks. K ä r ä j ä m ä k i) ja jotkut, arvatenkin
päälliköille kuuluneet koruaseet viittauksia. Väestö

<di varsinkin aika-ajoin sotaisaa; historialliset

lähteet kertovat naapurimaihin tehdyistä ryöstö-

retkistä. — Hautaustavat osoittavat, että uskot-

tiin tulevaan elämään. Haudoilla on pidetty pei-

jaisia. Kristinuskon alkavaa vaikutusta todista-

vat rautakauden myöhäisimmissä löydöissä tavat

tavat länsimaiset ja bysanttilaiset kristilliset esi-

neet (kuva II: 27), joita varsinkin Karjalasta,

in. m. haudoista, on useampia.

Rautakautisia löytöjämme pidetään kahdelle

kansallisuudelle, suomalaiselle ja skaudinaavilai-

selle kuuluvina. Skandinaaveja, kivi- ja pronssi

kauden germaanien jälkeläisiä, arvellaan (löytö-

jemnie skandinaavilaisten ainesten esiintymisen

mukaan) asuneen Länsi-Suomessa n. 700-luvulle

saakka, jonka jälkeen he ovat joko vetäytyneet

pois tahi ainakin kulttuuriltaan sulautuneet

suomalaisiin. Nykyinen ruots. asutus on muut-

tanut tänne vasta historiallisen ajan koittaessa,

lukuunottamatta Ahvenanmaata, missä skandinaa-

vilainen väestö pysyi kautta rautakauden yksin-

vallitsevana. Suomen mantereen myöhemmän

(S.H.)

Polttokentta-kalmlstoa V&hoss&kyrössH (pintaturve poistettu).
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rautakauden löytöjen katsotaan yksimielisesti

kuuluvan suomalaisille heimoille, varsinais-

suomalaisille, hämäläisille ja karjalaisille. .Mutta

roomalaisten Suomeen tulosta jakautuvat muinais
tutkijain mielipiteet kahtia. Toisella taholla pide-

tään myöhemmän rautakautemme tunnuksellisten

koristuksien (kuvat II: 15, 16,26) ensi esiintymistä

n. v:n 600 j. Kr. vaiheilla vanhimpana todistuk-

sena suomalaisten tulosta tänne Venäjältä päin,

osittain Itämeren-maakuntain kautta (Hj. Appel-

gren-Kivalo). Toisen mielipiteen mukaan taas

ovat 100-luvulta lähtien löydöissämme yleiset

itäbaltilaiset esineet (kuvat 11:2, 3, 6) merkkejä
siitä, että suomalaisia oli alkanut siirtyä tänne
Itämeren-maakunnista, missä he olivat asuneet

itägermaanien vaikutuksen alaisina (A. Hackman).
Jälkimäistä käsitystä, jonka mukaan Varsinais

suomalaiset ja hämäläiset ovat tulleet tänne

meritse, jälkimäinen heimo Kokemäenjoen suulle

leviten sieltä itäiinpäin, tukevat löytöjen osoit-

tama asutuksen tasainen leviäminen ja kulttuu-

rin ilman äkillisiä häiriöitä tapahtunut vähit-

täinen muuntuminen. — Kainulaisista ja lappa-
laisista (ks. n.), joita Suomessa asui jo esihisto-

riallisella ajalla, ei muinaistutkimus vastaiseksi

ole voinut antaa mitään selvitystä. — Tietoja

Suomen esihistoriasta on myös artikkeleissa

Hauta ja Hautaaminen, Ornamen-
tiikka (palstat 1618-20), Puku, Risti
mäki. Solki. S u o m a 1 a i su g r i 1 a i-

n e n muinaistutkimus. [J. Ailio ja

A. Hackman, ..Esihistorialliset löydöt" (Suomen
kartasto 1910 n:ot 49-51); A. M. Tallgren, „Suo-
nien arkeologinen bibliografia" (Suom. muinais-

muistoyhd. aikakauskirja XXVII).] A. Es.

"Pakanuuden ja ristiretkien aika
v:een 1323). On todennäköistä, että suomalaiset
heimokunnat Suomessa asettuivat myöhemmille
asuinsijoilleen n. 400-700 j. Kr., varsinaissuoma-
laiset ja hämäläiset saapuen meren yli Viron ja

Saarenmaan puolelta, karjalaiset maitse Karja-
lan kannaksen tietä. Väinäjoen seuduilla asues-
saan olivat itämerensuomalaiset joutuneet koske-
tuksiin ensin liettualaisten, sitten goottien
kanssa, ja niiltä, kuten kielelliset lainat todis-

tavat, vastaanottaneet tärkeitä sivistysvaikutuk-
~ia elinkeinojen (karjanhoidon, maanviljelyksen).
sekä asumuksien, puvun, työkalujen ja aseiden,

kulkuneuvojen (merenkulun) että myös yhteiskun-
nallisten olojen ja uskonnon aloilla. Suomen

rannikolla oli suomalaisten tullessa Suomen
maahan nähtävästi skandinaavilaisia. lähinnä
ruotsalaisia, asukkaita, jotka kuitenkin vähitel-

len sulautuivat yhteen uusien tulokkaiden kanssa,
maassa asui lappalaisia. Jo 8:nnen vuosis: n

alkupuolella olivat karjalaiset, jos saamme luot-

taa Ivar Laajasylestä säilyneeseen kertomuk-
seen, saapuneet Suomenlahden pohjukkaan ja
(hnnellä vuosis. kainulaiset asuivat Pohjan-
lahden rantamilla. Ruotsin kuninkaiden Ee-
rik Emundinpojan (9:nncllä vuosis.) ja Eerik
Voitollisen (n. 975) kerrotaan tehneen Suomeen
ia Karjalaan sotaretkiä. Aurajoen suun seuduille
syntyi jo pakanuuden aikana kauppapaikka eli

,turku": sellainen oli myös ..hämäläisten sa-
tama", luultavasti Länsi-Uudellamaalla. ja Koi-
visto (alk. ,.B|ärkö" s. o. Kauppasaari) Suomenve-
denpohjassa. Ruotsalaisten tultua kristityiksi oli-

vat suomalaisten merirosvousretket heille kiu-

saksi, ja tämä seikka ynnä siihen aikaan yleinen

ristiretki-into sai kuningas E e r i k I X :n Upsalan
piispan Pyhän Henrikin seuraamana teke-

mään retkensä Lounais-Suomeen (luultavasti 1154).

Henrik piispa sai jo vuoden perästä surmansa
Lalli nimisen talonpojan kädestä ; hän nautti sit-

ten keskiajalla Suomessa yleistä ja harrasta palve-

lusta Suomen suojeluspyhänä. Uusi valloitus

näyttää aluksi jääneen oman onnensa varaan,

kirkon miesten hoitoon. Sen tukipaikkana oli

ensin Vanhalinna Liedossa, kunnes itse Aurajoen
suuhun ryhdyttiin rakentamaan vahvempaa Tu-
run linnaa. Pakanalliset hämäläiset ja karjalai-

set ahdistivat uutta kristinuskon istutusta, niin

kuin paavi Aleksanteri III:n kirje (v.lta 1171)

todistaa, tekivätpä jälkimäiset 1187 hävitysret-

ken itse Ruotsiin hävittäen Sigtunan kaupungin
ja surmaten Upsalan silloisen arkkipiispan. Näi-

hin aikoihin näyttävät tanskalaisetkin yrittäneen

levittää valtaansa Suomeen ja pari kertaa (1191

ja 1202) tänne tehneen ristiretkiä. V. 1209 Inno-

qentius III kirjeessä valittaa kristinuskon vaaran-
alaista tilaa Suomessa ja antaa oikeuden sinne
asettaa piispan. Ensimäinen tunnettu Suonien
piispa on Tuomas (ainakin jo 1220), englan-
tilainen syntyperältään, joka tarmolla vahvisti

Suomen kristillisen kirkon asemaa. Hänen tuu-

mansa näyttää olleen Suomeen perustaa erinäi-

nen, ainoastaan paavista riippuva kirkollinen

valtio, jommoinen samaan aikaan oli syntynyt
Suomenlahden eteläpuolella. Kristinusko levisi

nyt Hämeeseen, mutta 1237 puhkesi kapina, jol-

loin pakanat hirveällä tavalla tappoivat siellä

olevat papit ja kristityt. Ja yhtä onnettomasti
päättyi Tuomaan yritys ulottaa katolisen kirkon
valtaa Nevajoelle, jossa Novgorodin ruhtinas

Aleksanteri Nevskij 1240 taistelussa täydellisesti

voitti sinne Suomesta saapuneen risti retkeläis-

joukon. Nämä vastoinkäymiset mursivat Tuo-
maan mielen, hän luopui 1245 piispanvirasta ja

hänen seuraajansa Bero kääntyi apua anomaan
Ruotsin maalliselta hallitukselta.

Birger Jaarlin, Ruotsin kuninkaan Ee-
rik XI :n langon, 1249 Hämeeseen tekemä risti-

retki varsinaisesti perusti Ruotsin vallan Suo-
messa. Varmaankin paavin lähettiläs Vilhelm
Sabinalainen, joka edellisenä v. kävi Ruotsissa, oli

myös retkeen kehoittanut. Piispa Bero luovutti

Ruotsin hallitukselle sen veron, minkä suomalai-

set siihen saakka olivat piispalle suorittaneet.

Rajana idässä näyttää seuraavina aikoina pide-

tyn Kymijokea, ja Birgerin kerrotaan asuttaneen

maan ruots. siirtolaisilla: mahdollista on että

Itä-Uusimaa täten sai ruots. asukkaansa. Hämeen
valloituksen turvaksi ja keskuspaikaksi raken-

nettiin uusi linna, nähtävästi ensiksi Hakoisten-

linna Janakkalaan, mutta sitten myöhempi Hä-
meenlinna 1. Kruunulinna. Ruotsin vallan leviä-

minen Hämeeseen sai venäläiset pelkäämään heitä

sieltä päin uhkaavaa vaaraa, ja yhdessä karja-

laisten kanssa, jotka olivat heihin jossakin liit

tolaissuhteessa, ryhtymään vastahankkeisiin. V.

1227 kerrotaan Novgorodista lähetetyn pappeja

Karjalaan ja suurimman osan kansaa kastetun:

1256 Aleksanteri Nevskij teki Hämeeseen sotaret-

ken kostaaksensa Suomesta Inkerinmaahan teh-

dyn retken: 1278 ,, rangaistiin karjalaisia" ja

hävitettiin heidän maatansa, arvattavasti siitä

syystä että ruots. vaikutus oli ruvennut siellä tun-
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tumaan, ja 1292 tehtiin Novgorodista häi

retki hämäläisten maahan. Namu olosuhteet var-

maankin saivat Ruotsin valtionhoitajan ma
Torgils Knuutinpojan 1293 tekemään
kolmannen rist 1 1 .'I ken ka r

|
;i laisti-n kääunyttämi-

seksi ja liittämiseksi Ruotsin valtaan. Hän
perusti lujan Viipurinlinnan ja laski allensa nel-

jätoista karjalaisien kihlakuntaa, jopa valloitti

(1294) Käkisalmenkin linnan, joka tosin kohta
jälleen menetettiin venäläisille. Uudella Inkerin-
maan ristiretkellä Torgils Hnuutinpoika koetti

1300 levittää Ruotsin valtaa Nevajokea myöten,
perustaen sinne Landskrona (Maankruunu) nimi-

sen linnan, mutta venäläiset Ben jo seur. v. kävit

tivät. V. 1311 venäläiset tulivat Kauppajoelle
(Kymijoelle?) ja kulkivat siritä sisämaahan sekä
piirittivät tuillaan ..Vanuin" linnaa (Hakoisten
linnaa?). Käkisalmen karjalaiset, nähtävästi

suuttuneina venäläisten kasvavaan ylivaltaan,

luovuttivat 1314 linnansa ruotsalaisten käsiin,

mutta Novgorodista saapunut sotajoukko voitti

stn takaisin ja rankaisi kapinannostajoita. Vili

eloin tekivät venäläiset 1318 hävitysretken ruots.

Suomen itse sydänmaihin Turkuun asti ja polt-

tivat äsken perustetun Kuusiston piispanlinnan.
Sitä vastoin heidän uudistuneet rynnäkkönsä Vii-

puria vastaan eivät onnistuneet. Asiain näin ol-

len taivuttiin lopulta molemmin puolin rauhaan,
joka hansa-kauppiaiden välityksellä tehtiin Päh-
kinä s a a r e s s a elok. 12 p. 1323, ja jossa mää-
rättiin että Karjalan kolme läntisintä kihlakun-

taa Savo, Jääski ja Äyräpää tulisivat. Ruotsille,

mutta muu osa .iiiisi Venäjälle; raja kulkisi Sies-

tarjoelta, sitten Vuoksen poikki, Savon vesistöjä

myöten ja päättyisi ..pohjoiseen mereen", s. o.

Pohjanlahteen. Näin oli taistelu Karjalan omis-

tamisesta pitkäksi ajaksi ratkaistu, ja samalla oli

myös suomalaisten heimokuntain itsenäisyj -

lopulta kukistettu, kun useimmat niistä oli yhdis-

tetty Ruotsin valtakuntaan, mutta karjalaisten

pääosa joutunut Novgorodin alle ja liittolaisesta

muuttunut sen alamaiseksi.

Ruotsinpuolisessa Suomessa oli sillaikaa uusi

maallinen ja kirkollinen tila saanut ensi }<

tuksensa. Suomalaisten kansalliset yhteiskunnal-

liset olot olivat kristinuskon ja vieraan vallan

tullessa vielä niin alkuperäisellä kannalla, ettei-

vät ne suuremmassa määrässä voineet vaikuttaa

näiden vastaiseen muodostumiseen. Nähtävästi oli.

samoin kuin virolaisilla eteläpuolella Suomenlah-
tea, olemassa joku piirikuntalaitos (k i h 1 a k u n-

t i a. p i t ä j i ä) , jossa sukuvanhi m m a t

käräjillä' ratkaisivat yhteiset asiat ja päättivät

veroista. — Maallisen hallinnon etunenään tuli-

vat valloituksen jälkeen linnanisännät, jotka näh-

täviisi i ensi aikoina hoitivat oikeuttakin. Kuningas
Maunu Ladonlukko antoi 1284 ensi kerran eräälle

kuningasperheen jäsenelle, veljelleen Pentille,

Suomen herttuan arvon. Huomattava on Birger

kuninkaan 1316 antama turvakirja Karjalan nai-

sille. Katolisen kirkon johtomiehenä kokomaassa
oli Turun piispa, joka täten saavutti sangen täi

keän aseman. Piispa Katillus järjesti 1276 Tur-

kuun säännöllisen tuomiokapitulin jäsenineen ka-

nunkeineen. Maunu I:n. ensimäisen suomalais-

syntyisen piispan, aikana (1291-1308) valmistui

Turun tuomiokirkko ja vihittiin 1"0u

tarkoitukseensa; piispa Ragvald II rakennutti

1317 Kuusiston linnan, joka sitten oli piispo

jemme maallisen vallan tukena katolisuuden
ajalla. ,lo 12-111 oli S u< •]ii«-<-li |m-i ii letit] I I imäi

ueu luostari. Turun dominikaanilucmtari.
K a t o I i

s n u d e u aikakausi 1323-1523.

a ii Pähkinä aai en i aulia ateon jälkeen vai.

Innat olof Suomessa ja muodostuivat Ruotsissa

vallalla olevien mukaisiksi. Varsin huomattava
oli tässä suhu essa M a u u u E eri ki np o j a a

hallitus (1319-63). Silloin mainitaan suomessa
1. ..Itämailla", niinkuin usein siihen aikaan

sanottiin, ensi kertaa laamanni oikeuslaitoksen

johdossa, ja in\ iskin läänien hallinto jäljeste

tään nähtävästi pääa iassa samanlaiseksi kuin

Ruotsissa. V. 1362, lä p. helmik., kun .Maunun
poika II a ai. on valittiin isiinsä kanssahallitsi-

jaksi, saivat Suomen asukkaat oikeuden ottaa

osaa kiininkaanvaaliin „sen uskollisuuden ja rak-

kauden tähden, mitä he aina ovat osoittaneet esi-

isillemme", joten suomalaiset voitetusta kansasta
i yhdenvertaisiksi Ruotsin asukkaiden

kanssa. Suonien piispana oli tähän aikaan (1338-

66) voimakas 11 e m in in g, joka ei häikäillyt

esiintyä kuningasvaltaakaan vastaan hierarkisen

näkökannan hyväksi. Maunu kuningas ajatteli

myöskin Torgils Knuutinpoj an työn jatkamista

ja teki siinä tarkoituksessa kaksi ristiretkeä In-

kerinmaalle (1348 ja 1350), mutta huonolla

menestyksellä. Valitettavasti Maunu ei ollut mies

pitämään kohoavaa ylimystöä kurissa ja näin

hän 1363 menetti kruununsa Albrekt Mecklen-
burgilaiselle, joka seur. v. saapui Suomeen Mau-
nun puoluelaisten käsissä olevaa Turun linnaa

piirittämään. Ylimysten valta nousi nyt huip-

puunsa ja myös Suomi, joka kokonaisuudessaan
oli mahtavan Bo Joninpoika Gri pin hal-

lussa, tuli sitä riittävästi kokemaan. Grip oli

yhtaikaa valtakunnan drotsi ja Suomen laa-

manni. Valtansa vahvistukseksi hän rakennutti

maahamme Raaseporin. Kastelholman ja Kors-

holman linnat. Albrektin kukistuksesta johtuneet

levottomat ajat tulivat runsain määrin Suomen-
kin osalle, jossa vitaaliveljekset (ks. t.) paljon

harjoittivat ammattiaan. Unioniaika (1397-1523)

oli myös meidän maassamme sangen rauhaton.

Eerik XIII Pommerilaisen aikana oli ryhdytty
pariin huomattavaan parannushankkeeseen, joista

kiitos varmaankin on annettava Suomen senai-

kuiselle etevälle piispalle Maunu II T a v a s t-

ille (piispana 1412-50). Niin perustettiin maan-
oikeus Turkuun, maa jaettiin kahteen, Pohjois- ja

Etelä-Suomen, laamannikuntaan, ryhdyttiin Iiii

meeu erämaiden asuttamiseen y. m. Mutta hal-

linnossa vallitseva yleinen sekasorto ja mielivalta

olivat Suomessakin synnyttäneet tyytymättö-

myyttä kansassa: niin yhdyttiin täälläkin 1434

Engelbrektin nostamaan liikkeeseen tanskalais-

valtaa vastaan ja eräs 1438 v:n loppupuolella

Ylä -Sat a kun nassa puhjennut talonpoikaiskapina
saatiin ainoastaan piispa Maunun persoonalli-

silla väliintulolla hillityksi. Kaarle K n u u-

t i n p o j a n ollessa 1442-48 linnanisäntäuä Vii-

purissa syttyi taas sodan leimu Inkerinmaan
rajalla, jonne hän 1444 teki suuren hävitysret-

ken. Savolaisten ja hämäläisten keskenäiset raja-

riidat, jotka olivat antaneet aihetta verisiin

yhteentörmäyksiin, koetti Kaarle sovittaa maa-
kuntien rajan tarkalla käynnillä (1446, 1452).

Kun Kaarle 1457 oli ensi kerran karkoitettu val-

taistuimelta, kutsuttiin Suomen säädyt maanlain

_-
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määräyksen mukaan Turkuun vahvistamaan Kris-

tieni I:n kuuinkaanvaalia. Unionipuolueen kan-

nattajana maassamme esiintyi piispa Kort
B i t z, joka Kaarlen saapuessa kruunun menettä
menä toistamiseen maaliamme (1465) asetteli

hauelle esteitä. Sten Sturen tultua hallitukseen

puhkesi 14",;; suuri v e n ä 1 ä i s s o t a, joka

muutamin väliajoin kesti aina v:een 1497. Vaara
oli nyt entistänsä paljoa uhkaavampi, koska Suo-

mella ei enää ollut tekemistä ainoastaan Novgo-
rodin, vaan koko yhdistyneen Venäjän voiman
kanssa. Vv. 1475-77 rakennutti Viipurin linnan-

isäntä Eerik A k s e 1 i n p o i k a T o t t Savoon
Olavinlinnan rajaseiniini turvaksi. Peräpohjaau
tekivät venäläiset 1489 hirvittävän hävitysretken.

V. 1495 tapahtui sitten venäläisten päähyökkäys
Viipuria vastaan ruhtinas Ötsenan johdolla, mutta
sen torjui onnellisesti Knut P o s s e kuuluisalla

..Viipurin pamauksella" (30 p. marrask.) . Samaan
aikaan Olavinlinnan vouti Pietari Kylliäinen ha-

joitti Savoon samonneen ven. partiojoukon. Mutta
uudella vuodella tekivät venäläiset uuden ret-

ken syvälle Suomeen, joten ,,Karjala, Savo ja

Hämettä puoli" ryöstettiin paljaaksi. Suomeen
saapunut valtionhoitaja uskoi nyt päällikkyyden
Svante Sturelle, joka seur. v. teki retken ja val-

loitti Inkerinmaalle rakennetun Ivangorodin,

mutta mitään pysyvää tulosta ei siitä ollut. Sten

Sturen kykenemättömyys puolustaa Suomea ei

ollut vaikuttamatta siihen, että hänen 14!)7 täy-

tyi luovuttaa hallitus Hannu kuninkaalle, joka
oli yllyttänyt venäläisiä Suomea vastaan, mutta
jonka arvoa taas tämän seikan paljastuminen

arveluttavasta haittasi. Vihdoin 1497 aikaansaa-
tiin Novgorodissa rauha ja rajojen tuli jäädä enti-

selleen; tätä rauhaa sitten vahvistettiin uusilla

rauhansopimuksilla 1504 ja 1510.

Mutta jos Venäjän puolella olikin saatu jos-

sain määrin rauhallisemmat olot, niin Svante
Sturen aikana (1504-12) syttynyt Juutin sota
tuotti sen sijaan Suomellekin raskaat koetukset.

Tanskan laivasto hävitti Suomen rannikoita:

1507 poltettiin Kastelholman linna, seur. v. ryös-

tettiin Uudenmaan rantaseutuja ja vihdoin elok.

3 p. 1509 tan-k. päällikkö Otto Rud saapui Tur-
kuun, jossa surkea ryöstö ja murha toimeenpan-
tiin. Svante Sturen vaaliiu oli hankittu Turkuun
kokoonkutsuttujen Suomen maasäätyjen vahvis-

tus ; Sten Sture nuorempi saapui kohta valtion-

hoitajaksi tultuaan itse Suomeen turvatuksensa
valtaansa täällä («yks. 1512). Hänen kuolemansa
sai taas sekasorron ylimmilleen. Piispa Arvi
Kurki, joka horjumatta oli asettunut Ruotsin
kansallisen puolueen riveihin, ja muut Suomen
herrat oli tosin nimenomaan suljettu Tukholman
antaumuksessa 1520 luvattuun yleiseen anteeksi-

autoon, mutta siitä huolimatta kohtasi heitäkin

Kristiernin ankara kosto, ja muutamat heistä

samoin kuin maahamme Kristiernin toimissa lähe-

tetty Hemming Gad mestattiin. Arvi piispa huk-
kui (toukok. 1522) yrittäessään paeta tanskalaisia
Ruotsin puolelle. Mutta tähän aikaan oli jo uusi

päivä koittamassa nuoren Kustaa Eerikinpoika
Vaasan alkuunpaneman vapaussodan johdosta.

Katolisuuden aikakaudella olivat vähitellen
ruotsalainen hallintolaitos ja katolinen kirkko-
järjestys vakaantuneet Suomessa. Hallintoon kuu-
lui va i ha i 3i rinnalla ajalla pääasiassa vain linnojen
ja niiden varusväen ylläpitäminen sekä kruunun-

tulojen kokoaminen lääneistä ja se oli miU"i
kokonaan luonnontaloutta. Voudit seuralaisineen

kulkivat kinkereillä ympäri maata niitä luon

nossa kantamassa ja kokoamassa kuninkaankar-
tanoihin. Eerik Pommerilainen yritti muuttaa
veroja rahassa suoritettaviksi, mutta yritys ei

onnistunut. Virkamiehinä olivat liiinanisännät.

voudit ja nimismiehet. Veroja, suoritettiin v e r o-

k u n naita ( Imi I, savulta (1. „kiukaalta".

rök) ja koukulta (krok) siten, että koko
verokunta yhteisesti oli vastuunalainen veronina

räu suorittamisesta. Vielä uuden ajan alussa suo-

ritettiin täten Pohjanmaalla koko pitäjän vero

yhteisesti määrättynä summana. Oikeuslaitos jär-

jestettiin 1300-luvun lopussa Ruotsin mallin mu-
kaan asettamalla kihlakunta-tuomareita. Sitten-

kuin Maunu Ladonlukko 1279 oli suonut vero-

vapauden ratsain sotapalvelusta tekeville, syntyi

Suomessakin kotimainen v a p a a m i e s-s ä ä t y.

ja vaikka päälinnojen hallitus tavallisesti olikin

ruots. suurmiesten käsissä, olivat kuitenkin hei-

dän apulaisensa, oikeusvirkamiehet ja voudit

yleensä oman maan miehiä. — K a u p u n g e i t a
(ks. Suomen kaupungit) oli keskiajalla

Suomessa kuusi ; Turku, Ulvila, Viipuri,
Porvoo, 1! a u m a ja Naantali, joiden

lisäksi tuli Venäjän Karjalassa Käkisalmi.
Huomattavimmat niistä olivat Turku ja Viipuri,

ja kauppa oli suurimmaksi osaksi saks. hansa-
kauppiaiden käsissä. Näiden varsinaisten kau-
punkien ohella oli, nimenomaan Pohjanmaalla,
n. s. ,,satamia" eli markkinapaikkoja, joissa,

kauppiaat määrättyinä vuodenaikoina kävivät
kauppaa ympärillä asuvien maalaisten kanssa.

Tärkein niistä oli Tornio, joka kuitenkin sii-

hen aikaan luettiin Ruotsiin kuuluvaksi. Erityi-

sesti on vielä mainittava pirkkalaisten (ks. t.)

kaupankäynti Pohjan perillä. — Rahapaja oli

1400-luvulla Turussa.
Suomen keskiaikaisten olojeu kehitykseen näh-

den on katolisella kirkolla sangen huomattava
asema. V:sta 1366 keskiajan loppuun on Turun
piispanistuimella vain kotoisia miehiä ja useat

niistä, kuten Maunu Tavast, Kort B i t z,

Maunu Särkilahti ja Arvi Kurki,
ovat tärkeällä tavalla vaikuttaneet valtiolliseen-

kin elämään. Kirkko etupäässä piti huolta siitä,

että opille ja taiteelle keskiajalla meidän maassa
jotain arvoa annettiin. Sen ylempiin virkoihin

pääsyä varten vaadittiin ulkomaiden opinahjoissa

suoritettu opinkäynti ; ne yliopistot, joissa Suomen
nuorukaiset kävivät, olivat etenkin Pariisi, Praagi,

Leipzig ja Rostock. Suomen omista kouluista oli

tärkein Turun katedraalikoulu. Kirkkorakennuk-
set, niiden seinämaalaukset (vrt. Kalkkimaa-
laus), pyhäinkuvat ynnä muut esineet ovat taas

huomattavimmat maassamme säilyneet keskiaikai-

sen taiteen tuotteet. — Luostareita oli Suomessa
kuusi, nimittäin dominikaaniluostarit. Turussa ja

Viipurissa, fransiskaaniluostarit Viipurissa, Rau-

malla ja Kökarissa ja birgittalaisluostari Naanta-

lissa (Maunu 'lavastin toimesta perustettu 1440).

joista viimeksimainittu oli suurin ja varakkain.

Kirkolliseen elämään liittyivät myös sairashuoneet,

n. s. pyhänhengenhuoneet, Turussa ja Viipurissa.

Keskiajalle ominaisia laitoksia olivat killat 1.

veljeydet (ks. Kilta). Vaikka Suomen ponte-

vimmat katoliset piispat, kuten Hemming ja

Maunu Tavast, paljon toimivat kirkon järjestyk-
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sen aikaansaamiseksi ja ulkonaisen mahtavuuden
kohottamiseksi, .iiii kuitenkin nähtävästi sen vai-

kutus kansiin mieleen jotenkin pintapuoliseksi.

Earvaan osutuissa maan sisäosissa elivät vielä

pakanalliset jumalat Ukko ja Väinämöinen, niin-

kuin esim. säilyi i loitsut todistavat, veljelli-

sessä bovusss Kristuksen ja neitsyt Maarian
kanssa. V, 1441 tehtiin kirkolliskokouksessa

Ruotsissa, jossa myös Maunu 'lavasi oli li) nä,

päätös, että muutamat rukoukset olivat käännet-
tävät äidinkielelle ja kansalle luettavat määrät-
tyinä pyhäpäivinä, ja 1492 Maunu Särkilahti Tu-
run pappeinkokouksessa uudisti tämän määräyk-
sen sillä lisäyksellä, että kullakin kirkkoherralla

tulee olla nämä kappaleet kirjoitettuina kansan-
kielellä, jotta ne aina luettaisiin yhdellä tavalla

ja kansa ne siten oppisi. Mutta tämä. onkin
miltei kaikki, mitä kansanopetuksesta Suomessa
keskiajalla tiedämme.
V a a s a-s u v u n hallitsijain aika

1 5 2 3-1 5 4. Jo 1521 oli Kustaa Vaasa saa-

nut suurimman osan Ruotsia valtaansa. mutta vasta

1523 tanskalaiset karkoitettiin pääkaupungista

Tukholmasta ja Suomesta, ja sain. v. (6 p. kesäk.

1523) valittiin hänet Strengnäsissä Ruotsin kunin-
kaaksi. Hiirien hallituksensa tuli monella lailla

käänteentekeväksi. Uskonpuhdistus pantiin toi-

meen, sen toteuttajat olivat Pietari Särki-
lahti, Martti S k y 1 1 e ja Mikael Agri-
cola, joista viimemainittu tuli Suomen kirjalli-

suuden isäksi. Hallinnossa aikaansaatiin jom-

moinenkin järjestys ja moniin väärinkäytöksiin
syypäät voudit ja veronkantajat saatettiin anka-
ran tarkastuksen alaisiksi; uusi veronpano tapah-

tui 1539 ja seur. vuosina. Aateliston harjoitta-

maa väkivaltaisuutta koetettiin ehkäistä, ja siinä

suhteessa Jaakko Teitti 1555 valmisti tunnetun
valitusluettelonsa Suomen aatelistoa vastaan. Kus-
taa kuninkaan uskotuin luottamusmies Suomen
asioissa oli Eerik Fleming, mutta häntäkin
kuninkaan usein täytyi varoittaa mielivaltaisesta

käytöksestä. Valtakunnan taloudellista edistystä
Kustaa harrasti erinomaisella innolla. Hansaliiton
kauppavallasta tehtiin loppu, ja 1550 julkaistiin

Suomelle erityinen purjehdus- ja kauppasääntö.
Siinä määrättiin myös Helsingin kau-
punki perustettavaksi (Tammisaaren oli Eerik
Fleming jo ennen perustanut). Suomelle varsin
tärkeä toimenpide oli Sisä Suonien erämaiden
asutus (ks. t.), jossa kuninkaan uutterimpana
auttajana oli Savonlinnan isäntä Kustaa
F i n c k e. Kuninkaan- 1. latokartanoiden perus-
tamisella koetettiin lisätä kruunun maatilain
tuottavuutta, ja niissä harjoitettu maanviljelys
ei voinut olla kokonaan vaikuttamatta ympäris-
töön. V. 1554 jaettiin Suomi kahteen, Turun ja

Viipurin, hiippakuntaan, edellisen piispaksi tuli

Agricola, jälkimäisen Paavali Juusten. Kustaan
hallituksen lopulla syttyi 1555 rajarettelöistä

(Riitamaa) Venäjiin sota. Venäläiset hyök-
käsivät Viipuria vastaan ja Suomesta tehtiin

Jaakko Baggen ja Henrik Klaunp. Hornin joh-

dolla retki Pähkinälinnan valloittamiseksi, mutta
tuloksetta. Rauha tehtiin Novgorodissa keväällä

1557 pysyttämällä entiset suhteet. Kustaa kunin-
gas oli sodan vuoksi itse tullut Suomeen ja perusti

(kesäk. 1556) Suomen herttuakunnan
lempipojallensa Juhan alle. Juhana oleskeli

paljon Suomessa ja järjesti komean hovin Turun

linnaan auma kerta jolloin Suomessa on omaa
hovielämaä nähty, Ulvilan kaupunki siirrettiin

uuteen paikkaan I' o r i i n. Mutta Eerik XIV: n

noustua valtaistuimelle 1560 alkoi eripuraisuus vei

j

i<- ii välillä ja kehittyi lopulta, -ittenkuin Juhana
syksyllä 15C2 oli vastoin Eerikin tahtoa puoliso-

naan tuonut kolia Puolan kuninkaan sisaren Kata-

riina Jagellonican, ilmi veljessodaksi. Turun linna

valloitettiin (elok. 1563), herttua vietiin vankina
Ruotsiin, kadotti lierttuakuntansa ja hänelle lop-

puun asti uskollisina pysyneet kannattajat (Klaus

Vestgöte, Niilo Slang y. m.) mestattiin. Juhana
herttua oli ajatellut valtansa laajentamista Suo-
menlahden eteläpuolellekin, Eerik XIV omaksui
tiimiin ajatuksen ja Klaus K r i s t e r i n-

poika Hornin onnistui (kesäk. 1561) tai-

vuttaa Tallinnan kaupunki ja Harjumaan ynnä
Virumaan ritaristo tunnustamaan Ruotsin valtaa.

Niiin astui Ruotsin valtakunta valloitusten tielle

Itämeren toisella puolella. Seitsenvuotinen Pohjan
sota (1563-70) Tanskaa, Lyypekkiä ja Puolaa vas-

taan häiritsi merirosvouksineen Suomenkin kaup-

paa turmiollisesti. Juhana lll:n aikana
(1568-92) leimahti sota Venäjää vastaan
jo 1570 ja jatkui v:een 1595 asti tuottaen Suo-

melle pitkällisiä ja raskaita rasituksia. Kuiten-

kin onnistui suomalaisten päälliköiden Hannu
Björninp. Lejonin (1570) ja Henrik
Klaunp. Hornin (1577) torjua venäläisten

ankarat rynnäköt Tallinnaa vastaan, ja 1580 sai

sota Ruotsille onnellisen käänteen, kun Pontus
De la Gardie ja Kaarle Horn valloittivat

Käkisalmen, Narvan ynnä useat Viron linnat.

Näiden voittojen johdosta Juhana 1581 soi Suo-

melle suuriruhtinaanmaan arvon. Pohjan perillä

käytiin myöskin veristä sissisotaa, venäläiset

hävittivät surkeasti Oulun seutuja ja Suomesta
kostettiin Venäjän Karjalassa samalla tavoin

(Juho Vesainen). Etelässä täytyi Kaarle Hornin
1590 mitä urhoollisimman puolustuksen jälkeen

luovuttaa venäläisille takaisin tärkeä Narva ja

seur. v. talvella tehtiin Suomesta Inkerinmaahan
hävitysretki Mauri Gripin ja Yrjänä Boijen joh-

dolla. Vihdoin tammik. 1593 saatiin välirauha ja

toukok. 1595 Täyssinässä (likellä Narvaa)

lopullinen rauha aikaan. Käkisalmen lääni ja

Inkerinmaa annettiin Venäjälle takaisin, mutta
Ruotsin valta Virossa tunnustettiin ja Suomen
pohjoisen rajan tuli päättyä Pohjoiseen Jäämereen
(Näytämönvuonoon). — Juhanan aikana vallitsi

hallinnossa suuri sekasorto, tiheät, ylimääräiset

verot saattoivat kansan miltei epätoivon par-

taalle, aateliston mielivalta kohosi uhkaavasti ja

kaiken tämän lisäksi Juhanan katolismieliset

liturgia-hommat sytyttivät uudestaan uskonnolli-

sen taistelun. Turun piispaksi nimitettiin 1583

Eric us Erici, joka alistui Juhanan liturgiaan;

Viipurin piispanistuin jätettiin avoimeksi. (Tä-

lliin aikaan savolaisten siirtyminen Ruotsin met-

siin, Vermlantiin, pääsi vauhtiin, ks. S k a n d i-

ii a ,i v i a n metsäsuomalaiset.) Kaikki

niiniä seikat valmistivat sitä sisäistä sotaa, joka

Juhanan kuoleman jälkeen syttyi hänen poikansa,

katolisen Sigismundin ja veljensä Kaarle hert-

tuan välillä. Sigismundin paras tuki oli Suomen
käskynhaltia, valta amiraali Klaus Fleming,
joka veriin tukahdutti suomalaisten talonpoikain

vastaansa nostaman kapinan, n. s. n u i j a-

sodan (ks. t.). Mutta Flemingin kuoleman jäi-
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keen 1597 tuli voitto Kaarlelle, joka 1599 lopul-

lisesti valloitti myös Suomen, minne Arvid
S t ä 1 a r m nyt oli määrätty käskynhaltiaksi, ja

joka Turun verisaunassa mestautti useat vastus

tajansa. Kaarle IX:n hallitus (15991011) oli

ankara, multa järjestys palautettiin taas valta-

kuntaan. Alemman kansan kannatukseen hän
valtansa rakensi ja koetti sen tarpeista pitää

huolta. Raamatun ja lakikirjan suomennuttami-
seen ryhdyttiin kuninkaan toimesta, vaikkei niitä

saatukaan julkaistuiksi. ..Hyväksi kuninkaaksi"
häntä Suonien talonpojat sanoivat. Tammik. 1602

Kaarle Turussa piti kokouksen Suomen aateliston

kanssa, julkaisi Porista (helmik.) ohjesäännön
Suomen voudeille ja kulki sitten Pohjanmaan
tietä Ruotsiin. Oulu ja Mustasaari (myö-
hempi V a a s a) perustettiin. Pohjois-Pohjanmaan
rajan suojaksi rakennettiin Kajaaninlinna (1605).

Uusi maanverotus toimeenpantiin Pohjanmaalla
(1608, Juliana Ottenpoika). Pohjan periä piti

Kaarle erittäin silmällä: hän lähetti 1602 tut-

kijakunnan Lappiin ottamaan selvää sen oloista,

rupesi käyttämään ,,kainulaisten ja lappalaisten"

kuninkaan nimeä ja ajatteli Suomen rajojen ulot-

tamista Jäämereen ja Vienanmereen asti. V. 1609

(helmik.) tehtiin Viipurissa liitto Vasilij

sujskijn kanssa, joka lupasi luovuttaa Käkisal-
men läänin Ruotsille. Jaakko De la G a r-

d i e ja Evert Horn saapuivat aina Mosko-
vaan asti ja valloittivat sujskijn kuoltua koko Luo-
teis-Venäjän (1611 Käkisalmen ja Novgorodin.
1612 Pähkinälinnan, 1614 Audovan). Puolaa vas-

taan oli, vaikka huonommalla onnella, käyty
sotaa Liivissä ja sen lisäksi syttyi vielä Kaarlen
viimeisenä elinvuonna sota Tanskaa vastaan.

Kustaa II Aadolfin täytyi Knäredin rau-
hassa 1613 luovuttaa koko Lapin rannikko Tans-
kalle, jotavastoin sotaa Venäjää vastaan jatket-

tiin ja se päättyi vasta 1617 Stolbovassa.
jossa Käkisalmen lääni ja Inkerinmaa tulivat

Ruotsille. Suomi oli siten lakannut olemasta venä-

läisten hyökkäyksille ensi sijassa alttiina raja-

maakuntana ja karjalaisten pääosa oli taas tul-

lut yhdistetyksi veriheimolaisiinsa.

Vaikka Kaarle IX olikin ankara herra, oli pit-

källinen sota-aika ollut omansa taas lisäämään
sekasortoa ja väärinkäytöksiä hallinnossa. Useat
aatelisherrat (Sten Lejonhufvud, Berends y. m.)

tekivät itsensä pahoin tunnetuiksi talonpoikain
kiusaajina. Nuori kuningas katsoi (1613) tarpeelli-

seksi antaa eri suojeluskirjeen kaikille Suomessa
poisläänitetyille talonpojille, julkaisi (seur. v.)

ohjesäännön Suomen voudeille ja kirjureille ja

(1615) kyyt iaset uksen. Palatessaan sotatanterelta
Kustaa Aadolf 22 p. tammik. 1616 avasi Hel-
singin m a a p ä i v ä t, joille oli kutsunut Suo-
men maasäädyt neuvottelemaan maan varustus-
toimenpiteistä; siellä myönnettiin erityinen n. s.

maaretkenvero ja edellisenä v. annettu kyytiasetus
vahvistettiin Suomelle. Jo 1614 oli oikeuslaitok-
sessa toimeenpantu uudistus ja korkeimmaksi tuo-

mioistuimeksi Tukholmaan asetettu Svean hovi-
oikeus, mutta kun pian huomattiin tämä riittä-

mättömäksi koko valtakunnan oikeudenhoitoa
varten, perustettiin 1623 eri Turun hovi-
oikeus Suomelle. Sen ensimäiseksi presidentiksi
ja samalla Suomen kenraalikuvernööriksi mää
rättiin Niilo Bjelke (1623-31). Itä-Suomen
kirkollisten olojen järjestämiseksi nimitettiin 1618

uudestaan eri piispa (Elimanis) Viipurin hiippa-

kuntaan, johon Käkisalmen lääni ja ensi aluksi

myös Inkerinmaa yhdistettiin. Kustaa Aadolfin
hallitustoimet keskus- jo maanhalliunon kehittä-

miseksi, koululaitoksen parantamiseksi ja talou-

dellisten olojen järjestämiseksi (kauppasäännöt
1614 ja 1617) tulivat tietysti osaltaan vaikutta-

maan Suomenkin tilaan.

V. 1621 sota Puolaa vastaan leimahti uuteen
liekkiin Liivissä, jonne Jaakko De la Gardie vei

Suomenkin joukot. Riika valloitettiin (syysk.l.

V. 1626 sota siirtyi Preussiin, missä Aake Tott

|a Klaus Horn .suom. ratsumiehiueen tulivat kuu-
luisiksi. Vihdoin 1630 suomalaisetkin seurasivat

suurta kuningastansa 30-vuotiseen sotaan, kuten
Breitenfeld, Lech, Niirnberg, Liitzen y. m. m.
paikat niin hyvin kertovat. Suom. sotapäälli-

köistä kunnostautuivat siellä ennen muita Kustaa
Horn, Stälhandske ja Slang. Pitkä Saksan
sota tuli raskaasti kysymään Suomen voimia,
sekä väkeen että taloudellisiin oloihin nähden,
mutta toiselta puolen se ensi kertaa teki suoma-
laiset tunnetuiksi muussa Euroopassa. Kristiina

kuningattaren holhoojain hallitus (1632-44) tuli

Suomelle tärkeäksi siitä, että silloin kreivi P i e-

tari Brahe ensi kerran määrättiin Suonien
kenraalikuvernööriksi (vv. 1637-40) ; toistamiseen

hän oli sitten tässä virassa 1648-54. Monella
maassamme tehdyllä matkalla hän koetti tutus-

tua sen oloihin ja ryhtyi lukuisiin aloitteihin val-

litsevien epäkohtien poistamiseksi. Hallintoa ja

verotuslaitosta tarkastettiin ja uudistettiin; eri

jahtimestari ja vuorimestari asetettiin; postilai-

tos pantiin kuntoon (1638) ; kulkuneuvoja paran-
nettiin; Helsinki siirrettiin uuteen paikkaan
(1640) ja kymmenkunta uutta kaupunkia sisä-

maassa ja Pohjanmaalla perustettiin; papinsaata-

vain suorituksesta annettiin uusi asetus; sotaväen
asettamista järjestettiin j. n. e. Oikeudenhoitoa
valvoi Turun hovioikeus presidenttinsä, oppineen
Juhana Kurekin johtamana. Mutta erit-

täinkin kreivi harrasti opetuslaitoksen paranta-
mista, perusti uusia kouluja ja ennen kaikkea
oman Turun yliopiston Suomelle (vihitty

15 p. heinäk. 1640). Yhdessä piispa Rothoviuk-
sen kanssa ryhdyttiin toimeen, jotta Raamattu
vihdoinkin kokonaisuudessaan suomeksi painet-

taisiin, mikä tapahtuikin 1642. Näitä hyödylli-

siä toimia maan tilan kohottamiseksi häiritsi

kuitenkin melkoisesti se suunnaton 1 ä ä n i t y s-

laitoksen laajennus, johon Kristiina itse hal-

lituksen ohjaksiin tartuttuansa antautui, ja

joka erittäinkin Suomelle tuli tuntuvaksi. Kun
Kristiinan hallitukseen tullessa Suomessa oli

vain kaksi suurempaa läänitystä: 1 kreivikunta
(Raasepori) ja 1 vapaaherrakunta (Kemiö) oli

niitä hänen hallituksesta luopuessaan 9 kreivi-

kuntaa (suurimmat Vasaborg, Raasepori, Pori)

ja 18 vapaaherrakuntaa (suurimmat Kajaani ja

Kemiö), ja lisäksi vielä pari ,, nimellistä" vapaa-

herrakuntaa, joiden omistajat eivät kuitenkaan
nauttineet kaikkia vapaaherran oikeuksia. Yh-
teensä oli Kristiinan hallituksen lopussa n. 2

/3

maasta ja */s vakinaisista veroista annettu lah-

jaksi, Pohjanmaa ja Käkisalmen lääni miltei

kokonaan. Seurauksena tästä oli, että suurin osa

talonpoikaisväestöstä oli vajoamaisillaan aatelis-

ton alaiseen maaorjuuteen ja että kruunun verot

sitä raskaammin painoivat muun väestön harti-
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uita. — Suomen taloudellista vaurastumista eh

kaisi myöskin ahdasmielinen, etupiassx pääkau-
pungin Tukholman etua silmälläpitävä merkantti
linen kauppajärjestelmä monopoleineen ja komp
panioineen; erittäinkin tuotti 16-18 perustettu

tervakomppania Suomelle, sekä porvareille että

maalaisille, vahinkoa.
Uskonpuhdistuksen toimeenpano "li ensi aluksi

haiiaksi sivistyslaitoksille ja muille kirkon
yhteydessä' olleille pyrinnöille. Mutta Suomessakin
se sitten tuli kansankielisen kirjallisuuden ja

ensimäiseii kansanopetuksen alkajaksi. Agri-
cola, .1 n n s t e n, K r i c u s E r i c i olivat kaikki

eteviä kirkon esimiehiä, jotka väsymättä toimi-

vat tosireformatorisessa hengessä kansan valis-

tamiseksi. Mutta kuitenkin valitettiin Ruol

sissa, että muka Suomessa ei oltu tarpeellisella

jäykkyydellä sodittu ..paavin hapatusta", s. o.

katolisuuden ulkonaisia menoja vastaan. Tämä
oli syy jäntevän Iisak Rothoviuksen
(piispana 1627-52) nimittämiseen Turun piispan-

istuimelle Erieus Ericin jälkeen, vastoin suoma-
laisten toivomusta, jotka olisivat toivoneet oman
maan miestä. Hothovius ryhtyikin kovin kourin
poistamaan vielä mahdollisesti jälellä olevia kato-

lisuuden jätteitä ynnä taikauskoa ja valvomaan
kirkossa vallitsevaa ulkonaista järjestystä. Hau
on täten ansainnut itsellensä kiitettävän nimen
Suonien aikakirjoissa, samoinkuin toimenpiteis-

tänsä koulu- ja yliopisto-opetuksen hyväksi, jossa

suhteessa hän toimi Pietari Brahen rinnalla.

Uskonpuhdistuksen ajalla olivat Wittenberg, sit-

ten myöskin Upsala, olleet ne ulkomaiset, yli-

opistot, joista suomalaiset etsivät itsellensä kor-

keampaa oppia. Turun akatemian perustamisella

oli nyt kotimaassa valmistettu tilaisuus tutustua

niihin tietoihin, joita kirkon ja valtion palveli-

joilta vaadittiin, ja sen vaikutus olikin maas-
samme käänteentekevä. Vasta tämän jälkeen

voidaan sanoa opin ja tieteiden harjoituksen saa-

neen alkunsa (Sigfrid Aronus Forsius on miltei

ainoa edelliseltä ajalta mainittava). Turun aka-
temialla olikin onni opettajiensa joukkoon alusta

asti saada useita eteviä miehiä (Terserus, Pet-

ru!us, Wexionius, Stjernhök), joten se kohta saa-

vutti hyvän maineen valtakunnan yliopistojen

joukossa. Sitävastoin Ruotsin mahtavuuden aika
vaikutti haitallisesti Suomen kansallisiin oloi-

hin ; sivistyneet säädyt yhä enemmän ruotsa-

laistuivat, ja suomen kieltä käytettiin enää vain

kansan- ja kirkkokielenä. — Yhdessä yliopiston

kanssa saapui Suomeen myös kirjapaino.
Kun yliopisto tuli Turkuun, päätettiin Viipuriin

Itä-Suomea varten perustaa kymnaasi 1. lukio.

Kuningatar Kristiina oli persoonallisesti sivis-

tyksen ystävä, ja tuloksena tästä voidaan jiitää

sitä uutta, monessa suhteessa edistystä merkitse-

vää koulujärjestystä, joka 1649 julkais-

tiin. 1600-luvun alkupuolella perustettiin myös
ensin maaseuduille lastenkouluja 1. pedagogioita,

joita voidaan pitää maamme ensimäisinä kansa
kouluina. K. G.

Ptalzilaisen suvun h a 1 1 i t u s a i k a

165 4-17 20.
Kaarle X Kustaan sotaisen hallituksen

aikana (1654-60) Suomikin joutui sodan jalkoi-

hin, kun Venäjän tsaari Aleksej rikkoi rauhan,

aikoen ottaa takaisin Stolbovan rauhassa mene-
tetyn Inkerinmaan ja Käkisalmen läänin. Suo-

men- ja inkerin-puoleiset linnat ja muut varus-

tukset olivat huonossa kunnossa ja melkein koko
Sunmen sotavoima "li maan ulkopuolella. Venä-

täi ien kesäk. alussa 1656 hyökätessä Itä-Suomeen
käki-. il n läänin kreikkalaiskatolilaiset asuk-

kaatkin liittyivät heihin. Ne pienet sotavoimat,

joita tällä puolen oli, kokosi Inkerinmaan ja

Käkisalmen kenraalikuvernööri, Kustaa Evertin-

poika Horn Käkisalmeen ja Pähkinälinnaan, jotka

puolustautuivatkin urhoollisesti, edellinen kap-

teeni Olavi 1'eiitinpojan johdolla. Mutta Suomen
talonpojat, porvarit, vieläpä Viipurin koulupojat-

kin ryhtyivät aseisiin virkamiesten johtamina.

ja siten saatiin vaara torjutuksi; Karjala ja osa

Savoa kuitenkin hävitettiin, ja Kajaanin linnan-

kin venäläiset yrittivät valloittaa. Maakuntapäi-
villä, joita pidettiin näinä sotavuosina Suomen
eri lääneissä, säätyjen edustajat suostuivat ras-

kaisiin sotaväenottoihin sekä edelleen suoritta-

maan v:n 1655 valtiopäivillä myönnettyä sota-

veroa. Sota, joka kuminallakin taholla oli etu-

päässä julmaa hävitystä, loppui 1658 Vallisaaren

välirauhaan: lopullinen rauha tehtiin 1661 Kai
disissa, jossa rajat pysytettiin entisellään; Käki-
salmen lääni tuli tämän sodan kautta entistä

lähemmin liitetyksi muuhun Suomeen, sillä sodan
aikana oli suurin osa sen kreikkalaiskatolisesta

väestöstä saanut surmansa tai muuttanut Venä-
jälle, ja luterilaisia asukkaita siirtyi sijaan; hal-

linnollisessa suhteessa se kuitenkin muodosti
Inkerinmaan kanssa edelleenkin kenraalikuver-

nöörikuunan eikä sen asukkailla ollut oikeutta

lähettää edusmiehiä valtiopäiville.

Kaarle XI;n (1660-97) holhoojahallitus oli

heikko, mikä näyttäytyi varsinkin siinä kohden,

että valtiopäivillä 1655 päätetty reduktsioni tau-

kosi ja aatelisvalta seuvuoksi jäi kansaa rasitta-

maan; sotajoukko, josta kuitenkin koetettiin pitää

huolta, joutui rappiotilaan, sillä rykmenttejä ei

saatu lähimainkaan täysilukuisiksi. Suomeen lähe-

tettiin kuitenkin maanmittareita, joiden ensi toi-

mia oli mitata maantiet; uusiakin teitä raken-

nettiin eteläosiin maata; Savossa toimitettiin

maanjako ja sen mukana vakinainen verotus enti-

sen vuotuisen arvion sijaan. Kenraalikuvernöö-

riksi Suomeen asetettiin Herman Fleming
(1664-69). Kun Kaarle XI itse ryhtyi hallitse-

maan ja sai täysivaltaisuuden, pantiin Suomessa-
kin toimeen iso reduktsioni (ks. t.), joten yksin

täällä — Käkisalmen lääniä lukuunottamatta —
peruutetuista lahjoitusmaista valtion tulot lisään-

tyivät n. 200,000 hopeatalarilla. Sotalaitos järjes-

tettiin jo aikaisemmin alkuunpannun ruotujaon

pohjalla (ks. R u o tu j ak o 1 ai t o s), paitsi Poh-

janmaalla, jossa se vasta 1733 pantiin toimeen.

Järjestystä ylläpidettiin kaikkialla ja virka-

miesten toimia valvottiin ankarasti. Viljelystä

edistettiin autiotiloja asuttamalla, ja uutisasuk-

kaita muutti pohjoisessa oleviin erämaihin, Kuu-
samoon, Kittilään ja muuannekin Lappiin, jota-

paitsi uusia seurakuntia syntyi muiden maakun-
tien syrjäisempiin osiin. Kansan henkisen elämän
kohottamiseksi työskentelivät senaikuiset piispat,

etenkin Johan Gezelius vanhempi (ks. t.), toimit-

tamalla uskonnollista kirjallisuutta ja vaatimalla
papistoa pitämään huolta lukutaidon opettami-

sesta; kirkko, jossa jäykkä oikeaoppisuus 1. orto-

doksia silloin oli vallalla, ylläpiti ankaraa kuria.

Tälle monipuoliselle rauhalliselle kehitykselle
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tuottivat kuitenkin suurta tuhoa Kaarle XI :n

viimeisinä hallitusvuosina (1 695-97) maatamme
kohdanneet ankarat kadot ja niiden jäljissä kul-

keva puute ja taudit »ks. Isot kuolovuo-
det), jolloin maamme väestöstä neljäs osa lie-

nee .sortunut kuulemaan.
Kaarle Xllai hallituskausi (1697-1718) oli

yhtämittaisen kovaa ja raskasta sota-aikaa. Heti

kuu Suuri pohjan sota alkoi (1700), käskettiin

Suomen ruotujakoinen sotavoima lähtemään Itä-

meren-maakuntiin ja oman maan puolustusta

varten määrättiin sam. v. ruodut ja rusthollit

asettamaan n. s. kolmikasrykmenttejä (ks. t.) ;

mutta nämäkin vietiin pois, ja silloin kuningas
suostui Hämeen-Uudenmaan maaherran A. Cron-
lijorthin ehdottamien kaksinnusrykinenttien muo-
dostamiseen, joten maamme sotavoima tuli kaksin-

kertaiseksi. Etupäässä viimemainituista muodos-
teltiin se arnieia, joka sai toimekseen Inkerin-

maan ja Suomen puolustamisen ja jonka ensi-

mäinen ylipäällikkö oli äskenmain. Cronhjorth.

Hän ei kuitenkaan voinut pidättää venäläisten

etenemistä; he valloittivat Pähkinälinnan (17021

i
i seur. v. Nevanlinnan, jonka paikalle Venäjän

tsaari rupesi heti perustamaan uutta pääkaupun-
kia Pietaria (1703) sekä sen suojaksi varusta-

maan Retusaarta. Cronhjorth erotettiin (1703)

ja J. Maijdell (ks. t.) tuli sijaan. Hänen onnis-

tui estää venäläisiä saamasta Viipuria haltuunsa,

jota he piirittivät 1706; mutta hänkin sai eron

ja Georg Lybecker tuli ylipäälliköksi (1707).

Suomen puolustus oli kuitenkin yhä edelleen hei-

kolla kannalla. Sotajoukko oli vähän harjaan-
tunut, sotamiehet karkailivat, päälliköt syytti-

vät maaherroja ja nämä taas ylipäällikköä.

Pääsyy toiminnan heikkouteen oli kuitenkin
puute, sillä armeian tarpeita ei voitu saada yksin
Suomesta. Ruotsista taas ei riittänyt väkeä eikä
varoja, tänne; laivasto, joka liikkui Suomenlah-
della, ei myöskään saanut sanottavaa aikaan.

Sotatapaukset olivat pääasiallisesti hävitys- ja

ryöstöretkiä, joita kummaltakin puolen tehtiin

;

niinpä venäläiset tulivat laivoillansa Porvooseen
ja ryöstivät sekä hävittivät sen (1708), Lybecker
taas teki syksyllä sam. v. retken Pietaria vas-

taan, mutta hän ei saanut mitään aikaan. Pul-

tavan tappelun jälkeen saattoi tsaari käyttää
suurempia sotavoimia tällä taholla, ja hän alkoi-

kin piirittää srkä Riikaa että Tallinnaa ja Viipu-
ria, |otka kaikki antautuivat 1710; viimemainit-
tua puolusti Magnus Stiernsträle (ks. t.) urhool-

lisesti, mutta 14 p. kesäk. hän teki antaumis-
Bopiinuksen; Käkisalmi antautui 9 p. syysk.
sam. v. Ruotsin valtaneuvoskunta lähetti tänne
nyt uuden ylipäällikön, kreivi Kaarle Nierohtin
(ks. t.), joka myöskin nimitettiin kenraalikuver-
nööriksi, saaden siten siviilihallinnonkin maas-
samme. Hän pani tarmokkaalla ja ankaralla
tavalla puolustuslaitoksen parempaan kuntoon;

on lukua lisättiin 10,000 mieheen, nostoväki
järjestettiin entistä paremmaksi, ja sissijoukot
saivat niinikään säännöllisemmän järjestyksen.
Varoja saadakseen hän tavattomalla ankaruu-
della, m. m. sotaväkeä majoittamalla voutien
luokse, otatti vanhat verorästit, ja uusia ylimää-
räisiä veroja vaadittiin samaan aikaan. Tästä
kuului haikeita valituksia, varsinkin kun kansa
oli jo köyhtynyt sotarasituksista sekä katovuo-
sista, joista 1708 ja 1709 olivat kovimmat, ja

1710 raivosi lisäksi rutto etupäässä Klelä

Suomessa, varsinkin kaupungeissa. Nierohtin

yrityksistä valloittaa takaisin edes joitakuita

menetettyjä paikkoja ei tullut mitään; varojen
puute oli hänelläkin pahimpana esteenä. Ja kun
hän kuoli (25 p. tammik. 1712), nimitettiin

l.ylnrker jälleen armeian ylipäälliköksi. V. 1712

veuäläiuen sotajoukko hyökkäsi Kajaanin lääniin.

jossa siihen saakka oli vallinnut rauha kuminan
kiupuolisten rajaseutujeu talonpoikien sopimus

ten nojassa, ja ryösti m. m. Kajaanin kaupunkia
(ks. Sarkasota). Etelä-Suomeen venäläiset

sam. v. niinikään tekivät hyökkäyksen sekä

maitse että meritse, mutta palasivat takaisin.

Vasta 1713 alkoi Suomen valloitus. Kun ven. lai-

vasto tuli Helsinkiin, ei Kaarle Armfelt, joka

siellä oli 1,500 mielien kanssa vartioimassa maka-
siineja, katsonut voivansa sitä puolustaa, vaan
sytytti kaupungin palamaan ja lähti pois (toukok.

10 ja 11 p:n välisenä yönä); Lybecker, joka

armeioineen oli Uudellamaalla, ei uskaltanut ryh-

tyä vastarintaa tekemään, vaan kuljetti epäröi-

vänä joukkoa edestakaisin, ja vetäytyi sitten

Hämeeseen. Venäläiset saivat siten miltei ilman
vastarintaa Etelä-Suomen haltuunsa, marssivat

Turkuun (28 p. elok. 1713). Monien valitusten

johdosta Lybecker erotettiin ylipäällikkyydestä;

se annettiin nyt väliaikaisesti Kaarle Armfeltille,

joka Kostianvirran luona Pälkäneellä aikoi estää

venäläisten etenemistä, mutta kun he rakenta-

millaan lautoilla kulkien aikoivat kiertää hänen
joukkonsa, niin hän jätti asemansa, vetäytyen

lokak. Pohjanmaalle, jonne venäläiset ruhtinas

Mikael Uolitsynin johdolla tulivat v:n 1714

alussa; Napueu laistelussa (19 p. helmik. 1714)

Suomen joukko joutui tappiolle ja vetäytyi Länsi-

pohjaan. Ruotsin laivasto kärsi tappion Riilah-

den selällä lähellä Hankoniemeä (27 p. heinäk.

1714) ja Savonlinna valloitettiin 29 p. heinäk.

1714. Ainoastaan Kajaanin linna oli vielä val-

loittamatta; vasta 24 p. helmik. 1716 se antau-

tui, ja räjäytettiin ilmaan. Pieniä sissijoukkoja

rohkeine päällikköineen kuljeksi vieläkin Suo-

messa, mutta venäläiset sitä nyt hallitsivat

8 vuotta, jota aikaa sanotaan isoksi vihaksi
(ks. t.). Se loppui Uudenkaupungin rauhan-

tekoon, jossa Venäjä sai, paitsi Itämeren-maakun-
tia, kaakkoisosan Suomea, m. m. Viipurin, Käki-
salmen ja Sortavalan kaupungit; raja alkoi Viro-

lahden kirkon itäpuolelta, kulki sitten 5-15 virs-

tan päässä meren rannikolta lähelle Viipuria;

sieltä se meni Jääsken ja Kirvun kirkon etelä-

puolitse ent. Venäjän ja Ruotsin väliseen rajaan,

sitten tätä pitkin siihen paikkaan, missä Parik-

kalan, Kerimäen ja Kesälahden pitäjät yhtyvät,

ja lopuksi nyk. Kuopion ja Viipurin läänin rajaa

myöten koilliseen. — Venäjälle luovutettu osa

liitettiin erityisenä kuvernementtina Venäjän
keisarikuntaan; entistä lakia siellä kyllä vast-

edeskin noudatettiin ja luterilainen uskonto siellä

oli edelleen; alemmat virkamiehet olivat oman
maan miehiä, mutta ylemmät venäläisiä tai saksa-

laisia; suurin osa maata lahjoitettiin ven. her-

roille, jonka johdosta talonpoikien asema kävi

huonoksi.
Ruotsinvallan viimeinen aika

kansi (17 2 1-1 809).
lianhan palattua pakolaiset palasivat Ruotsista

ja vangiksi viedyt \ enäjältä, mutta asukasluku
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oli vähentynyt. Buuresti, n. 275,000 :een. Hallinto

järjestettiin entiselleen, mutta pohjoinen osa

Käkisalmen lääniä liitettiin nyt muun 5 en

viileyteen ja tuli kuulumaan Savon kanssa
Kyminka rtanon lääniin, jonka pääpaikkana oli

Lappeenranta; itäisen hiippakunnan piispan

istuin tuli Porvooseen, ja Viipurin tapulioikeu-

del anneltiin Haminalle. Maan tilaa tutkimaan
aseteltiin (1724) kaksi komissioina, jotka ottivat

selvää vallitsevista epäkohdista ja ehdottelivat

asukkaille veronvapautuksia, joita liallitus myön-

sikin. Valtiopäivillä oli Suomen edustajien luku-

määrä pieni — aatelittomissa säädyissä n. '/s koko
lukumäärästä — , mutta lie koettivat ajaa maansa
etuja tekemällä anomuksia taloudellisten olojen

ja myöskin suomen kielen aseman parantamiseksi,

--illä virkamiehet ja säätyhenkilöt olivat paon
aikana suuresti ruotsalaistuneet, jonka vuoksi

kansan oli vaikea tulla toimeen heidän kanssaan.

Joitakuita myönnytyksiä tässä kohden tehtiin-

kin; niinpä asetettiin erityinen kielenkääntäjä

(1735), ja 1734 hyväksytty uusi valtakunnan laki

käännettiin suomeksi. Suomi ei kuitenkaan
ehtinyt suuresti toipua; ja pian hattnhalli-

tuksen aloittama sota syttyi Venäjän kanssa
(1741-43). Sotaa käytiin kurjasti Ruotsin puo-

lelta; varustukset olivat puutteellisia ja kuri

huono. Lappeenrannan taistelussa (24 p. elok.

1741) kenraalimajuri K. II. VVraugel joutui jouk-

koineen tappiolle sekä itse vangiksi, ja kun sit-

ten ylipäällikkö Ch. E. Le\venhaupt saapui

armeiaau, lähti hän Pietaria kohden, mutta kes-

keytti matkansa, suostuen Venäjän valtaistuimelle

vastikiiän päässeen keisarinna Elisabetin tarjoo-

maan välirauhaan, joka kuitenkin taas pian ilmoi-

tettiin Venäjän puolelta loppuneeksi. Venäjän
keisarinna lähetti Suomeen levitettäväksi 18 p.

maalisk. 1742 päivätyn manifestin, jossa suoma-
laisia kehotettiin luopumaan Ruotsin yhteydestä

ja muodostamaan oman, Venäjän suojeluksen

alla olevan valtion. Itsenäisyysasiasta ei kuiten-

kaan puhuttu enää mitään sen jälkeen kuin Suomi,
jonne venäläinen joukko de Laey'n ja Keithin
johdolla hyökkäsi kesäkuussa, oli joutunut Hel-

singin luona tapahtuneen armeian antautumisen
kautta (24 p. elok. 1742) Venäjän valtaan. Sil-

loin alkoi n. s. pikku viha (ks. t.), joka päät-

tyi Turun rauhaan (7 p. elok. 1743) ; siinä Ruotsi
sai suurimman osan Suomea takaisin, mutta Ve-
näjälle lohkaistiin kappale Kymijokeen asti;

Haminan, Lappeenrannan ja Savonlinnan kau-

pungitkin tulivat siten kuulumaan Venäjän Suo-
meen. Onnettoman sodan jälkeen hattuhallitus

rupesi kiinnittämään suurempaa huomiota Suo-
men asioihin; verovapauksia myönnettiin nyt-

kin kansalle, valtiopäivillä asetettiin erityisiä

valiokuntia Suomen asioita huolehtimaan, ja

useita parannusuudistuksia pantiin ainakin
alulle; tärkeimpiä oli isojako, jolla tahdottiin

parantaa maanviljelystä; liikkeen edistämiseksi

suunniteltiin kulkureittejä vesistöjä pitkin; laina-

makasiineja perustettiin; perunoita ai jettiin

tähän aikaan viljellä. Ylimalkaan harrastettiin

taloudellisen elämän kehittämistä, ja sitä koetet-

tiin tieteenkin avulla edistää; useimmat yliopis-

ton opettajat, kuten Pietari Kalm, Pietari Adrian
Gadd, J. Brovallius ja K. F. Mennander, harras-

tivat luonnontieteitä ja taloutta, pitäen silmällä

etupäässä käytännöllistä hyötyä; 1747 perustettiin

Turun yliopistoon taloustieteen professorinvirka-

kin. Kutiset ahtaat kauppa -äännöksetkin muu-
tettiin vapaudenajan lopulla lievemmiksi ja kau-
punkien, varsinkin l'oh janlahdcn rannikolla ole-

vien, kauppaoikeuksia laajennettiin, etupäässä

Anit i Chydeniuksen (ks. t. ja Pohjanlah-
den k a u p p a p a k k o) vaikutuksesta 1765-66:

n

valtiopäivillä. Suomen puolustukseksi taas aljet-

tiiii 1 74!i Viaporin linnoituksia rakentaa Augus-
tin Ehrensvärdin johdolla,

Kustaa III : n aikana (1771-92) jatkettiin

uudistuksia samaan suuntaan kuin hattuhalli-

tuksen aikana. V. 1775 annetussa isojakoasetuk-

sessa . määrättiin, että kun talot olivat saaneet

manttaalinsa mukaan pelto-, laidun- ja niitty-

maita sekä metsää, oli ylijäämä otettava kruu-
nulle ja annettava uutisasukkaille viljeltäväksi.

Viinanpoltto otettiin valtiolle (1775) ja viina

polttimoita perustettiin eri osiin maata; tarkoi-

tus oli siten saada varoja valtiolle sekä ehkäi-tä

viinan nautintoa; mutta se herätti talonpojissa

yleistä tyytymättömyyttä, varsinkin kun juop-

pous lisääntyi. Suomi jaettiin 6 lääniin entisten

4:n asemesta; uusi hovioikeus perustettiin Vaa-

saan 1775 (vihittiin 1776), ja laamannikuntain
luku lisättiin 5:ksi; uusia kaupunkeja. Tampere
(1779), Kuopio (1782) ja Kaskinen (1785) perus

tettiin, ja muutamia etuoikeuksia annettiin Hei-

nolalle. Sotalaitosta kehitettiin siten, että vara-

väkeä asetettiin entisen miehistön lisäksi. Eversti

Yrjö Maunu Sprengtporten (ks. t.) harjoitti

Savon brigadin mallijoukoksi ja perusti virka-

taloonsa Brahelinnaan jonkinlaisen sotakoulun,

joka 1781 siirrettiin Haapaniemen kruununkarta-
noon Rantasalmelle. Sprengtporten muutti kui-

tenkin 1786 Venäjälle ajaakseen siellä Suomen
itsenäisyyttä, jota hän jo täällä ollessaan oli

suunnitellut muutamien muiden aatelismiesten.

J. A. Jägerhornin, Klickin, de Geerin y. m.

kanssa (vrt. Itsenäisyysmiehet). Kun
Kustaa III, ottaen aiheeksi muutaman vähäpätöi-

sen Savossa sattuneen rajametelin, aloitti so-

dan Venäjää vastaan (1788-90) haihduttaakseen
monella taholla ilmennyttä tyytymättömyyttä,

tuli itsenäisyystuuma julkisuuteen. Sodan alet-

tua kuningas aikoi sekä meritse että maitse hyö-

kätä Pietaria vastaan, mutta kun meritaistelu

Suursaaren luona (17 p. heinäk. 1788) jäi ratkai

semattomaksi, niin kuninkaan veljen SödTinan-
laudin herttuan Kaarlen johdolla oleva laivasto

peräytyi Viaporiin; kuninkaan johdossa oleva maa-
armeia taas yritti valloittaa Haminaa, mutta ei

sekään onnistunut. Sillävälin upseerit olivat alka-

neet vehkeillä; seitsemän upseeria laati Liikalassa

kirjeen Venäjän keisarinnalle vietäväksi (ks.

Liikalan kirje), ja vähää myöhemmin syn-

tyi Anjalan liitto (ks. t.). Kuningas jou-

tui tukalaan asemaan; mutta kun Tanska oli

julistanut sodan, sai hän tilaisuuden lähteä Ruot-

siin, jossa pani toimeen uuden vallankumouksen
1789. Anjalan miesten menettelyä ei maassa
hyväksytty, ja kuningas saattoi seur. vuosina

jatkaa sotaa, jota käytiin sekä maalla että

merellä. Savoon hyökänneet venäläiset voitti

eversti Kurt von Stedingk Porrassalmella (13 p.

kesäk. 1789) ja Parkumäellä (21 p. heinäk. 1789),

kuningas sai Kymijoen seuduilla voiton Utin
kankaalla (28 p. kesäk. 1789), josta ei kuitenkaan
koitunut erikoista etua; laivasto sitävastoin kärsi
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tappion Ruotsinsalmessa (24 p. elok. 1789). I

Seur. v. 1790 taisteltiin niinikään Savon puolella,
|

m. m. Purtakoskella ja Kärnäkoskella ; laivastolla

kuningas aikoi hyökätä Viipuria vastaan, mutta
joutui saarroksiin Viipurin lahdella, ja ainoas-

rohkealla hyökkäyksellä ^.Viipurin kujan-

juoksu") hiin pelastui (3 p. heinäk.). Ruotsin-

salmessa hän kuitenkin pian sai suuren voiton

(9 p. heinäk.). ja senjälkeen tehtiin Värälässä

rauha (14 p. elok. 1790), jossa rajat pysytettiin

ani isellään.

Kustaa IV Aadolfin hallituksen aikui-

sista (1792-1809) toimenpiteistä on tärkeimpiä

Suomen talousseuran perustaminen (1797), jonka

tehtävänä oli maanviljelyksen >ekii muiden elin-

keinojen edistäminen; sen toimesta perustettiin

ensimäinen pankki; uusi yliopistorakennus pan-

tiin myös alulle hänen aikanaan.
Kirjalliset ja tieteelliset harrastukset olivat

tählin aikaan virkeät, ja niiden etevimniät edus-

tajat olivat H. G. P o r t h a n. M. Calonius. F. M.
Franzen. M. Chorams ja J. Tengström; Aurora-
seuran toimesta alettiin toimittaa ensimäistä

sanomalehteä 1771 (..Tidniugar utgifna af ett

sällskap i Abo"), ja yrittipä Mynämäen kirkko-

herra Antti Lizelius julkaista suomeksikin
sanomalehteä ..Suomenkieliset Tieto-sanomat"
1 7 7 -">

. mutta jo seur. v. se lakkasi ilmestymästä.

Kustaa IV Aadolf oli Ruotsin kuninkaista vii-

meinen Suomen hallitsija. Hän vastusti itsepin-

taisesti Napoleonia, kieltäytyen noudattamasta
munnerm.iansulkemussääntbä, ja senjohdosta

Napoleon Venäjän keisarin Aleksanteri I:n kanssa
teki sopimuksen, jonka mukaan Aleksanterin tuli

pakottaa hänet siihen sekä saada siitä palkin-

noksi Suomi, joka hänen tuli valloittaa. Kun
Ruotsin kuningas ei huolinut Aleksanterinkaan
kehoituksista, alkoi Suomen sota 18 8-0 9.

Helmik. 21 p. 180S marssi osa rajan toiselle puo-

lelle koottuja venäläisiä joukkoja, joita kaikkiaan
oli 24,000 miestä, kreivi Buxhoevdeuin johdolla

Kymijoen yli. Varustukset olivat täällä nytkin
huonot; Ruotsista ei väkeä riittänyt; Suomen
oma sotaväki, yhteensä n. 20,000 miestä, oli

osaksi Viaporissa — 6,750 miestä — , Svart-

holmassa 700. ja pieniä joukko-osastoja Hanko-
niemellä ja Karjalassa; loput oli jaettuna kah-
teen armeiaosastoon. joista toinen oli Etelä-

Suomessa, väliaikaisen ylipäällikön Klerekerin,
toinen Savossa J. A. Cronstedtin komennossa.
Venäläisten sotasuunnitelman mukaan oli kol-

melta taholta hyökättävä; yhden armeian tuli

valloittaa Svartlmlma ja Viapori, toisen karkoit-

laa etelässä oleva puolustusarmeia ja kolmannen
Savon kautta kulkea Oulun seuduille, jossa mui-
denkin armeiaosastojen piti yhtyä. Etelässä oleva

Suomen armeia, joka venäläisten hyökätessä ei

ollut ehtinyt kuin osaksi kokoontua, vetäytyi,
ryhtyen kuitenkin pikku kahakoihin, Hämeen-
linnan seuduille jossa Klercker aikoi ryhtyä tais-

teluun; mutta kuninkaan määräämä ylipäällikkö
Klingspor saapui silloin ja otti komennon (2 p.

maalisk.); ohjeisiinsa vedoten hän peräytyi yhtä-
mittaa Ponjanmaalle asti, jonne myöskin Savon
joukko tuli. Siikajoella tapahtui käänne, kun
Klingsporin ajutantti Adlercreutz voitti venäliii

sen joukon (18 p. huhtik.), sillä silloin alkoi-
vat venäläiset peräytyä: Revonlahdella saatiin
toinen voitto (27 p. huhtik.), ja Savon joukon

uusi päällikkö Sandels voitti Pulkkilassa (2 p.

toukok.), ottaen senjälkeen haltuunsa melkein koki,

Ruotsin Savon. Ylivoiman tieltä hän peräytyi

kuitenkin Toivalau salmen taakse puolustu-

asemaan. Koko Etelä-Suomi oli sillävälin joutu-

nut venäläisten valtaan; Svartholma antautui

18 p. maalisk., Hankoniemellä olevat varustukset
joutuivat venäläisten haltuun 21 p. maalisk., ja

Turkuun he marssivat 22 p. maalisk.; Viaporia,

jonka komentajana oli Kaarle Olavi Cronstedt.

oli niinikään alettu piirittää kenraali van Suchte-

leuin johdolla, joka sai Cronstedtin (6 p. huhtik.)

tekemään sellaisen sopimuksen, että hän jättäisi

linnoituksen, ellei apua tulisi Ruotsista toukok.

iiiksi päiväksi. Tämän johdosta se antautui 4-6 p.

toukok. Keväällä ja kesällä 1808 Suomen pää-

armeia kulki eteläänpäin, venäläisten peräytyessä,

joista se sai voittoja Uudessa Kaarlepyyssä (24 p.

kesäk.), sittemmin Lapualla (14 p. heinäk.), Kau-
havalla (10 p. elok.) ja Alavudella (17 p. elok.).

Pohjanmaa ja Pohjois-Häme joutui näin Suomen
joukon haltuun. Mutta kesän loppupuolella tällä

taholla toimivat venäläiset saivat uusia joukkoja
si-kä uuden päällikön, kreivi Kamenskijn, ja sil-

loin täytyi Suomen joukkojen ruveta jälleen

peräytymään, jolloin taisteltiin Karstulassa (21 p.

elok.), Ruonalla (1 p. syysk.) ja Juuttaalla (13 p.

syysk.) ; vihdoin oli ratkaiseva tappelu Oravai-
sissa (14 p. syysk.), jossa Adlercreutz 4,000-

miehisellä joukolla koetti hyvästä asemasta torjua

venäläisten 8,000-miehisen joukon hyökkäykset.
Hän joutui kuitenkin tappiolle ja peräytyi poh-

joiseen päin. Aselepo tehtiin Lohtajalla (29 p.

syysk.), mutta lokak. lopulla alkoivat taas sota-

toimet, ja Suomen armeian täytyi kulkea jälleen

yhä pohjoiseen päin ; sinne saapui myöskin San-
dels, saatuaan kuitenkin voiton sitä ennen Koljon-

virran taistelussa (27 p. lokak.). Marraskuun
19 p. tekivät Adlercreutz ja Kamenskij aselepo-

sopimuksen, jonka mukaan Suomen armeian tuli

vetäytyä Kemijoen toiselle puolelle. Kun venä-
läiset talven kuluessa tekivät kolmelta taholta

retkiä Ruotsin puolelle — Ahvenanmeren ja

Merenkurkun yli sekä Tornion kautta — , antau-

tui se Seivissä (25 p. maalisk. 1809) ; suoma-
laiset sotamiehet saivat palata kotiseuduillensa

luovutettuaan ensin aseensa. Venäjän joukot teki-

vät vieläkin retkiä Länsi-Pohjaan, jossa oli useita

taisteluita, kunnes valtioiden kesken tehtiin

rauha Haminassa (17 p. syysk. 1809);
siinä Ruotsi luovutti Venäjälle Suomen ja Ahve-
nanmaan; Tornion- ja Muonionjoet määrättiin
rajaksi.

Suomi Venäjän yhteydessä v:sta
1809 alkaen. Sodan vielä kestäessä kävi
selväksi, ettei Suomea enää luovutettaisi takaisin

Ruotsille, ja senvuoksi virkamiehet jäivät ase

milleen sekä alistuivat uuden esivallan alle.

eivätkä asukkaatkaan paenneet, niinkuin edellis-

ten sotien aikana. Venäläiset koettivat niinikään

suopealla menettelyllä voittaa kansan suosiota;

väkivaltaisuuksia kiellettiin harjoittamasta, ja

sotaväen tuottamista vahingoista luvattiin kor-

vausta; ainoastaan silloin kuin kansa ryhtyi sota-

toimiin, käytettiin ankaruutta; esim. Vaasan
kaupunki poltettiin, kun sen asukkaiden epäiltiin

avustaneen Ruotsista meren poikki saapunutta
joukkoa. Entisiäkin oloja helpotettiin: esim.

pikkutulli ja aksiisi poistettiin, verorästit annet-
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1 iiii anteeksi, jotapaitsi viljaa j; laa toimi-

tettiin määrähinnasta myytäväksi, Mutta iitä,

millaiseksi Suomen vastainen a-ema |är |esl että i-

sun. uitiin \eni|illi aluksi cpanivilli kannalla:

odan alkaessa maahan lähetetyssä manifestissa

kehotettiin maan asukkaita valitsemaan edusta-

jia Turkuun, mutta maalisk. 28 p. ja kesäk. 17 p.

annetuissa julistuskirjoissa sanoo Aleksan-
teri | ikuisiksi ajoiksi liittäneensä Suomen
Venäjän keisarikuntaan. Aleksanterin vapaa-

mielinen katsantokanta ja hänen valtiosihtee

rinsä Mihail Speranskijn vaikutus antoivat kui-

tenkin ennen pitkää asialle toisen käänteen,

mik i näyttäytyi sun i. et t i ke- ik. 1808 kiske-
tään kaikista säädyistä valitsemaan edustajia,

jotka Pietarissa saisivat esittää maan tarpeita ja

toivomuksia. Kun tämä n. s. Suomen d e p u-

t ats ioni (ks. t.) oli toimittanut tehtävänsä

Pietarissa, antoi Aleksanteri I helmik. 1 p. valtio-

päiväkutsumuksen, jonka nojalla Suomen säädyt
kokoontuivat Porvooseen 22 p. maalisk. 1809 (ks.

Porvoon valtiopäivät). Näillä valtio

päivillä laskettiin pohja Suomen seuraavalle

kehitykselle: korkeimmaksi virkakunnaksi asetet-

tiin liallituskonselji, joka '21 p. helmik. 1816

annetun asetuksen määräyksellä sai Keisarillisen

Suomen Senaatin nimen
;

korkeimman vallan

edustajaksi oli jo joulukuussa 1S08 tänne ase-

tettu kenraalikuvernööri, joksi ensin nimitettiin

V. M. Sprengtporten, mutta jo sam. v. hän
sai eron. Suomen asioita keisarille esittämään,

jota lointa. ensin oli hoitanut M. Speranskij,
asetettiin 1811 valtiosihteeri i\;sta 1834 häntä
nimitetään ministerivaltiosihteeriksi) ja siksi

nimitettiin vapaaherra Robert Henrik
Rehbinder (ks. t.). Lisäksi asetettiin 1811
Suomen asiain komitea valmistamaan Suomesta
tulleita asioita, ja sen ensimäisenä esimiehenä
toimi v:een 1814 Kustaa Mauri Armfelt
(ks. t.). Ylimmäksi lainvalvojaksi asetettiin pro-

kuraattori, joksi nimitettiin Matias Calonius
(ks. t.). Suomen muuttunut, asema teki tarpeel-

liseksi keskusvirastojen perustamisen, joista 1811

perustetut lääkintäkollegi, postihallitus, yleisten

rakennusten ylihallitus olivat ensimäisiä. V a n h a

Suomi. s. o. ennen v. 1809 Venäjään yhdis-

tetty osa Suomea, jossa sekä taloudellinen että

henkinen elämä olivat yhä enemmän rappeutu-
neet etenkin lahjoitusmaajärjestelmän vaikutuk-
sesta, yhdistettiin muuhun Suomeen 23 p. jouluk.

1811 annetun asetuksen määräyksellä, ja järjes-

tämiskomitea asetettiin tekemään ehdotuksia,

miten yhdistäminen pantaisiin toimeen. V. 1812

määrättiin Helsinki Suomen tulevaksi pääkau-
pungiksi; 1817 annettiin käsky keskusvirastojen
muuttamisesta sinne, ja 1819 senaatti alkoi siellä

toimintansa. Hallituksensa loppuaikoina Alek-

santeri I kallistui Euroopassa silloin yleensä
vallitseviin taantumuksellisiin mielipiteisiin eikä

hän enää kutsunut valtiopäiviäkään kokoon,
vaikka hän pari kertaa näkyy sitä ajatelleen.

Nikolai I:n aikana (1825-55) taantumus-
suunta esiintyi vielä jyrkempänä; säätyjä ei kut-

suttu kertaakaan kokoon, mutta maan perustus

lakeja, jotka Nikolai I valtaistuimelle noustes-

saan oli vahvistanut, hän ei kuitenkaan tahtonut

loukata. Painotuotteita tuli valvomaan sensuuri-

komitea 1829, ja sensoreita asetettiin muutamiin
kaupunkeihin; 1850 annetussa asetuksessa kiel-

lettiin -uomen kielellä painaltamasta muuta kuin
uskonnollista ja taloutta käsittelevää kirjalli-

unti.i. Kenraalikuvernöörinä oli ensin kenraali

A rs e n i j
'/. a k r e vsk i j m B23 • 1 1

. joka tali-

ini johtaa maan a-ioit.i lumienpa mukaan \en.

malliin, ja hänen jälkeensä ruhtinas Aleksan-
der Mensikov ils:il 55); mutta kun hän
oh keli Pietarissa, asetettiin Suomeen sijaisia

lAmatus The leff, 1833 17; Platon Eokassovskij,
1848-54; Fredrik Wilhelm Rembert von Berg,

1 s."> I 55
i ; Suonien asiain komitea lakkautettiin

1826 (asetettiin uudelleen 1857); ministerivaltio-

sihteerinä toimi kuolemaansa asti (1841) kreivi

Rehbinder, jonka seuraajaksi nimitettiin kreivi

Aleksander Armfelt (1841-76). Useita

uudistuksia saatiin kuitenkin tällä aikakaudella

toimeen, etenkin taloudellisella alalla; senaattori

Lars Gabriel von Haartmanin toimesta poistet-

tiin liikkeessä tähän asti ollut Ruotsin seteliraha

ja hopearupla määrättiin (1840) ainoaksi lailli-

seksi rahaksi (ks. Raharealisatsioni);
veroparselien lukua vähennettiin, joten veron

kanto saatiin yksinkertaisemmaksi; Saimaan
kanava (ks. t.) rakennettiin (1845-56) yhdistä-

mään Savon vesistöjä mereen; maanviljelyksen
edistämiseksi perustettiin Mustialan maanviljelys-

opisto (1837), joka 1840 alkoi toimintansa; teol-

lisuuskouluja perustettiin Helsinkiin, Turkuun ja

Vaasaan (1847 ja 1848) ;
kaupuncinoikeudet an-

nettiin .Jyväskylälle (1837), Mikkelille (1838),

Heinolalle' (183*9) ja Joensuulle (1848). Uusi
läänijako pantiin toimeen (1831), jonka mukaan
läänejä tuli olemaan 8. Kun suuri tulipalo oli

hävittänyt Turkua 1827, siirrettiin yliopisto Hel-

sinkiin 1828; uusi kouluasetus ilmestyi 1*4:!;

1S39 perustettiin Viipurin hovioikeus, ja 1850

muodostettiin uusi hiippakunta, jonka pääpaikka
oli Kuopio. Uskonnolliseen elämään tuotti

vireyttä heränneisyysliike (ks. Heränne i-

s yy s )> ja kansallinen herätys elpyi voimak-
kaaksi, mikä näyttäytyi varsinkin kirjallisuu-

dessa; 1831 perustettiin Suomalaisen kirjallisuu-

den seura (ks. t.) : Elias Lönnrot julkaisi Suomen
kansan runoaarteita, J. V. Snellman alkoi kirjal-

lisen toimintansa, J. L. Runeberg isänmaallisen

runotuotantonsa, M. A. Castren nerokkaat kieli-

tutkimuksensa j. n. e. Mutta v. 1S53 syntyneen
itämaisen sodan johdosta joutui Suomikin kär-

simään (ks. Itämainen sota). Sodan kes-

täessä Nikolai I kuoli (2 p. maalisk. 18551, ja

hänen seuraajansa Aleksanteri II :n (1855-

81) aikana jatkui sitä vielä; Suomen vesillä kier-

teli vihollisvaltojen laivoja, pommittaen Viaporia-

kin elok. 9-11 p. Itämaisessa sodassa oli mukana
suomalaistakin väkeä, sillä paitsi ennen sodan

alkamista täällä olevia värvättyjä joukkoja —
henkivartiaväen suom. tarkk'ampujapntaljoona,

meriväkiosasto ja krenatieerirykmentti, joissa

kussakin oli 1,000 miestä — asetettiin v:sta 1810

hajalleen laskettu ruotujakoinen väkikin osaksi

kuntoon, joten miesten luku oli sodan lopussa n.

6.000 jaettuina 9 pataljoonaan. Kun Pariisin

rauha (maalisk. 30 p. 1856) oli tehty, seurasi vil-

kas sisäisten uudistusten aika. Kenraalikuver-

nööriksi nimitettiin vakinaisesti kreivi Berg
(1855-61), joka harrasti maan vaurastumista,
vaikka sen piti tapahtua vain hallituksen kautta.

Helsingin-Hämeenlinnan välille rakennettiin rau-

tatie (1858-62); kansakoululaitos pantiin alulle,
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ja Jyväskylään perustettiin ensimäinen kansa
kouluopettajaseminaari (1803); 1S58 siellä oli

avattu ensimäinen suomenkielinen alkeisopisto.

Käydessään Suomessa Aleksanteri II allekirjoitti

[30 p. heinäk. 1863) J. V. Snellmanin esittämän

suomen kielen asetuksen iks. Kieli mani-
festi). Suurenmoisempi edistys alkoi kuitenkin

vasta senjälkeen kuin valtiopäiviä alettiin taas

kutsua kokoon. Aluksi arvelivat jotkut Suomen-
kin johtomiehet, etupäässä senaattori F. Langen-
skiölil, voitavan tulla toimeen kutsumalla kokoon
vain säätyjen valiokunta, ja 10 ]>. huhtik. 1861

julkaistussa manifestissa käskettiin valitsemaan

12 miestä kustakin säädystä hallituksen kanssa

neuvottelemaan maan asioista. Mutta kun täl-

lainen toimenpide herätti arveluita ja tyytymät-

tömyyttä kaikkialla, niin tämä n. s. Tammikuun
valiokunta Iks. t.), joka kokoontui tammikuussa
1862, sai tehtäväkseen vain valmistaa ne asiat,

jotka kokooukutsuttavilla valtiopäivillä esitet-

täisiin. Nämä kokoontuivat 15 p. syysk. 1863, ol-

len koossa 15 p:ään huhtik. 1S64; avauspuhees-

saan hallitsija, joka itse oli saapunut Helsin-

kiin, lausui aikovansa kutsua säädyt jälleen

kokoon kolmen vuoden perästä, mikä tapahtuikin.

Vv. 1863-64 valtiopäivillä m. m. hyväksyttiin

laki kunnallishallitusta varten maalla, joka 1865

vahvistettiin; viinanpoltto otettiin valtiolle, jota

koskeva laki ilmestyi 1866; kansakoululaitok-

selle myönnettiin varoja, ja painovapauslaki

laadittiin (asetus 18 piitä heinäk. 1865). Ennen
seuraavien valtiopäivien kokoonkutsumista saatiin

J. V. Snellmanin toimesta, joka silloin oli

senaatin raha-asiain toimituskunnan päällikkönä,

jo hänen edeltäjänsä F. Langenskiöldin alulle

panema rahamuutos aikaan 1865. V:n 1867 val-

tiopäivillä hyväksyttiin uusi valtiopäiväjärjes-

tys, joka sai hallitsijan vahvistuksen 1869; sen

mukaan säätylaitos jäi entiselleen, mutta aatelis-

aäädyn luokkajako poistettiin, vaalioikeutta sekä

vaalikelpoisuutta laajennettiin muissa säädyissä

ja valtiopäivien kokoontuminen säädettiin määrä-
aikaiseksi (joka 5 :s vuosi); hallituksen 1864

asettaman perustuslakikomitean valmistama uusi

hallitusmuotoehdotus sitävastoin jätettiiin sik-

seen. Uusi kirkkolaki vahvistettiin 9 p. jouluk.

1868 ja julkaistiin 6 p. jouluk 1869; sen mukaan
yleisessä kirkolliskokouksessa tuli käsitellä Suo-
men kirkon asioita, ja samalla kirkon yhteydestä
erotettiin koululaitos, jota johtamaan ja valvo-

maan asetettiin koulutoimen ylihallitus (1869);

Vanhan Suomen lahjoitusmaat, joilla talonpojat

lenaatin 1S26 tekemällä päätöksellä olivat joutu-

neet vain vuokramiehiksi, päätettiin hallituksen
välityksellä lunastaa (ks. Lahjoitusmaat).
1860-luvulla maatamme kohdanneet monet kato-
vuodet tuottivat paljon vaurioita; 1862 ja 1865
oli katoja, mutta kovin oli 1867. Suomen väki-

luku väheni v:sta 1866 v:een 1868 109,000:11a

hengellä. Hallitus ja yksityiset koettivat kaikin
keinoin lievittää puutetta, ja ulkomailtakin saa-
tiin avustuksia. Varsinkin J. V. Snellman senaa-
tin raha-asiain toimituskunnan päällikkönä
toimi tarmokkaasti tähän aikaan m. m. hankki-
malla lainan Rotschildin kauppahuoneelta; mutta
hiin sai pian eron senaatista (1868) jouduttuaan
erimielisyyteen muutamien virkakumppaniensa
ja myöskin kenraalikuvernööri N. A d 1 e r b e r-

gin (1866-81) kanssa. V:n 1872 valtiopäivillä

hyväksyivät säädyt hallituksen kunnallishallituk-

sen järjestämistä kaupungeissa koskevan laki-

esityksen, joka jouluk. 8 p. 1873 vahvistettiin ja

astui voimaan lammik. 1 p. 1875. Seuraavien
1S77-78 valtiopäivien päätöksistä oli tärkein ase-

velvollisuuslaki (ks. Asevelvollisuus),
jonka johdosta entinen ruotujakolaitos kokonaan
loppui; täydellinen elinkeinovapaus saatettiin voi-

maan asetuksella 31 p:ltä maalisk. 1879, ja raha
laitos muutettiin kultakannalle (asetus 9 piitä

elok. 1877i. Valtiopäivillä samoinkuin muuten-
kin maassa oli kielikysymys käynyt yhä kireäm-

mäksi ja saanut aikaan jyrkän puolueryhmityk-
sen ; ruotsinmieliset (ks. Ruotsalainen puo-
lue), jotka olivat enemmistönä aatelis- ja por-

varissäädyssä, tahtoivat pysyttää ruotsin kielen

entisessä valta-asemassaan, mutta suomenmieli-
set (ks. Suomalainen puolue), jotka oli-

vat enemmistönä pappis- ja talonpoikaissäädyissä
ja joiden johtomiehenä oli Yrjö Koskinen, vaa-

tivat suom. kouluja ja suomen kielen virallista

tasa-arvoisuutta ruotsin kielen rinnalla; näiden
välillä yritettiin L. Meclielinin johdolla muodos-
taa n. s. liberaalinen puolue (ks. t.), joka joulu-

kuussa 1880 julkaisi ohjelmansa; mutta se ei

saanut laajempaa kannatusta, ja pian useimmat
sen jäsenistä liittyivät ruotsinmielisiin eli „vii-

kinkeihin". Kun Aleksanteri II auttaakseen Bal-

kanin kristityitä kansoja Turkkia vastaan ryh-

tyi sotaan (1877-78), oli Suomen silloinen ainoa
sotajoukko, Suomen kaartikin, siellä taistele-

massa.
Aleksanteri III.-n (1881-94) noustua

valtaistuimelle tapahtui Suomen hallitusmiehissä

useita muutoksia; kenraalikuvernööriksi nimitet-

tiin Adlerbergin sijaan kenraali, kreivi Fedor
L o gg i n o w i t s Heiden (1881-97), ministeri-

valtiosihteeriksi vapaaherra C. K. E. Stjern-

wall-Walleenin sijaan vapaaherra Teodor Bruun
(1881-88) ja senaattiin kutsuttiin 1882 Yrjö
Koskinen sekä L. Mecheliu. Suomen kielen

parempaan asemaan saattamiseksi annettiin uusia

asetuksia 9 p. toukok. 1881 ja 29 p. jouluk. 1883

sekä 18 p. maalisk. 1886; useita suomenkielisiä

oppilaitoksia, jotka oli perustettu yksityisten toi-

mesta, otettiin valtion huostaan. Valtiopäivien

toiminta kehittyi entisestään siten, että niiden

väliaikaa lyhennettiin 5:stä 3:een v:een, jonka
johdosta niitä pidettiin 1882, 1885, 1888, 1891 ja

1894; 1885 ne saivat myöskin oikeuden tehdä
lakiehdotuksia. Säätyjen päätöksen mukaisesti

hyväksyi hallitus eriuskolaislain (16 p. marrask.
18891, jossa säädetään, että 21-vuotiaat henkilöt

saavat erota valtiokirkosta ja liittyä johonkin
muuhun protestanttiseen kirkkokuntaan; 1888

valtiopäivillä suostuttiin rakuunaryknientin aset-

tamiseen entisten tarkk'ampujapatalJoonien li-

säksi; Suomen sotaväen rauhanaikainen luku-

määrä säädettiin 5,600 mieheksi. Liikeyhteyden
edistämiseksi rakennettiin useita uusia rauta-

teitä, ja 1884 asetettiin arkeologinen komissioni

muinaisjäännöksiä valvomaan. Uutta rikoslakia oli

jo kauan valmisteltu, ja 1888 valtiopäivillä se

hyväksyttiin, jonka jälkeen se joulukuussa 1889

julkaistiin käytäntöön pantavaksi; mutta ven.

taholta tehtyjen huomautusten johdosta, siinä kun
oli Venäjän oikeusjärjestyksen kanssa ristiriitai-

sia kohtia, se jätettiin muutamien ven. ja suom.

i

miehistä asetetun komitean tarkastettavaksi, ja
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kun säädyt 1 s;n ja 1894 valtiopäivillä olivat

6UOStuneet muutamiin muutoksiin, vahvisti kei-

sari sen uudelleen (21 p. Iiuhtik. 1S94). Tämä
seikka osoitti, että maamme oloja ja laitoksia

tahdottiin ruveta muodostelemaan enemmän Venä-

jän olojen ja laitosten mukaisiksi samalla kuin

sen oikeuksia ja valtio-oikeudellista asemaa ruvel

tiin arvostelemaan ja järkyttämään. Issn luvulla

olivat muutamat ven. sanomalehdet ruvenneet
kirjoittamaan Suomen oikeuksia vastaan, ja 1889

K. Ordin julkaisi ..Suomen valloitus" nimisen

historiallisen teoksen, jossa hän tutkijan kannalta
koetti ajaa samaa katsantotapaa, Suomalaiset

tiedemiehet (J, K. Danielson, ii. F. Ilermansou
ja L. Meclielin) osoittivat kyllä nämä väitteet

perättömiksi; mutta Venäjällä ne vaikuttivat

yleiseen mielipiteeseen ja vähitellen hallitus-

miehiinkin. V. 1S91 asetettiin erityinen komitea
perustuslakien kodifioimista varten, jonka esimie-

heksi määrättiin niinisten Bunge; jo edelliseni! v.

oli asetettu 3 eri komi, ionia ven. ja suom. mie-

histä, joiden kenraalikuvernööri Heidenin esimi"

hyydellä tuli valmistaa ehdotus Suomen posti-,

tulli- ja rahalaitoksen yhdenmukaist uttaniiseksi

keisarikunnan laitosten kanssa. Tuloksena oli.

ett il Suonien postilaitoksen johto (1890) alistet-

tiin sisäasiainministerin sekä posti- ja telegrafi-

ylihallituksen alle. Käniä toimenpiteet saivat

aikaan maassa levottoman mielialan, mikä näyt-

täytyi 1891 ja 1894 valtiopäivillä. Aleksanteri lii

lausui sen johdosta 28 p. helmi k. 1891 päivätyssä
reskriptissä, että hän muuttamatta pitäisi voi-

massa Venäjän hallitsijoiden vahvistamat oikeu-

det ja privilegit; kodifioimishanke myöskin rau-

kesi, eikä muutoksia pantu enää toimeen hänen
hallituskautenaan. Nikolai II:n (v:sta 1894)

ensimäiset hallitusvuodet kuluivat niinikään rau-

hallisesti; mutta 1898 venäläistyttämistoimen-

piteet uudestaan alkoivat, saaden pian jyrkän luon-

teen. Ministeri-valtiosihteerin C. W. v. Daehn,
joka J. K. Ehrnroothin jälkeen oli ollut tässä

virassa (1891-98) ja pontevasti esiintynyt Suo-
nien oikeuksien puolesta, erosi kesäkuussa, eikä

virkaan nimitetty toista vakinaista, vaan minis-

teri-valtiosihteerin apulainen V. N. Procopfi hoiti

sitä. F. Heiden oli jo tammik. 1897 eronnut
kenraalikuvernöörin toimesta, ja paikka oli

avoinna syksyyn 1898 asti, jolloin kenraaliluut-

nantti N. Bobrikov (ks. t.) siihen nimitet-

tiin. Heinäk. 19 p. sam. v. annetussa keis. käsky-
kirjeessä kutsuttiin ylimääräiset valtiopäivät

seur. v:n tammikuussa kokoon muodostaakseen
Suomen asevelvollisuuslain keisarikunnassa val-

litsevien perusaatteiden mukaiseksi, ja kun ne
olivat, kokoontuneet 19 p. tammik. 1899, jätet-

tiin niiden tarkastettavaksi ja lausunnon anta-

mista varten neljästä ven. ja kahdesta suom.
jäsenestä muodostetun komitean laatimat kaksi

ehdotusta, joiden mukaan Venäjän sotaministeri

tulisi määräämään vuosittain palvelukseen kut-

suttavien miesten lukumäärän ja Venäjällä val-

litsevat sotapalvelusta koskevat säännökset ulo-

tettaisiin Suomeenkin. Ennenkuin valtiopäivät,

jotka asiasta neuvottelivat suljetuissa istunnoissa,

joutuivat työnsä loppuun suorittamaan, julkais-

tiin (18 p. helmik.) erään komitean, jossa suoma-
laisia oli mukana vain v. t. ministerivaltiosih-

teeri, laatima ja keisarin 15 p. helmik. allekir-

joittama n. s. helmikuun manifesti (ks. t.), jossa

valtiopäivien oikeuksia suuresti supistettiin ja
jonka SäädOkset olivat muutenkin ristiriidassa

Suomen valtio-oikeudellisen aseman kanssa. Se
naatti päätti Ben heti julkaista, mutta teki ano-
muksen, että se saisi tehdä yleisvaltakunnallisia

i mitä koskevien lakimääräyksien käsittelemi-

seksi lakiehdotuksen, joka jätettäisiin säätyjen

hyväksyttäväksi. Se ei kuitenkaan aiheuttanut

mitään muutosta, ja kun säätyjen puhemiehet
lähtiväl Pietariin antaakseen Majesteetille laki-

valiokunnan laatiman ja säätyjen hyväksymiin
samaa asiaa koskevan kirjoituksen, ei heidän
sallittu päästä keisarin puheille. Samoin kiivi

Suuren Lähetystön (ks. t.), joka aikoi antaa
522,931 kansalaisen allekirjoittaman adressin

Säädyt, jotka ha laantuivat loukok. lopulla, val-

mistivat myöskin asevelvollisuuslakieadot uksen,

jota ei kuitenkaan hyväksytty. Ven. valta-

kunnansihteeri, sittemmin sisäasiainministeri

V. v. Plelnve nimitettiin Suomen v. t. ministeri-

valtiosihteeriksi syksyllä 1899 ja 1 p. tammik.
1900 vakinaiseksi, jotapaitsi hänelle uskottiin

Helsingin yliopiston kausleriutoimi. V. 1900
tammikuussa kokoontuneet säädyt kääntyivät taas

keisarin puoleen saamatta anomuksillaan kuiten-
kaan muutosta aikaan; lukuisain euroopp. tiede-

miesten ja kirjailijain allekirjoittama adressi ei

myöskään vaikuttanut mitään (ks. Eurooppa-
lainen adressi). Uusi asevelvollisuuslaki

julkaistiin 12 p. heinäk. 1901; mutta sen johdosta

syntyi hämminkiä, varsinkin kun asevelvolliset

nuorukaiset sangen lukuisasti jäivät kutsuntaan
saapumatta. V:sta 1901 hajoitettiin Suomen ase-

velvollinen sotaväki, viimeksi Suomen kaarti

1905, jonka jälkeen maallamme ei ole ollut ollen-

kaan omaa sotaväkeä; mutta sen korvaukseksi
oli Venäjän valtiorahastoon suoritettava raha-

summa. 10 milj. mk. Useita muitakin määräj-k-

siä annettiin; painovapautta supistettiin, kokoon-
tumisvapautta rajoitettiin, virkamiehiä kiellettiin

panemasta syytteeseen ilman heidän esimiestensä

suostumusta, kuvernöörin- ja muihin korkeisiin

virkoihin nimitettiin venäläisiä; 2 p. huhtik. 1903

kenraalikuvernööri sai kolmeksi vuodeksi oikeu-

den karkoittaa ulkomaille ja Venäjälle toimin-

nalleen haitallisina pitämiään henkilöitä. Puo-
lueiden kesken oli syntynyt erimielisyyttä siitä,

miten oli suhtauduttava näihin toimenpiteisiin;

n. s. vanhat suomalaiset (ks. Suomalainen
puolue) tahtoivat asettua mukautuvalle kan-
nalle, mutta nuorsuomalaiset (ks. Nuorsuo-
malainen puolue) ja ruotsinmieliset (ks.

Ruotsalainen puolue) puolustivat pas-

siivista vastarintaa, liittyen n. s. perustuslaini

seksi puolueeksi. Kun eräs nuori virkamies

Eugen Sehauman senaatin portailla oli murhan
r.ut Bobrikovin 16 p. kesäk. 1904 ja kun Plehwe
kin 28 p. heinäk. sam. v. ven. vallankumouksel-
listen toimesta oli saanut surmansa Pietarin

kadulla, muuttui hallituksen suunta jonkun ver-

ran lievemmäksi. Kenraalikuvernööriksi nimitet-

tiin ruhtinas I. Obolenskij, joka osoitti suo-

peampaa menettelyä. Jouluk. 1904 kokoontuneet
säädyt laativat jälleen alamaisen anomuksen lail-

listen olojen palauttamiseksi, saamatta kuiten-

kaan nytkään muutosta aikaan. V. 1905 tapah-

tui äkkiä perinpohjainen käänne n. s. s u u r-

lakon kautta (ks. t.), joka syntyi lokakuun
lopulla. Keisari hyväksyi muutamien entisten



609 Suomi (Historiai 610

valtiopäivämiesten Helsingissä laatiman julistus-

kirjan 4 p. marrask. 1905 (ks. M a r c a s k u u o

julistuskirja), jossa useimmat edellisten

roosien määräykset toistaiseksi lakkautettiin ja

senaatti sai tehtäväkseen valmistuttaa ehdoin!.

sen uudeksi valtiopäiväjärjestykseksi, jonka tuli

perustua yleiseen äänioikeuteen. Senaattiin nimi-

tettiin uudet jäsenet n. s. perustuslaillisista,

L. Mechelinin esimiehyydellä, ja salaneuvos

V Gerard (ks. t.) tuli kenraalikuvernööriksi.

Joulukuussa 1005 kokoontuneet säädyt hyväksyi-

vät yksimielisesti tuulen valtiopäiväjärjestyksen,

lonka mukaan Suomi sai 1906 yksikamarisen
eduskunnan tks. Eduskunta). Puolueryhmi-

tys tuli tässä alusta alkaen toisenlaiseksi kuin

se ent. säät yeduskunnassa oli ollut: suurin on

sosiaalidemokraattinen puolue, joka on asettunut

jyrkästi kaikkia n. s. porvarillisia puolueita vas-

taan, joita taas on suomalainen, nuorsuomalainen,
ruotsalainen puolue sekä maalaisliitto (ks. n.).

Uudessa eduskunnassa on tehty useita perinpoh-

jaisiin muutoksiin tähtääviä päätöksiä, kuten
uusi kunnallislakiehdotus. yleinen kieltolaki ja

oppivelvollisuuslaki, mutta niitä ei ole vahvis-

tettu; vv:n 1907 ja 1908 valtiopäivillä tehty

maanvuokralaki kuitenkin tuli vahvistetuksi 12

p. maalisk. 1909 (ks. Maanvuokra). Ensi-

roäiset vaalit yksikamariseen eduskuntaan toimi-

tettiin keväällä 190"; mutta senjälkeen on jo

kuudet vaalit toimitettu (viidennet 1-2 p. elok.

1913 ja kuudennet 1-2 p. heinäk. 1916) ; edus-

kunta on ollut 11 kertaa koolla, mutta useat ker-

rat kesken töitään hajoitettu, mikä on johtunut

siitä ristiriidasta, joka on vallinnut Venäjän
hallituksen kanssa, tältä taholta kun jälleen on
ruvettu antamaan Suomen vanhoja oikeuksia

kumoavia asetuksia ja määräyksiä; niinpä '2 p.

kesäk. 1908 julkaistiin Venäjän ministerineuvos-

ton valmistama määräys, jonka mukaan kaikki

tärkeäluontoiset Suomea koskevat lainsäädäntö-
kysymykset ja yleiset hallintoasiat ovat alistet-

tavat Venäjän ministerineuvoston tutkittaviksi,

ennenkuin ne esitetään hallitsijan ratkaistaviksi;

7 p. lokak. 1909 päivätyssä julistuksessa maa-
lattiin asevelvollisuusasia ratkaistavaksi yleis-

\ liikunnallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä ja

edeskin maksettavaksi rahamäärä (1908-09 10

mii j. mk) Venäjän valtiorahastoon; 30 p. kesäk.

1910 julkaistiin Venäjän duuman ja valtakunnan-
neuvoston hyväksymä laki. jossa säädetään, että

..lait ja asetukset, joiden vaikutus ulotetaan Suo-
men suuriruhtinaanmaahan, annetaan yleisen

lainsäädännön määräämässä järjestyksessä, jos

ne eivät kohdistu yksinomaan tämän maan sisäi-

siin asioihin". Sitä varten käskettiin valitse-

maan 4 edustajaa Venäjän duumaan ja 2 valta-

kunnanneuvostoon. Eduskunta kuitenkin lausui.

ettei se voinut ryhtyä määräyksen sovelluttami-

seen. Sitä noudattamalla on kuitenkin annettu
uusia asetuksia; niinpä 10 p. tammik. 1912 säädet-
tiin, että mieskohtaisen asevelvollisuuden vastik-
keeksi oli 1911 suoritettava 12 milj. mk. ja sen-

jälkeen summa oli vuosittain kohoava 1 miljoo-
nalla, kunnes se 1919 on noussut 20 miljoonaan;
20 p. tammik. 1912 julkaistiin n. s. yhdenver-
taisuuslaki, jonka mukaan „Venäjän alamaisille.

jotka eivät ole Suomen kansalaisia, annetaan Suo-
messa samat oikeudet kuin paikallisillakin kan
salaisilla on". Kun virkamiehet kieltäytyivät

20. IX. Painettu -, 17.

sitä noudattamasta, joutuiva! lie veu. tuomioistui-

mien edessä syytteesen ja tuomittiin vankeusran-
gaistukseen Venäjälle. Ylemmässä virkamiehiä

tössä on niinikään tapahtunut paljon muutök ia

viime vuosien aikana: N. Gerard sai eron ken

raalikuvernöörin toimesta 15 p. helmik. 1908, js

hänen sijalleen n i init et t i in kenraali YV. Böck-

niann, mutta seur. v. hänkin erosi, ja kenraali

luutnantti I'. Seyn tuli kenraalikuvernööriksi.

Senaatin talousosastoon suurlakon jälkeen tul

leista jäsenistä sai 4 p. kesäk. 1908 neljä eron,

niiden joukossa L. Mechelin ; sitten muodostet-

tiin (1 p. elok. 1908) eri porvarillisista puo-

lueista ..kokoomushallitus", mutta vuoden kuluessa

sekin kokonaan hajosi; ensin pyysivät perustus

lailliset jäsenet eron maanvuokralain johdosta

syntyneiden selkkausten johdosta, ja syyskuun
lopussa 1909 myöskin suom. puolueeseen kuulu-

vat jäsenet. Lokak. 7 p. 1909 nimitettiin uusiksi

jäseniksi maamme oloille vieraita Venäjällä pal-

velleita miehiä, ja 1912 alettiin nimittää sinne

syntyperäisiä venäläisiäkin. V. 1909 pyysivät

kaikki oikeusosaston jäsenet eronsa ja uusia nimi-

tettiin sijaan. Myöskin suurlakon jälkeen nimi-

tetyt kuvernöörit erosivat toinen toisensa jäl-

keen. Ministerivaltiosihteeri C. F. A. Lang-
h o £ f

,
joka v:sta 1906 oli ollut siinä virassa,

erosi keväällä 1913, jonka jälkeen senaatin talous

osaston varapuheenjohtajana toiminut kenraali

V. Markov nimitettiin tälle paikalle, tullen sa-

malla yliopiston v. t. kansleriksi.

Suuren eurooppalaisen sodan syttyminen 1914

ei aikaansaanut mitään muutosta hallituksen

S :ssa noudattamaan politiikkaan. Hallitus ilmoitti

aikovansa olla valtiopäiviä sodan kestäessä

kokoonkutsumatta ja sääsi omasta vallastaan

erinäisiä sotaveroja. Vaikkeivät varsinaiset sota-

tapahtumat tähän asti (tammik. 1917) suurem-
massa määrässä ole tulleet Suomea suorastaan

koskemaan, on sota kuitenkin syvästi koskenut
maan taloudelliseen elämään ja vaikeuttanut, mo-
nien tärkeiden elintarpeiden saantia.

[Yrjö Koskinen, „Suomen historia"; M. O.

Schybergson, „Finlands historia"; K. O. Linde-

qvist, „Suomen historia: J. Krohn. ..Kertomuk-

sia Suomen historiasta"; O. A. Forsström, ,, Suo-

men keskiajan historia"; Kustavi Grotenfelt.

..Suomen historia uskonpuhdistuksen aikakau-
della"; O. A. Hainari ja K. Grotenfelt, ,.Suomen
historia Ruotsin mahtavuuden aikakaudella"

;

Väinö Voionmaa, ,,Suomalaisia keskiajan tutki-

muksia"; K. G. Leinberg, ..De finska klostren-

historia"; A. G. Fontell, .,Om svenska och finska

rätteu": K. Grotenfelt, ..Suomen kaupasta jakau-
pungeista ensimäisten Vaasa-kuninkaiden ai-

koina"; K. A. Bomansson, „Hertig Johan och

hans tid"; Yrjö Koskinen. ..Nuijasota"; J. E.

YVaaranen, „Landtdagen i Helsingfors 1616 och

Finlands dävarande tillstand"; K K. Melander,

..Kuvaus Suomen oloista 1617-1634"; C. v. Bons-

dorff, ,.Om donat ioneina oeh förläningarna i

Finland under drottning Kristinaa regering",

sama, „Äbo stads historia under sjuttonde sek-

let"; P. Nordmann. ..Per Brahe, lefnadsteckning"

:

K. E. F. Ignatius, ..Finland In toria undei

Karl X Gustafs regering": Fredrik Hjelmqvisl

..Kriget i Finland och Ingermanland 1707 och

170S", H. E. Uddgreu. „Kriget i Finlat !

1713", sama, „Kriget i Finland Sr 1714": K. O.
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Lindeqvist, »Suomen oloista ison viluin aikana",
sama, ,, Pikku vihan aika Suomessa"; M, G. Schj
bergson, „Bidrag lill Finlands Lnre historia 1721-

I7;ii"; Niklas Tengberg, „Bidrag (ill Mi
(.m Sverigea kiio med Ryssland aren 1741 1743";

E. (. Palman, „Historisk framstilllning af den
svensk finska handelslagstiftningena utveckling

fran Gustaf \'asas regering lill 1768", sama. Po
lii iskä skrifter af Anders Chydenius med en

historisk iuledning", l. M Georg Schauman,
„Biografiska unders&kningar om Anders Chyde
nius"; .1. .Mankeli. „Anteckniugar rörande finska

ariniTiis oeh Finlands krigshistoria" I. II; O. Han
nikainen, ..Vanhan Suomen eli Viipurin läänin
aloista 18:nm 11a vuosisadalla"; J. K. Danielson-
Kalmari. ..Suomen yhdistäminen Venäjän valta-

kuntaan", sama, „Viipurin läänin palauttami-

nen imuin Suomen yhteyteen", sama. ..Suonion

sota ja Suomen sotilaat 1808-1809"; Robert
Castren, „Skildringar ur Finlands nyare histo-

ria"; L, Mechelin y. m., ,,Suomi 19 :nnellä vuosi-

sadalla"; K. VV. Rauhala, ..Suomen keskushal
linnun järjestämisestä 1808 1817", sama, „Keisa-

rillinen Suomen Senaatti 1809-1909", I; Edv.
Bergh, „Vftr styrelse oc-h vara landtdagar

;

K. Grotenfelt, ..Suomen perustuslakikomitea 1865
ynnä sitä koskevia asiakirjoja" (Hist. arkisto

XXIII); J. VV. Ruuth, „Porin kaupungin histo-

ria", sama, „Viipurin kaupungin historia", I, 11;

V. Vallin, ,,Tampereen kaupungin historia" I III;

,,Suomenmaan hallinnollista kirjevaihtoa vuodelta
1808", 1, II (Suomen hist. seuran toimittama);
..Ailelns, präste , borgare- neli bondest&ndets pro-

lokoll vid Borgä landtdag" (4 os., Ruots. kirjalli-

suuden seuran toimittama).] A'. O. L,

Suomi, henkivakuutusyhtiö, ks. Henki-
v a kuut u s, palsta :i'JS.

Suomiopisto, Suomi-synodin ylläpitämä Ilan-

cockissa toimiva opisto, ks. Suomi-synodi.
Suomi-synodi (ks. Synodi), Ameriikan suo-

malaisten tärkein kirkollinen yhteenliittymä eli

,.kirkkokunta". Suomalaisia oli mukana perus-

tamassa ,,skandinaa vi laista evankelis-lut erilaista

seurakuntaa" ETaneockissa 1867. Kun suom. siir-

tolaisia 1870-luvulta alkaen suurin joukoin alkoi

siirtyä yhdysvaltoihin, perustettiin omiakin seura-

kunlia, joiden hoitajiksi enimmäkseen kutsut-

tiin Suomesta pappeja. Ensimäinen sellainen,

Calumetin seurakunta, perustettiin 1876, kun maa-
han saapui ensimäinen suom. pappismies, pastori

A. E. Backman, joka kuoli Hauhon kirkkoher-
rana 1909. Siirtolaisten ja seurakuntien lisään-

tyessä tuntui yhteenliittymisen tarve, ja sen
hyväksi puuhasi erittäinkin 1885 Ameriikkaan
tullut pastori J. K. Nikander. Ensimäisessä
kirkolliskokouksessa Calumetissa 1890 perustet-

tiin S., johon aluksi liittyi 9 seurakuntaa. S:lle

hyväksyttiin
,,
perustuslaki", jonka mukaan

kirKkokunnan tunnustuksellinen kanta on mää-
ritelty sanasta sanaan samoin kuin Suomen kir-

kon sen kirkkolain 1 §:n mukaan. Joka vuosi ko-

koontuu kirkolliskokous, johon synodin papisto

itseoikeutettuna ottaa osaa ja johon seurakunnat
saavat lähettää edustajia korkeintaan yhden jo-

kaiselta jäsenten sataluvulta. Asiain lähin johto

on konsistorilla, jonka jäsenet kirkolliskokous

valitsee. Sen esimiehenä on alusta tähän asti

ollut pastori Nikander, lukuunottamatta lyhyttä

aikaa, jolloin siinä toimessa oli ent. lähetyssaar-

naaja K. I.. Tolonen, jolla hi hinnä Nikani
on Nmimmat ansiot S;n kehitykseen nähden.

V. 1890 alkoi toimintansa synodin peru lama
ja ylläpitämä Suomi-opisto (kuva ks, Pon
j o i s A m e r i i k k a), jonka tarkoituksena on
sekä yleensä tyydyttää korkeamman koulusivis-

tyl mi tarvetta että erityisesti valmistaa pappeja
S:n seurakuntia varten. Niin suunniteltiin

opisto Ohjelmansa puolesta aluksi vastaamaan
kotimaan oppikouluja; sen läpikäy) t saattai-i

vai sitten jatkaa kaksivuotisessa pappisseminaari-
kurssissa, jonka perästä heidät voitaisiin vihkiä
papeiksi. Kuitenkin on sittemmin opiston ohjel-

maan tehty sellaisia muutoksia, että se lähem-
min vastaa Ameriikan koulujen ohjelmaa. V. 1906
vihittiin ensimäisel viisi sen läpikäynyttä pa-

peiksi, myöhemmin lisäksi 16. V. 1906 perustel
tiin opistoon kauppaosasto. V. 1899 rakennet-
tiin sille oma talo llaneoekiin. Johtajana onkoko
ajan ollut J. K. Nikander.

Silla on oma kirjapaino- ja kustaunusliik-
keensä, joka m. m. julkaisee sen sanomalehtiä
,.1'aimensanomia" ja „Ameriikan Suometar"ta.
Kesäkouluissa annetaan opetusta uskonnossa,
suomen kielessä, isänmaan historiassa ja maan
tiedossa, joita aineita ei amer. kouluissa opeteta.

Pyhäkoulutointa harjoitetaan laajalti. Kotimaan
pakana- ja merimieslähetystointa kannatetaan.
— Suurimpina vaikeuksina ovat esiintyneet rii-

taisuudet s:iin kuulumattomien kansalaisten

kanssa, jotka riitaisuudet ovat m. m. johtaneet

..Kansalliskirkkokunnan" ja ..Apostolisluterilai-

sen" seurakunnan perustamiseen., Näihin on kum-
paankin liittynyt vain vähäinen määrä kansalai-

siamme, viimeksimainittiiun yksinomaan lesta-

diolaiseen suuntaan kuuluvia. Kahdessa viimei-

sessä S:n kirkolliskokouksessa on keskusteltu

S:n ja Kansalliskirkkokunnan yhtymisestä,
joka on periaatteessa jo päätetty. — S:iin

kuului 1915 pidetyn kirkolliskokouksen ai-

kana 138 seurakuntaa, joissa oli jäseniä 28,554.

Kirkkoja on 8", pappiloita 18, hautuumaita - :j

Seurakuntain omaisuuden arvo on n. 370,000 dol-

laria. Pyhäkouluja oli 160, niissä opettajia 900

ja oppilaita n. 7,500. Kesäkouluja oli 48 ja niissä

oppilaita n. 2,800. — vrt. P o h j o i s-A m e-

r i i k k a, palsta 741. [„Juhla-albumi Suomi-

Synoodin 25-vuotisjuhlan muistoksi 1890-1915"

(1915); Hannes Leiviskä, ..Piirteitä Amerikan
suomalaisten kirkollisista oloista" (Vartija 1908).]

V. P.

Suomu, cliiint. S:t ovat useiden eläimien pin-

nassa tavattavia, alla olevien kudoksien tai koko
eläimen suojaksi syntyneitä levyjä, jotka kellitty

vät joko irrallisina verinahasta (luu-s;t kaloilla)

tai loisiinsa liittyneinä orvaskedesta (sarveis-sil

muilla selkärankaisilla). Ahtaammassa merkityk-

sessä, s:iksi nimitetään vain reunoillaan toi-

siaan peittäviä levyjä. Sijen muodon ja raken-

teen perustalla erotetaan kaloilla seur. suomu-

lajit: plakoidi-, ganoidi-, cycloidi- ja ctenoidi-sH

(vrt. Kalat). Orvaskeden muodostamia s: ja on

mateli loilla, linnuilla nilkassa ja varpaissa sekä

monella imettäväisellä (esim. muurahaiskävyllä,

vyötiäisellä, sekä hännässä majavalla ja rotalla).

Ivalojen s:t, jotka ovat luuta, eivät vaihdu, vaan

samat s:t säilyvät kalan pinnalla läpi koko sen

elämän. Kalan jaksoittainen kasvu (kasvu kes-

keytyy talvella) vaikuttaa sinkin kehitykseen
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Biten, ilta niihin syntyj vuosirenkaita (kuten

puuhun), jnlsta kalau ik i viilaan iinnii.i

Orvaskedessa syntyneet sarveis-s:t sitävastoin

uusiintuvat tav. useampia kertoja poistuen yhte-

näisenä kerroksena (s:ja yhdistää ohuempi sar-

reiskerros). — Kasvien s lista ks. Suonin-
karvat ja S u o m u I e h cl < I. /'. /;.

Suomueväiset (Squamipennes) ovat piikki-

eväisiin kuuluvia kauniinväi isiä ja kirjavia,

[•ieniä troopillisten merien kaloja, joita joskus

pidetään koristekaloina akvaarioissa. P. H.

Suomukarvat. usi ille kasveille ominaiset, suo-

mumaisen leveät karvamuodostukset. Erikoisen

huomattavat ovat saniaisten nuoria lehtiä ja var-

ren osia peittävät isot S.

Suomukka ks. L a t h r se a.

Suomulehdet 1. s u o m u t ovat erilaisia joko

mehukkaita t. kuivahkoja ja kaivomaisiakin ala-

t. ylälehtiä, joista useilla on suojeleva tehtävä.

toisten ollessa vararavintoa sisältäviä t. surkastu

neita. tehtävänsä menettäneitä lehtiä. S:iä ovat
sipuli-, mukula-, juurakko- ja silniusuomut,

kukinnoissa esim. kehto-, marto-, tähkä- ja käpy-
suomut, edelleen mäntykukan, kukkivan lesken-

lehden v. m. suomuiksi surkastuneet lehdet j. n. e.

K. L.

Suomupuu ks. Lcpidodendron.
Suomus ks. Suo m u.

Suomusalamanterit ks. Stegocefaalit.
Suomusjärvi, pieni Koitereeseen laskeva järvi

Pielisjärven pitäjässä. Sen mukaan on saanut

nimensä S:n metsänhoitoalue, joka käsittää

Tohmajärven, Kontiolahden ja Enon kunnissa

sekä Pielisjärven kunnan eteläisimmässä osassa

olevat kruununpuistot ja kruununmaat.
Suomusjärvi. 1. K u n t a, Turun ja Porin 1.,

Halikon kihlak.. Kiskon -Suomus jäi ven-Kiikalan
nimismiesp.; kirkolle Kosken asemalta 34 km,
Mustion ja Skurun asemilta 35 km, Salon kaup-
palasta 35 '/s km. Pinta-ala 158.4 km2

,
josta vil-

jeltyä maata (1910) 2.5S0 ha (siinä luvussa luon-

nonniityt 370 ha, puutarha-ala 11, s ha). Mant-
taalimäärä 36 s

/ 3 . talonsavuja CO. torpansavuja
110 ja muita savuja 236 (1907). 1.939 as. (1914).

i ruotsinkielisiä 16. 394 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 235:llä (1901). 349
hevosta. 1.440 nautaa (1913). — Kansakouluja 4

[1915 . Säästöpankki. — Teollisuuslaitoksia:

nusjärven saha ja mylly; Koorlan saha ja

mylly; Suomusjärven osuusmeijeri. — Muinais-
muistoja: Laperlan kivikautinen asuinpaikka
kivikautemme vanhimpia löytöjä). — 2. Seura-
kun t a. konsistorillinen. Turun arkkihiippak.,
Perniön rovastik.; 1678 perustettu. Kiskoon kuu-
lunut kappeli (silloin nimellä „Laidikan kappeli"
i vielii 1722 mainitaan ..Laidieke Capell"j*, mää-
rättiin erotettavaksi omaksi khrakunnaksi sen.

15 p:ltä marrask. 1898; eroaminen tapah-
tui 1903. - Kirkko puusta, rak. 1849.

L. ll-ncn.

Suomussalmen reitti. K i anna n I. H y-
i y n s a 1 m e n rei 1 1 i, Oulu järveen koil-

lisesta laskeva suuri vesireitti, alkaa Kuu-
samon pitäjästä. Maanselän rinteiltä Näränkä-
vaaran seuduilta, läheltä Iijoen latvavesiä ja

\ ienanmeren vesiin laskevan Vuonnisenjoen
lähdehaaroja; S. r;n äärimmäiset latval rat

kerääntyvät ensin Salmijärveen, josta Salmijoki
vie Iijärveen (Kuusamon ja Suomussalmen

rajalla) ja siitä Hossanjärveen, joka I.

Uossan- 1. Vläjoen ja Tornin,injärven kautta
K i a n t a j ä r v e tl (ks. t.) koillisen liaarakkeee

päähän, tuoden siilien keskiveden aikaan 20 m3

vettä sekissä (korkean veden aikaan 102 m 3
,

matalan 3 m 3
). Vesimäärältään runsaampi on

Kiant&jarven pohjoishaarakkeeseen laskeva Piispa

joki (Piispajärvestä y. m.l ; se tuo 44 m3 vettä

sekissä keskiveden aikaan (korkean 191 m3
, niala

lan 2 m3
). Kianta jä rvestä alaspäin jatkuu S. i.

valtavaa Kiannanjokea (1. Emä- eli K i e

h i m ii n j o k e a, ks. t.) myöten, joka alkaa jär-

vestä kahdella niskahaaralla, läntisemmän muo-
dostaessa pääväylän (itäisemmässä on kaunis
ämmäkoski)

;
pääväylä muodostaa heti alussaan

kuusi koskea käsittävän, n. 5 km pitkän, yhte-

näisen, komean koskijakson (Jalo, Kynii, Pato
kuski, Kyynäspää, Pysty ja Vääntiä), joista huo-

mattavin on Jalo (put.-kork. 4, s m; 3,072

hevosv. keskiveden ja 15,488 hevosv. korkean
veden aikaani ; näiden alapuo,e'la seuraavat Pi t-

k ä n j a t k o ja Pitkä (put.-kork. ylit. 6,7 m

:

4,288 ja 21.619 hevosv.). Peura ja Haarakoski.
Viimemainitun alla laskee Kianuanjokeen
idästä, valtakunnan rajoilta. Vuokinjo e n

(ks. t.) suurehko lisävesistö, jota pitkin

vanhastaan käy tärkeä kulkureitti rajantakai

seen Karjalaan; mainitun lisävesistiin saatuaan

Kiannan joki muodostaa yhden rajuimmista
koskistaan, Aittokosken (7.« m; 6.816 he-

vosv. keskiveden ja 30.024 hevosv. korkean veden
aikaan). Ilyrynjärvessä (ks. t.) yhtyvät

S. r:iin kaakosta Luvanjoen (Mikitänjärvestä,
Kokkojärvestä, Luvanjärvestä y. m.) ja luoteesta

Heinjoen (Kaiskonjärvestä. Pyöriäisjärvestä.

Niittyjärvestä y. m.) lisävedet. Hyrynjärvi las-

kee Siittikosken, Vääräkosken ja Seiten-
i k i a n (ks. t.) kautta Kistijärveen, saatuaan

sitii ennen vasemmalta Tervajoen (ks. t.)

lisävedet. Ristijärvestä vesistö jatkuu n. 10 km
pitkän Iijärven läpi, laskien lopuksi Kiehi-

n. ä njokena Oulu järveen. Suurimmat kosket Iijär-

ven alapuolella ovat Uurankoski (put.-kork.

lO.o m; 18.267 hevosv. keskiveden ja 75.467

hevosv. korkean veden aikaan) ja Leppikoski
(4.» m; 9,081 ja 37.567 hevosv.). Kiehimänjoki
tuo Oulujärveen keskiveden aikaan 139 m3 vettä

sekissä (korkean veden aikaan 575 m3 ja mata-
lan 54 m 3

). — Kiannanjoki koskineen tarjoaa
suurenmoisen luon n on ihanan kosken lasku reitin.

varsinkin Kiantajärveltä Ristijärvelle.

L. Ti-nen.

Suomussalmi 1 kansanomainen. samoinkuin
vanha virallinenkin nimitys Kiantaj-o]). 1.

Kunta. Oulun 1., Kajaanin kihlak.. Suomus-
salmen nimismiesp, ;

kirkolle Kajaanista 144 km.
(lyhyempi tie parhaillaan rakenteella). Pinta-

ala 5,424,9 km2
,

josta viljeltyä maata (1910)

4.271 ha (siinä luvussa luonnonniityt 2,551).

Manttaalimäärä 45 I3
/ 3 -_.. talonsavuja 401, torpan

savuia 77 ja muita savuja 414 (1907). 7,391 as,

(1914). 920 ruokakuntaa, joista maanviljelys pää

elinkeinona 080;llä (1901); huomattavimmat sivu

elinkeinot ovat tukkityö ja poronhoito (4 palis-

kuntaa; n. 10.000 poroa [1915J). 399 hevo ta

1,678 nautaa (1913). — Kansakouluja 4 (1915).

Lastenparantola laimetaan myös opetusta; omist.

yksityiset hyväntekeväisyj denharrastajat Hel-

singistä ; valtion vuosittainen avustus 7.500 mk.;
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50 hoidokkia). Orpokoti Betonia uunisi. Nuorten
miest. ja aaist. kristill. yhd.). — Aluelääkäri

(Hyrynsalmi Suomussalmi - Puolanka Risti

paikkana Hyrynsalmi), apteekki (Hyryn-
iiniiii haara apt.). - Historiallisia muisto b

useita rajataistelujen, „rappasotien" aiku

kohakkapaikkoja, kuten Rubtinansalmi, Vuol <

Sotasaari y. m. Luonnonnähtävyyksiä: Km:
aanjoen valtavat koskei (Jalo, Kyj d9

Pysty, Yääntiä, Haarakoski, Aitio y. m.) ja uu

renmoinen koskenlaskureitti niitä pitkin (ks.

S n o m n s s a 1 m e n r eitti); Ämmäkoski Kian-

aanjoen i iäisessä niskahaarassa, vanban Ämmän
rautaruukin kohdalla. — S:n kirkolta on höyry
laivaliikenne Kiantajärvellä rannikon tärkeim-

piin kyliin. 2. Seurakunta, keisarillinen.

Kuopion hiippak., Kajaanin rovastik.; perustettu

Paltamoon kuuluvaksi kappeliksi 1764, siirrettiin

Hyrynsalmen uuteen khrakuntaan kuuluvaksi

kunink. käskykirj. 23 |>:ltä tammik, 1780 saa-

den samalla oman kappalaisen, määrättiin erotet-

tavaksi omaksi klirakunnaksi keis. käskykirj.
•20 p:ltä kesäk. 1856 (ensimäinen vakinainen

khra \ :sta 1870). Seurakunnan vanhimpana
nimenä asiakirjoissa on Hulkonniemi (..Huleko-

niemi"), sen rinnalla myös Alanne (tahi „Alando")

ja myöhemmin Kianta (,,Kiando"). — Kirkko
puusta, rak. 1787, perin pohjin korjattu ja laa-

jennettu 1S83-84. [R. Calamnius, ..Suomussalmen

seurakunnan historia" (1912) ; Ilmari Kianto on
julkaissut lukuisan joukon S rea koskevia kotiseu-

dullisia kuvauksia eri julkaisuissa ja sanomaleh-
dissä (keriityt S :n kirkon arkistoon).] L. B-nen.

Suomut. 1. Kasvit, ks. S u o m u k a r v at ja

Suomu] e h d e t. — 2. FAiiint. ks. S u o m u.

Suomutauti ks. I k 1 y o s i s.

Suomuurain ks. M n u r ai n.

Suomyrtti (Myrica gale), Myricacece-hennoou
kuuluva, pieni, keväisin

paljasoksaisena kukkiva
pensas, jolla on hieman
vastapuikeat, kärkiosasta

hammaslaitaiset, nahkeat,

hartsinystyiset lehdet ja

pienet. ruskeat, pystyt

^fc* ^(.wJrj-^* aorkol Hedelmät (pähkv

'Mi "Il ^J4L '**) käpymäisissä nor-

koissa. Vakevätuoksuista
kasvia on ennen käytetty

humalan asemasta oluen-

valmistuksessa. S. kasvaa
soilla ja rannoilla monin
paikoin Etelä- ja Keski-
suomessa. — Useista Poh-
jois-Ameriikan itäosissa

kasvavista a/»Wrn-la jeista .

varsinkin .1/. ci riferosta,

saadaan teknillisesti käy-
tettyä vahaa, jota muodos-
tuu hedelmien pinnalle.

K. L.

Suondelejärvi, 1. S a n d a 1 o- tahi S a n d a-

1 a n j ii r v i, n. 40 km pitkä järvi Aunuksessa.

kapeahkon kannaksen erottama Äänisjärvestä luo-

teeseen pistävän Kontupohjanlahden perukasta.

laskee vas. Sunujokeen. S. on kuuluisa erinomai-

sen luonnonihanasta seudustaan; varsinkin on
mainittava näköala S:n rannalta kohoavalta

Pehäselältä (näköpiirissä m. m. ,.Aunuksen mar-

(S.H.) Suomyrtti t knk
kinot oJ»sn, :? hedpnorkkO'
ja. .'( eminorkkoja, 4 hede
kukka, ö emikukka. 6 he

delnilä.

morivuori", Vepsänvaara Virona Lemin
i .mj Kaukamo \ . m.). /.. // m n.

Suonenisku (vena tionen tav. käeivai
ien taipeessa ole^ an la -I. imon i

. jollakin

terävä' 118 aseella " en muodon aikaa a aa mi -eksi

jolla inen ennen muinoin veri i toimi

Lettiin erilaisia tauteja hoidettaessa. N\k. g, on
kovin harvoin käytännössä verenpaineen vähen
i.iiui^eksi, mikä saattaa olla eduksi aivoja rasi!

a verentungoksessa tahi sisällisessä veren

vuodossa, niinkuin aivohalvaul essa. vrt. Kup
p a a m i n e n. .1/. /.'

Suonenjoki ks. Suonnejoki.
Suonenkovetus ks. A r t eer i s kl er o o s i.

Suonensolmu ks. S u o n i k o li j u.

Suonenveto, erehdyttävä nimitys, jolla tarkoi
lelaan lihaksen kouristusta, jollainen esiintyy

useimmiten pohkeessa. S:oa seuraa tav. lievempi
t ii ankarampi kipu.

Suoni, kastit., ks. L e h t i ; eliitti- ja ihtnisanul..

ruumiin ohut- ja pehmeäseinäisten putkisystee
iiiien osat, ks. I m u s u o n e t ja V e r i s u o n e t.

-- Kansanomaisessa kielessä s. nimitystä kä_\t>

tään joskus nuös jänteistä.

Suoniemi. 1. K u n ta, Turun ja Porin 1., Tyr-
vään kihlak., Karkun Suoniemen nimismi sp.

kirkolta (vesi- ja talviteitse) Suoniemen rautati'

pysäkille 3 km. Kuloveden pysäkille 8 km ja Siu

ron asemalle 10 km. Pinta-ala 90,« km2
,

josta

viljeltyä maata (1010) 1,929 ha (siinä luvussa

luonnonniityt 247 ha). Manttaalimäärä 25 l
/s,

talonsavuja 67. torpansavuja 81 ja muita savuja
365 (1907). 2,100 as. (1914); 427 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 191 :llä, teol-

lisuus 102:11a (1901). 272 hevosta, 783 nautaa

(1913). Kansakouluja 4 (1915). Säästöpankki.
— Teollisuuslaitoksia: Siuron puuhiomo; Siu-

ron saha; Kauniaisten saha ja mylly; Sarkolan
mylly. — Vanhoja kartanoita: Kauniainen ja

Kulju. 2. Seurakunta, konsistorillinen.

Turun arkkihiippak.. Tyrvään rovastik.; perus

teltu Karkkuun kuuluvaksi kappeliksi n. 1693:

keis. käskykirj. 13 p:ltä lokak. 1863 lakkautet-

tiin kappelioikeudet ja S. määrättiin yhdistet-

täväksi emäseurakuntaan, mutta tämä määräys
peruutettiin sen. päät. 17 p:ltä maalisk. 1S93 ja

S-.lle annettiin kappelioikeudet jälleen; viimem.
määrä}'s astui voimaan 1896; sen. päät. 3 p:Itä

maalisk. 1908 S. määrättiin erotettavaksi itse-

näiseksi klirakunnaksi (eroaminen ei viel.ä [1916]

ole tapahtunut). — Kirkko puusta, rak. 1803,

korj. sisältä perinpohjin 1902. h. ll-inti.

Suonigneissi, gneissivuorilaji, jossa on tiheässä

liuskeisuuden suuntaisia graniittisuonia. S. on

Suomen alkuvuoressa erittäin yleistä. P. E.

Suonikalvo, silmän verkkokalvon ja kovan kal-

von välinen kerros, ks. S i 1 m il.

Suonikalvontulehdus ks. Silmätaudit.
Suonikasvain ks. A n g i o m a.

Suonikohju (varicoccele), laskimoiden sairaloi-

nen laajentuminen ja pitentyminen, niin ett;

muodostavat kiemurtelevia, käsin tuntuvia maku-
ni isiä ja usein silmin nähtäviä sinertäviä juovia

ja kuhmuja. S. esiintyy etupäässä säärissä ja

myöskin siemennuorassa. .1/. O-B.
Suonio ks. Krohn, J. L. Fr.

Suonionsaari, asuttu saari Viipurinlahden
suulla Uuraansalmen Länsipuolella, pit. 4 '/ckni.

lev. n. 1 km.
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Suonioppi—Suon kuivaus i;is

Suonioppi angiologia), oppi verenkierto-

elimistä.

Suonirauta, rauta, jolla toimitetaan suonen
isku (ks. t.).

Suouiside ks. Li g at uu r i 1.

Suonisolmu ks. S u o n i k o li j u.

Suonityiä ks. s u 11 K i k ii li j u.

Suoniyhtymä ks. A u a s t o m o o s i.

Suonkuivaus. 1. Maan/o. ks. Suoviljelys.
-. iletsänh. Metsitysojituksel ja vesiperäisten
'1 n metsänkasvun parantamista tarkoittavat

ojitukset ovat olleet tunnettuja useissa Euroopan
maissa osittain jo 1700 luvun loppuvuosilta alkaen,
mutta pääasiallisesti kumminkin vasta viime
vuosisadan alkupuolelta ja puolivälistä. Toden
näkoi-tä on. että kanavoimiset ja ojitukset, joita

m: toimitettu uusien uittoväylien saamiseksi, lisä-

vesien hankkimiseksi näihin ja teollisuuslaitok-

siin, ilmaston ja terveydellisten olojen paranta
luiseksi toimitetut kuivat ustyöt ja rappeutumaan
liitetyt viljt lysojitukset sekä kulkuteiden paran-
tamiseksi tehdyt suonkuivaukset ovat varsinais-

ten metsitysojitusten edelläkävijöitä. On niinit-

tiiin tultu huomaamaan, kuinka metsää nousee
miltei kaikkialle kuivatetuille soille, jos nämä

iän luonnon haltuun, ja kuinka ennestään
kituva metsä toipuu ja jouduttaa kasvuaan vesi-

peräiseu maan tultua kuivatetuksi. Maissa, nussii

metsien hoidolle annetaan arvoa, ovat tällaiset

huomiot johtaneet varsinaisiin metsitysojituksiin.
— Ainakin Venäjällä, Saksassa, Itävallassa,

Ranskassa, Irlannissa. Tanskassa, Norjassa ja

Ruotsissa on meikäläisiä vanhempia metsäoji-
tuksia.

Mainitsematta niitä etupäässä kruunun- mutta
myös yksityisten mailla viime vuosisadan puoli-

viilissä ja loppupuolella maassamme toimitettuja
ojituksia, jotka enemmän tai vähemmän satun-
naisesti ovat jätetyt metsittymään, ovat tämän
vuosisadan alusta edistyneimmät metsänomista-
jat, yksityiset pienessä, yhtiöt melko suuressakin
määrin, mutta ennen kaikkea valtio sitten

v:n 100S ryhtyneet varsinaisiin metsitystä ja
metsänkasvun edistämistä tarkoittaviin ojituk-
siin. Viimemainituista töistä on täydellinen
tilasto vvrlta 1908-12, josta käy selville, että

suonkuivausmetsänhoitajien johdolla on 1909-12
kuivatettu vesiperäisiä maita kruununmetsissä
•">. 147.3, ha ja että suotutkimus-, ojitussuunnitel-
man teko- ja kuivatuskustannukset yhteensä teke-
vät, virkailijain palkkiot mukaan luettuina, keski-
määrin hehtaaria kohti ensi vuosilta Smk. 47: 12

ja v:lta 1912 Smk. 39:51. Enimmäkseen ovat
nämä ojitukset kumminkin vaillinaisia 1. valmis-
lavia käsittäen ojaverkoston rungon. Tarkoitus
on toimittaa täydennysojitukset, joita osittain
jo on aloitettukin vanhimmilla ojitusaloilla, maan
riittävää kuivattamista varten ja näihin edelly-
tetään kuluvan keskimäärin 10-15 mk. hehtaaria
kohti. V:n 1916 puoliväliin mennessä on valtio
käyttänyt metsäojituksiin jokseenkin tasan

mk. Kuivaustyötä on tähän saakka (1910)
Buoritettu Orihveden, Aureen, Parkanon, Kankaan
pään, Virtain, Multian. Jämsän. Toivakan. Iisal-
men, Pyhäjoen, Suomusjärven, Soanlnhden ja
Mikkelin hoitoalueilla. — Metsähallinnon järjes-

i suonkuivausmetsänhoitajien johtamat
kuivatustyöt o\ at kehittyneet jokseenkin omaperäi-
sesta Sm,tutkimuksien yhteydessä selvitellään

vesiperäisen maan metsänkasvukyky ja kuivatul
sen kannattavaisuus ryhmittelemällä tutkitut

alneit ..suotyypeittäni", ottamalla turveporan
avulla selko turpeen laadusta, turvekerroksen
vahvuudesta ja suon pohjan laadusta sekä siima

mää räisesti arvioimalla kuivat tiskustaniink .-et

.

Ojituskelpoisille maille tehdään (tavallisesti va ta

seur. v. tai myöhemmin ojitussuunnitelma ja

kustannusarvio. Metsä ojitussuunnitelma poikkeaa
yleensä melkoisesti pelto-ojitussuunnitelmasta.

Edelliselle on ominaista, että. riittävän kuiva

tuksen aikaansaamiseksi mahdollisimman I

kealla, kuivatettava alue on eristettävä ojilla silta

puolen, mistä vesi valuu tai imeytyy suoalueelle.

Alueen tasainen kuivattaminen jää sivuasiaksi,

sen sijaan että se viljelysojituksissa on pää-asia.

Meikäläisille metsäojituksille on tunnusmerkil-
listä ojien viisto suuntaus maan suurimpaan kal-

tevuussuuntaan nähden (p o i k k i o j i t u s), i^se

kussakin ojassa tuon tuostakin vaihteleva syvyys
mikäli mahdollista tasaisen vieton aikaansaami-
seksi ja ojien kunnossapysymisen edistämiseksi,

ynnä lisäksi ojien sivuluisun jyrkkyys (luiska

enimmäkseen '/o, 6, usein 1/o,4, harvoin 1
lo,8, poik-

keustapauksissa 1
j 1 ). Koska metsän kasvu ei myös-

kään kärsi lyhytaikaisista pohjaveden korkeus-
vaihteluista, tehdään ojat kustannusten säästämi-

seksi yleensä kapeapohjaisiksi. — Jotta saatai-

siin selville, millaisia soita on ensi sijassa ojitet-

tava, on metsähallinnon suonkuivaustöiden yhtey-

dessä tehty tutkimuksia siitä, mitenkä kasvullisia

metsämaita maamme vanhimpien tilapäisojitus-

ten kautta on erilaisista soista saatu, eli oikeas-

taan tutkimuksia siitä, miksi metsätyypiksi mikin
suotyyppi muuttuu kuivatuksen vaikutuksesta.

Toistaiseksi on ojituskelpoisiksi katsottu ainoas-

taan sellaiset suot, jotka muuttuvat lehtomaisiksi

kankaiksi, mustikka- tai puolukkakankaiksi
(ks. Metsätyyppi), mikäli tällaisten soiden

kuivattaminen käy päinsä kohtuullisilla kustan-
nuksilla. Suonkuivausmetsänhoitajien tekemistä

suoluetteloista selviää, että soiden laatu edellä-

mainitussa suhteessa vaihtelee suuresti eri seu-

duilla :

Tutkitun hoitoalueen nimi

Kankaanpää . 17.611,75 24,s

Yläne 4,673.a 2fi.n

Karstula 2.8H7.02 3l,o

Jongunjoki 9.702,02 35.s

Pyhäjoki 12.064.43 38.i

Suomusjärvi 11.245.oo 45.o

Mullia 7.088.86 4!l.i

Toivakka 3,779ai
Virrat 11.576,78 B5.i

Parkano 15.759.04 69.8

Soanlahti 3.908.45 70,o

Aure 11.652.88 70,8

Mikkeli . 1.46H.88 78,4

Jämsä 2,828,84 82.4

Iisalmi 5.146,is s;',,o

nnhvHsi s - 85,7

Rajajoki 4.210.49 85.1

Vertaamalla näitä numeroita samalla lailla

yksityisten ja yhtiöiden mailta vesiperäisten mai
den ojituskelpoisuudesta koottuihin numeroihin

voidaan jommoisellakin varmuudella la

minkä verran maamme eteläpuoliskolla Oulun

Tulkitun
vesip*räisen
maa-alan
laajuus

ha

glo
P - —

'
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lääniä myöten (mistä toistaiseksi on mitättömän
ii.m suotutkimustuloksia) on mahdollisuuksia

kannattavasti laajentaa kasvullisen metsämaa
alan suuruutta ja siis lisäili metsiemme tuntuu
tn.i. Ojituskelpoinen alue osoittautuu täten run

saasti 3 miljoonan ha:n suuruiseksi ja mel
sieniin.- vuotuista tuotantoa voitaisiin täten lisätä

n. 7 miljoonalla m3 :llä, joka yksin ehkä olisi riit

tävänä vastapainona nykyiselle liikahakkaukselle.

Suonkuivaustöiden merkitys ei kumminkaan
supistu sun siihen, että se on meille tätkeakeiao
tuottavan maa-alamme ja metsätuotantomme
lisäämiseksi. Kuivatetut suol oval Leipoi kulkea,

ne tekeväl ennen erillisten metsälolikojen yhte-

uin en hoidon mahdolliseksi ja metsäntuotteiden
kuljetus talvisin voi niillä entistä paremmin ja

aikaisemmin käydä päinsä. Jos ojaverkosto oikein

suunnataan ja ojat sitävarten erikoisesti suunni
teilaan, saattaa valtaojia edullisesti käyttää me1
säntuotteiden (varsinkin halkojen ja muiden pie-

nempien) uittoväylänä. Epäilemättä on kummin-
kin kysymyksessä olevien, laajassa mittakaavassa
toteutettujen kuivatustöideu kauimiuas kantava
merkitys maallemme se, että ainoastaan uuden
avulla voimme käydä sotaa suurta vihollistamme,
kasvullisten metsämaiden .soistumista vastaan,

joka on niellyt ja nielee meiltä yhä vuosi vuo
delta arvaamattomat alueet. .1. '/'-«.

Suonne ks. S u o n t e e n
j ä r v i.

Suonnejoki, Suonteenselästä (ks. t.) lisveteen

laskeva 7 km pitkä joki; putous 1,57 m. Suu-
puolessaan S. muodostaa kaksi pientä koskea,

Vlä-Suonnekosken ja Mylly- 1. Ala-Suonnekosken.
S:ea syventämällä laskettiin Suonteeuseläu pin-

taa vv. 1S27-29 1.3 m. Ala-Suonnekoskessa oli

aikaisempina aikoina vanutuslaitos, mylly y. m.;

näistä, vielä 1850-luvulla toimivista teollisuuslai-

toksista ei enää ole mitään jälellä. — S. on nyky-
jään pitkät matkat vesikasviston täyttämää; ran-

nat yleensä mataloita niitty- ja metsämaita,
L. 1I-IK H.

Suonnejoki 1. S n o n e n j o k i. 1. K u n t a.

Kuopion 1., Rautalammin kihlak., Suonnejoen
nimismiesp. : kirkonkylässä Suonnejoen rautatie-

asema. Pinta-ala 668,s km-, josta viljeltyä maata
(1010) 5,704 lia (siinä luvussa luonnonniityt

2,727 ha, viljaakasvava kaskimaa 130 ha). Mant-
taalimäärä "1:1,0775, talonsavuja 302. torpansavuja
148 ja muita savuja 206 (1007). 7,434 as. (1914);

1,320 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelin-

keinona 020:11a (1901). 530 hevosta, *2,816 nau-

taa (1013). — Kansakouluja (1915) 10 (13 opet-

tajaa). Säästöpankki. Piirilääkärin (Rautalani

min piiri) ja piirieläinlääkärin asuinpaikka. Ap-
teekki. — Teollisuuslaitoksia: Savon puunjalos-

tustehdas; Kymin o.-y:n saha; 11. Peuran saha
ja rullatehdas; Hirvolan ja Levän myllyt. — 2.

Seurakunta, konsistorillinen, Kuopion hiip-

pak., Kuopion rovastik.; muodostettiin Pieksä-

mäkeen kuuluvaksi rukoushuonekunnaksi Pieksä-

mäen, Rautalammin ja Leppävirran pitäjäin

osista kunink. käskykirjeellä 11 p:ltä tammik.
1781, sai oman kirkon 1785, kappeiioikeudet ja

oman kappalaisen 1795, siirrettiin Pieksämäestä

Rautalampiin kuuluvaksi kappeliksi 1811. mää-

rättiin erotettavaksi omaksi khrakunnaksi sen.

päät. 4 p:ltä helmik. 1856 (ensimäinen khra v:sta

1870). — Kirkko (toinen järjestyksessä) puusta.

rak. 1865. - 3. Rautatieasema (IV l.i

Piel '
m. ien k uopion rataosalla, 38 km Pii

mäeltä, ;>l km Kuopioon; etäisyys Kouvola t.<

222 km. — S:n asemalta lähtee 7 km pitkä haara
rata I isvedellc. //. // ;/• e

Suontaka. 1. Maatila Tyrvännössä n. 7 km
Parolan rautatieasemalta pohjoisluotei een, kä 11

tiili 8 Vm manttaalia, n. 1,570 ha (allodisäteri-,

ja veroluontoisia liloja). — Sm omista
jina mainitaan 1400-luvun alkupuolella Klaus
Lydekenpoika Diekn ja 1481 asemies Erland
Niilonpoika: 1500- ja 1600-luvuilla S : n tiloja oli

111. m. Lepaan suvulla, liielke . KruiUJ-, lincke-,

Beureus- ja • fyllenhjerta (E cranl

jäsenillä sekä n. s. Katinalan rälssistivulla. Sit

teiiiniin on osia S:n kylästä kuulunut Lahden
taan ja Lepaan ka italioihin. Nyk. S:n suurtilan

-laa (1916) vapaaherra E. K. St andei 1 -k |öld.

— 2. Entinen aateliskartano (nyk. ratsuvelvol-

linen säteri) Vihdin pitäjässä, mainittu myös
nimellä Skoo tahi S.-Skoo, oli 1500 luvulta

alkaen Uästesko-Fortuna suvulla, jolta -e avio

liiton kautta 1600-luvun lopulla siirtyi Nassokin-
suvulle, pysyen sen hallussa n. vuosisatasen.

A. Ks.

Suonteenjärvi 1. S u o n n e. (niurt. S 11 o n

t i e n j ii r v i), järvi Sysmän reitissä (pääosu

Joutsan, itärannikko Hirvensalmen pitäjässä)

sijaitsee Puulaveden lounaispuolella; suurin pit.

33 km; eteläosassa järveä on 7.2 km leveä saare-

kas selkä, pohjoisosa on kapeampaa, vähemmän
-aarista (suurin lev. siellä n. 4 km), pinta-ala

125. 5 km-', vedenpinnan korkeus 92, ss m yi.

merenp. — Aikaisemmin Puulavesi laski Pirtin-

joen-Keskisen-Kälän joen kautta S: een, mutta

kun 1831-54 suurilla perkaustöillä (vrt. Paula
vesi) alennettiin mainitun järven pintaa n. 2,

m ja johdettiin sen päälaskuväylä Mäntyharjun
reittiin, on vanha laskuväylä S:een nykyjään
melkein kuivunut ja S. täten menettänyt entisen

valtavan lisävesistönsä; nykyisistä pienistä lisä-

vesistä ovat huoma'tavimmat Vallasjoki Vallas-

järvestä ja Säynäjoki Isosta-Säynä järvestä. S.

laskee Viherinkosken- Vi lierin järven-Joutsankos-

ken-Joutsanselän-Angesselän kautta Jääs järveen

j. n. e. Päijänteeseen (vrt. Sysmän reitti).
Samalla kun Puulavettä laskettiin (ja myös Kä-
länjoki perattiin), laskettiin myöskin S:n pin-

taa n. La m, perkaamalla Viherinkoskea 1846 47

(lyö maksoi valtiolle 277 ruplaa; sitäpaitsi teh-

tiin 1,917 osakaspäivätyötä). — Säännöllistä

laivaliikennettä S:llä viilittää matkustajahöyry-
laiva. [E. Blomqvist, ..Kymijoki ja sen vesistö",

teksti sivv. C8-69 („Lisiä Suomen hydro

grafiaan" II).) L. H-nen,

Suonteenselkä, 21, 8 km pitkä järvi Rautalam-
min reitissä, Suonnejoen pitäjässä; sumin lev.

3.:, km. pinnan korkeus 99.u m yi. merenp.;

pinta ala (siihen huttuna myös itäpuolella oli

\at Kuuhilampi ja Paasvesit 02. e km-. Rannikot

keskikorkeat, yleensä metsäiset; viljelykset s)

jaitsevat pääasiassa pohjoispäässä järveä, jossa

myös on Suonnejoen kirkonkylä. S:stä erottaa

4 km pitkä, kapea Sikalanniemi (jonka katkai-

see Haapakoskin tehdas o.-y.n rakennuttama su m
pitkä Liperinvirran kanava) itäpuolelle Ruulii-

lammin; sen liittää leveähkö salmi Paasveteeti.

jonka erottaa Saimaan vesialueeseen kuuluvasta

Kuvaasi järvestä ainoastaan 350 m leveä kan-

nas (kannaksen katkaisee toiminimi Hackmanin
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rakennuttama Kuivataipaleen kanava; aluksi

tukkiliikennettä varten kaivettu, valmistui läy-

dellistä laivaliikennettä varten 1890). — S:n pin-

taa laskettiin 1827-29 l.-j in, syventämällä S:n
laskujokea S u o n n e j o k e a tks. t.) ; työhön
käyte, tiin 615 ruplaa valtionvaroja ja 2,00'J osa-

päivätyötä. — S. saa pohjoisosaansa lisävesiä

Lylyjä rvestil, eteläosaansa Isojärven, Uliijärveu

ja 11inkkasenjärven lisävesistöt. — Piikin S :

n

ironnikkoa kulkee Savon rata. [E. Blomqvist,

..Kymijoki ja sen vesistö", teksti, sivv. 411-41

..Lisiä Suonien hydrogratiaan" 11) .] L. II-nen.

Suontienjärvi ks. Suonteenjärvi.
Suonviljelysyhdistykset ks. Suoviljely s-

y 11 u i s t y K s e t.

Suopa, kalisaippua 1. pehmeä saippua, erinäis-

ten rasvahappojen kaliumsuola. S:aa valmistetaan

suuria määriä talouden ja kutomoti ollisuuden tar-

peiksi halpahintaisista kasviöljyistä sellaisista kuin

puuvillansiemenöljy, pellavansiemenöljy, kalan-

traanista y. m. kalilipeässä keittämällä niitä. Muo-
dostunut saippualiima kaadetaan puuastioihin. Se

on liyytelömäinen, ruskean tai viheriänvärinen.

öljynhajuinen, vapaata alkalia sisällävä vetinen

I. Vähän kiinteämpää s:aa haluttaessa lisä-

tään kahlipeäu asemasta hieman natronlipeää.

Parhaissa s. -lajeissa on hieman kiteytynyttä stea-

riinihappoista kalia. S. voi olla läpinäkyvää tai

sameata. 100:sta osasta käytettyä öljyä saadaan

n. 230-250 osaa s:aa. S:aan lisätään usein hart-

sia, vesilasi-, potaska- tai kaliumkloridiliuosta,

gelatiinia ja perunajauhoja väärennysaineiksi

(vrt. Saippua;. N. 8.

Suopayrtti ks. Saponaria oificinalis.
Suopelto, huvilaseutu ja höyrylaivalaituri Sys-

män pitäjässä Päijänteen Tehinselän itärannalla,

o. 35 km pohjoiseen Vesijärven kanavalta; sään^

nöllinen höyrylaivaliikenne Lahdesta (Vesijär-

veltäi. — Majatalo (etäisyys Sysmän kirkolta

a. S km). — S:n äärillä sijaitsee Päijät-
salon (ks. t.) luonnonihana näköalapaikka. —
S. on yksi Päijänteelle rakennetuista kolmesta

ensiniäisestä laivasillasta (toiset Anianpelto ja

Judinsalo), jotka valtion kustannuksella saatiin

aikaan 1850-luvulla; v. 1867 jäi silta ja sillan

hoito valtiolta kunnan huostaan. L. Tl-nen.

Suopunki, pyydystysneu-
Toua käytetty, silmukalla

rarustettu Im ittonuora, ks.

Heittoaseet.
Suopursu (Lcdu m palustre),

kani rvakasveihin kuuluva, kor-

kea, väkevätuoksuinen varpu,
jolla on kapeat, vuorottaiset.

talvehtivat lehdet ja valkeat.

uuiskilossa olevat kukat. Käy-
tetään joskus syöpäläisten ja

köiden karkoittamiseksi ja

lääkkeeksi. S. kasvaa ylei

rämeillä koko maassa.
Lapissa myös kankailla.

K. L.

Suopöllö ks. Pöllöt.
Suora 1. suora viiva,

käsitteitä, on vaikeasti määriteltävissä. Kappa
leen kääntyessä kahden kiinteäksi ajatellun pis-

teensä ympäri pysyy joukko muitakin kappaleen
pisteitä paikoillaan. Kaikki nämä pisteet yhteensä
muodostavat s:n. S:sta on tehty aikoinaan pal-

:t.

(S. H.) Suopursu,

geometrian perus-

jon epipit:\ii m i intelini i I
|
it\\dvt1u i on

esim. määritelmä: ..S. on kahden pisteen lyhin
väli", koska s:u mittaaminen edellyttää, että

käsite s. on edeltäpäin selvitetty. Ei ^. myös
kään ole määriteltävissä viivana, jonka kaiken
aikaa samaa pistettä kohti suuntaansa muut-
tamatta kulkeva piste muodostaa, sillä suun-
taa ilmaistaan juuri silla. — S :aa, joka päät-

tyy pisteeseen ylitäälle päin, mutta on rajaton

toisaalle päin sanotaan säteeksi. Kummalta-
kin puolen rajoitettua s:n osaa sanotaan ja-

naksi. Kahden samassa tasossa olevan s:n

sanotaan leikkaavan toisiansa, kuu niillä

on (tarpeeksi jatkettuina) yksi yhteinen piste,

ne ovat yhdensuuntaiset, jos ne eivät leik-

kaa toisiaan, jatkettakoon niitä kuinka pitkälle

taliansa. Kahden s: n, jotka eivät ole samassa
tasossa, sanotaan käyvän ristikkäin.

U. S.-n.

Suorakaide, suorakulmainen suunnikas (ks. t.).

Suora polvi, suoraan etenevä tai takeneva
sukulaisuus, vastakohtana sivupolvelle 1. -suku-

laisuudelle.

Suorasanainen (puhe, tyyli) ks. P r o o s a.

Suorasiipiset (Orthoplera), hyönteisiä, joilla

on vähittäinen muodonvaihdos ja purevat suuosat.

Elusiivet muuttuneet nahkeiksi peitinsiiviksi.

joiden alla on ohuet lenninsiivet. Takasiivet

usein viuhkamaisesti kokoonlaskeutuvat. Monesti
siivet puuttuvat kokonaan. Keskiruumiin ensi

nivel vapaa. S. ovat levinneet yli maapallon.

Eniten niitä tavataan lämpimissä maissa. Suo-

mesta tunnetaan vain n. 35 lajia. S. jakautuvat
seur. ryhmiin: 1) juoksujalkaiset (Cur-

soria), joihin kuuluvat pihtihäntäiset (Forficu-

lidce) ja torakat ( Blattidrej, 2) astuma- 1.

kävelyjalkaiset (Gressoria), joihin kuulu-

vat rukoussirkat (Mantidae) ja kummitussirkat
(Phasmidce), 3) hyppy j aikaiset (Saita-

toria), joihin kuuluvat sirkat (Gryllidce), hepo-

katit (LocustidcE) ja heinäsirkat (Acrididce). —
Ennen luettiin s:iin myöskin korennoiset (Pseudo-

neuroptera) ja jyrsi jäkorennoiset (Corrodentia).
— [v. Borek, ..Skandinaviens rätvingade insekters

naturalhistoria" (1848); v. VVattenvyl, ,,Prodro-

mus europäischen Orthopteren" (1882); Tiimpel,

„Die Geradfltigler Mitteleuropas" (1001); Ilisin-

ger, ,,öfversigt af Finlands hittills käuda
Orthopterer" (1859); Nyb-rg, „Suomen s." (1901) ;

Fieandt, ..Suomen s." (1916).] V. S-s.

Suoraviivainen johto, laite, jonka avulla joku

piste tahi kappale johdetaan suoraviivaisesti.

Yksinkertaisimmin aikaansaadaan s. j. kuvan 1

mukaisella laitteella, jossa prismanmuotoinen kap-

pale P liikkuu vastaavassa reiässä, mikä on tehty

toiseen, kiinteään kappaleeseen R- S. j. tulee etu-

päässä kysymykseen koneteollisuudessa, jolloin

kuvan 1 mukaisissa laitteissa kappale P yleensä

on pyöreä, sorvattu kappale, esimerkiksi P on

höyry- tahi pumppukoneen mäntä ja R vastaava

silinteri, P männänvarsi ja R tiivistysholkki, P
ristikappale 1. ristipää ja /,' vastaava ohjauskap-

pale y. m. Väliin on kajipaleen R asemasta pyö-

rivät rullat (kuva 2) joko molemmin puolin tain

ainoastaan toisella (tukkien ja lautojen kuletus-

laitteet sahalaitoksissa y. m.). Usein käytetään

s :na j :na myöskin n. s. ohjaustankolai-
t ett ii (saks. Lenker). Sellaiset ohjauslaitteet

usein ovat helpommat sovittaa kuin prismamuo-
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O 2. O

(SM.) Kuvut 1-5;

toiset johdot ja liikkuvien osien liankausvastustus

niissä on hyvin pieni. Ohjaustankolaitteista esi

teitäkö in ainoastaan a. s. eli i p si oh j aus-
t ti n k o 1 a i t e (Ellipsenlenker), mikä on saanut

laajan käytännön indikaattoreissa (ks. t.). Sen

periaatetta selvittää kuva 3. Jos isomman ympy-
rän sisällä pyörii toinen ympyrä, jonka halkai-

sija on = isomman ympyrän säde, niin tulee, jos

otetaan pienemmän ympyrän halkaisija AB, piste

A liikkumaan pystysuoralla 7-akselilla ja B
vaakasuoralla A' akselilla. Joku kolmas piste C
tulee liikkumaan ellipsissä (vrt. asentoa A'C'H').

Tästä johtuu, että, jos «telaan kaksi kohtisuoraa

toisiaan vastaan olevaa s:ta j:oa Y ja X, ja joh-

detaan suoran tangon päätepisteet, toinen toi-

sessa johdossa ja toinen toisessa, niin tulee tan-

golla oleva piste C liikkumaan ellipsissä. Jos

taas B johdetaan stssa jtssa X ja C ellipsissä,

niin tulee A liikkumaan stssa jtssa Y. Jos pis-

teen A tarvitsee liikkua ainoastaan pisteiden A'

ja A" välissä (kuva 4), tarvitaan Btn ststa j tsta

ainoastaan matka B'Ii ja ellipsissä kaari -CCC".
Ilman suurta virhettä voidaan silloin vaihtaa

ellipsikaari ympyräkaareen ja myöskin lyhyt

suora B'B vaihtaa loivaan ympyräkaareen, jol-

loin syntyy kuvassa 5 esitetty ohjaustankolaite.

Jos piste C otetaan pisteiden A ja B keskivälillä,

tulee sen oikea ura olemaan ympyrä ja virhe siis

pienempi, vipu DC silloin vain tulee isompi (=

V2 AB) ja D pisteen A suoralle uralle. E. S-a. '

Suoriminen (k 1 a r e e r a a m i n e n, laivan-
selvittäminen), menettely, jota hiivan saa-

puessa satamaan tai sieltä lähtiessä (tulo
,

lähtö-s.) 011 noudatettava satamaviranomaisia
kolttaan, ks. T u 1 1 i s e 1 v i 1 1 e 1 y.

Suoritus 1. prestatsioni, obligatsioni-

oikeudellisen vaateen sisällys, on vanhan jaoi-

tuksen mukaan joko dare, faci re tai proestore

(luovuttamista, valmistamista tai molempia yh-

dessä). S. voi sitäpaitsi olla kielteistäkin laatua,

tekemättä jättämistä, ks. Pörssi.
Suorituspäivä ks. Pörssi.
Suoritustila (likvidatioti) . Yksityisen henki-

lön tai yhtiön lakkautettua maksunsa ja joudut-

tua vararikkoon alkaa pesän varojen ja velkojen

selvittäminen ja viimemainittujen suorittaminen
laillisessa järjestyksessä, sittenkuin konkurssi-

tuomio on annettu. Tästä johtuu, että konkurssia

myöskin nimitetään s:ksi. ks. Selvitys- ja
suoritustila. EI. K.

Suorlahden hovi Kiteen pitäjässä Suorlaltden

kylässä oli aikoinaan Simo Affleckin (k. 1725)

hallussa sekä myöhemmin ..Karjalan kuninkaalla"

G. Walleiiiukseila (k. 1808) ja Arppe-suvulla.

Suosirriäinen ks. Siiriäiset.

Suositus ruots. rekommendation), työ- tai

palveluspaikan hakialle annettu puoltolt

(ks. t.) ; sen ei tav. kat ota 1 iiiti \ iin takeita

itti sitiiuinii-ia vastata ilmoitettujen asianhaarain
ehdottoma ta oikeellisuudesta. El. K.

Suostumus dat. rim.tr' nsiis, rui.ts. eamtycke,
saks. Genehmigung) on oikeudellisesti pai va

tahdonilmaisu, jolla tehokas oikeustoimi tulee

aikaan. S. on joko selvästi ilmoitettu tai ä

ti:n. Tekoja tai tekemättä jittimicti mi -
1 1 nu-

tiin s. il m.-

1

nimitetään lat nimityksellä facto

conoludentia. Konsensuaali kontrahdit roomal.

oikeudessa olivat sellaisia sopimuksia, joi

pelkkä s. perusti kannevoimaisuuden (rinnakkais
käsitteet reaali-, verbaali- ja litteraalikontrah

dit). Jos joku on pakotettu tai vietelty auta

maan stnsa johonkin oikeustoimeen, ei sellainen

oikeustoimi ole pätevä, paitsi Ulosottolain 2 luvun

14 ja 15 §§ tissit ja sen voimaanpanoasetuksen
13 §:ssä mainituissa tapauksissa. El. K.

Suostunta 1. suostuntavero. eduskunnan
määräajaksi myöntämä vero sellaisten tarpeiden

tyydyttämiseksi, joihin valtion vakinaiset tulot

eivät riitä. Maanlain kuninkaankaaren mukaan,
joka vtn 1772 Hallitusmuodon 2 §:n nojalla yhä
edelleen on soveltuvissa kohdin voimassa, oli

kuninkaalla oikeus käyttää kruunun omaisuutta

ja tuloja kuitenkaan vähentämättä niistä mitään
jälkeläiseltään. Kuningas ei ollut oikeutettu vaa-

timaan uusia veroja kansalta paitsi eräissä laissa

määrätyissä tapauksissa, jolloin jokaista maakun
taa varten asetetun suostuntalautakunnan piti

siitä määrätä. Kansan itseverotusoikeus on sii-

vanhastaan ollut täällä tunnustettu. 1772 vtn

Hallitusmuodon 45 §:n mukaan älköön hallitsija

..vasten lakia, kuninkaanvalaa ja vakuutusta
määrätkö alamaisten suoritettavaksi niitäkään

sota-apuja, uusia veroja, sotaväenottoja ja muita
maksuja, ilman Valtakunnan säätyjen tietoa,

vapaata tahtoa ja suostumusta; kuitenkin erote-

taan se onneton tapaus, että Valtakuntaa hätyy-

tettäisin sotavoimalla; silloin on Kunink.
Maj ttilla oikeus tehdä ja toimia, niinkuin Valta-

kunnan turvallisuus ja alamaisten hyöty vaativat;

mutta niin pian kuin sota loppuu, pitää sääty-

jen kokoontua ja niiden uusien verojen, jotka

sodan tähden olivat määrätyt, kohta lakata".

Kansalle kuulunut oikeus siirtyi valtiopäiville

kokoontuneille säädyille ja sittemmin eduskun-

nalle. Jos valtion tulot eivät riitä menojen suo-

ritukseen, tulee hallituksen pyytää varoja edus

kunnalta ja samalla kertaa ilmoittaa, mitä tar-

koitusta varten niitä pyydetään. Näitä lisä-

veroja, mikäli ne eivät ole vakinaisia veroja vaan
ainoastaan määräajaksi myönnettyjä, sanotaan

suostunnoiksi 1. suostuntaveroiksi.
Tällaisia veroja ovat esim. leimavero, mallas

juomavero ja (nyttemmin lakkautettu) leimavero

pelikorteista (pelikorttiverosta on kuitenkin huo-

mattava, että myöskin hallitus on oikeutettu sää-

tämään Ieimamaksun pelikorteista, ks. Peli
kortti vero); suostuntaluonteinen on myös
paloviinavero (ks. t.). Eduskunta määrää myös-
kin minkä perusteiden mukaan uusi verotus saa

tapahtua. Eduskunta voi myöskin, vaikkei hal-

litus olisikaan tehnyt s.-esitystä. hyväksyä
s.-säännöksiä ja pyytää hallitsijaa julkaisemaan
ne. Hallitsija on oikeutettu olemaan hyväkseen
käyttämältä eduskunnan myöntämää stoa, mutta



Suoviljelys I. (S.Ö.)

gBM^fMlVl

Suoviljelysmaiaema Ilmajoelta.

Lcteensuolta llattulassii. rahkasuota. Lcteensuolta Hattulassa, mutasuota.

I i 1 ijinh jal unen iijuii t\us>j.i:in

Lapualla.
Suon kuokinta ja rytöjen raivaaminen

Lapualla.

Suon poltto Lapualla. kynti) rälttiauralla Pohjanmaalla.



(S.H.) Suoviljelys II.

Savikuoppa suossa [lmajoella. laven levittäminen [lmajoella.

Savenveto Ilmajoella.

Tulvavesi Lapuan suoviljelyksillä.

Heinänkorjuu suoviljelykseltä Lapualla.

Tulvaveden siirtämän Buosaran pohja Lapualla.

Suoviljelyskoeasema Königsruoor nimisellä

rahkasuolla Saksassa. (Etualalla valko-

apilasta ja ruista.)

'mmmSVT |
i

Uutisviljelys Königsmoorilla Saksassa. Mci

keliii sekoitetaan sähkömoottorin vetämällä

lautasäkeellä.
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• •i voi k n ti it eitä teiseen kuin eduskunnan mä*-
räämään tarkoitukseen. Eduskunnan päätös

ollakseen laillinen, ei kaipaa hallitsijan vahvis

tusta; hallitsija ainoastaan julkaisee s. o. mää
toi iik'1'ii pan ta vaksi eduskunnan hyväksymän

-säännön. Kun eduskunta >'i kuitenkaan voi

ryhtyä suoranaisiin toimenpiteisiin s.-verojen

kantamiseksi, on tullut tavaksi, että säännökset

s .-oista on julkaistu eduskunnan hyväksymän ja

hallitsijan vahvistaman asetuksin muodossa (joka

näinollen saattaa sisältää säännöksiä myös hal-

litsiiau vahvistusta kaipaavista toimenpiteistä).

Hallitusmuodon 46 §:n mukaan ovat vanhat S:t

yhä eilolleen voimassa, JOS valtiopäivät ovat julis-

tetut päättyneiksi, ennenkuin uudet s:t ovat vah-

vistetut. Tässä lainkohdassa tarkoitetaan sanalla

..vahvistaa" valtiopäiväin eikä hallitsijan toimen-

pidettä. Ruotsin ajalla sanottiin nimittäin val-

tiopäiväin vahvistavan s:t. Päinvastainen tul-

kinta, jota joskus on yritetty, että kysymyksessä
olevassa kohdassa tarkoitettaisiin hallitsijan vah-
vistusta, voisi tehdä kokonaan tyhjäksi kansan
itseverotusoikeuden. Ainoastaan siinä tapauk-
sessa siis, ettei eduskunta olisi tehnyt mitään
s :aa koskevaa päätöstä, on vanha s. edelleen voi-

massa, ks. Suostunt a e s i t y s, Suostunt a-

ra h a s t o. K. G. I.

Suostuntaesitys, Suomen eduskunnalle varsi-

naisten valtiopäiväin alussa annettava Keisarin

ja Suuriruhtinaan esitys varojen myöntämisestä
määräajaksi sellaisia tarkoituksia varten, joihin

vakinaiset valtiotulot eivät riitä. Eduskunta lähet-

tää suostu ntaesitykset valtiovarainvaliokuntaan.

Eduskunnan täysi-istunnossa ne ovat otettavat

kolmen eri käsittelyn alaiseksi (V. J. §§ 57, 60).

Suostuntaesitystä ei voida jättää lepäämään seu-

raaviin valtiopäiviin. Ehdotus uudesta tai lisä-

tystä suostunnasta katsotaan rauenneeksi, ellei

sitä kolmannessa käsittelyssä ole kannattanut
kaksi kolmasosaa annetuista äänistä (§ 61). ks.

Suostunt a. K. G. I.

Suostuntakausi ks. Suostunt a.

Suostuntarahasto, Suomen eduskunnan käy
tettävissä oleva rahasto, jonka varoja ei saa

käyttää vastoin eduskunnan tahtoa. Joskin edus-

kunta voi omasta aloitteestaan, siis ilman hallit-

sijan esitystä, myöntää jonkun määrärahan suos-

tuntarahastosta käytettäväksi jotain tarkoitusta
ai Iin. ei sillä kuitenkaan ole valtaa välittö-

mästi saada putöksiUnsi niiden varojen kivtti
mi-, -tä täytäntöön. Eduskunnan varojen käyttä
misestä tekemälle päätökselle annetaan senvuoksi
a n o m u k s e n muoto. Hallitsija ei ole velvol-

linen eduskunnan myöntämää määrärahaa edus-

kunnan päättämällä tavalla käyttämään. Jos hal-

litsi ia kieltäytyy määrärahan tarkoitusta hyväk-
symästä, jää määräraha suostuntarahastoon.

K. G. I.

Suostuntavaliokunta. Suomen säätyvaltiopäi-
i v:n ISlif) valtiopäiväjärjestyksen mukaan

kaikilla varsinaisilla valtiopäivillä asettama
I- jäseninen valiokunta, jonka tuli valmistaa
kaikki säädyistä sinne lykätyt asiat, jotka kos-

kivat muutosta suosi untaveron maksamisen sään-
nöissä. Suostuntavaliokunnan tuli myöskin
arviolta laskea tulot suostutit a veroista sekä, sit-

tenkuin Buostuntaveron suuruus oli määrätty,
ehdottaa, minkä perusteen mukaan ja millä
tavalla se oli jaettava, samoinkuin antaa sää-

dyille ehdotus suostuntaverosäännöiksi (§§ 29

ja 37). Nykyään voimassa olevan v:n 1906 valtio-

päiväjärjestyksen mukaan lähetetään Buostunts
veroa koskevat asiat valtiovarainvaliokuntaan.

k. e. /

Suostuntavero ks. Suostun ta.

Suosypressi (Taxodium distichum), :io-4ö m
korkea, erittäin komea, neulasensa talveksi pullot-

tava, kaakkoisessa Pohjois-Ameriikassa alavilla,

märillä mailla kasvava havupuu, jonka juurista

kohoaa maanpinnan yläpuolelle aina 1 m kor-
keita, onttoja, kapean keilamaisia hengitysjuuria.
1'uri oli tertiääriä jalla laajalle levinnyt m. m.
Euroopassa. Nykyisin s. kasvaa Keski-Euroopassa
istutettuna. S:stS saadaan n. s. valkeaa setri-

puuta. Sukuun kuuluu vain 2 lajia. K. L.

Suotaus ks. Suodattaa.
Suotuiemi, maatila (perintötila. 0.378 manttaa

lia, 401.85 ha; ennen l,m manttaalia) Käki-
salmen pitäjässä Vuoksen rannalla 6 km Käki
salmen kaupungista länteen. Laivalaituri. -

Ruotsin vallan aikana S. oli Trana-suvulla (vrt.

Räisälän hovi). Viime vuosisadalla sen
omistivat m. m. kuvernementinsihteeri Löfström
ja kauppias A. Artemjeff. joiden aikana tilalla

oli Löfströmin perustama posliini- ja fajanssi

tehdas (toimi 1841-93; valmistusarvo oli esim.

v. 1844 20.000 ruplaa ja 1845 13.000 hopearup-
laa). Nyk. (1916) omistaa tilan Käkisalmen
maalaiskunta. Päärakennus (viime vuosisadan
keskivaiheilta) on n. s. viipurinlääniläistä herras-

kartanotyyliä (vrt, Saarela). — Tilan maalla

on pakanuuden aikuinen kalmisto (n. 1100-1300-

luvuilta). A. Es.

Suoturve ks. Suo ja T u r v e.

Suova ks. P i e 1 e s.

Suovalkku (Malaxis), pieniä, kalpeanvärisiä

kämmekkäiskasveja, joiden varsi on tyvestä sipuli-

maisi sti turvonnut. Kukat kellanvihreät, tertussa.

Meillä 2 lajia, joista matalan s:n (M. paln-

dosa) silloin tällöin tapaa nevoilla. A'. L.

Suovetaurilia [-rl'-] (lat., < siis = sika, ovis =

lammas, taurus = härkä) , roomalaisten keskuu-
dessa juhlallinen puhdistusuhri, jolloin uhrattiin

karju, oinas ja sonni. Ä. J. II.

Suoviljelys. Maataloudellisesi (ja geologi-

sesti) suolla (ks. t.) ymmärretään maalajia, joka

on muodostunut paikan aikaisemman kasvullisiin

deu turvettuneista jäännöksistä tai elimellisten

aineiden kemiallisesta saostumisesta vesistöihin.

Turpeen muodostuminen edellyttää runsasta kos-

teutta ja sopivaa lämpötilaa. Suot tarjoavat vil-

jelyskasveille useissa suhteissa sopivaa maaperää,
joka melkoisesti poikkeaa kiinteistä maalajeista

ja senvuoksi vaatii erikoisia viljelysmenetelmiä.

Nämä menetelmät taas ovat riippuvaisia paikalli-

sista suhteista ja soiden erilaisesta laadusta.

Monet suot ovat myös erittäin sopivia metsän
viljelykseen. Turvetta voillaan laatunsa mukai-
sesti käyttää turvepehkun tai polttoturpeen val-

mistukseen tai kovan maan peltojen parannus
aineeksi.

Soiden leveneminen on varsin erilainen

maapallon eri osissa. Kuumassa vyöhykkee il

on soita varsin niukalti, koska korkea lämpö-

tila ei ole edullinen soiden muodostumiselle, eikä

niitä niukan kasvillisuuden vuoksi voi syntyä

napamaissa. Yleisimpiä suot siis ovat lauhkeissa

vyöhykkeissä, ja m ;i i — ii ovat suurimmat suo-



(S. H.)
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alueet Euroopan, Pohjois- Aasian ja Pohjois-

Anieriikan sateisissa osissa. Euroopan suorik-

kaiiiiin.il n;, i. ii lienevät Pohjois-Saksa (Olden

burgissa 18 Hannoverissa 16 9i maa-alasta),

Uankomaat, Irlanti, Ruotsi (n. 12%), Venäjä

ja Suomi. Aiemmin on Suomen suoala ilmoi-

tettu 20%:ksi maa alasia. Maanmittaushalli-

tuksen tilastolliseen maa ainetaulukkoihin perus-

tuvien laskelmien mukaan lankeaa eri läänien

e seuraavat mää iät suoalaa
;

I.a.lni km- °'„ maa alasta

riulfnmann 724 6.a

Tunin ja Horin 8,120 lii.r.

Hämeen 2.450 IH.g

\ np.ii-in 8.694 27.7

MikU. Iin 4,319 2a o

Kiinpinn 1H.IIO 36,i

Vaasan 15.151 3'J.e

Oulun 54 660 34j

Koko S ."im 80j

N un -i luvut ir.it uhistakaan syist* ole taik

koja. Tiedot perustuvat suurimmaksi osaksi

1700-luvun myöhemmällä ja 1800-luvun edellisellä

puoliskolla tehtyihin tiluskarttoihin ja vain

vähältä osalta myöhemmin suoritettuihin mittauk-
siin. Useista lääneistä, varsinkin Oulun läänistä,

puuttuu melkoisista osista suoranaisia tietoja.

Pääasiallisimpana syynä lukujen epäluotettavuu-

teen on kuitenkin se. että tiluskartoissa on suoksi

luettu suuri osa vesiperäisiä maita, joilla ei ole

mainittavaa turvekerrosta. Todelliset suoalat

ovat näin ollen todennäköisesti jonkun virran
pienemmät kuin edellä on mainittu, mitä Etelä-

Suomeen nähden myös vahvistavat Suoviljelys-

yhdistyksen tekemät suotutkimiikset. Kuten esite-

tyistä luvuista ja tähän liitetystä Suomen suo-

kartasta (suot ovat mustalla merkityt) käy ilmi,

ovat maamme eteläiset ja lounaiset osat melkoi-

sesti vähäsoisempia kuin itäiset ja pohjoiset osat.

Korkeimmalla sijaitsevat seudut ovat meillä

yleensä runsassoisimmat, pitkin moreeniharjuja
(vedenjakajia) ulottuu näin ollen laajoja suo-

alueita. Huomattava osa Etelä-Pohjanmaan
tasangosta on myöskin soiden peittämä.

Soissa tavataan useimmiten kovaa maata ole-

via niemekkeitä ja saaria, jonka takia Suomessa
ei missään tavata sellaisia valtavia aloja pelkkää
suota kuin esim. Bourtanpermoor Alankomaiden

i Saksan rajalla, joskin meilläkin on yhtenäisiä
jopa kymmeniin tuhansiin hailiin nousevia suo-

oja. Suurimmista ja tunnetuimmista sois-

tamme mainittakoon: Torrosuo (n. 5,000 ha)

Fammelassa Forssan eteläpuolella, K o n n u ii-

ii 1,000 ha) itään Lappeenrannasta. P, i 1

I i n k i y. m. laajat suot Pälkjärven, Tohma-
•n ja Kiteen pitäjissä Karjalan radan var-

rella. P e 1 s o n s u o (n. 14.000 ha) Oulunjärven
länsipuolella (valtionvaroilla 1856-66 kaivettu
kuivatusojia yht. 130 km n. 600.000 mk:n kus-
tannuksella; yhä odelleen suurimmaksi osaksi

viljelemätön). Etelä-Pohjanmaalla on myöskin
jokilaaksoissa laa ija soita, jotka nykyään suu-
reksi osaksi ovat viljelyksen alaisina. Kuuluisat

varsinkin Lapuan ja Ilmajoen suo-
viljelykset. Porin eteläpuolella oleva Liitto-
meri kuivatettiin jo 100 vuotta sitten ja se on
Bittemmin vähitellen joutunut viljelykseen; myö-
hemmin viljelykseen otettuja suomaita on myös
P a neli an kylässä Kiukaisissa. Maan etelä-

osissa Iisoissa paikoin tavattavat hyvät ja hyvin
hoidetut suoviljelykset eivät kuitenkaan hiuo

ilo-l.i kokoiin isille kunnille erittäin merkitseviä

yhtenäisiä alueita. Oulun eteläpuolella olevat

Limingan niityt eivät varsinaisesti ole

suoviljelyksiä, sillä maaperän muodostaa vain

ohut multakerros, jonka alla on hiekkakerros ja

sm alla savea.

Soille ovat muihin maalajeihin verraten tun-

nusmerkillisiä seuraavat ominaisuudet,
jotka soiden viljelemisessä ovat otettavat huo-

mioon. II Soiden suuri elimellisten aineiden run-

saus ja puute kivennäisaineista. Suomaan tila-

vuuspaino on näin ollen vähäinen, 75-250 kg m 3

kohti, kun kiinteä maa painaa jopa 1,500 kg
m3 :ltä. Suomaa on sentiihden rikas typestä,

mutta köyhä kivennäisistä kasvinravintoaineista:

fosforihaposta, kalista, kalkista. — 2) Suon suuri

kyky imeä ja säilyttää kosteutta. Viljelyä varten

soita ei saa kuivattaa kovin rutosti, sillä kasvit

vaativat suomaassa verraten paljon kosteutta,

koska itse turpeeseen sidottu vesi ei täydellisesti

voi tulla kasvien hyväksi. Viljelyskasveille sove-

liaimman kosteudenpitoisuuden ollessa hiekka
maassa n. 10% ja savimaassa 20-30%, on se suo-

maassa 65-70%. Kivennäispitoisen maan, saven
t. hiekan, vetäminen suolle vaikuttaa tässä suh-

teessa edullisesti, sillä suomaa voidaan tällöin

perusteellisemmin kuivattaa tarvitsematta pelätä

liiallista kuivumista, koska veden haihtuminen
savetusta pinnasta on vähäisempi. — 3) Suon
huono lämmönjohtokyky. Tumman värinsä vuoksi

suomaa lämpenee pinnalta kovasti, mutta huo-

non lämmönjohtokyvyn ja voimakkaan haihtu-

misen vuoksi maa kuitenkin pysyy kylmänä. Suo-

maan lämpösuhteet ovat siis suuresti riippuvai-

sia sen vedenpitoisuudesta, viljelyssuhteista y. m.
Viljely ja varsinkin hiekan tai saven levittämi-

nen tekee suomaan melkoista lämpöisemmäksi.
— 4) Pinnan keveys ja kuohkeus, minkä vuoksi

kasvien juuret huonosti kiintyvät maaperään.
Turpeen 1 a h o a m i s a s t e e 1 1 a on suuri mer

kitys suomaan fysikaalisille suhteille ja se vai-

kuttaa myös kemialliseen kokoomukseen. Sillä on
s ntähden suuri merkitys soiden viljelyksessä ja

vielä suurempi soiden käytössä polttoturpeeksi ja

turvepehkuksi.
Viljelyn kannalta katsoen on erilaisten

suomaiden välillä vähintään yhtä suuria

eroavaisuuksia kuin kiinteiden maalajien, savi-

ja hiekkamaan välillä. Tämän nojalla suomaat
tavallisesti jaetaan kahteen pääryhmään: muta-
suot (ruots. kärr, saks. Nicdermoor, norj. grces

myr) ja rahkasuot (livitmosse, Ilochmoor,

mosemyr). Mutasoiden turpeen muodostavat
ruoko-, korte-, sara- y. m. ylemmät kasvit sekä

puun jätteet; rahkasoissa ainakin pintaturpeen
muodostaa rahkasammal. Suon laatu on eri syvyy-

dessä usein erilainen, ja eritoten on rahkaturpeen

alla tavallisesti mutasuoturvetta ja sen alla on

usein järvimutaa ja liejua. Suonkäytön kannalta

on sentiihden erittäin tärkeätä tuntea myöskin
alempien suokerrosten laatu. Keski-Euroopassa

erotetaankin tavallisesti vielä kolmas päälaji, n. s.

välimuotosuo (saks. Obergangsmoor), jolla

tarkoitetaan erinäisiä välimuotoja, eritoten pui

denjäännöksiä sisältäviä suokerrostumia. Suo

maatyyppi määrätään yleensä ylimmästä kerrok

-osta 20 emin syvyydelle, koska maan viljelys
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kelpoisuu pääasiallisesti on riippuvainen juuri

tästä kerroksesta.

Erilaisten si aalajien kemiallinen ko
o o m u s mi myiis sangen erilainen. Suomaa

M.viltii viljelyksen kannalta tärkeimpiä aineita

seuraavat määrät ilmaistuna %:issn kuivasta

aineesta (A: Bremenin suoviljelyskoeaseman las-

kelmia, B: Suomen suoviljelysyhdistyksen ia

kelmiä) :

Rahkaturve Sekaturve tfutasuoturve

\ li A K i B
15,0Kivennäisiä .... 2,o 1.8

\ ppeä 1.,, n.-

Kalin . . . . . . 0,04 0,04

Fosforihappoa . . 0,oi 0,oi

Kalkkia 11., n..

4.,

2.0 1.15

II, H.., IL, 0,00

II I

II.,. II
II

II,

I. " 4.,, 1.4

Suomaassa esiintyvät kasvien ravintoaineet il

moitetaan kuitenkin tavallisesti kg :>^a. ha:ia

kohti 211 cm : 11 syvyyteen, jolloin saadaan seuraa-

vat numerot:
Rahkaturve Mutasuoturve

\ n ab
Typpeä 2,500 1,200 12.500 7,500

Kalia Ulll til) 500 150

Fosforihappoa 175 100 1.250 450
Kalkk.11 625 600 20.0n0 4.200

Tilavuuspaino (ms:liä) 125 75 250 150

Alempien tilavuuspainojen vuoksi ovat aine-

määrät prosenttilukuihin verraten pienemmät
suomalaisissa kuin saksalaisissa suomaalajeissa.

Viljeleminen aiheuttaa ravintoaineenpitoisuu-

teen tilavuusyksikköä kohti erinäisiä muutoksia,
mitkä ovat varsin tuntuvia, kun kivennäismaata
käytetään maanparaunukseen. Suomen suovilje-

lysyhdistyksen analyyseistä mainittakoon seuraa-

vat keskimääräluvut (lasketut ha:ia kohti '20cm:n
syvyydelle) :

Viljelty mutasuo

Ilman savea Savettu

Kivennäisiä 48.000 kg 222.000 kg
Typpeä 8,200 „ 8,140 „
Kalin, kokonaismäärä 660 „ 6.160 „

., , liukenevaa 4°/ :n suolahapossa . 180 „ 500 ..

Fosforihappoa, kokonaismäärä . . . 820 „ 1,720 „
„ , liukenevaa 4 °/ n suolahapossa 140 .. 4si) „

Kalkkia, kokonaismäärä 3.080 „ B,540 .

, liukenevaa 4 %:n suolahapossa 2,080 „ 4,940.,

Saveamisen suuri merkitys suomaan kasvi-

ravintoni 1 ir 111 lis Ainaiselle 1- n ti-. ti s.i-1 \ ii -t 1

ilmi.

Pohjan laadulla on myös suuri merki-

tys soiden viljelemisessä. Keski-Euroopan suot

lepäävät suurimmalta osalta hiekkapohjalla, mutta
Suomessa on, eritoten maamme etelä- ja länsi-

osissa, pohjana aivan yleisesti savi, kun taas

hiekkapohja on pohjois- ja itäosissa vallitsevana.

Suokerrostumien vahvuus on vaihtelin a.

Suomessa on suuri määrä korpisoita ja muita
suomaita, joissa on vain aivan matala turveker-

ros, mutta syvempiä turvekerrostumia on a

kiu paljon. Pienet suot kumpuseuduissa voivat

usein olla syvempiä kuin laajat suoalat. 1-3 m:u
syvyinen turvekerros on varsin tavallinen, mutta
useinkin tavataan 6 m:n jopa syvempiä kerrok-

sia. Suurin Suomessa varmuudella todettu syvyys

on 10 m. Muissa maissa on syvyys suunnilleen

sama kuin Suomessa. On kuitenkin (esim. Sak-

sassa) todettu jopa 24 m:n syvyys.

V i 1 j e 1 y s h i s t o r i a a

.

Polttovil jelyksen

avulla, joka eräässä saks. asiakirjassa v:!ta 1583

mainitaan vanhana menetelmänä, korjattiin eri-

toten 1

~ .nin-llä ja ! 8 mnella \ uoe i iljasa

Alankomaiden ja Luotei Saksan laajoilta rahka

oilta. Parempien mutasoiden viljelemistä mi
varmaankin jo aiemmin harjoitettu Keski-EuroO-
pa ' vaikkei liitä viljelystä varten silloin vielB

oltu kehitetty mitään erikoisia luonteenomaisia
menetelmiä. Suomessa on s:tä harjoitettu

amakin 1600-luvun alkupuolelta saakka, Ison

kyrön kirkkoherra I mi k Brenner (k-. 1

esiintyi Pohjanmaalla uranaukaisijana, ia jo

aikaisemmin lienee tämä viljelys ollut tunnelin

sekä Uudellamaalla että Savos a ja Karjala--,

Suonpoltto oli Miioin tärkein nelelmä; sittem

min nain tärkeäksi käynyt saveaminen lienee

tullut meillä tunnetuksi vasta 1700-luvulla. S. on
kuitenkin saavuttanut suurempaa merkitystä
maanviljelyksessä vasta 1800-luvun myöhemmällä
puoliskolla, kun keinotekoiset lannoitusaineet

(n. s. apulannat) tulivat tunnetuiksi ja saavut-

tivat yleisempää käyttöä. Vanhoja menetelmiä
on kehitetty, ja varsinkin suoviljelysyhdistykset

ja -laitokset sekä koeasemat ovat eri maissa

suuresti vaikuttaneet s:n vaurastuttamiseksi (ks.

Suoviljelys y adistykset).
Erikoisten vii j e] y m e 11 e t e I m i e n kehit-

tämisellä 011 ollut Sille suuri merkitys, [kivan

haan alankomaalaiseen v e e n-v i 1 j e 1 y k s e n

1 it< n suo) liittyy polttoturpeen otto. Suota hai

kovat suuret kanavat, joita myöten polttoturve

kuljetetaan veneillä. Ylin, 50-90 cm: n syvyinen
vähemmän lahonnut rahkakerros levitetään pai

jastetulle hiekkapohjalle, 10-15 cm :n paksuinen
hiekkakerros levitetään sen päälle,, jonka jälkeen

pinta tasoitetaan hyvin ja lannoitetaan voimak-
kaasti kompostilannalla. Tämän kalliin menetel-

män tekevät mahdolliseksi polttoturpeesta saatu

korkea hinta ja huolella hoidetun maan antamat
suuret sadot. Kosteussuhteiden järjestelyllä on

suuri merkitys; jos vedenpinta kanavissa alenee

30 cm hiekkapohjan pintaa alemmas eli 1 m:

n

viljelyksen pinnan alapuolelle, kuivaa kuohkea
maa piankin liiaksi.

Niinikään Alankomaisia kotoisin olevassa

rahkasoiden polttoviljelyksessä.
jota ei enää harjoitettane alkuperäisessä muodos-
saan, ojitettiin suo l,s m:n syvyisillä viemä-

reillä, joihin 1 m:n syvyiset, 30 ni:n päässä

toisistaan olevat ojat laskevat. Näihin ojiin koot-

tiin vesi 60 cm:n syvyisillä, 4-6 m:n etäisyydellä

toisistaan olevilla pienemmillä ojilla. Suo kuo-

kittiin, poltettiin ja siinä viljeltiin etupäässä

tattaria, mutta myöskin ruista, kauraa ja peru-

noita, kunnes maa 5-8 v:n kuluttua oli aivan

uuvutettu, minkä jälkeen se tarjosi vain laihan

laitumen lehmille ja eritoten lampaille. Kuu suo

di levännyt 25-30 vuotta, voitiin siitä taas uudes-

taan polttamalla saada muutama viljasato. Sit

ti 'nimin polttoon yhdistettiin joko luonnollisen

lannan tai apulantain käyttö, joten menetelmä
tuli paljoa järkiperäisemmäksi kuin aiempi

ryöstöviljelys.

Uudenaikainen rahkasoiden vii

jelys (Fleischerin, Taeken y. m. kehittämä
1'remenin koeasemalla) on kaikin puolin järki-

peräinen menetelmä, jota etupäässä noudatetaan

Luoteis-Saksassa ja jota yleensä voidaan sovit

taa rahkasoiden viljelyyn muissakin maissa.

Tämä menetelmä pyrkii ensi sijassa järjestele

mään kosteussuhteita, joita parannetaan purista-
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molla suomaata kokoon raskailla rauta- 1.

sementtijyrillä. Avoimessa ojituksessa käytetään
50-60 uii:n syvyisiä, 25-50 m:n päässä toisistaan

olevia ojia. Mieluimmin käytetään kuitenkin

salaojitusta (ks. t.). ojat L,i-l,i m:n syvyisiä,

15-25 m:n päässä toisistaan, Sekä avo että sala-

ojia käytettäessä kohotetaan pohjavettä" tarpeen

vaatiessa viemäreihin asetetuilla padoilla tai sain

ojiin sovitetuilla patoamislaitteilla. Pintakerrok-

sen hienoksi muokkaamiseen kiinnitetään suurta

huomiota ja siilien käytetään erikoisia lautaa

ja lapioäkeitä, joita suurilla viljelyksillä vede

tiilin moottorivoimalla. Vain poikkeustapauksissa

on tilaisuutta käyttää mineraalisia maanparannus-
aineita. Useimmissa tapauksissa käytetään kalk-

kia tai merkeliä. Tavallinen kalkkimäärä on

2,000-3,000 kg poltettua kalkkia ha: ia kohti.

Ensi vuosina annetaan n. s. varastolannoitus:

125-150 kg kalia ja 100-12.3 kg fosforihappoa

ha: ia kohti. Senjälkeen maalle annetaan vuosit-

tain niin paljon lantaa, että satojen kautta

poistunut kali- ja fosforihappomäärä tulee täysin

korvatuksi. Kolmannesta vuodesta alkaen nur-

mille annetaan kutakin korjattua 1,000 heinä-kg

kohti n. 20 kg kalia ja 6,5 kg fosforihappoa.

Viljelyskasveina on varhemmin enimmäkseen käy-

tetty ruista ja perunoita, mutta nykyään pyri-

tään saamaan hyviä nurmia ja laitumia. Puna-
ja alsikeapilasta ei paljoa käytetä niittonurmilla,

laitumilla ei ollenkaan, niiden kun arvellaan

tukahduttavan muut kasvit. Sitävastoin on valko-

apilas, jota on olemassa erittäin rehevä laji, suo-

situin palkokasvi sekä niittonurmilla että laitu-

milla. Korkeakasvuisista heinistä ovat timotei

ja nurminata tärkeimmät, matalista heinistä

kampasukapää ja eritoten niittynurmikka, jota

rahkasuoviljelyksillä pidetään parhaana rehu- ja

var.-inkin laidunheinänä. Heinänsiemen kylvetään

nykyään mieluimmin suojusviljaa käyttämättä.

Parhaat tulokset tällä viljelymenetelmällä on
viime aikoina saavutettu käyttämällä rahkasuo-

viljelyksiä lihotuskarjan laitumina. Myöskin
laidunnurmet lannoitetaan vuosittain kalilla ja

Eosforihapolla. — Pääasiassa samantapainen
menetelmä on kehitetty rakkasuoviljelyksessä
Ruotsin suovil jelysyhdistyksen koeasemalla Fin-
ni t i - - a (lähellä Jönköpingiäl. Alkuaan

S
s H 1 ojassa KönigsmooriHa Saksassa.

(1805) oli ojien syvyys 60 cm, saranleveys 20 m:
nykyään käytetään l 111:11 syvyisiä salaojia (väli

matka 20 m). Hiekkaa 011 vedetty 250 ms ha:ia

kohti ja nurmea käytetään nykyään yksinomaan
laitumeksi. Vuosittain annetaan kalisuolan ja

fosfaatin ohella lievä typpilannoitus. Myöskin
Ruotsissa annetaan vahvalle jyräämiselle suuri

merkitys, minkä ohella on huomattu maan karjan
tallaamana, yhä voimakkaammin pusertuvan.

Suomaiden, vieläpä rahkasoiden käytön laidun-

nurmina arvelee von Feilitzen Ruotsissa olevan

parhaita keinoja käyttää näitä maita mahdolli

simman edullisesti.

M u t a s o i d e n k i n viljelyksessä on Keski-

Euroopassa kehitetty erilaisia menetelmiä. Aiem-
min näit .1 parempia suomaita enimmäkseen käy-
tettiin niittyinä ja laitumina, jotka tarkoi-

tuksenmukaisella ojituksella, koni postilannoit uk-

sella, sittemmin kalisuoloja, ja fosfaatteja käyt-

täen, voimakkaalla äestyksellä ja heinänsiementä
kylvämällä muutettiin niittonurmiksi. Myöskin
liljakasveja viljeltiin ja poltto oli tavallista,

hetkellisesti antaen hyvän tuloksen, mutta ollen

turmioksi seuraaville sadoille. Tallilannan avulla

voitiin saada suuria satoja, mutta hallat vikuut-

tivat usein laihoja ja vilja tuli laadultaan huo-

noa. Kun maanparannusaineita ei käytetty, ei

syysvilja roudan vuoksi onnistunut, kesällä

vikuuttivat hallat, rikkaruohot rehoittivat, maa
ei märkänä ollessaan kantanut vetojuhtia, kui-

vina vuosina haittasi maata kuivuus.

Kaikki nämä epäkohdat arveltiin voitavan
poistaa saks. H. Rimpaun (ks. t.) 1862 käy-
täntöön saattamalla h i e k k a p e i 1 1 o m e n e-

telmällä (Moordammkultur), mikä osoittau-

tui erittäin soveliaaksi hyvästi lahonneiden muta
soiden saattamiseksi tuottavaan viljelykseen ja

joka sangen voimakkaasti on vaikuttanut koko
s:n elvyttämiseksi. Suo ojitetaan vähintään

1 m :n syvälle, 25-50 m:n päähän toisistaan kai-

vetuilla viemäreillä, minkä jälkeen sarat pei-

tetään 10-12 cm:n vahvuisella hiekkakerroksella.

Ominaista tälle menetelmälle on, että vain hiekka-

kerrosta muokataan ja että sen sekoittumista alla

olevaan suomaahan huolellisesti vältetään. Maa
lannoitetaan kalisuoloilla ja fosfaateilla ja vaati-

vampia kasveja, kuten sokerijuurikasta varten
myös vähän Chile-salpietaria käyttäen. Tämän
kuuluisan menetelmän etuja ovat maan parantu-

neet lämpö- ja kosteussuhteet, mikä on omiansa
antamaan varmoja satoja kaikista seudun taval-

lisista viljelyskasveista. Se käy kuitenkin erit-

täin kalliiksi. Sitäpaitsi, milloin peittohiekka

otetaan suonpoh ja^ta. ovat ojat tarpeellisen

hiekkamäärän saamiseksi kaivettavat erittäin

leveiksi, joten viljelyspintaa menee liukkaan:

hiekkakerros ehkäisee suomaan lahomista, minkä
vuoksi menetelmä sopii vain hyvin lahonneille

soille: hiekkakerros kuivaa keväisin nopeasti,

joten kasvien kehitys käy epätasaiseksi ja epä-

varmaksi
; ja li.-äksi hiekan ja suomaan rajaan

syntyy helposti kuori, mikä estää kasvien juu-

ria tunkeutumasta suomaahan ja vedenkiertoa.

Rimpaun-menetelmä on erittäin voimaperäinen

viljelysmuoto, mutta sen käyttö edellyttää, mää-

rätynlaisia paikallisia olosuhteita, minkä vuoksi

se ei ole levinnyt pohjoismaihin.
S 11 o mi ' on myöskin kehitetty erikoisia

viljelysmenetelmiä. Alkupi räisessä polttoviljelyk-
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sessä, jota vielä viime vuosisadan keskimaissa

yleisesti harjoitettiin kaikkialla imuissa, ei

il iS käytetty maanparannus eikä lannoitus

aineita, minkä vuoksi saatiin vain muutamia
viljasatoja tav. ruista, minkä jälkeen ..kytömaa"

jätettiin sikseen ja peittyi pian tiheällä karhun-
sammalella iks. K y t ö v i 1 j ely s).

Etelä-Pohjanmaalla on kehittyi

tälle tienoolle omituinen viljelysmenetelmä, jonka
mukaan seudun laajoja soita viime vuosisadan
kuluessa suurimmaksi osaksi on viljelty. Näillä

soilla on pinnallaan ohuempi I. paksumpi rahka
kerros ja laman alla viljelykselle edullisempi

turve, jossa on pääasiassa saraheinän ja korttei-

den jätteitä. Pohja on kalirikasta savea, joka
tavallisesti sisältää runsaasti rikkirautaa ja

väriltään on tumma. Pohjanmaalaisen viljelys-

menetelmän tarkoituksena on rahkakerroksen
vähittäinen poispolttaminen, sekä sato, en otta

niinen jo rahkasuomaalf a, käyttämällä maan
parannusaineita. Kun tarpeelliset viemärit mi kai-

vettu, saa suo muutaman vuoden kuivua ja las-

kehtia. Sitten kaivetaan 90 cm :n syvyis t ja levyi-

set, reunoiltaan pystysuorat sarkaojat; saranleveys

n. 10 ra. Ojankaivuiiu ei käytetä lapioita, vaan
ojapiilua ja pitkävartisia kuokkia (Iriitekuva I).

Kun pinta on äestetty tai kynnetty, ryhdytään
polttamiseen, jota jatketaan useita vuosia peräk-

käin. Muutaman vuoden polton jälkeen suorite-

taan saveaminen in. 600 pientä kuormaa ha:lle).

Savi otetaan talvella suon pohjalta ja levitetään

tavallisesti heti saroille (Liitekuva 1T). Kun tämä
savi usein suurin määrin sisältää kasveille

vahingollisia rikkiyhdistyksiä (on ,.alunan-

pitoista"), ei samalla kertaa käytetä suuria savi-

määriä. Saveamisen jälkien suota taas poltetaan

ja siihen kylvetään ruista tai nykyään tav. kau-

raa. Sittemmin viljellään vuoroin kauraa ja

ruista tai yksinomaan kauraa, samalla kuin

polttamista jatketaan. Yleensä ei kalkkia eikä

lannoitusaineita käytetä. Niinkauan kuin rahka-

kerrosta on jäljellä, ovat sadot aivan vähäiset

ja tätä kestää usein 10-15 v. ja kauemminkin.
Usein onkin kymmenien vuosien hyödyttömän
työn jälkeen viljelys hylätty paksun rahkaker-

roksen vuoksi. Kun rahkakerros on saatu pois-

tetuksi, suoritetaan tavallisesti uusi saveaminen,
toisin tai kolmannen kerran, ja huolellisen muok-
kauksen jälkeen kylvetään timoteitä (tav. suojus-

viljatta) heinäkuun lopussa t. elokuun alusti.

Koska rahkakerroksen alla oleva saraheinän ja

kortteen muodostama turve on hyvää viljely-

maata ja kun savi on kalirikasta, saadaan usein

hyviä satoja lannoitusaineita käyttämättäkin.

Timoteinurmet ovat siis ensi vuosina kauniit,

mutta lannoituksen ja hoidon puutteessa nurmi
pian huononee ja lauha pääsee valtaan. Kun
useinkin jo 10-vuotinen nurmi on kynnetty, ote

taan tav. kaksi kaurasatoa, minkä jälkeen uuden
saveamisen tapahduttua viljelys taas kylvetään

nurmeksi. Usein suoritetaan tällöin uusi poltto,

vaikkapa turve on parasta laatua ja jäljellä

oleva turvekerros aivan ohut. Arvokkainta tässä

menetelmässä on uusiutuva saveaminen, mikä
tekee mahdolliseksi rajoittaa lannoitusta (eri-

toten kalisuolojen käyttöä). Sen varjopuolia on

kaiken lannoituksen laiminlyöminen sekä usein

liian pitkälle jatkettu polttaminen.

Muista kotimaisista menetelmistä on huomat-

tavin Polijoi Pohjanmaalla ja Karjalassa kehit

tynyt peittoviljelysmenetelmä, jota

mainituissa seudui sa on toisistaan hieman eroa-

via muotoja. Sitä käytetään pääa ia i muta
SOilla, luutta -il .i on nuo- BOVltettU rahkasoil!,.

ja kovalle maalle. Olennaisinta tälle menetel

mälle on, ettei maan pintaa kuokita eikä ky n

rietä. vaan ainoastaan tasoitetaan, ja että kiven
näisinaata Levitetään saroille. Sarat tehdään
s

I leveiksi, ojat 60-100 em syviksi. JOrtkUE

-y\ linnuksikin, jotta saataisiin tarpeeksi peitto

maata. Kylvetään ruista t. kauraa, mikä peite

tään perusmaalla, samalla suoritetaan myös hei

näiisirinenkylvö ja jyrääminen. Maa pidetään
mahdollisimman kauan nurmena, usein 1(1-15 V..

minkä jälkeen kannot ja juuret poistetaan ja

maa kynnetään. Pohjanmaalla käytettiin vai

hemniin polttoakin ja Karjalassa käytettyyn
tapaan kuuluu myös kylvön yhteydessä suoriteltu

lannoitus sekalannalla. Myöskin apulantoja on
viime aikoina ruvettu käyttämään. Esiviljelyk

senä käyvän peittoviljelysmenetolniän cdiikkuu.-

on siiliä, että useinkin työläs ja kallis juurien

ja kantojen poistaminen si kä kuokkiminen ja

kyntö voidaan viljelykseen otettaessa jättää suo-

rittamatta ja suorittaa vasta kun juuret ja kan-
not ovat lahonneet.

Uudenaikaisessa järkiperäisessä
sissä pyritään käyttämään eri menetelmissä
saavutettua kokemusta ja sovittamaan sitä eri-

laisiin suomaihin huomioonottamalla paikallisia

olosuhteita. Tärkeimmät toimenpiteet ovat seu-

raavat :

1) Tarkoituksenmukainen ojitus ja pohjaveden
padoilta (tarpeen vaatiessa viljelyksen vesitys)

sekä kosteuden järjestäminen muokkauksen
kautta, löyhällä maalla käyttämällä raskaita

jyriä (kun hiekkaa t. savea on suolle vedetty-

,

on jyräämisellä pienempi merkitys). Salaojitus

on useissa suhteissa avo-ojia edullisempi, sem-

minkin kun salaojilla kuivatus voidaan ulottaa

syvemmälle ja aikaansaada tasaisempi kosteus.

2) Huol Uinen muokkaus, mikä sovitetaan suon
laadun mukaan (tärkeimmät työkalut: lauta- ja

lapioäkeet; löyhällä maalla raskaat jyrät. Peh-

meällä suomaalla voidaan edullisesti käyttää

vetojuhtia kannattavia suojakenkiä.

3) Suomaan parantaminen hiekalla t. savella.

Näin parannettu maa voidaan muokata ja kylvää

aikaisemmin, se käy lämpimämmäksi ja kosteus

(S. H.) Hevonen sunjusken-
yissa, suoviljelyksen koe-

asemalta Ilmajoella.

(S.H.) Nurmen jyraltminen

rastaalla iskusjyräUH Tores-

torpin koeasemalla Ruotsissa.
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tasaisemmaksi, minkä Iisaksi Buohon saadaan
runsaasti kasvinravihtoaineita. Kasvuaika käy
niiiu ollen pitemmäksi, hallanvaara pienemmäksi,
viljan kypsyminen varmemmaksi ja sadot suu-

remmiksi. Kivennäismaa sekoitetaan tavallisesti

pintakerrokseen (paitsi n. s. peittomenetelmissä,
kuten Rimpaun-menetelmässä, jossa niekan sekoi-

tusta suomaahan vältetään). Sekoitusmenetelmä
s. ia\ uttaa yhä enemmän käytäntöä, Suomessa se

on vanhastaan tunnettu ja sitä käytetään meillä

kenties laajemmin kuin missään muualla. Sille

onkin ehdotettu nimitystä ,,suomalainen sekoitus-

menetelmä suomailla". Savea t. hiekkaa käyte
liian tav. IHO -401) m :1 ha: lie. Suomessa saveami-
nen uudistetaan Usein muutaman vuoden perästä,

tavallisesti kun viljelys kesannon jälkeen kylve
tään monivuotiseksi nurmeksi. Suuremmissa
saveamistöissä käytetään menestyksellä siirret-

tävää kenttärataa.

4) Kalkitseminen. Saveaminen tekee kalkitse-

misen tavallisesti tarpeettomaksi, jos savi on

kalkmpitoista eikä sisällä kasveille vahingollisia

aineita (rikkirautaa), joiden neutralisoimiseen

kalkitseminen on tarpeellinen: Eri viljelyskas-

veilla on erilaiset vaatimuksensa kalkitsemiseen

nähden, mikä yleensä on tarpeellinen esim. palko-

kasvien kehitykselle, jotavastoin varsinkin kaura
näyttää kärsivän kalkitsemisesta. Yleensä on
viime aikoina ryhdytty käyttämään pienempiä
kalkkiannoksia kuin aiemmin suositeltiin.

5) Bakteeri-istutus on usein, eritoten rahka
suolla, välttämätön viljelyskasvien (varsinkin

palkokasvien! viihtymiselle tarpeellisten baktee-

rien tuomiseksi. Karjalailta ja myöskin savea-

minen on omiansa parantamaan suomaan bak-

teerielämää. Jollei näitä parannuskeinoja käy-
tetä, on uudisviljelyksille vedettävä n. s. istutus-

maata s. o. ha:ia kohti muutama kuorma ruoka-

multaa vanhasta, hyvässä viljelyksessä olevasta

pellosta, tai käytetään erikoisia valmisteita

(nitragiinia y. m.), jotka sisältävät haluttuja

bakteereja puhdasviljelyksinä. Viimemainituilla
ei kuitenkaan vielä ole saavutettu tyydyttäviä
tuloksia.

6) Kasvien ravinnontarpeen tyydyttäminen
maanlaadun ja eri viljelyskasvien tarpeiden
mukaan sovitetulla lannoituksella, jolloin ensi

siiassa kalin- ja fosforihapoupitoiset apulannat
tulevat käytäntöön. Kalia annetaan etupäässä
kalisuoloina, fosforihappoa tuomasfosfaattina, luu-

jauhoina t. superfosfaattina. Myöskin puuntuh-
kaa käytetään usein pienehköjen viljelysten lan-

ikseen. Varsinkin rahkasoilla on käytettävä
myös typenpitoisia lannoitusaineita: chilesalpie-

taria, kalkkisalpietaria (Norjan-salpietaria) i.

rikkihappoista ammoniakkia. Mieluimmin anne-

is. Mi Savenajo suolle raiiioteitse. Leieensuolla Huttulassa

taan kuitenkin hieman luonnollisia laulaa, jol-

loin maan hakteerielämä myös parannetaan.
7) Olosuhteiden mukaan soviteltujen kasvien

ja kasvilaatujen viljeleminen. Kaikkia vallitse

vissa ilmastosuhteissa viljeltyjä viljelyskasveja

voidaan menestyksellä viljellä myös suomaalla.

varsinkin jos se on parannettu kivennäismaalla.
Typpirikkaillensa vuoksi suomaa kuitenkin pai

kaiten soveltuu rehukasvien viljelemiseen. Vilja-

kasveista kaura Suomessakin on erittäin sovelias

suomaalla viljeltäväksi, samoin parhaat juuri-

kasvisadot saadaan savetuilta suoviljelyksiltä.

Erikoisen sopivia ovat suomailla monivuotiset,

tarkoitusta varten sovitetuilla heinän- ja palko
kasv insiemensekoituksilla kylvetyt nurmet, joita

vuotuisesti kalisuoloilla ja fosfaateilla päältä-

lannoittamalla ja soveliaalla muokkauksella
(äestämällä ja jyräämällä) pitkät ajat voidaan
piliiä hyvässä kasvuvoimassa. Suomaalle voidaan
myös saada erinomaisia laidunnurmia, ja rahka-
soiden käyttöä tähän tarkoitukseen pidetään
Saksassa ja myöskin Ruotsissa erittäin edullisena.

[Suomen suoviljelysyhdistyksen vuosikirjat;

„Maahenki", ,,Suomen kartasto"n teksti (1910);

„Die Entvviekelung der Moorkultur in den
Ietzten 25 Jahren" (1908); Wilh. Berseh. „IIand-

Imch der Moorkultur" (1912); M. Fleischer, .. 1 >ie

Anlage und die Bevvirtsehaftung von Moorvviesen
und Moorvveiden" (1913); C. von Seelhorst,

..llandliueli der Moorkultur" (1914).] E. A. M.
Suoviljelyskoeasema ks. Suoviljelys-

y h d i s t y k s e t.

Suoviljelyslaitos ks. Suoviljelysyhdis-
t y k s e t.

Suoviljelysyhdistykset. Kun suoviljelyksessä

(ks. t.) on käytettävä menettelytapoja, jotka
monessa suhteessa eroavat muiden maalajien vil-

jelyksestä, ja kun suoturvetta voidaan käyttää
turvepehkun ja polttoturpeen valmistukseen, on
suoviljelyksen ja turveteollisuuden (ks. t.) kehit-

tämistä varten eri mailiin perustettu yhdis-

tyksiä tai laitoksia, jotka tieteellisesti ja käy-
tännöllisesti tutkituttavat soita ja suorittavat

kokeilu- ja neuvontatyötä. — Ensimäinen takai-

nen laitos on 1876 Saksan maanviljelysminis-
teriön avuksi asetettu keskussuokomissioni
(..Central-Moorkommission") ja 1877 perustettu

suoviljelyskoeasema Bremenissä (julkaisu: „Proto-

kolle der Crntralmoorkommission"). Ensimäinen
suoviljelysyhdistys perustettiin niinikään Sak-
sassa 1883 nimellä: ..Verein zur Förderung der

Moorkultur im deutsehen Reiche", joka toimii

sekä suoviljelyksen että turveteollisuuden edistä

niisiksi (julkaisee aikakauskirjaa „Mitteilungen
des Vrnins "). Pohjoissaksalaisista koe-

v il jelystiloista mainittakoon Neu-Hammerstein
Pommerissa ja Königsmoor lähellä Bremeniä.

Baieriin asetettiin suoviljelyskomissioni 1895 ja

valtion koelaitos (..Königl. Moorkulturanstalt"

;

koeasemia Bernaussa y. m.). — Itävallassa toi-

mii v:sta 1901 maanviljelys-kemiallisen koe-

aseman erit. suoviljelysosasto („Abteilung fur

Moorkultur und Torfverwertung") ; koeasema
..Admont". aikakauskirja „Zeitschrift fur Moor
kultur und Torfverwertung". Böömissä toimii

n utsch-österreichischer Moorverein" niminen
suoviljelysyhdistys (per. 1900, julkaisu: „0stei

reichische Moorzeitsehrift"). -- Ruotsissa penis

tettiin 1880 ,,Svenska mosskulturiöreningen"
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(S.H Leleensnon koeasemalta.

(S.II.) Etelä-Pohjanmaan h -
i Ilmajoella.

niminen yhdistys; laitos Jönköpingissä, jonka

lähellä koeviljelystilat Flahult ja Torestorp (jul-

kaisu: ,,Svenska mosskulturföreningens t i < 1
-

skrift"). — Norjassa perustettiin ..Det norske

myrselskab" 1002 (julkaisu „Meddelels r").

Tanskassa ja Alankomaissa on myös suoviljelystä

ja turveteollisuutta edistäviä yhdistyksiä. —
Pohjois-Ameriikassa toimivat yhdistykset ..Ame-

rican peat Society" ja ..Canadian peat Society",

joiden toiminta pääasiallisesti käsittää turveteo)

lisuutta ja jotka julkaisevat aikakauskirjoja. —
Venäjällä on viime vuosina perustetut suoviljelys-

yhdistyksiä .ia koeasemia, esim. „MoskovSkoe
obstsestvo izutsenija i ispoljzovanija bolot",

joka myös julkaisee aikakauskirjaa. Pietarissa

toimii valtionlaitos turveteollisuuden edistämi-

seksi (julkaisu: ..Yrstnik torfjanago dela").

Suomen suoviljely s y li d i s t ys perus-

tettiin 1894 ja aloitti 1896 varsinaisen toiniin

tansa, joka käsittää pääasiallisesti suoviljelyk-

sen, mutta myöskin turveteollisuuden edistämisen.

Yhdistyksellä on kaksi koelaitosta : Leteensuon
koeasema Hattulassa (per. 1902) ja Etelä-Pohjan-

maan koeasema Ilmajoella (per. 1907), jonka vie-

reen 1913 perustetussa vankisiirtolassa olevat

vangit työskentelevät sekä koevil jelyksillä että

yhdistyksen turvepehkutehtaassa. Yhdistys toi-

mittaa sen ohessa paikallisia viljelyskokeita eri

osissa maata. Neuvontatoimintaa yhdistys har-

joittaa järjestämällä kursseja ja esitelmiä sekä

lähettämällä neuvojiansa yksityisille tilaajille.

V. 1005 alkoi yhdistys järjestelmällisesti tutkin

Suomen soita ja niistä julkaista karttoja selityk-

sineen. V:sta 1896 alkaen on julkaistu vuosi

kirjaa, jota ilmestyy 3 vihkoa v:ssa; sitäpaitsi

painetaan lentolehtisiä. Yhdistyksen kotipaikka

on Helsinki ja sen asioita hoitaa toimikunta,

johon kuuluu edustaja joka läänistä, sekä. hoito-

valiokunta. Yhdistyksen palveluksessa on 1 1 9 1 6

1

sihteeri (samalla konsulcnttina toinen konsu
lentti, kokeidenjohtaja, 2 koeasemanjohtajae
botanisti, kemisti ja 2 a

i tenttiä momaatutki-
muksia varten. Vuosikokous pidetään ke*ällä

vaihdellen eri osissa maata, Valtioapua on
yhdistys viime aikoi auttinul 64 100 mk. vuo
dessa. Jäsenin on n. sun. /•;. .1. 1/

Supan [zu-], Alexander (s. 1847), it
1 1

il. maantieteilijä, tuli 1S77 maantieteen yksi

tyisilosi niiksi Czernowitzin yliopistoon, 1880 pro-

fessoriksi, siirtyi tss-i Bothaan Saksassa, jossa

ryhtyi johtamaan ,,Petermanns Mitteilungen"in
toimitusta. Julkaissut „Archiv fiir VVirtschafts

geographie, 1 Teil: Noraamerika 1880-85" (1886;

„Petermanns Mitteilungen"in 84:s lisävihko).

,.Die Verteilung des Niederschlags aui der te tei

Erdoberfläche" (1898; 124:s lisävihko). Helmiin

ja VVagnerin aloittaman ,,Die Bevölkerung der

Erde" nimisen sarjan 8-12 osat (1891-1904 ; kaksi

ensimäistä osaa yhdessä H. VVagnerin kanssa)
..Grundziige der physischen Erdkunde" (1884:

6 :s painos 1916), „österreich-Ungarn" (1889; eri

painos Kirehhoffin ..Länderkunde von Euro-
pa"sta), ..Die territoriale Entwiekelung der euro-

päisehen Kolonien, mit einein kolonialgeschicht

liehen Atlas" (1906).

Super liat.), yläpuolella; yhdyssanoissa: ylä

yli-, y. m.
Supevbe [syptfrb] (ransk., < lat. swpe'rbus),

upea, uljas.

Supererogatio [crogu'tio] (mlat.), liikasuori-

tus. — Opera s u p e r e r o g a t i o n i s, katoli

sen käsityksen mukaiset pyhien ylimääräiset

hyvät työt.

Superficies [-fi'-J (lat.), perinnöllinen oikeus

pitää rakennuksia toisen maalla, ks. P e r i n t ö-

v u o k r a.

Superfosfaatti, kalkkia ja fosforia, sisäl-

tävä apulannoitusaine (ks. t.). sekoitus monokal-
siumfosfaattia, kipsiä ja vettä. Sen käytäntöön

ottamisen ehdotti kemisti Liebig n. 1840, näyt-

täen, että kasvit voivat käyttää ravinnokseen

neutraalista kalsiumfosfaattia sittenkuin se ensin

rikkihapolla on tehty liukenevaksi. Tarkoituk-
seen käytetään kammiohappoa. joka muuttaa kal-

siumfosfaatin seuraavan reaktsionin mukaan:
Cas (P04)«+2HsSOt = CaH4 (P04) s+2CaS04. S. si-

sältää n. IS % veteen liukenevaa fosforihappoa

laskettuna fosforipentoksidiksi.

Raaka-aineina s.-teollisuudessa käytettiin aluksi

koproliittia (ks. t.) ja luutuhkaa. Sittemmin
alettiin s:ia valmistaa kivennäisistä, fosforii-

teista ja apatiiteista (ks. t.), joita on suuria ker-

roksia Espanjassa, Belgiassa, Norjassa, Flori

dassa, Etelä-Karoliinassa ja Tunisissa. — Fos-

i uitit jauhetaan kuulamyllyissä hienoksi ja jau-

hoon sekoitetaan tarvittava määrä rikkihappoa-

Juokseva sekoitus lasketaan alapuolella olevaan

„kellariiu", jossa massa himmeten muuttuu ennen

mainitun reaktsionin mukaan. Samalla fosfaa-

teissa vähissä määrin oleva fluoridi muuttuu
fluorivedyksi ja silisiumfluoridiksi, jotka haih-

tuvat samoinkuin pieni määrä hiilihappoa, joka

johtuu mahdollisesti esiintyvistä karbonaateista

Kovettuneena massa työntyy automaattisesti uloe

kellarista pyörivää veistä vasten, joka pienen-

tää sen hienoksi murentuviksi viipaleiksi. Jauho
kootaan läjiin, joissa se vielä hieman kovettuu.

Sitten jauhetaan se vielä sellaiseksi, että sitä on
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helppo koneilla levittää pellolle. S : i;i valmistet-

taessa ei mielellään käytetä raudan- ja alumi

aiuminpitoisia fosfaatteja, koska ne ajan pitkään

lähentävät s:aea veteenliukenevia fosforihappoi-

<ia suoloja. Vähentynyt määrä on kuitenkin

..sitraattiliukoista", jota kasvit myös voivat

käyttiiä hyväkseen ja jolla siis kaupassa myös on
arvonsa, vaikka muutamissa maissa tätä seikkaa

ei oleta ostettaessa huomioon, vrt. A p u 1 a n n o i-

i us ai n e e t. S. S.

Superintendentti (Iät. super = yli, ja inttfnderi

jännittää, tarkastaa, ylitarkastaja). Saksan
evankelisessa kirkossa s. johtaa pienempää seura

kuntain muodostamaa piiriä, pitäen tarkastuksia.

johtaen piirihallitusta, ja -kokousta sekä toimien

väliasteena seurakuntain ja kirkollisen hallituk-

sen välillä. S:n virka on usein yhdistettynä
johonkin määrättyyn kirkkoherranvirkaan. [A.

Petri, „Das Ephoralamt" (1908).] A. J. P-ä.

Superior [-('-] (lat.), ylempi; luostarinesimies.

Superior [sjiipVria]. 1. ks. Y 1 ä j ä r v i. — 2.

Kauntin pääkaupunki Yhdysvalloissa, Wisconsi-

nin valtion luoteiskulmassa, Yläjärven länsiperu-

kan Fond du Laein muodostaman Superior bay,

St Louis bay ja Allouez bay nimisten mainio-
satamaisten lahtien ympärillä, vastapäätä Minne-
sotan puolella olevaa Duluthia, monen tärkeän
radan (Northern pacifie, Great northern y. m.)

risteyksessä; 44,344 as. (1914; 1900: 31,091 as.,

joista 11,419 ulkomailla syntynyttä, näistä 2,854

Ruotsissa, 2,026 Norjassa, paljo myös suomalai-

sia). — Valtion normaalikoulu (komea talo). Roo-
mal.-katolisen piispan istuin. — Harjoitetaan
huomattavaa mylly-, laivanrakennus-, vaunu-
y. m. teollisuutta (valmistusarvoltaan 32 milj.

mk., 1905). Suurin merkitys S :11a kuitenkin on
rauta- ja vaskimalmi- sekä kivihiilisatamana,

jommoisena se on Yhdysvaltain huomattavimpia.
Satama on Duluthin rinnalla maapallon parhaita
sisävesisatamia ; liikenteen suuruuden puolesta se

kilpailee Yhdysvaltain muiden suurimpien järvi-

satamain (Milwaukee'n, Duluthin ja Chicagon)
kanssa, 1911 voittaen ne kaikki. Main. v. S:ssa

selvitettiin kaikkiaan 17,s milj. rek.-ton. netto.

—

Kauppavaihto ulkomaiden kanssa on verraten
pieni; 1912 S:sta ulkomaille vietiin 46 milj.,

ulkomailta taas tuotiin S:iin tavaraa 16 milj.

mk: n arvosta. — Daniel Greysolon Sieur Du
Luth perusti kauppapaikan S:n paikalle 1678
ja Hudson-Bay-komppania 1820. V. 1853 muuta-
mat Washingtonin ja Etelävaltioiden liikemiehet

perustivat S:n, joka aluksi menestyi oivallisesti,

mutta 1857 pysähtyi kehityksessä pitkäksi aikaa,

menettäen valeen suurimman osan asukkaistaan,
joita 1880 oli vain 655. E. E. K.
Superior City ks. Superior 2.

Superior-järvi ks. Y 1 ä j ä r v i.

Superkargööri 1. supercargo (lat. super =
yli, ja it. cargo = lasti), eräänlainen rahtauksen
valvoja, joka seuraa laivan mukana ostaaksensa
ja myydäksensä lasteja, laatiaksensa tilintekoja

y. m.; nyttemmin harvinainen toimi. Ruotsin
valtakunnassa oli aikanaan ruots. Itä-Intian
komppanialla s:eja, joilla oli korkea virka-arvo
ia joita tervehdittiin 8 laukauksella. J. F.

Superkrustaalinen (lat. super - päällä, ja
crusta = kuori), geol. maan pinnalla syntynyt.
S:ia vuorflajeja ovat kaikki sedimenttivuorilajit
ja eruptiiviset pintavuorilajit. /'. E.

21. IX. Paineltu ''
, 17

Supeja. (SH.)

Superlatiivi (nilat. superlätVvus < superlu

tus = ylivertainen, verraton), yliaste, se adjek
liivin (tai adverbin) vertailuaste, jota käytetään
verrattaissa kaikkia määrättyyn piiriin kuuluvia
olioita (tai eliöryhmiä) keskenään ja joka ilma i

see, että ominaisuutta jossakin näistä on suurin
määrä (esim. Aasia on suurin maanosa. Nuo vel-

jekset ovat kOulun ahkerimmat oppilaat. Hän osaa
parhaiten.). S:ia voidaan käyttää myös absoluut
ti> esti, s. o. vertailua ilmaisematta, osoittamaan
että ominaisuutta jossakin oliossa (tai olioryh-

mässä) on erittäin suuri määrä; suomessa täl-

löin on s.-muodon edellä sana mitä (esim. Hän
elää mitä hurjimmissa oloissa), ks. Kompara-
tiivi ja Komparatsioni. A. K.

Superoksidit ks. Oksidit.
Superstitio [-sti'-J (lat.), taikausko.
Supi 1. pesukarhu (Procyon lotor), n. 65

cm pitkä, 30-35 cm korkea, paksuruumiinen, tuu-
heahäntäinen,
vilkasliikkei- I

nen petoeläin, i

luetaan karhu-
jen heimoon.
Pitkäkarvainen
turkki kellan-

harmaa, mus-
tansekainen,

naamassa vuo-

rotellen mus-
taa ja kellan-

valkeaa, hän-
nässä tumman-
ruskeat poikkivyöt. S. asustaa Pohjois-Amerii-
kan metsäseuduissa, etenkin vesien läheisyydessä.

,,Pesukarhu" nimensä se on saanut tavastaan
huuhtoa ruokansa ennen syömistä. Ravinto on
hyvin monenlaista, m. m. s. on erinomainen kii-

peilijä ja ryöstää linnunpesiä, samoin se pyy-
dystää taitavasti kaloja; hedelmistä ja yleensä
makeista aineista s. pitää tavallisen karhun ta-

voin. Pesä on tav. ontossa puussa, poikasia 4-6.

S:ia metsästetään innokkaasti arvokkaan nahan
takia ; liha on syötävää. Nuorena vangittuna s.

kesyttyy helposti. /. V-s.

Supiini (lat. sujri'num), latinassa eräs verbin
nominaalimuoto, jonka akkusatiivi (pääte -Mm)
liikuntoa ilmoittavien verbien seurassa ilmaisee
liikunnon tarkoitusta, (esim. gratulalum conve
nerunt = kokoontuivat onnittelemaan), ja abia

tiivi (pääte -u) adjektiivien määräyksenä ilmai-

see, mihin katsoen adjektiivilla ilmoitettu omi-
naisuus jollekin oliolle omistetaan (esim. facile

dictn = helppo sanoa). Ruotsissa nimitetään s:ksi

nominaalimuotoa, joka esiintyy ainoastaan verbin

n. s. liittomuodoissa (esim. jag har kallat) ja on
alkuaan partisiipin perfektin neutrimuoto. A. K

.

Supinaattori ks. Pronatsioni.
Supinatsioni ks. Pronatsioni.
Supistaa murtoluku ks. Murtoluku.
Supistuminen, kontraktsioni, kahden

vierekkäisen eri tavuihin kuuluvan vokaalin

yhtyminen yhteen tavuun, esim. vieraat < vie-

ra-at f< vierahat), kasteista < kaste-ista« kas-

tehista), ainoo <^ainoa; [a.t.cögo<C.coago; tansk.

fjende < fiende. — Lihaksen s:sta ks. Li-

ha k s i i. A. h .

Supleantti (ransk. suppUant. < suplee.r < lat.

suppU're = täyttää), varalle asetettu, varajäsen.
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Suplementti (lat. aupplcme'ntum) , täydennys;
teoksen täydennysosa.
Suplementtikaaret (lat. suppleme'ntum = täyte,

täydennys), kuk^i kaarta, jotka tekevät yhteensi!

puolet ympyränkehästä 1. ISO".

Suplementtikulmat (lat. snpplcme'ntum = täyte
täydennys), kaksi kulmaa, jotka tekevät yhteensä
kaksi suoraa kulmaa 1. oikokulman = 180°.

Supliikki (lat. suppli'cinm - nöyrä pyyntö;

,

anomuskirjelmä. — Su pii kantti, anoja
Suppe fiyp?'], Franz von, oik. F r a n

oesco Suppe D e m e 1 1 i (1819-95), itäv.-saks.

operettisäveltäjä, synt. Dalmatiassa alk. belg.

suvusta. Toimi Wienissä teatterikapellimestä

rina. Sävelsi 201 operettia ja ilveilyä, sitäpaitsi

myös messun, requiemin, sinfonian, uvertyyrejä,

kvartetteja y. m. [O. Keller, „F. v. S., der Sehöp
fer der deutsehen Operette" (1905).] /. A'.

Suppilonkiertäjäkärsäkäs ks. L e li d e u-

kiertäjät.
Supponeerata (lat. suppffnere), edellyttää. —

Suppositsioni, edellytys, luulo.

Supportti (ransk. support < supporter - kan-
taa, kannattaa), teränpidin. Metallisorvien ja

höyläkoneiden, tav. johteita (prismaa) pitkin

liikkuvaan kelkkaan sovitettu moniosainen laite,

johou terä kiinnitetään ja jonka osat ovat niin

laitetut, että terää voidaan siirtää, kiertää ja

asetella sekä syöttääkkin eri suuntiin, ks.

Höyläkone ja Sorvi. P-o P-o.

Supporttisorvi, supportilla (ks. t.) varustettu

sorvi (ks. t.). P-o P-o.

Suppositori (lat. suppositffrium < suppffnere
= panna alle), kaakaovoista tahi muista sopivista

rasvasekoituksista tai byytelömäisistä aineista

ynnä kulloinkin tarvittavasta lääkeaineesta tehty,

noin 2-3 cm :n pituinen kartiomainen puikko,

joka hoitotarkoituksessa painetaan peräaukosta
peräsuoleen.

Suppositsioni ks. Supponeer a t a.

Suppuratsioni ks. Mark ä.

Supralapsarismi ks. Infralapsaris m i.

Supramariininen (lat. supra = yläpuolella, ja

mare = meri), merenpinnan yläpuolella syntynyt
(geologinen muodostuma, esim. sora), vrt. S u li-

ni a r i i n i n e n. P. E.

Supranaturalismi (lat. supra = yläpuolella, ja

naturalismi, ks. t.), jumaluusopillinen oppi-

suunta, joka teroittaa yliluonnollisen merkitystä
uskonnossa. Erikoisesti s. esiintyi ratsionalismin

vastakohtana valistusaikana. S:n huomattavimpia
edustajia Saksan evankelisessa kirkossa olivat

G. Ch. Storr (k. 1805), F. G. Siiskind (k. 1829),

F. V. Reinhard (k. 1812) ja K. G. Bretschneider

(k. 1848). Suomessa edustivat s:ia jumaluus-
oppineet: K. F. Mennander (k. 1786), Jakob
Gadolin (k. 1802), Jaakko Tengström (k. 1832),

Jaakko Bonsdorf (k. 1831). E. Ka.
Suprematia (lat. suprfmus = ylin)

,
ylin valta-

asema, eritoten paavin itselleen vaatima valta

asema piispoihin nähden. Supremaattivalaksi

(oalh of supremacy) sanottiin Englannissa
kuningas Henrik VIII:n voimaansaattamaa valaa,

jonka kaikki parlamentin jäsenet vannoivat ja

jossa he tunnustivat kuninkaan kirkon päämie-

heksi, kielsivät katolisen uskon ja paavia yli-

vallan. Vala joutui pois käytännöstä 1791.

K. G. I.

Sura l-u'], joki Itä Venäjällä, Volgan lisäjoki

oik., lähtee .--iii, -m. lulla Simbirskin kuvei nemen
t in lounaiskulmassa, virtaa aluksi länteen -itten

mutkitellen pohjoista pääsuuntaa Saratovin, Pen
zan. Simbirskin, Kasaanin, Niinij-Novgorodin
kiivernemenlt ien kautta laskien Vasiljsurskin
kaupungin kohdalla Volgaan; '.(47 km, josta

uittoväyläksi kelpaa 800 km (aluksilla kuljetta-

vaa 040 km). Koskipaikat ja vesimäärän suuret

vaihtelut vähentävät S:n merkitystä laivaliiken

teelle. Purjehduskautta kestää 6 l/r7 kk. Täi
kein satama Penza. — Kalarikas.
Surabaja (alankoni. Xocrabaya), samannimi

sen, alankoni, residentin valvoman, kotimaisen
ruhtinaskunnan pääkaupunki Jaavan itäosassa,

vastapäätä Maduraa, Kali Masin suussa, usean
radan haarauksessa; 150,198 as. (1905), Jaavan
suurin kaupunki. — Erinomainen, kahden Iin

uakkeen suojelema satama; meriarsenaali, kone
pajoja, Iaivaveistämöitä. tykki-, metalli-, sokeri

y. m, tehtaita. Ulkomaille viedään sokeria, kah
via, vuotia, tupakkaa, kapokkia y. m. — Itäis

ten residenttikuntien korkein oikeushovi.

Surakarta (alankoni. Soerakarta; myös Solo).

samannimisen residenttikunuan pääkaupunki Jaa-

van sisäosassa, Bengawan-joen varrella, ratojen

risteyksessä; 118,378 as. (1905).

Surat (Surate), samannimisen piirikunnan pää-

kaupunki Etu-Intian länsiosassa, Bomliayn presi-

denttikunnassa, Bombaysta pohjoiseen Taptfn
vas. rannalla, 22 km Tapti'n laskusta Cambayn
lahteen, rautatien varrella; 114,868 as. (1911).— Useita vanhoja moskeioja, muutamia hindu-

jen ja parsilaisten temppeleitä, pari kirkkoa,

vanha linnoitus (v:lta 1540), S:n ent. naxvabin

linna. Muutamia oppilaitoksia. — Puuvilla-, riisi-,

paperi- y. m. tehtaita, sekalaista käsiteollisuutta.

— S. oli alkuaan Gujaratin valtakunnan pää-

kaupunki, kohosi Akbarin (joka 1572 valloitti

S:n) ja hänen jälkeläistensä aikana suureen
kukoistukseen, ollen Intian tärkein kauppapaikka.
Jo 1500-luvun alussa sinne oli asettunut port.

kauppiaita; englantilaiset karkoittivat heidät,

perustaen 1612 Siiin, kauppafaktorin, joka 1639-83

oli Englannin Itä-Intian komppanian pääpaik
kana, 1617 S:iin tulivat alankomaalaiset ja 1675

ranskalaiset. Vuosisadan lopussa S:ssa lasketaan

olleen 800,000 as. Komppanian siirtyminen Born-

liavhin, S:n sataman hiekoittuminen, maratti-

sodat, nälänhädät y. m. onnettomuudet saattoi-

vat S:n aivan rappiolle (1800-luvun puolimaissa

siellä oli vain 80,000 as.), josta se vasta vähi-

tellen on nousemassa. E. E. K.

Surditeetti (lat. surditas < surdus = kuuro),

kuurous.

Surgut [-u't], piirikunnankaupunki Siperiassa.

Toboljskin kuvernementissa, Obin oik. rannalla.

Bardakovkau suussa; 1.309 as. (1910). — Pari

koulua, sairaala, apteekki. — Asukkaat harjoit-

tavat kalastusta, karjanhoitoa, kauppaa, halkojen-

hakkuuta jokihöyrylaivoja varten, marjainpoimi-
mista y. m. s. — Per. 1595 ostjaakkiruhtinaau
kylän paikalle. V. 1616 S:ssa puhkesi ostjaakki-

kapina, joka kuitenkin pian kukistettiin. —
S:n piirikunnassa (251,300 km 2

, 13,400 as.

1913) asuu m. m. ostjaakkeja. (E. E. K.)

Surinam = Alankomaitte n-G u a y a n a

ks. G u a y a n a.

Surkastumat 1. rudimentit ovat sekä eläi-

missä että ihmisessä tavattavia, epätäydellisesti
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a usein hyvinkin vaillinaisesti kehittyneitä eli-

miä t. elinten osia, jotka toisilla lajeilla ovat

täysin kehittyneitä ja toimivia ruumiinosia.
- ovat n. s. historiallisia jätteitä jonkin eläin-

lajin esivanhemmilla aikoinaan olleista, mutta

sittemmin häviämään joutuneista elimistä, ja nii-

den esiintyminen perustuu siihen seikkaan, että

jokainen luonnon yksilölaji on keskeymättöniän

vähittäisen vaihtelun alainen. S. opettava! -ii-

meille. minkälaisia elimiä jonkun lajin esivan-

hemmilla on ollut, toisin sanoen: minkälaisista

muodoista kysvmyksenalainen yksilö on kellitty

nyt. Valaisevan esimerkin s:sta ja niiden syn-

nystä tarjoaa maanalaisissa vesissä elävän o 1 m i

(ks. t.l nimisen sammakkoeläimen surkastunut

silmä. Kun eläin elää täydellisessä pimeydessä.

ei se tarvitse .-ilmiä. jotka ovatkin vähitellen

surkastuneet. Ihmiselläkin on sadoittain s:ia

ruumiissaan todistuksena siitä, ettii hänenkin
esivanhempansa ovat aikojen kuluessa vähitellen

kehittyneet toisenlaisilla elimillä varustetuista

lajeista. Osa s:sta esiintyy ainoastaan sikiö-

kaudella häviten kokonaan ennen syntymää, osa

jää pysymään koko yksilön iäksi, vaikka ne
yleensä sikiöaikana ovat vahvemmin kehittyneitä

kuin myöhemmin. Esimerkkeinä tällaisista ihmi-

sellä tavattavista s:sta mainittakoon seuraavat:

sikiökaudella esiintyy sekä jalkopohjissa että

kämmenissä samoinkuin sormien ja varpaidenkin
päissä selvästi näkyviä polkunystyröitä, joista

myöhemmin jää jäljelle ainoastaan omituisia

uunepyörylöitä ihoon. — Heikosti kehittyneet

ihokarvat ovat s:ia aikoinaan olleesta vahvem-
masta karvapeitteestä, joka vieläkin esiintyy

muutamilla kansanroduilla (esim. A i n o k a n s a,

ks. t.t. Sikiöllä on karvapeite suhteellisesti vah-

vempi kuin myöhemmin, — Xisiä tavataan ihmi-

sellä verraten usein yli tavallisen määrän ja

ue ovat silloin surkastuneita. Sikiöllä esiintyy

säännöllisesti useita surkastuneita nisiä. — Häntä,
loka sikiökaudella on huomattavan vahva, esiin-

tyy täysikasvuisella ihmisellä surkastumana,
jossa kuitenkin voidaan havaita s. häntää lii-

kuttavista lihaksista. — Luurangossa tavataan
-ekä kaula- että lanneosassa kylkiluu-s:ia aikoi-

naan ollersta kaula- ja vatsakylkiluista sekä heik-

koja kylkiluiden välilihaksia. — Sikiöllä esiin-

tyy kehityksen varhaisella asteella kidusaihe-s:ia,

joista sitten kehittyy myöhemmin eri elimiä,

kuten korva, kilpirauhasen sivulohkot j. n. e. —
Nenässä tavataan ihmisellä s:ia aikoinaan
olleista lukuisemmista nenäkuorikoista. — Aivois-

sakin on s:ia, esim. n. s. käpyrauhanen, jota

pidetään jätteenä parittomasta päälaella olleesta

silmän tapaisesta elimestä, jollaisia tavataan
muutamilla alemmilla eläimillä (ks. Päälaen-
silmät. Useat s. ovat mukautuneet ruumiis-

ine johonkin uuteen tehtävään. Toiset s. voi-

vat silloin tällöin olla taudin aiheuttajina. Taval-
lisin sellainen surkastuma on umpilisäke, joka on
tunnettu umpilisäkkeentulelulus nimisestä tau-

S. ovat sellaisia kehitysmuistoja, jotka eri

yksilöillä esiintyvät hyvin eri lailla kehittyneinä
antaen usein alun erilaisille epämuodostumille ja

variatsioneille. Y. K.
Surkastuneet elimet ks. Surkastumat.
Surnaali ks. Jour naali.
Sumia k s. p ;, n ö t.

Surrey /oi/, kreivikunta Kaakkois-Englan-

nissa. Lontoosta etelään; l.s;;.. km2
, 676,027 as.

(1911). Pääkaupunki Guilford. S :stä osa on lii-

tetty Lontooseen. Sen Thamesin eteläpuolella ole-

vaa osaa nimitetään usein S:ksi (ks. Lontoo).
Surrey /sori/, H e n r y 11 o \v a r d, e a r 1 of

(n. 1516-47), engl. runoilija. Joutui nuorena
sotilasuralle ja johti sotamarsalkkana engl.

armeiaa Boulognen retkellä 1544. Aiheettomasti
syytettynä valtionpetoksesta hänet tuomittiin

kuolemaan ja mestattiin Tovverissa (ks. H o-

\v a r d 1). Italian kirjallisuudesta saamansa voi

makkaan vaikutuksen alaisena S. viljeli eroot-

tista lyriikkaa. Hän toi sonetin engl. runou-

teen, antaen sille kuitenkin itsenäisen muodon
(vrt. Englannin kirjallisuus II. palsta

098). Hänen käännöksensä Aeneidin 2:sesta ja
4:nnestä laulusta on ensi yritys käyttää ..blank

verse"iä (ks. t.) englannin kielellä. Yhdessä runoi-

lijatoverinsa Thomas Wyattin kanssa S. vaikutti

uudistavasti ja elvyttävästi engl. runouteen ja

häntä on pidettävä uudenaikaisen engl. lyriikan

edelläkävijänä. S:n runot julkaisi kirjakauppias
Tottel vasta hänen kuoltuaan kokoelmassa „Son-
ges and sounettes" (1557), johon sisältyivät myös-
kin AVyattin ja muutamien muiden nuorten runoi-

lijoiden tuotteet. Myöhemmistä julkaisuista mai-
nittakoon: Nott, „The uorks of S." (1815, 2 nid.),

,.The poetical \vorks of Henry Howard, earl of S.''

(Aldine edition, 2:nen pain., 1894). [Bapst, ,.Deux

gentilhommes-poetes de la cour de Henrv VIII"
(18911.] E. W-a.
Surrogaatti (lat. aubrogä'rc t. surrogä're =

asettaa sijalle), vastike, aine, jota käytetään
korvaamaan jotakin arvokkaampaa ainetta.

Sursill ks. Genealogia S u r s i 1 1 i a n a.

Sursum corda (lat.), ylentäkää sydämenne!
Surt, skand. mytologiassa jättiläinen, joka

maailmanpalossa (ragnarökissä) on jättiläisten

päällikkönä taistelussa jumalia vastaan ja vih-

doinkin liekeillä hävittää maailman. A". G.

Surtout [syrtH'] (ransk.), oik. päällystakki;

pitkäliepeinen takki; teline ruokapöydässä tar-

vittavia maustepulloja ja -astioita varten.

Surtaxe [syrta'ks] (ransk.) . lisätaksa, lisä-

maksu.
Suru, mieltä järkyttävän tapauksen herättämä

tunne, joka erittäinkin läheisen omaisen tai ylei-

sesti kunnioitetun tai hallitsevan henkilön kuol-

lessa pukeutuu ulkonaisiinkin muotoihin. Monet
henkilökohtaisen s:n ilmaisumuodot ovat yleisty-

neet ja luutuneet tavoiksi, monet tavat juon-

tautuneet vainajan pelosta: tekeydytään sure-

vaksi, että vältettäisiin vainajan kateellisuus, tai

pukeudutaan tuntemattomaksi. Monien, erittäin-

kin alhaisella sivistystasolla olevain kansain,

surunpurkaukset ovat kovin rajuja ilmeten esim.

oman ruumiin raatelemisena; sormien (esim.

monet intiaaniheimot) tai varpaiden typistämi-

senä, veren vuodattainisena, korvien tai erinäis-

ten lihasten repimisenä, nuolen pistämisenä käsi-

varren läpi (esim. skyyttalaiset) , hiusten (muinais-

ajan juutalaiset, kreikkalaiset, hunnit, serbialai-

set, italialaiset. kiinalaiset, austraalialaiset.

madagassit, etelä- ja pohjois-afrikkalaiset ja

kaikki amer. heimot) tai parran repimisenä tai

leikkaamisena: usein myös ruumiin ulkoasun

turmelemisena, pään peittämisenä tuhkalla (muin.

israelilaiset), ruumiin voitelemisena maalla tai

lialla (muin. egyptiläiset, kreikkalaiset ja rooma-
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laiset). On väitettj sormiuhrin niinikin

joissakin tapauksissa tulleen vainajaa seuran
maun pannun lesken tai palvelijan tilalle ja veri

uhrin lopulta sormiuhrin sijalle, Erittäinkin
Frazer olettaa surupuvun alkuaan tarkoit

taneen tuntemattomaksi tekeytymistä. To
on, että jotkut miltei alasti käyvät luon

kansat käyttävät B.-pukua: eBim. Uudessa Gui
aeassa naiset verhoutuvat täydessä surussa kulin

innui ruohopukuun ja miehet peittävät kasvunsa
suruharsolla. Tällainen oli Saksassa Nm-

burgin tienoilla muodissa jo 1600-luvulla. Suru-
väri on varsin yleinen ilmiö ja eri Beuduilla

melko lailla vaihteleva: tumma, musta, mikä
värisävy kristittyjen keskuudessa jo aikaisin

kotiutui, kreikkalaisilla, roomalaisilla, Uuden
Pommeriu asu jamilla, Austraalian rannikolla,

keltainen vanhoilla egyptiläisillä, valkoinen

Keski-Austraaliassa, Kiinassa, Kamerunissa ia

muinoin Saksassa. Suruaika ja vainajain

muistojuhlat (ks. Hautaaminen) ovat
monilla seuduilla tavattavia; yksityinen suru kesti

Attikassa 30, Spartassa 12 päivää. Maan- ja

hovisuru julistetaan hallitsevan perheen jäse-

nen kuoltua. Surulauluja esittivät jo van-

hat egyptiläiset, syyrialaiset ja kreikkalaiset

(katolilaisen kirkon requiem, ks. t.) ; itkijä-
vaimoja (ks. Hautaaminen) oli tai on
monilla kansoilla. [Wosmannsdorff, „Die Trauer
um die Toten bei den versehiedenen Völkern"
(1885) ; K. Th. Preuss, „Menscheuopfer u. Selbst-

verstiimmelung bei der Totentrauer in Amerika"
(„Festsehrift fiir A. Bastian", 1896) ; J. G. Fra-
zer, „On certein burial eustoms as illustrative

of the primitive theory of the Soul" (1899);

Zapperpt, ,.t)ber den Ausdruck des geistigeu

Schmerzes im Mittelalter" (1854) ; W. Tegg, „The
last act being the fuueral rites of nations and
individuals" (2:nen pain. 1878).] U. T. S.

Suruperhonen 1. suruvaippa (Vanessa
antinpa), mustanruskea päiväperhonen, jonka
kulmikkaat siivet ovat ulkoreunaltaan n. 4 mm
leveydeltä valkeankeltaiset. Tämän reunuksen
sisäpuolella on rivi sinisiä täpliä, etusiipien etu-

reunalla kaksi valkeankeltaista täplää. Siiven-

kärkien väli 63-72 mm. — Toukka musta, kirja-

vanaan pieniä pisteitä ja suuria ruosteenpunaisia

selkätäpliä; vatsajalat ruosteenpunaiset. Elää koi-

vussa, haavassa, pajussa y. m. — Kotelo ruskea t.

harmaa; päässä kaksi terävää nystyrää, selässä

useita rivejä pienempiä nystermiä. — S. on ylei-

nen kautta Suomen. Lentelee elo-syyskuussa sekä,

talvehdittuansa imagona, jälleen touko-kesäkuussa.

Kuva ks. Perhoset, liitekuva Suomen per-
hosia 1. V. 8-s.

Suruvuosi, se laissa määrätty aika, jonka ku-

luessa leski (ks. t.) puolisonsa kuoleman jälkeen

ei saa mennä uusiin naimisiin.

Surviiikone, kone, jolla muserretaan kiviä,

malmia t. m. s. useimmiten edelleen hienonnet-
tavaksi. S:ssa on vahvat (uurteiset), vaakasuo-
rassa asennossa olevat suorat valssit tai sitten

kaksi uurteista kartio- t. lieriömäistä, toisiinsa

nähden epakeskeisesti asetettua valssia, joista

ainoastaan toinen on liikkuva. W. TV-o.

Survinlaitos, koneyhdistelmä, jossa ylös ja

alas liikkuvat' 1 survimet (petkeleet) hienontavat,

useimmiten veden seassa, malmia, kuonaa, mine-

raalia t. m, s. W. Wo.

Survinmalmi, malmi, joka surviukonei
iks. t.) hienonnetaan jälkeenpäin tapahtuvaa
rikastuttamista varten, H. W-o.
Survimuylly, laite viljan t. m. s. karkea

jauhattamista vartin etupäässä eläinrehuiksi.
vii M yi ly. W. W o.

Surya [surja], int. Veda-runoissa esiintyvi

auringonjumalan nimi.

Sus ks. Siat |a Sika.
Susa /-"'-/ (elam. Susun, ass. Susan 1.

Susi, hepr, SUsan), Elämin ja muinaiepere. maa-
kunnan Susianan pääkaupunki l lai (Eulajus =-

Karun') joen varrella. Sen sus nimiset rauniot

ovat.nvk. Sawur-joen itärannalla DizfuMista lou-

naaseen ja sisältävät linnan, palatsien ja kaupun
gin jätteet. S. mainitaan Klamin pääkaupun-
kina bab. nuolenpääkirjoituksissa n. v:lta 2700
alkaen ainakin Kyyroksen aikaan saakka. Baby-
lonian kassiittikuniugas Kurigalzu valloitti sen

n. 1350 ja Assurbanipal hävitti sen 640 e. Kr.
Dareios T rakennutti S;aan palatsin, jonka Arta
kserkses Longimanus korjautti ja jossa Aleksan-
teri Suuri otti haltuunsa akhemenidien aarteet.

Kaupungin kukoistus jatkui arabialaisUu valloi-

tukseen saakka Omarin aikana, ja vielä 1200-lu-

vulla se oli asuttu. Kirjallisia tietoja S:sta ovat

Loftusin 1851-52, Dieulafoy'n 1884-86 ja de Mor-
ganin v:sta 1897 toimittamat kaivaukset vahvis-

taneet ja lisänneet. Kaivausten tuottamat löy-

döt, m. m. Babylonian kuningasten Manistusun
kirjaobeliski, Naram -Sinin voittopatsas ja Ham-
murapin lakipatsas, ulottuvat vaskikaudelta ara-

bialaisten aikaan. [Dieulafoy, „L'acropole de
Suse" (1888-93); Billerbeek, „Su'sa" (1893) ; Dele
gation en Perse, Memoires (1900 ja seur.) ; Pii

let, „Le Palais de Darius Ier a Suse" (1914).]

Ä. T-t.

Susa /-n'/, piirikunnankaupunki Venäjällä.

Taka-Kaukaasiassa. Jelisavetpoljin kuvernemen-
tin eteläosassa, Armeenian vuoristojen pohjois-

rinteellä 1,368 m yi. merenp., S.-joen varrella;

42,687 as. (1911), armeenialaisia ja tataareja, n.

puolet kumpiakin. — Harjoitetaan huomattavaa
matto- ja silkkiteollisuutta. — Oli v:een 1823

Karabaghin kaanikunnan (joka 1813 oli joutu-

nut Venäjälle) pääkaupunkina.
Susa ks. S o u s s e.

Susanin [-a'-], Ivan, ven. talonpoika, kotoi-

sin Kost roinan seuduilta, pelasti 1613 tsaariksi

valitun Mihail Romanovin hengen johtamalla
häntä etsivän puol. joukon harhaan, mutta sai

itse surmansa; sankarina m m. Glinkan ooppe-

rassa „Henki tsaarin puolesta".

Susanna (hepr. sosannä = lilja), sankaritar
apokryfisessa kertomuksessa ,,Historia S :sta ja

Danielista": Kaksi juutalaista tahtoo vietellä

S:aa tämän miehen puutarhassa, mutta S. pysyy
uskollisena, ja kun ilkiöt sitten syyttävät S:aa,

paljastaa heidät Daniel. Tämän novellin pääaja-

tus on, että aviorikos on suuri synti ja että

Jumala enkeleinsä avulla pelastaa hurskaan. Sille

on vastine tarukokoelmassa tuhat yksi yötä (394).

Kertomus lienee kirjoitettu toisella vuosis. e. Kr.

alkuaan kreikaksi ja on säilynyt meille apokryy-
fisena lisäyksenä Danielin kirjaan kreik., lat.,

syyr. ja myöhäisaramealaisessa asussa. S. -aihetta

on usein käsitelty kuvaamataiteessa. A. F. Po.
Susi (('anis lupus), koiran sukuinen ja kaltai-

nen n. 110-125 cm pitkä petoeläin, on selkapuo-
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(S.H.) Venttiilinen susi.

lelta harmaankellertäx li. alta likaisen vaalea;

tuuheassa turkissa siellä täällä mustia karvoja.

Väri vaihtelee kuitenkin joskus harmaasta ja

punertavasta melkein mustaan asti. Kuono suippo,

silmät vinot; 35-45 cm pitkä häntä suora ja riip-

puva, mustakärkinen. Elää kesällä synkissä vuo-

ristometsissä tai suurilla suoalueilla, missä se

päivisin piileksii kallionrotkoissa tai kaivamis-
saan koloissa; liikkuu enimmäkseen vain yöllä.

Naaras synnyttää keväällä 3-9 sokeata poikasta,

joita hoitaa ja tarvittaessa puolustaa urhoolli-

sesti. S. on yleensä arka ja varovainen eläiu,

joka syö jäniksiä, sopuleita y. m. pikkuimettä-
väisiä, kanalintuja y. m., mutta ahdistaa lau-

moissa myöskin suurempiakin eläimiä, kuten
poroja, hirviä ja kotieläimiä. Talvella s:t kokoon-
tuvat laumoihin ja tekevät hyvin pitkiä pyynti-

matkoja, jolloin ne kovilla pakkasilla nälän
ahdistamina käyvät rohkeiksi ja lähestyvät ih-

misasuntoja tappaen hevosia, karjaa, koiria jopa
ihmisiäkin (esim. 1880-luvun tienoilla useita lap-

sia Lounais- ja Etelä-Suomessakin). S:ia tape-

taan paljon sen raatelevaisuuden ja petomaisuu-
den, mutta myöskin sen arvokkaan turkin takia
ampumalla,» raudoilla, myrkyllä ja muullakin
tavalla. Kaikissa sivistysmaissa maksetaan s:sta

tapporahoja; meillä 100 mk. täysikasvaneesta ja

50 mk. poikasesta. S. on monesta Euroopan
Haasta .-ukupuuttoon hävitetty; tavataan kuiten-
kin harvinaisena esim. Ranskassa, Belgiassa,

Skandinaaviassa ja Suomessa; Venäjällä vielä

yleinen, samoin koko Pohjois- Aasiassa. S. oli en-

nen yleinen koko maassamme, mutta on vuosi

vuodelta yhä vähentynyt. Viime vuosina on s; ia

maamme itä- ja pohjoisosissa, missä -itä nyk.
vielä tavataan, tapettu ainoastaan joku kymmen-
kunta vuodessa. — S:n sukulaisia tavataan kai-

kissa maanosissa. Pohjois-Ameriikassa elää muun-
nos Canis lupus orcidentalis, joka maan pohjoi-

simmissa osissa on aivan valkoinen ; tämä on n.

s. n a p as. P r e e r i a-s. (Canis latrans) asus-
taa maan eteläosissa. Kaakkois-Siperian vuorisen
duissa asuu tuntur is. (Canis [Cyon] alpinus),
Intiassa Canis pallipes, Pohjois-Afrikan aroilla

Canis lupaster j. n. e. P. Ii.

Susiana [-ä'-], muin.-pers. maakunta, nyk.
Kasista n, ks. t.

Susijarvi, n. 8 km pitkä järvi Koutajoen
ks. t.) vesistössä, siinä yhtyy etelästä Ruva-
järven kautta tulleihin päävesistön vesiin län-
nestä Tuntsajoen lisävesistä. S. laskee Tutijär-
en kuutta Koutajärveen.

Susiluoto, ruots. V a r g ö. Bergön pii

(silloisen kappelin) vanha, v:teen 1830 viralli-

sestikin käytetty nimitys.

Susivouti. 'Iällä nimellä mainittiin toisillaan

jahti voutia (ks. t.), jonka tehtäviin kuului

johtaa vahinkoeläinten metsästv-tä.

Suso [-0-1 (Seuse), H e i n r i c h (1295-1366),

saks. mystikko. S., joka kuului dominikaanimun-
kistoon, oli jonkun aikaa luostarinpriorina Kon
stanzissa. v:sta 1348 munkkina Uimissa. S:ssa

yhtyvät mestari Ekkartin mietiskelevä ja pyhän
Bernhardin tunteellinen mystiikka. Kirjassa

..Ikuisesta viisaudesta" hän on esittänyt sisäisti

suhdettansa Kristukseen. Asketismissa hän meni
sairaaloiseen liiallisuuteen. Sielunhoitajana hän
osoitti lempeyttä ja lujuutta, ks. Mystiikka.
[Walter Lehmann, „H. S:s deutsche Schriften"

(2 nid. 1911]. E. Ka.
Suspendeerata (ransk. suspcndre, < lat. sus-

pc'ndcrc = ripustaa) , lykätä tuonnemmas; erottaa

joksikin aikaa virasta. — Suspensioni, vi-

rautoimitusvero. erottaminen virantoimituksesta

joksikin aikaa.

Suspensiivinen veto ks. Veto.
Suspensori (ransk. suspensoir, < lat. suspen-

sffrium = ripustin, kannatin), sopivasta kan-

kaasta tehdyt kannattimet rintojen, kivespussin

y. m. kannattamiseksi.

Susquehanna [saskuihä'noJ, joki Yhdysvaltain
itävaltioissa, suurimmaksi osaksi Pennsylva-
niassa, jonka päävirta se on, alkaa (Itä-S.)

New Yorkin valtiossa. Alhanyn kaupungista län-

teen, virtaa kovasti mutkitellen, lounaiseen, ete-

lään, kaakkoon, lounaiseen, kunnes siilien Suu-
buryn luona yhtyy S:n toisena lähdejokena
pidetty, edellistä lyhyempi, mutta vesirikkaampi
Liins i-S. (West Branch of S.). Yhtyneet vedet

virtaavat aluksi melkein suoraan etelään, kään-

tyvät, saatuaan oik. Junita nimisen lisäjoen,

kaakkoon, ja laskevat Marylandin valtion alueella

Chesapeake-lahteen; 730 km. Suuren koskirik-

kauden takia S. semmoisenaan on kuljettava vain

suupuolellaan, Port Depositiin asti, jonne vuoro-

vesi tuntuu, mutta S:n laaksoa ja vettä käyttä-

vät hyväkseen kanavat, jotka seuraavat sitä mel-

kein koko sen pituudelta. Koskista saadaan teol-

lisuus- y. m. s. tarkoituksiin 244,900 hevosv.

(1908; Yhdysvalloissa vähän enemmän vain Hud-
son- ja Couneeticut-joista). — Kalarikas.

E. E. K.

Sussex [sas9ksj, vanha kreivikunta Etelä-

Englannissa, Englannin kanaalin rannalla;

3,780 kmJ
, 479.599 as. (1911). Jakaantuu

East S. (2,111 km 2
, 242,146 as.) ja West S.

(1,633 km5
, 176,308 as.) nimisiin hallinnollisiin

kreivikuntiin sekä Hastingsin kaupunkiin (56 km-.

61,145 as.). — S. oli pienin niistä kuningaskun-
nista, jotka anglosaksit 400-luvulla perustivat

Englantiin. Sen kuninkaat olivat jonkun aikaa

Kentin ja Mercian hallitsijain alaisia, kunnes
685 Mercian hallitsija kukisti S:n.

Sutenööri (ransk. souteneur), pelihuoneen,

porttolan isäntä, porton apuri.

Sutlej [sailcdz] (sanskr. Saladra, tibetiläis-

ten Langlian, Ptolemaioksen Y.aradros, Pliniuk-

sen Hyphasis ja Hcsydros), joki Etu-Intian luo-

teisosassa, Induksen lisäjoki vas., itäisin ja suu-

rin Punjabin ,,viidestä virrasta", lähtee Tibe-

tistä, Himalajan pohjoisjuurelta, läheltä Braun
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I
>n 1 1 ;

i 11 lähteitä, virtaa Manaaarovar järven kautta
yleensä luoteista suuntaa,, kunnes kääntyy lou

naiseen, murtautuu Simalajan poikki ja tulee

Punjabin tasangolle. Saa oik. Bcas nimisen li^a

joen Bekä ennen hidukseni laskemistaan samoin
oik. Chenabin, yhtyy Mithankotin Uuma Induk-
seen

; 1,500 km, tulva aikana kuljettava Firoz-

puriin asti. S:n vettä käytetään kastelulaitok-
sissa.

Sutor /-ii-/ (lat.), suutari. — Ne s. uit ra
erepidam, suutari pysyköön lestissään.

Sutra ks. Intian kielet ja k i r j a 1 1 i-

s u ii s, palsta 1025.

Sutäou (myös 8u-chou ja Soo-olioto). 1. Kau
punki Itä-Kiinassa, Kiangsun maakunnan etelä

osassa, Sanghai'sta länteen, rautatien ja Keisarin-

kanavan varrella; n. 500,000 as. (1914). — Kii-

nan kauneimpia kaupunkeja. Muurien (9 in kor-

keat) ympäröimä. Useita pagodeja, m. m. 9-ker-

roksiuen. Huomattavia oppilaitoksia. Pari lähetys-

asemaa. Kiinun tärkeimpiä kirjateollisuus- (halpa-

hintaisia klassikkopainoksia) ja kirjamarkkina-
kaupunkeja; melkoista puuvilla-, silkki- y. m.
teollisuutta. — Per. 484. Oli maailman väki-

rikkaimpia kaupunkeja taiping-kapinallisten val-

loittaessa sen 1860. Se oli rauniokasana, kun
hallituksen joukot kenraali (lordouin johdolla sen

valloittivat takaisin. Avattiin ulkomaiselle kau-

palle 1895. V. 1913 tuonti oli arvoltaan 10 milj..

vieuti 53,a milj. mk. — 2. Aikanaan kuuluisa

ja tärkeä kaupunki Länsi-Kiinassa, Kansuu maa-
kunnan luoteiskulmassa, Kiinan muurin luotei-

simman mutkauksen sisäpuolella, Kiinasta Tari-

min alanteeseen vievän kauppatien varrella.

Kauppatien kadotettua merkityksensä S:kin on
rappeutunut. Vielä harjoitetaan huomattavaa
raparperikauppaa. — Dungaani-kapinan (1865-72)

aikana S. hävitettiin perin|>ohjin. -— 3. Kauppa-
kaupunki (myös Suifu) Sisä-Kiinassa, Setsvanin

maakunnan eteläosassa, Min-joen suussa, Jangtse-

kiangin varrella; n. 50,000 as. E. E. K.
Sutta-nipata, buddhalainen, viisi kirjaa sisäl-

tävä runokokoelma.
Sutta-pitaka, buddhalaisen kaanonin, Ti-

pitakan toinen osa. Se jakautuu viiteen kirjaan

ja sisältää Buddhan oppilastensa kanssa pitämiä
keskusteluja. E. K-a.

Suttner [zutnar], Bert h a von (1843-19141.

itäv. kirjailijatar ja rauhanaatteen ajaja, s. Praa-
gissa 9 p. kesäk. 1843,

k. Wienissä 21 p. kesäk.

1914. Hänen isänsä oli sota-

j^fl ttk marsalkka kreivi Kinsky

:
jtt ja äidin puolelta hän pol-

veutui runoilija Theodor

|.Ä .Jj Körnerin suvusta. Hän sai

^ ^P ^™W huolellisen kasvatuksen ja

-4f # oleskeli kauan aikaa Pa-

~T?^J riisissä ja Italiassa. Jou-

4 -^iK^. 1S ~'
; naimisiiu kirjai-

^^»^JJ3 ^^^^ 11j a., vapaaherra Arthur

iflf I Gundaccar v. S:n kanssa,

I oleskeli 9 v. Tiilisissä ja

I sen jälkeen Itävallassa.

I Hän on julkaissut koko
joukon romaaneja, esim.

j.lnventarium einer Seele"
Bertha v. Suttner.

(SM.)

(1882), „Ein schlechter Mensch" (1885), „Ein

Manuskript" 11885). ..High life" (1886), ..Sehrift-

i

•

m,
, Roman" > L888>, ..Hanna" . 1894), „Eio ai

und .nm" (1896), ,.I.a Traviata" (1898), ...Manha-
I iinler" (1903) y. m. Varsinaisen maineensa hän
saavutti kuitenkin romaanillaan Die \\'affen nie

der!" (1889; :;S:s pain. 1907; suom. „Aseet pois").

joka "n herättänyt suurenmoista huomiota
i

:

käännetty kaikille sivistyskielille. Voimakkaalla
tavalla lian siinä kuvaa sodan kauhuja, koettaa
vieroittaa ihmisiä sodan ihailusta ja julistaa rau

hanaatteeu sanomaa maailmalle. Sama pohja-
ajatus esiintyy useimmissa muissakin hänen teok
sissaan. Myöskin käytännössä S. pontevasti ajoi

rauhan asiaa, toimien itäv. raiilianystävien sen

ran -puheenjohtajana ja julkaisten vv. 1892-99
I tiesilenissä ilmestyvää kuukauslehtcä .

.

I > i e \Vaf-

fen nieiler". Kauhan harrastajain kokouksissa
hän on ollut johtavana sieluna, ja suureen Haagin
kongressiin hän otti osaa huomattavalla tavalla.

(Hauen muistelmansa sieltä ilmestyivät nimellä
,,Die Hager Friedenskonferenz".) Suurten ansioit

tensa vuoksi S. sai 1905 Nobelin rauhanpalkin
non. [..Gesammelte Sehrilten" (1906 ja seur..

12 nid.); „Memoiren" (1908).] E. W-s.
Suttung, skaiul. mytologiassa ihmeellistä runo-

simaa vartioiva jättiläinen, jonka kuitenkin Odin
pettää ja tyhjentää juoma-ammeen, joten runon
ilen ja loitsun voima siirtyy jumalille ja ihmi
sille. K. G.

Sutura (lat. sutu'ra = ommel) 1. su tuuri,
sauma, kahden luun välinen liitekohta esim. pää
kallossa; myöskin ommel, jolla lääkäri toisiinsa

neuloo ja kiinnittää haavan reunat y. m. s.

Suu (os), ruuansulatuskanavan etuosaan, suu-

onteloon johtava, leukojen ja huulien rajoittama
aukko. Nimitystä käytetään myös itse suuonte-

losta, ks. t. Myös selkärangattomilla voivat s:ta

rajoittaa erilaiset leukamuodostukset t. on sen

ympärillä s.-lonkerot j. n. e.

Suu- ja sorkkatauti, sorkkaeläimillä esiintyvä

tarttuva tauti, jossa suun limakalvoon, ihoon,

sorkkain ruunuun ja rakoon ilmestyy rakkuloita,

jotka suun limakalvossa puhjettuaan jättävät nil-

jettymän jäljelle ja ihossa kuivuvat ruvelle. Tau-
din itämisaika on 2-3 vuorokautta. Oireet ovat

keskinkertainen kuume, kuolanvuoto, ruokahalun
vähentyminen, rampautuminen j. n. e. — Tau
din vastustaminen on maassamme lainsäädännöllä

järjestetty, joten sen ilmestymisestä on viipy-

mättä ilmoitettava kruununviranomaisille. Kp.
Suukatarri (stomatitis catarrliulis), lievä suun-

tulehduksen muoto, jollainen saattaa syntyä suun
limakalvoa ärsyttävistä aineista, tupakasta, alko-

holista y. m. s., esiintyy usein muiden tautien

ja taudintilojen seuralaisena, vrt. Suutuleh-
d u s.

Suula (Sula bassana) on s:n sukuun s: ien hei-

mossa (Sulidce) melajalkaisten lahkossa (Stcgano-

podes) kuuluva vesilintu. S. on väriltään valkea,

pää ja kaula keltaiseen vivahtavat, käsisulat

mustat. Nokka on suora, kärjestä tuskin kaar-

tunut, sahalaitainen, väriltään sinimusta. Leuka-
pussi on pieni, naama paljas, sinimusta. Koivet

lyhyet. Pituus 87-96 cm. S. eksyy joskus luonnon-

historialliselle alueellemme Varankivuonoon ja

Kuollan niemimaan pohjoisrannalle. Pesii Atlan-

nin valtameren pohjoisimmissa osissa. E. ilo.

Suulaki ks. Kitalaki.
Suurn cuique [su'- kuikve] (lat.), kukin saa-

koon, mitä hänelle on tuleva.
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Suunnikas (parallelogrammi), nelikulmio
(ks. t.), jonka vastakkaiset sivul ovat yhdensuun-
taiset. Määritelmästä seuraa, että s:n vastakkai-

set sivut ja vastakkaiset kulmat ovat yhtäsuuret

sekä viereiset kulmat toistensa suplementtikul

mia (ks. t.) ja päinvastoin, että nelikulmio on s..

jos siinä vastakkaiset sivut tai vastakkaiset kul-

mat ovat yhtäsuuret tai viereiset kulmat Buple-

menttikulmia. Lävistäjä jakaa s:n kahteen yh-

teelliseen kolmioon ja lävistäjät puolittavat toi-

sensa, S. on suorakaide (rektangeli), kuu sen

kulmat ovat suorat. Suorakaidetta, jonka kaikki

sivut ovat ylitä suuret, sanotaan neliöksi
ikvadraatiksi). Jos s:n kulmat ovat vinoja, sano

taan sitä v i n o k a i t ee k s i (romboidiksi).

Vinokaidetta, jonka kaikki sivut ovat keskenään
yhtäsuuret, sanotaan vinoneliöksi. Sen
lävistäjät ovat samoinkuin neliön lävistäjät

kohtisuorassa toisiansa vastaan. Kun s:n neliö-

sisällys (ks. t.) on laskettava, valitaan yksi sen

sivuista asemaksi 1. kannaksi, tämän ja

vastakkaisen sivun kohtisuora väli on s:n kor-
keus. Neliösisällys saadaan kertomalla kannan
ja korkeuden lukuarvot keskenään. Suorakai-
teessa ja neliössä ovat kantojen viereiset sivut

korkeusviivoja. Vinoneliön neliösisällys on = V2
lävistäjien lukuarvojen tulosta (vrt. Neliö).

U. S:n.

Suunsulku, kouristuksen, halvauksen, arpi-

tnuodostuman t. muun semmoisen sairaaloisen

ilmiön aiheuttama vaikeus ja mahdottomuus avata
suuta.

Suunta <m ajateltu siirtyminen avaruudessa
toisesta paikasta toiseen siten, että määrätystä
alkukohdasta lähtien määrättyjen toisten pistei-

den kautta edetään määrättyä loppupistettä kohti.

Yleisesti ja luontevasti ymmärretään s.-käsitettä

niin, että siihen vielä välittömästi sisältyy mai-
nitun etenemisen tapahtuminen ..suoraviivaisesti",

tähtäämällä kiinteästi eli ..suoraan" loppupistee-

seen. Tämä ehdottomasti ihmiseen muodostuva
käsitys avaruuden s:ista näyttää todistavan, että

s.-käsite tässä merkityksessä ja siis myöskin
„suoran" käsite välttämättä johtuvat meidän pai-

kallisuuskäsityksemme alkuperäisestä luonnosta.

A. V,r.

Suuntaisruuvipihti ks. Ruuvipenkki.
Suuntaissärmiö 1. suunnikassärmiö ks.

Parallelipipedi.
r u t i n, puu- ja metalli-

Suuntapiirrin. (S. H.)

Suuntapiirrin 1. v 1

töissä käytettävä piir-

toase, jolla vedetään
esineen reunan suun-
taisia piirtoja (vii-

ruja), jolloin s. liu-

kuu pitkin esineen
reunaa saaden siitä

johtonsa. P-o P-o.

Suuntasolut, biol., napasoluista 1. -hiukkasista
'ks. Siitos) usein letenkin aikaisemmin) käy-

1
1 i r 1 1 i t \ s.

Suununjoki ks. Sunujoki.
Suuontelo (cavum oris), ruuansulatuskanavan

ensimäinen, suuaukon ja nielun välinen osa.

Sitä rajoittavat yläpuolella kitalaki (imettäväi-
sillä kova ja pehmeä), alapuolella kieli, sivuilla

posket. Imettäväisillä hammasrivi jakaa s:n kah-
teen osastoon : huulten ja poskien sekä hampai-
den väliseen s:n eteiseen (vestihulum oris) ja ham-

paiden sisäpuolella olevaan varsinaiseen n.

S:ssa, jonka limakalvo peittää ja johon sylkirau-

haset (ks. t.) avautuvat, ravinto pienennetään
samalla kuin tähän sekoittuu sylkeä; imettäväi
sillä s. toimii poikasen imiessä maitoa emonsa
nisistä imupumppuna. Imemisliike syntyy kie-

len ja poskien liikkeiden avulla. P. IS.

Suupohja = Pohjanmaan eteläosa.

Suupohjan rata = Seinäjoe n-K ristii-
11 a n Kaskisten rata (ks. t.).

Suura (arab. < hepr. sSrä = jono, rivi), Koraa-
nin osa ja luku. K. T-t.

Suur-Ahvenkoski (ruots. Stor-Abbor-
fors), maatila (ratsuvelvollinen säteri, 0,52 maut
taalia, n. 800 ha) Pyhtään pitäjässä Kyminjoen
läntisimmän suuhaaran itärannalla IS km Lovii-

sasta itään. Laivaliike Kotkasta. Kasvihuoneita.
Yksityinen sairashuone seutukunnan tarpeita var-

ten. — S:n ovat omistaneet v:sta 1562 n. v:een
174:i (Turun rauhaan) saakka Jaakko Henrikin
poika Hästesko (k. 1567), sekä Tott-, Duvvall-

ja Creutz-suvut, 1756-1891 Clayhills-suku ja

1891-1900 vapaaherratar M. N. E. Indrenius
(s. Clayhills). Nyk. omistaja (1916; v:sta 1900)

vapaaherra B. Indrenius. — V. 1802 Ruotsin
kuningatar Fredrika ja Venäjän keisarinna Elisa-

bet kohtasivat kartanossa toisensa. — Puinen
päärakennus v:lta 1860, lisäilty 1892; useampia
kivisiä ulkohuonerakennuksia. Wexionius mai-
nitsee S:n Uudenmaan huomattavimpien aatelis-

kartanojen joukossa (1650). — Aikaisemmin oli

lohenkalastus tilaan kuuluvissa koskissa tärkeä
sivutulo. Keskiajalla (jo ennen vuotta 1357) oli

Turun piispoilla osuus Ahvenkosken lohikalastuk-

sissa. — Ahvenkoskella oli 1500-luvulta alkaen
n. 1700-luvun puoliväliin saakka huomattava
markkinapaikka (vrt. Ahvenkoski). A. Es.

Suur-Britannia ks. Iso-Britannia ja

Irlanti.
Suure. Uat. S:ksi sanotaan kaikkea, jota voi-

daan jakaa osiin. S:t ovat joko avaruus- t.

luku- (t. aika) s:ita. Avaruus-s :siin kuulu
vat: kappaleet, pinnat ja viivat. Luku- ja ava-

ruus-s :den n. s. ekstensiivisten s :den rin-

nalla mainitaan joskus n. s. intensiiviset,
jonkun vaikutuksen tehoisuutta ilmaisevat s:t,

sellaiset kuin valon tai sähkövirran voimakkuus,
lämpötila y. m., mutta silloin ne ajatellaan lu-

vuilla tai geometrisilla s : illa edustetuiksi. S:ita

sanotaan jatkuviksi, jos niiden jakoisuus on
rajaton; vastakohtaisia s:ita sanotaan epä-
jatkuviksi 1. erillisiksi (diskreet
tisiksi). S :ta mitattaessa samanlaatuisella

mitaksi sanotulla s :11a, saadaan s:n mitta-
luku 1. lukuarvo määrätyksi. Jos kahteen
samanlaatuiseen s:seen sisältyy tasan sama
mitaksi valittu s. tai joku sen osa, joka on saatu

jakamalla mitta yhtäsuuriin osiin, niin s:t ovat

yhteismittaiset (ks. t.) 1. k o m m e 11-

surabelit, muuten yhteismitattomat 1.

inkommensurabelit. Jos s. on mittaansa
nähden yhteismitaton (immensurabeli), on sen

lukuarvo irratsionaalinen (ks. t.), muu-
ten ratsionaalinen. Matemaattisessa ana-

lyysissa sanotaan arvoltaan muuttumattomia
s:ita vakinaisiksi (konstanteiksi).
niiden vastakohtana ovat siis muuttuvai-
set s:t. Algebrassa erotetaan tunnetut
s :t tuntemattomista merkit -emällä edel-
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lisiä kirjaimiston ensimäisillä, jälkimäisiä loppu-

kirjaimilla. .Iimrioppi tekee välttäniättuinäk .1 ja

kaa luku-s:t reaali- ja imaginaarisiin
(ks. t.) S:siin. Infinitesimaalilaskussa (ks. t.)

käsitellään äärettömän pieniä ja äärettömän suu-
ria s:ita. V. S:n.
Suurempi panna ks. Panna.
Suurennuksen mittaaja ks. D y n a m e t r i.

Suurennuskuvastin 1. kovera kuvastin
ks. Kuvasti n.

Suurennuslasi ks. 1. 11 p p i.

Suuretiede ks. M a t e m a t. i i k k a.

Suurherttua (saks. Oroasherzog, ransk. grand-
duc, it. granduca), kuninkaan ja herttuan väli-

nen ruhtinaallinen arvonimi. Ensimäineu s. oli

Firenzen Cosimo I (v:sta 1569). Tätä nykyäs:n
arvonimi on Luxemburgin, Hessen-Darmstadtin,
Badenin, Saksi-Weimarin, Mecklenburg-Schweri-
nin, Mecklenburg-Strelitzin ja Oldenburgin hal-

litsijoilla; se on myöskin Itävallan keisarin ja

Preussin kuninkaan arvonimiä; sitä käyttää niin-

ikään Toscanasta karkoitettu Habsburg-Lothrin-
gen-suvun haara.

Suuri anomus, valtiosäätyjen 31 p. jouluk.

1904 hallitsijalle lähettämä anomus, jossa ne
anoivat, että viipymättä peruutettaisiin perustus-

lainvastaiset asevelvollisuuskutsunnat ja kumot-
taisiin 2 huhtik. 1903 annettu väliaikainen ase-

tus toimenpiteistä valtiollisen järjestyksen ja ylei-

sen rauhan säilyttämiseksi ynnä siihen liittyvät

selitykset ja lisäykset samoin kuin ne toimen
piteet, joihin näiden määräysten nojalla oli ryh-

dytty yksityisiä henkilöitä ja kuntia vastaan (m.

m. oli suuri joukko yleistä kunnioitusta nauttivia

kansalaisia karkoitettu maasta ja kuntia oli suu-

rien uhkasakkojen avulla koetettu pakottaa avus-

tamaan perustuslainvastaisessa järjestyksessä syn-

tyneen asevelvollisuuslain voimaansaattamista)
sekä ryhdyttäisiin niihin toimenpiteisiin, jotka oli-

vat tarpeen perustuslainmukaisen hallitustavan uu-

delleen voimaan saattamiseksi ja laillisen järjes-

tyksen palauttamiseksi Suomeen. Laillinen jär-

jestys maassa oli tullut rikotuksi useilla asetuk-

silla, joista paitsi äsken kosketeltua mainitta-

koon seuraavat; 2 p. heinäk. 1900 annettu asetus,

joka oli tosiasiallisesti kumonnut vapaan kokoon-
tumisoikeuden, julistuskirja 20 p. kesäk. 1900 ja

10 p. heinäk. 1902 annettu asetus, joilla suomen
ja ruotsin kielet olivat tulleet syrjäytetyiksi

niille tulevalta sijalta, 12 p. heinäk. 1901 annettu
asevelvollisuusasetus. K. G. I.

Suuri-Belt ks. Iso-Beltti.
Suuri eliksiiri ks. Alkemia.
Suurihmat, eräillä nivelmadoilla, äyriäisillä ja

hyönteisillä tavattavia, suuosiin kuuluvia tunnus-
telulisäkkeitä. ks. Hyönteiset.

Suuri komissioni (ks. Komissioni) ase-

tettiin säätyjen pyynnöstä 26 p. lokak. 1680 tut-

kimaan Kaarle XI :n holhoojien hallintoa. Jo
1675-80 oli samaa tarkoitusta varten ollut toi-

messa komissioni, ja uusi n. s. s. k. sai nyt teli

tavakseen tarkastaa edeltäjänsä työtä, vaatia

asianomaisilta selityksiä ja tuomioita julista-

malla suorittaa asian loppuun. S:ssa k:ssa oli 36
jäsentä, 9 kustakin säädystä. Puheenjohtajana
oli Konrad Gyllenstierna, mutta komissionin var-

sinaiseksi johtajaksi tuli pian komissionin yleis-

ten syyttäjien apumieheksi määrätty Jakob Gyl-

lenborg. Holhoojien hallintoa vastaan tehtyjen

muistutusten perusteella kruunu esitti »uuriu
korvausvaatimuksia. S. k. ratkaisi vain sen, mi
tapaukeissa ja minkä perusteiden mukaan vastuu
velvollisuus oli sovitettava. Korvausmäärien la.-

keminen oli sensijaan n. s. s u o r i t 11 s k o m i .-

sionin tehtävänä. S:n k:n toiminta päättyi

toukok:ssa 1682. Koko se vastuusumma) joka tuli

holhoojain tai, jos he olivat kuolleet, heidän suku-
laistensa suoritettavaksi, nousi n. 4 milj. tola-

riin. J. F.

Suuri Kreikka ks. Kreikka, historia.

Suurikylä (ruots. Storby), ratsutila Sysmän
pitäjässä lähellä kirkkoa, käsittää sen kanssa
yhdysviljelyksessä oleva llarilan augmenttitila
mukaanluettuna 2 1

/» manttaalia, n. 1,400 ha.

Kuului 1700-luvun alulta v:een 1869 Wikman
suvulle ja v:sta 1869 Streng-suvulle, jonka hai

lussa yhä (1916) on. Vanha päärakennus.

A. Es.

Suuri lähetystö, lähes 500-miehinen Suomen
kansalaisten valitsema lähetystö, joka maalisk.

1899 pyrki Suomen suuriruhtinaan, keisari Niko-
lai Il:n puheille aikeissa esittää hänelle 522,931

kansalaisen helmikuun manifestin johdosta alle-

kirjoittaman adressin, ks. Kansalaisad-
ressi.
Suuri niagisterium, viisaiden kivi, ks. Ma-

gister i u m.
Suurima, ryyni, ks. Ryynit.
Suurinkvisiittori 1. yleisinkvisiittori.

jonkun maan inkvisitsionin (ks. t.i esimies.

Suuri oktaavi ks. Oktaavi.
Suuri pohjan sota ks. Pohjoismainen

sota.
Suuri riimikronikka, ruots. Stora rim-

krönikan, on yhteisenä nimityksenä Eerikin.
Kaarlen- ja Sture-kronikoille (ks. n.) erotukseksi

n. s. Pienestä riimikronikasta. K. G.

Suuriruhtinaanmaa ks. Suuriruhtinas-
kunta, virallisissa asiakirjoissa on tavallisin

Suomen s.

Suuriruhtinas (ven. veli'kij knjazj), alkuansa
sen ven. ruhtinaan arvonimi, joka asui Kiovassa
ja jota pidettiin Rurikin suvun päämiehenä. Sit-

temmin tämän suvun muidenkin haarojen van-
himmat jäsenet ottivat tämän arvonimen. Muita
huomattavammassa asemassa olivat mongolilais-

vallan aikana ensin Vladimirin ja sitten

Moskovan suuriruhtinaat. Liettuan hallitsijat

käyttivät Gediminin ajoista tätä arvonimeä ja

Ruotsin kuninkaat olivat v:sta 1581 Suomen
s :ita. Tätä nykyä Venäjän keisari on Suomen,
Liettuan, Smolenskin, Volhynian ja Podolian s.

Sitäpaitsi kuuluu 1886 annetun asetuksen mukaan
s:n, suuriruhtinattaren ja keisarillisen korkeu-
den arvonimi keisarin pojille, tyttärille, veljille,

sisarille ja miespuolisille lapsenlapsille. Muilla

keisarillisen huoneen jäsenillä on ruhtinaan arvo-

nimi. Myöskin Itävallan keisarilla ja Unkarin
kuninkaalla on Siebenbiirgenin s:n arvonimi.

J. F.

Suuriruhtinaskunta, suuriruhtinaan hallit

sema maa. Suomi sai 1581 s:n arvonimen (vrt.

Suuriruhtinas).
Suuri skisma (ks. Skisma), kirkollinen

hajaannus, joka vallitsi roomal.-katolisessa kir-

kossa 1378-1417 n. s. „paavien Babyloninvankeu-
den" jälkeen, johtui siitä, että oli yhfaikaa use-

ampia jmaveja kuin yksi ja kullakin heistä omat
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kannattajansa. Gregorius XI :n kuoltua (1378) näel

Kooman kardinaalit valitsivat Urbunus VT:n,
ransk. ja eräät it. kardinaalit taas Clemens VII :n,

joka asettui Avignoniin. Tallaan jatkui hajaannus
aeur. paavien aikana Pisan kirkolliskokoukseen
1409) asti, joka erotti virasta Kooman paavin Gre-

gorilla XII:u ja Avignonin paavin Benedictus
XIII:u sekä valitsi uuden paavin, Aleksanteri

V:n. Erotetut eivät kuitenkaan taipuneet, ja

niin oli kristikunnalla kolme paavia yhtaikaa.

Vasta Konstanzin kirkolliskokouksen (ks. t.)

onnistui lopettaa s. s. siten, että se pani viralta

kaikki kolme paavia ja julisti Martinus V:n
kirkon ainoaksi päämieheksi. [Valois, „La France
et le grand schisme'* (4 os., 1896-1902) ; Souchon,
,.Papst\valilen" (2 os., 1898 ja seur.).J

Suuri-Suolajärvi (engl. Orcat sait lake), Poh-
lois-Ameriikan Yhdysvalloissa, Utahin valtion

luoteisosassa, 1,270 m yi. mereup., n. 130 km pitkä,

50 km leveä, keskimäärin 4 m syvä (enimmäk-
seen vain 1 m), n. 5,500 km5 (suuruus vuosikym-
menien aikana tuntuvasti vaihdellut). S:ssä on
useita isoja saaria, Antelope, Stansbury y. m.
Siihen laskevista joista (saavat kaikki vetensä

9:n itäpuolella olevilta Kalliovuorilta) huomatta-
vimmat Jordan (Utah-järvestä), Weber ja Bear
river. S. on nyk. laskujoeton, mutta kvartääri
aikana, jolloin sen pinta-ala hyvin selvän ranta-

viivan mukaan oli n. 51,000 km2 (,,Bonneville-

järvi"), se laski pohjoiseen käsin Snake-joen
iColumbia-joen lisäjoki) kautta. Vesi on nyk.

hyvin suolanpitoista, sisältäen keittosuolaa, kloori-

magnesiumia y. m. 22-25%, vaihdellen vesimää-
rän mukaan. Järven kasvillisuus ja eläimistö

hyvin köyhää. — Vedestä valmistetaan melkoi
set määrät suolaa, — Suosittuja kylpypaikkoja.
— S:n poikki kulkee Southern pacific-rata. —
Ensimäiseu tiedon S:stä antoi La Hontan 1689,

loka siitä oli kuullut intiaaneilta. E. E. K.
Suuri valiokunta, Suomen eduskunnan kah-

deksan päivän kuluessa valtiopäiväin avaamisesta
asetettava 00-jäseninen valiokunta, johon jäsenet

valitaan suhteellisilla vaaleilla (V. J. 37, 34 §§).
Keisarin ja suuriruhtinaan esityksen tai edus-

kuntacsitykseu kautta nostettua lainsäätämiskysy-
mystä käsiteltäessä on asia aina ensimäisen käsit-

telyn jälkeen, jossa esitellään asiaa käsitelleen va-

liokunnan mietintö ja annetaan eduskunnan jäse-

nille tilaisuus lausua mielensä asiasta, lähetet-

tävä, päätöstä itse asiasta tekemättä s:een v:aan,
jonka on annettava siitä lausunto ja tehtävä ne
ehdotukset, joihin se katsoo aihetta olevan. Toi-

sessa käsittelyssä esitellään eduskunnalle s:n v:n
mietintö, jolloin eduskunta ryhtyy lakiehdotusta
tutkimaan ja tekee päätöksen kustakin sen eri

kohdasta. Jos s:n v:n ehdotus kaikin puolin
hyväksytään, julistetaan toinen käsittely päät
tyneeksi. Ellei s:n v:n ehdotusta muuttumatto-
mana hyväksytä, lähetetään lakiehdotus, sana-
muodoltaan semmoisena kuin se eduskunnan pää-
töksellä on hyväksytty, takaisin s:een v:aan,
lonka tulee puoltaa ehdotusta semmoisenaan tahi

muutettuna taikka esittää se hylättäväksi. Jos
a v. on ehdottanut muutoksia, päättää eduskunta
niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä, jonka
jälkeen asian toinen käsittely julistetaan päät-
tyneeksi (§ 57). Asian toisen käsittelyn kes-
täessä s. v. voi vaatia uuden lausunnon siltä

valiokunnalta, joka ensiksi on asiaa valmistellut.

Samaa menettelytapaa on myöskin noudat cl lava.

kun kysymys koskee säännöksiä, joiden mukaan
suostuntaa tai pysyväistä veroa, jonka päättä-
minen on eduskunnan asiana, on suoritettava.

laikka valtiolainan ottamista (§ 61). Paitsi edellä-

mainittuja asioita eduskunta voi s:een v:aansa
lähettää muitakin (§ 62). Valtiopäiväjärjestyk-
sen mukaan ei ketään voida valita valiokuntaan,
jossa tilinteko hänen virkatoimistaan voi tulla

tarkastettavaksi. Tällainen rajoitus ei kuiten-

kaan ole voimassa s:n v:n jäsenten vaaliin näh-
den. Senaatin jäsen ei sitävastoin voi olla jäse-

nenä s:ssa v:ssa enemmän kuin muissakaan
valiokunnissa (§ 38). S:n v:n päätettävissä on,

saavatko senaatin jäsenet ottaa osaa valiokunnan
kokouksiin ja keskusteluihin (§ 51). A'. C. I.

Suurivaltaisin, Armollisin Keisari ja Suuri-
ruhtinas, Hallitsijalle (senaatille) jätettävissä

kirjelmissä, esityksissä, anomuksissa, muutoksen-
hauissa y. m. käytettävä lausetapa. Yksityisen
kirjelmä senaatille laaditaan seuraavaan muotoon-

S. A. K. ja S.

Olen alati

S. A. K. ja S.

Teidän Keisarillisen Majesteettinne
uskollisin ja nöyrin alamainen

N. N.
Suuri venäläissota ks. Suomi (historia).

palsta 589.

Suur- ja pikkuliike. Suomen kielessä sanaa
liike käytetään merkitsemään sekä liikeyritystä

(saks. Unlernclimung) että ..liikelaitosta" 1. työ-

paikkaa (saks. Betrieb) . Liikelaitos on liikeyrityk-

sessä (ks. t.) teknillinen kokonaisuus (yksikkö).

Yksi liikeyritys saattaa käsittää useita liikelai-

toksia, joista jokainen on teknillisesti itsenäi-

nen, samalla kuin ne ollen saman yrittäjän

hallussa ovat keskenänsä taloudellisessa yhtey-

dessä. Sääntönä on kuitenkin, että liikeyrityksen

muodostaa yksi ainoa liikelaitos, ja etupäässä
tätä edellyttäen puhutaan seuraavassa suurliik-

keistä ja pikkuliikkeistä.

Liikkeen suuruutta arvostellaan etupäässä sii-

hen sijoitetun pääoman suuruuden mukaan kuiten-

kin ottamalla myöskin huomioon liikkeen laatu.

Niinpä kauppatoimen alalla kaikkia niitä liik-

keitä, jotka eivät myy vähittäin viimeisille osta-

jille, katsotaan suurkaupan alalle kuuluviksi ja

liidetään tavallisesti suurliikkeinä, vaikka niillä

usein on vain kohtalainen pääoma käytettävä-

nään. Samaten tehtaita käsityöliikkeiden vasta-

kohdaksi asetettuina tavallisesti pidetään suur-

liikkeinä, vaikka edellistenkin keskuudessa vielä

voitaisiin erottaa toisistaan suuret ja pienet

liikkeet.

Vanhalla ajalla oli orjuuteen perustuvia, pikku-

teollisuuden rajojen ulkopuolelle meneviä liik-

keitä, joita voidaan sanoa suurliikkeiksi. Keski-

ajan ammattikuntalaitoksen nimenomaisena tar-

koituksena sen sijaan oli pidättää teollinen tuo-

tanto käsityömäisen pikkuliikkeen asteella. Suur-

liike kehittyi ensin kustannusjärjestelmän (ks. t.)

muodossa, mutta suurliikkeen taloudellisista ja

teknillisistä eduista päästiin tuntuvammin osal-

lisiksi vasta tehdasjärjestelmässä. Kustannus-
järjestelmän (kotiteollisuuden, ks. t.) ohessa

syntyikin jo keskiajan lopulta lähtien tehtaita.
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n. s. manufaktuureja (ks. t.), joissa suurempi
joukko työläisiä koottiin samaan tuotantopaik-

kaan. Niissä käytettiin kyllä jonkun verrun

eläin- ja vesivoimaa, mutta tuotannon pääteki-

jänä oli niissäkin käsityö. Siitä huolimatta voi-

tiin jo niissä työn tarkoituksenmukaisella jaolla

ja järjestelyllä lisätä sen tuottavuutta, ja samalla
voitiin myöskin saavuttaa säästöjä sen kautta

että yleiset kustannukset vähenivät ja että raaka
aineita voitiin saada huokeammasta. Mutia suur-

liikkeen ratkaisevat edut tulivat kuitenkin täy-

siin oikeuksiinsa vasta sitten kuin konetekniikka
18:nneu vuosia, jälkipuoliskolta lähtien vähitellen

pääsi valtaan yhä laajemmilla teollisen tuotannon
aloilla. Mitä Useampia höyrykoneen hevosvoimia,

mitä useampia kehruukoneen kehriä tulee yhden
työläisen osalle, sitä suurempi on konetyön valli-

tessa sekä kansantaloudellinen että tavallisesti

myöskin yrittäjän yksityistaloudeninen voitto.

Mutta koneita käyttävä tehdas voidaan perustaa

vain suurella pääomalla ja se on sen vuoksi aina

suurliike. Kiittäväin pääomain tarve on vaikut-

tanut, että osakeyhtiö on tullut hyvin yleiseksi

suurliikkeen yritysmuodoksi. Koneiden ohessa on
myöskin kulkuneuvojen kehitys edistänyt suur-

liikkeiden valtaan pääsyä, sillä se on yhä suu-

remmassa määrässä avannut maailmanmarkkinat
teollisuustuotteille ja tehnyt mahdolliseksi tuo-

tannon jatkuvan laajentamisen. Kaiken tämän
johdosta ovat käsityöliikkeet monella teollisuus-

alalla tulleet kokonaan tai melkein kokonaan
syrjäytetyiksi. Kuitenkin ovat paikallista tar-

vetta tyydyttävät pikkuliikkeet eräillä aloilla

säilyneet ja saattavat yhä edelleen pysyä pys-

tyssä, jos niillä on pohjanaan jonkun verran

pääomaa ja sen lisäksi käytettävänään helposti

saatavissa olevaa ja huokeata luottoa sekä tek-

nillistä taitoa. Tällaisia teollisuusaloja ovat:

rakennusteollisuus kaikkine eri haaroineen: puu-
sepän-, maalarin- y. m. liikkeet, edelleen teuras-

tus- ja leipomoteollisuus, ja suureksi osaksi myös-
kin vaatetusteollisuus. Myöskin kirjapaino- ja

kirjansitomoteollisuudessa sekä valokuvaus- ja

monella taideteollisuuden alalla voivat pienet ja

keskikokoiset liikkeet pysyä pystyssä.

Teollisuuden alalla suurliikkeet pyrkivät yhä
laajentumaan. Kuitenkin on olemassa raja, jonka
yli mentyä suurliike ei enää tuota teknillisiä

etuja. Jos liikeyritystä tahdotaan vielä siitä laa-

jentaa, niin on usein tarkoituksenmukaisempaa
perustaa uusi liikelaitos. Tällaisen laajennuksen
kautta saavutettavat edut eivät enää ole teknil-

listä, vaan yleistaloudellista laatua; näitä etuja

ovat markkinain tehokkaampi hallitseminen,

mahdollisuus ottaa suorittaaksensa isompia tilauk-

sia, y. m. — Työväen kannalta olisi pikkuliik-

keille annettava etusija, jos ne todella tekisivät

varattomalle työläiselle mahdolliseksi itsenäisen

aseman saavuttamisen. Tällaiset toiveet ovat kui-

tenkin hyvin vähäiset, koska pientenkin liikkeit

ten käyttöä varten tätä nykyä tarvitaan jonkun
verran pääomaa. Muuten on palkkatyöläisten

asema suurissa liikkeissä yleensä parempi kuin
pienissä. Viimemainitut eivät yleensä voi mak-
saa yhtä suuria palkkoja eivätkä muutenkaan
tarjota yhtä edullisia työehtoja kuin suurliikkeet.

Sitä paitsi on viimemainitulta helpompi lailli-

sesti pakottaa eräänlaisiin työväen etua tarkoit-

taviin suorituksiin.

Suurliikkeiden ja pikkuliikkeiden ohessa voi

teollisuuden alalla myöskin pulma keskikoko!
liikkeistä. Saksan teollisuustilastonsa luetaan

pikkuliikkeiksi ne, joissa on 1-6 työläistä, keski

kokoisiksi 6-50 henkilöä ja suurliikkeiksi 51 ja

useampia henkilöitä käsittävät liikkeet. Kaupan
alalla ilmenee suurliikkeen ja pikkuliikkeen väli

nen vastakohta pääasiallisesti vähittäiskaupassa,

sittenkuin on ruvettu perustamaan suurmyymä-
löitä iks. t.). S. ja p. l:n esiintymisestä maa
taloudessa ks. Suur viljely s ja Pien vii

i e 1 y s. ./. F.

Suurkauppa ks. Suur- ja pikkuliike ja

Suur m y y m ä 1 ä t.

Suur-Kreikka ks. Kreikka, historia.

M a g n a-G r m e i a, II e 1 1 a s.

Suurkunta lunk. nagyközsig), kauppalan tapai-

nen maalaiskunta Unkarissa, jolla ei ole jär|e-

tettyH maistraattia, mutta kuitenkin kunnanval-
tuusto (tuomari, neljä lautamiestä, lääkäri, rahas-

tonhoitaja) ja kunnankirjuri, vastakohtana
pienkunnalle (kisközsig), jonka kunnan-
valtuustossa on vähemmän jäseniä ja jolla on

yhteinen kirjuri (piirikuunankirjuri) useamman
muun pienkunnan kanssa.

Suurkäräjät ks. Norja, palsta 1287.

Suurlakko. Venäjällä 1904-05 Japanin sodan
tappioiden johdosta vauhtiin päässyt vallan-

kumouksellinen liike puhkesi 25 p. lokak. 1905.

ensi sijassa rautatie-, posti- ja sähkölenuätin-

laitosten alalla toimivien keskuudessa, yleiseksi

valtiolliseksi lakoksi, josta oli tuloksena 30 p.

iokak. annettu n. s. lokakuunmanifesti (ks. t.).

Myöskin Suomessa, missä tyytymättömyys silloin

vallitsevaan hallitusjärjestelmään oli yleinen,

heräsi ajatus, että täälläkin olisi pantava toi-

meen valtiollinen suurlakko. Viipurissa pääsi

lakko alulle jo 28 ja 29 p:nä lokak., ja pian

se alkoi levitä muuallekin. Myöskin Helsingissä

lakkoajatus sai kannatusta, varsinkin työväen-

piireissä, ja tiistaina 31 p. lokak. alkoi pää-

kaupungissa yleinen lakko. Kirjapainot, tehtaat,

kauppaliikkeet suljettiin, virastot ja koulut lak-

kasivat toimimasta, rautatie- ja ajuriliikenne

taukosi, j. n. e. Viimeiset sanomalehdet ilmes-

tyivät main. päivän aamuna; sen jälkeen ei yleisö

viikon päiviin saanut luotettavia tietoja, ja mitä
hälyyttävimpiä huhuja voitiin levittää pitkin

maata. Helsingissä ja muissa kaupungeissa pidet

tiin suuria kansankokouksia, joissa tehtiin sangen

merkillisiä ja laajakantoisia päätöksiä. Kaikki
puolueet vaativat laillisten olojen palauttamista,

mutta aseman vastaiseen järjestelyyn nähden val-

litsi erimielisyys. Perustuslailliset vaativat yli-

määräisiä valtiopäiviä, sosialistit yleisen ja välit-

tömiin äänioikeuden pohjalla valittavaa kansallis-

kokousta, jonka tuli panna toimeen eduskunta-

laitoksen muuttaminen yksikamariseksi, y. m.

Suomalainen puolue esitti välitysehdotuksen, että

ylimääräiset valtiopäivät oli viipymättä kutsut-

tava kokoon, mutta että niille oli annettava esi-

tys siitä, että oikeus käsitellä eduskunnan muut-

tamista koskevaa ehdotusta siirretään kansallis-

kokoukselle. Senaatti, joka jo lokak. 30 p:nä
oli päättänyt erota, ilmoitti lokak. 31 p:nä
kenraalikuvernöörin talon edustalle kokoontuville

kansanjoukoille luopuvansa. Järjestyksen yllä-

pitämiseksi päätettiin opiskelevan nuorison ja

työväen keskuudessa muodostaa kansalliskaarti.
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Mutta pian syntyi tässäkin asiassa erimielisyyttä.

Sosialistinen työväki muodosti silloin kapteeni

Korkin johdolla oman ..punaisen kaartinsa" ja

ylioppilaat samaten oman suojeluskaartinsa. Mie-

let olivat tavattomassa jännityksessä, useita ajat

telemattomia tekoja tehtiin ja sotaväen sekaan-

tuminen näytti olevan lähellä. Kenraalikuver-
nööri Obolenski siirtyi Slavo nimiseen sotalai-

vaan, ja Kruununvuoren selällä lisääntyi sota-

laivojen luku. Perustuslaillisten piirissä oli sillä

välin valmistettu laillisuusmanifestin ehdotus,

johon kenraalikuvernööri yhtyi ja jota luotsi-

laitoksen laiva ..Kläkööu" 2 p:nä marraks. lähti

viluun Pr.tarnn. Seur. fin hm suun tjövien-

kokou> hyväksyi tamperelaisten julistuksen,

jonka mukaan Helsingin asukasten oli avonai-

sella äänestyksellä, johon saisivat ottaa osaa

kaikki '21 vuotta täyttäneet, valittava väliaikai-

nen hallitus, joka astuisi heti toimeensa. Vaali

toimitettiinkin seuraavana, marraskuun 4 p:nä,

mutta viime hetkessä tyydyttiin vain ehdokasten
valitsemiseen. Samana päivänä iltapäivällä saa-

pui kaupunkiin »Eläköön" laiva tuoden muka-
naan keisari-suuriruhtinaan samana marrask. 4

p:nä allekirjoittaman manifestin, joka tyydytti

porvarillisten piirien vaatimukset ja joka jul-

kaistiin marrask. ti p:nä (ks. Marraskuun
julis tusk i r j ai. Viimemain. p:nä julistet-

tiin s. loppuneeksi. ,/. F.

Suurliike ks. Suur- ja pikkuliik e.

Suur-Merijoki, maatila (rälssitila) Viipurin

pitäjässä 10 km Viipurin kaupungista länsiluo-

8.H.) Suur-Merijopn pilärflkennus.

teeseen, käsittää alustiloineen, joista mainittavin
on Pien-Merijoki iks. t,), 2.:s manttaalia,
1,616 ha. josta n. 600 ha viljeltyä. Yli 400 leh-

mää. Saha ja mylly, liinaöljy- ja vernissatehdas
Iper. 1910|. — S:n omistivat 1500-luvulla m. m.
Pietari Juusten (k. 15.50) ja hänen vävynsä por-

' tri Henrik Bjur; seur. vuosia :11a seoli Lillje-

sköld-suvulla. Sittemmin se kuului siihen lah-

joitusmaahan, joka 172C Viipurin pitäjästä

annettiin kenraali I. Suvaloville. Viime vuosis:Ila
se oli eri venäläisillä henkilöillä ja 1890-1900
tilanomistaja W. Breitensteinillä. Nyk. omistaja
(1916; v:sta 1900) tilan- ja tehtaanomistaja
Max Neuscheller. — Linnamainen tiilinen pää
rakennus rakennettiin 1902-03; piirustukset laati

arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren ja Saari
nen. Sisustus on myös suom. taiteilijain (V. Blom-
stedt, 6. Engberg, Felix Nylund v. m.) työtä.

.i. Es.

Suurmestari, ritarikunnan korkein viran-

omainen; lälä nykyä ritarikuntien s:eina ovat

yleensä hallitsijat. J. F.

Suur-moguli (pers. moghol = mongoli) , Babe-
iin. Timur Lenkin jälkeläisen. Etu Intiassa 1526

perustaman muhamettilaisen valtakunnan hallit

sijain arvonimi. Suur-mogulin valtakunta hajosi

18:nnen vuosia, alkupuolella. S. nimiset, ruhti

naat menettivät kaiken todellisen valtaa-, i

Englannille 1803 ja osanottonsa johdosta 1857
puhjenneeseen kapinaan myöskin nimellisen val-

tansa, vrt. Intian keisarikunta, palsta

1017-1018. J. F.

Suur-mogulin valtakunta ks. S u u t

moguli ja Intian keisarikunta.
Suurmufti ks. M u f t i.

Suurmyymälät (ransk. grunds magasin«,stLkf

Warenhäuser) , ovat kauppaliikkeitä, joissa vähit

täiskauppaa harjoitetaan suuressa mitassa. Tukkii

kaupasta suurmyymälä eroaa siinä, että se ei

myy suurissa erissä eikä toisille kauppiaille, vaan
suorastaan kuluttajille, niinkuin muukin vähit

täiskauppa. S. käsittävät suuren, periaatteelli-

sesti rajattoman määrän mitä erilaisimpia tavara-

ryhmiä ja toimivat suurella pääomalla ja suu-

rella henkilökunnalla; ne ovat siis erotettavat

suurista erikoisliikkeistä, jotka rajoittuvat yhteen
tai muutamiin harvoihin tavararyhmiin. Kun
nopea liikevaihto ja suuri ostajapiiri ovat niille

välttämättömiä, menestyvät ne paraiten suurissa

kaupungeissa, mutta ovat haaraosastoja perus
tamalla tai malleja ja hintaluetteloja läheltä

mällä hankkineet itselleen ostajapiirin myöskin
maaseudulta, vieläpä ulkomailtakin. Tärkeänä
syynä niiden menestymiseen on se, että ne voi-

vat käyttää hyväkseen kaikkia suurliikkeen

etuja: niiden perustamis- ja ylläpitokustannukset

tulevat suhteellisesti huokeiksi, työvoimaa voi-

daan käyttää tarkemmin, niiden suuret pääomat
tekevät niille mahdolliseksi ostaa ja hankkia
tavaransa edullisilla hinnoilla; liikevaihdon suu-

ruuden ja nopeuden sekä käteiskaupan johdosta

ne voivat jokaiseen yksityiseen myyntiesineeseen
nähden tyytyä hyvin pieneen voittoon. S. ovat

\ ähittäiskauppiaille vaarallisia kilpailijoita.

minkä vuoksi nämä ovatkin vaatineet niiden anka-
raa verottamista. Ranskassa ja eräissä Saksan
valtioissa onkin olemassa erityinen suurmyy-
m ä l ä v e r o (Warenhaussteuer).

S:itä syntyi 1840-luvulta lähtien ensin Eng-
lannissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa, vasta

1880-luvulta alkaen Saksassa. Pariisin s:.-tä

mainittakoon muotikaupat Magasins du bon march€
ja Grands magasins du Louvre (vanhimmat ja

suurimmat, per. 1850-luvulla), Priuteinps. Sama
ritaiu ja Belle Jardiniöre, Lontoon s:stä \Yhite-

hv, Berliinin s:stä Wertheim, Tietz. Gerson,
Herzog, Jordan. Huomattavia ovat myöskin eräät

virkamiesten osuus-S:t, esim. Englannissa Army
and navy cooperative Society ja Saksassa \Varen-

liaus för Armee und Marine sekä YVarenhaus fiir

deutsehe Beamte. [Mataja, „Grossmagazine und
Kleinhaiidel" ; lluber, ,.Warenhaus und Kleinhan-
ilel": Lux, „Studier iiber die Entwickelung der

VYarenkäuser in Deutschland".] J. F.

Suurmääriläinen valtakunta 1. määriläi
n e n valtakunta syntyi v:n 830 jälkeen ny-

kyisessä Määrissä ja Tonavan pohjoispuolella

olevassa Länsi-Unkarissa. Ne slaavilaiset heimot.
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jotka muodostivat sen asujamiston, olivat nykyis-
ten slovaakkien esi isiä. S. v. oli saksalaisten yli-

herruuden alaisena, mutta yritti alituisesti päästä
riippumattomaksi. Siinä tarkoituksessa pyysi ruh-

tinas Rostislav Bysantista lähetyssaarnaajia ja
S63 saapuivatkin Kyrillos ja Methodios Määriin,
jossa ju aikaisemmin oli harjoitettu lähetystyötä

saksalaiselta taholta. Määristä tuli ensimäinen
kristillinen slaavilaisvalt io Tonavan pohjoispuo-
lella, siellä syntyi slaavilainen kirkollinen sivistys.

ensimäinen slaavilainen kirjakieli ja oma kirkko-

kunta. Mutta samalla nousi täällä myöskin ensi-

mäin.m kulttuurikamppailu saksalaisuuden ja

-laa\ ilaisuiulen välillä ja se päättyi v:n 885 jäl-

keen slaavilaisuuden tappioon. Saksalainen kirkko
sai Määrissä ylivallan ja slaavilaisapostolien

oppilaat karkoitettiin. Rostislavin seuraajan

Sventopelkin eli Svatoplukin aikana valtakunta
laajeni joka taholle: siihen kuului paitsi Määriä
ja luoteista Unkaria myöskin Böömi ja puolalais-

alue Veikselin latvan ympärillä. Silloin se saikin

Suurmäärin nimen. Svatoplukin kuoltua 894 syn-

tyi hänen poikainsa välillä eripuraisuus, joka
helpotti äsken saapuneiden unkarilaisten valloi-

tustyStä ja 905 oli S. v. kukistunut. Itäosa jou-

tui Unkarin haltuun ja varsinainen Määri tuli

toista sataa vuotta myöhemmin Böömille. [E.

Diimmler, ..Geschiehte des ostfränkisehen Reiches"
I-TII (1887-88); B. Bretholz, „Geschichte Mäh-
rens" 1 (1805).]

Suurperhoset ( Maerolepidoptcra ), suuri- tai

keskikokoisia perhosia, joihin kuuluvat seur. hei-

mot : päiväperhoset (Rhopalocera), kii-
täjät (Closterocera), kehrääjät (Bomby-
eina), yököt (Nociuina) ja mittarit (Geo-

metrinä). Ne eivät muodosta mitään selvää,

systemaattisesti yhtenäistä ryhmää. Suomessa
tavataan n. 700 lajia. V. S-s.

Suur-Puola, entisen Puolan valtakunnan luo-

teinen tasankoalue ; P i k k u-P u o 1 a, valtakun-

nan kaakkoinen, vuorinen osa.

Suurpää, Lauri (k. 1506). Turun piispa,

kuului keskiajan lopulla Turussa ja Tallinnassa
tavattavaan arvokkaaseen porvarisukuun; hänen
isiinsä Mikael S. mainitaan Turun pormestarina
1450-luvulla. Tultuansa Pariisin yliopistossa

baecalaureukseksi ja maisteriksi S. valittiin

Maunu Särkilahden jälkeen 1490 Turun tuomio-
rovastiksi ja 1500 piispaksi. Hänen sanotaan
olleen lempeä ja hyvänsävvinen mies. Hän otti

osaa myös valtiotoimiin ollen Suomen säätyjä
johtamassa, kun ne 1504 vahvistivat Svante Sturen
vaalin valtionhoitajaksi, auttaen häntä lainoilla

ja koettaen turvata Suomen rannikoita tanska-
laisten merirosvouksilta. Valtaneuvoskunnan
puoleen S. kääntyi esityksellä Suomen suurien
pitäjien jakamisen tarpeellisuudesta, jotta kristin-

opin tieto vakaantuisi, eikä kansa eläisi lappa-

laisten ja pakanain tavoin. Tarkastusmatkalla
Ahvenanmaalla S. sai halvauksen, joka vei hänet
hautaan. K. G.

Suursaaren meritaistelu. Heinäkuun 17 p:nä
1788 tapahtui Suursaaren pohjoispuolella kuusi-

tuntinen kiivas taistelu Buotsin ja Venäjän lai-

vastojen kesken; edellistä johti Kaarle herttua,

jälkimäistä amiraali Greigh. Voitto jäi ratkai-

sematta, mutta Ruotsin laivasto vetäytyi taiste-

lun jälkeen Viaporiin korjauttamaan vaurioi-

taan.

Suursaaren saha (omistaja A. A h 1 s i
i

o.-y. Noormarkussa) sijaitsee Vuoksen varrella

Muolaan PSUäkkälässä. Sen perusti Antti Ahl-
ström 189(1. Valmistus kä>ittää sahattua puu
tavaraa, säännöllisissä oloissa 14,50(1 standerttia
arvoltaan 2,600,000 mk. (1014 11,1 standert

2,100,000 mk.), sekä sysiä. Laivarcitti Antieaan
josta puutavarat junalla kuljetetaan Viipu
iii" ja sieltä Uuraaseen laivoihin lastatta

viksi. — Sahan yhteydessä on useita maa- ja

metsät iloja, joilla liarjoitetaan järkiperäi

maanviljelystä ja metsänhoitoa. — Työväestö
325-350 henkeä (1914), asuu osaksi yhtiön huo
neistoissa; yhtiön rakentama seuratalo, jossa

lukusali ja kirjasto.

Suursaari (ruots. Hoglaud, vanhempi muoto
Högland), 11 km pitkä, 1 '/j-3 km leveä

saari keskellä Suomenlahden leveintä kohtaa,
pituussuunta luodepohjoisesta kaakkoetelään
pinta-ala 20, »i km2

; S:n (pohjoispään) yli käy
2° it. pit. Helsingistä, eteläisin kärki on
60° 0' 56" pohj. lev. — S. kohoaa merestä valta-

vana, huomiotaherättävän korkeana ja jyrkkä
vuorisena yksinään, ilman ympäröivää saaristoa:

lukuunottamatta muutamia kallioluotoja ovat

lähimmät saaret Viirit 10,6 km lounaispuolella.

Lupi n. 15,4 km pohjoiskoillisessa. Ruuskeri
(Rödskär) 17 km lounaassa, Tytärsaari 18,5 km
kaakkoetelässä ja Haapasaaret n. 20-25 km koil-

lisessa. Lähin manner on pohjoisessa Kotkan
seutu, jonne S:sta 43 km; etelälounaaseen Viron
rannikolle on n. 56 km (Port Kundaan 61, s km).
— S:n muodostaa joukko peräkkäisiä vuoria,

joista huomattavimmat (pohjoisesta etelään luet-

tuina) ovat Pohjoiskorkia (106 m yi.

merenp.), Haukkavuori ( 142 m), V ä 1 i k a 1-

lio (118 m) ja Lounatkorkia (158 m).

Yllämainittuja, ynnä saaren monia muita vuoria

(Tervamäki, Järvenmäki y. ra.), erottavat toisis-

taan lukuisat notkot ja alavammat maat, joissa

kiinteä kallioperusta on irtonaisten maalajien,

soran, hiekan tai suon peittämällä, tarjoten siten

sijaa relievämmälle kasvullisuudelle, metsälle, pie-

nille niittypalasille ja vieläpä pikkujarvillekin 1.

oikeammin lammille, joita saaressa on kaik
kiaan 5 (Lounatjärvi [suurin], pit. 0,« km;
Liivalahdenjärvi 0,is km. Ruokolahdenjärvi
0,a5 km, Veteljärvi ja Pahalampi). — Ranni-
kot ovat verraten eheät, ainoastaan pienehköjen

poukamaan mutkistamat; huomattavin lahti ja

S:n ainoa suojaisa satama on S:n pohjoisosan

itärannikolla Satamalahti Suurkylän edus

talla (sataman turvallisuutta on vielä lisätty

rakentamalla suulle aallonmurtaja). S:n ranta-

viivan pituus 30,2 km. — S:u suurin osa (kor

keammat vuoret ja koko itäpuoli) on vuori-
lajiltaan kvartsiporfyyriä; sen lisäksi esiin-

tyy vähemmässä määrin dioriittigabhroa (varsin

kin Kiiskin kylän ympäristöillä poikki saaren),

gneissiä ja gneissigraniittia sekä liuskeita (länsi-

rannikon kalliot), graniittia, kvartsiittikonglo

meraattia (Purjekalliossa ja Somerinkalliossa).
labradoriporfyriittiä (Pyttykalliossa ja Majakal
liossa), kvartsiporfyyrituifia (Mäkiinpäällyksen
ja Haukkavuoren juurella). — S:n aikaisem-
mista geologisista vaiheista on saa -

rella paljon merkkejä nähtävissä, varsinkin lukui-

sia vanhoja rantavalleja ja laajoja vedenhuuhto-
mia somerikkoja (,, kivipeltoja"' . Rannikolla on
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(SH.) Suursaari, näköala Pohjoiskorkialta et.alaan.

tällaisia, varhaisemmin vallinneen korkeamman
merenpinnan jättämiä jälkiä runsaasti esim.

Vähänsomerikonlahden, Liivalahden, Vanhainsau-
nainaluksen, Varislahden ja Jokiensuun luona

y. m.; huomattavimmat saaren keskiosissa sijait-

sevista muinaismeren rantavalleista ovat: Poh-
joiskorkian eteläpuolella (78 m yi. merenp.),
Taskusuon valli (86,7 m yi. merenp., osoittaen

todennäköisesti n. s. Yoldia-meren korkeinta
rajaa >S:lIa), Tervamäen (85 m), Pahanlammen
valli (66 m) y. m. Muita maantieteellisiä huomat-
tavuuksia ovat esim. lentohiekkakenttä Kappel-
kaulalla ja lukuisat

,
.hiidenkirnut" kallioissa ran-

nikko-alueella. — S:n oletetaan syntyneen siten,

että sen sivuilla olevat maankuoren osat ovat
vajonneet S:n pituussuuntaan käypiä maanjäris-
tyshalkeamia myöten, jolloin S. on jäänyt horstina
jälelle: silloin syntynyttä pitempää harjannetta
(jonka myöhemmät geologiset tapahtumat [jää-

kausi y. m.] ovat nykyiselleen muovailleet) osoit-

tanevat vielä S:n eteläpuolella Tytärsaari, poh-
joispuolella Ristisaari ja Kaunissaari ynnä meren-
pohjan muodot näiden välillä. — V:n keski-
lämpö S :11a on 1892-1909 tehtyjen havaintojen
mukaan +4,8»°C; vuotuinen sademäärä 1894-

1900 tehtyjen havaintojen mukaan on 521 mm;
myrskypäiviä on S :11a vuosittain keskimäärin 26
(12 talvella, 9 syksyllä, 3 kesällä ja 2 keväällä).
— Asukkaita 880 (1915), joista 442 miestä,

438 naista; asutus puhtaasti suomenkielistä, suu-
rimmaksi osaksi todennäköisesti Vehkalahden ja

Virolahden seuduilta siirtynyttä. Vakiintunut
suomalainen asutus S :11a on jo ainakin 1500-

luvnn alkupuolelta peräisin; sitä ennenkin oli

saari jo ammoisista ajoista ollut varsinkin meren-
kulkijain ja merirosvojen paljon käyttämä pysäh-
dy.-- ja oleskelupaikka. Asutus on keskittynyt
kahdeksi kyläksi, joista S u u r k y 1 ä (80 taloa,

kirkko, kansakoulu) sijaitsee lähellä S:n pohjois-

päätä Satamalahden äärellä ja Kiiskinkylä
taloa, kansakoulu) 5 km etelämpänä, molem-

mat itärannalla. — Pääelinkeinona on
kalastu.-; ifllä harjoitti kalastusta fis venekuntaa
(saaliin arvo sam. v. kunnallisen taksoituksen

mukaan 237,046 mk.; ; saalis pääasiallisesti hailia

ja vähän turskaa (ennen myös siikaa; tavallista

rannikkokalaa, haukea, ahventa y. m. s. on

ilmaantunut satamaan sen perästä kun aallon-

murtaja 1900 valmistui). Kalastuksen ohella tär-

keinä sivuelinkeinoina mainittakoon merenkulku
(rahdinpurjehdus jahdeilla ja kaljaaseilla; 1910
20 jahtia ja 4 kaljaasia) ja hylkeenpyynti (eri-

koisten hyljekoirain avulla, joita on lukuisasti,

vähintään yksi taloa kohti). — S:lla käytettävät
puutarpeet (rakennusaineet, halot j. n. e.) tuo-

daan tavallisesti muualta (Kotkasta y. m.), joten

saaren omat metsät ovat melkein koskemattomina
säilyneet (1824 hävitti hirmumyrsky S:sta mel-

kein kaiken metsän, joten nykyinen on senjäl-

keen kasvanutta). — Säännöllistä liikennettä Kot-
kaan välittää postimoottorivene kahdesti viikossa.

Kaupankäynti ja liikenne Viroon päin on vilk-

kaampi kuin Suomeen. Liikenteen helpottami-

seksi on S:een rakennettu 3 loistomajakkaa
(venäläisiä) : Pohjoiskorkian, Pohjoisrivin ja

Lounatrivin majakat; sitäpaitsi on johtoloisto

(suomalainen) Satamalahden suulle rakennetun
aallonmurtajan päässä. •— Luonnonnähtävyyksiä
tarjoo S: n harvinainen luonnonihanuus kaik-

kialla; erikoisesti mainittavia ovat Pohjoiskor-

kian. Haukkavuoren ja Louuatkorkian näköala-

paikat. — .Historiallisia muistoja: ks. Suur-
saaren meritaistelu. — S. muodostaa
oman kunnan ja seurakunnan. Kunta. Viipu-

rin 1., Kymin kihlak., Suursaaren-Tytärsaaren
nimismiesp.; pinta-ala 20,84 km, josta niittyä

34,is ha (peltoa ainoastaan vähäisiä perunamaa-
palasia). Osuuskassa. Sairaanhoitajatar. 2 kansa
koulua. 2 hevosta, 97 nautaa (1913). Sähkölen-
nätinaserna (yleinen; kaapeli Viroon); langaton

sähkölennätinlaitos ja telefonikaapeli Kotkaan.
Seurakunta, Savonlinnan hiippak., Hami-
nan rovastik. ; S. (ynnä Tytärsaari) kuului

alkujaan Vehkalahteen, Uudenkaupungin rauhan-

teossa (1721) joutui Venäjän alueelle ja yhdis

tettiin Viipurin khrakuntaan kuuluvaan Kakin
kappeliin, 1817 taas siirrettiin Kymin seurakun-

taan kuuluvaksi, erotettiin siitä ja sai oman
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(S II., Suursaari, Suurkylll.

saarnaajan keis. käskykirj. 10 p:ltä marrask.
1838; Tytärsaari irotettiin S:sta saaden samoin
oman saarnaajan arm. julist. 21 p:ltii helmik.

1899. Kirkko puusta, rak. 1768, korjattu perin-

pohjin 1890 ja 1897. [M. V. Kurki, ..Suursaaren

maantieteestä" (Maantiet, yhd. aikak. 1912

no:t 3-6), sama, ..Suursaaren ilmanalasta ja elä-

mästä (..Terra" 1913) ; V. Porkka, ..Kuvaelmia
Suursaaresta", I-ITI (Valvoja 1881) ; W. Ramsay,
.Jlogland och Tytärsaari" (Finlands geologiska

undersökning; beskritning tili kartbladen n:ris 19

& 20 [1891]), sama, ..Upplysningar oin Hogland"
(1906); E. Havas, ,,Suursaari" (..Otava" n:o 8,

1916).] /.. JJ-nen.

^Mm

(S.H.) Suursaari, kuva ^alarannasta.

Suursaksalaiset, puolue, joka v:sta 1848 läh-

tien vaati että Itävaltakin oli otettava mukaan
uuteen Saksan valtakuntaan, kun taas pien-
saksalaiset tahtoivat sulkea Itävallan pois

ja antaa johdon Preussille, ks. Saksa, palsta

599-600.

Suur-Savo, se osa Savoa,

kelin ympärille, käsittäen

harjua sekä Mikkelin ja

S.-S:n pitäjiä ovat Mikkelin lisäksi Juva. Puu
mala, Anttola. Ristiina, Mäntyharju. Hirven

joka keskittyy Mik-
Savon osan Mänty-
Juvan kihlakunnat.

salmi, Kangasniemi, Pieksämäki, Haukivuori.

Jäppilä, Virtasalmi ja Joroinen. — Nimitys S. -S.

on peräisin vasta 1500-luvun lopuilta, jolloin Sa-

von asutus jo oli Mikkelistä, alkujaan Savi- 1.

Savonlahdesta, levinnyt laajalti itään ja

pohjoiseen. Tällöin jaettiin Savo S.-S:n ja Vähä-
Savon vouti- ja kihlakuntiin. Vähä-Savon keskus-

paikaksi tuli tällöin 1552 perustettu Tavisalmen
pitäjä (Kuopio). S. -S. nimitys ent. Savilahden

pitäjälle vaihtui 1600-luvun puolivälissä Mikke-
liksi, kirkon suojeluspyhän ylienkeli Mikaelin

kunniaksi. — Käsite S. -S. 1. Suursavo esiintyy

nyk. enimmäkseen vain jonkinlaisena ryhmä
nimikkeenä, esim. S.-S:n nuorisoseurat, S.-S : li

raittiusseurat j. n. e. — Sanomalehti ,.Suur-

Savo" ilmestyy Mikkelissä. V. W-a.
Suur-Tavastila, maatila (säteri, 1 '/8 manttaa

lia, n. SOO ha) Kymin pitäjässä lähellä Tavas
tilan rautatieasemaa. Kotitarvesaha ja -mylly

sekä pärehöylä (höyryllä käyviä). Tilan maalla

on myös mylly ja saha (omistaja mylläri Sand-

holm). — S., joka aikaisemmin oli kuulunut

VVilken-, Dmvall- ja VVrede-suvuilie, on 1800-luvulla

ollut m. m. Ste\ven-, Clodt von Jiirgensburg-

Muthreich-, YVahlbeek- ja Schatelo\vitz-sukujen

jäsenillä sekä 1880-S8 ministerivaltiosihteeri

Th. Bruunilla. Nyk. omistaja (1916) vapaaherra
Th. Bruun. Puinen päärakennus v:lta 1896.

Suurteollisuus ks. Suur- ja pikkuliik i-

ja Teollisuus.
Suuruudenhulluus, itsetunnon sairaloinen

kiihtyminen, on oire, joka tavataan useassa eri

mielisairauden muodossa. Räikeimpänä se esiin-

tyy paralyyttisessä mielisairaudessa 1. aivojen-

pehmennyksessä, josta syystä tätä tautia monasti

sanotaankin s :k*i. E. Th-n.

Suurvalta. Tätä nimitystä käytetään niistä

valtioista, jotka kulloinkin ovat johtavassa ase-

massa, joilla on niin suuret valtakeinot, että ne

voivat vaatia ja muiden valtioiden puolelta

saada tunnustetuksi itselleen oikeuden ottaa osaa

kansainvälisten asiain järjestelyyn. S:in luku on



«69 Suurvaltain sota— Suutelu t>70

aikojen kuluessa vaihdellut: muutamat valtiot

ovat menettäneet suurvalta-asemausa, toiset ovat
astuneet niiden tilalle. Entisiä s:oja ovat
Espanja, Ruotsi ja Hollanti. Aaehenin kongres-
sista lähtien (1818) pidettiin suurvaltoina Eng-
lantia, Ranskaa, Itävaltaa, Preussia ja Venäjää
(pentarkia = viisivaltaryhmä), sittemmin tuli kuu-
denneksi Italia ja Preussin sijalle 1870-luvulla

Saksan valtakunta. Näiden eurooppalaisten s:iu

lisäksi on viime aikoina tullut kaksi Euroopan
ulkopuolella olevaa: Pohjois-Ameriikan Yhdys-
vallat ja Japani (vv:n 100405 japauilais-

venäläisen sodan jälkeen). Alueittensa laajuuden
tähden on nykyajan s:ista Englantia, Venäjää ja

Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltoja pidettävä todel-

lisina maailmanvaltoina. [R. Kjellön,
..Stormakterna".]

Suurvaltain sota ks. Tietosanakirjan täy-

dennysosassa olevaa kirjoitusta.

Suurvesiiri 1. s u u r v i s i i r i muhamettilai-
sissa maissa, erityisesti Turkissa, valtion korkein
virkamies, ministeripresidentti, joka johtaa val-

tionasioita ja jonka hallussa on keisarilliset

sinetit. J. F.

Suurviljelys, laajoilla pinta-aloilla, lukuisalla

työväestöllä, suurilla kotieläinmäärillä, runsailla

koneilla j. n. e. työskentelevä maatalous. S:ksi ylei-

simmin määritellään sellainen maatalous, jonka
varsinainen johtaja eli isäntä ei ehdi mieskohtai-
sesti ottaa osaa maanviljelyksensä eri töihin, vaan
jonka aika ja työ menee talouden ylimpään joh-

toon, suunnitteluun ja valvontaan. S:u etuina
mainitaan: omistajan suurempi yleis- ja ammatti-
sivistys, mahdollisuus käyttää edullisesti hyväk-
seen erilaisten ammatillisesti kehitettyjen ja koke-
neiden erikoistaiturien (eri alain työajohtajain)
työtä, koska niitä laajempia työaloja varten
kannattaa palkata; mahdollisuus käyttää erilai-

sia, tarkoituksenmukaisimpia koneita ja työ-

aseita; hyvät luottosuhteet; edulliset tarvikkei-

den osto- ja tuotteiden myyntisuhteet; tilaisuus

erilaisiin viljelys- ja tuotantomuotoihin tarvitse-

matta olla yhden tai harvan tuotantohaaran
varassa; mahdollisuus kiinnittää riittävästi vaki-
naista työväestöä ja käyttää tätä edullisesti eri

vuoden aikoina ja läpi vuoden. S:llä on kui-

tenkin heikkoutensa ja varjopuolensa. Suurvil-
jelijä on liian paljon riippuvainen muista hen-
kilöistä, erittäinkin työnjohtajistaan ja työväes-
töstään. Isännän tai tärkeämmän työnjohtajan
vaihto uhkaa taloutta vakavilla häiriöillä. Lan-
nan, rehujen y. m. vetokustan mikset tulevat
rasittaviksi. Ulkotaloja käyttämällä kaukaisem-
milla tiluksilla koetetaan näitä haittoja välttää.

Jos valvonta ja työkuri ja teho eivät ole tyy
dyttäviä, mikä monesti sattuu, koska tekijät ovat
vieraassa, toisen työssä, voi talouden kannatta-
vaisuus huomattavasti heikontua. Kokemus eri

maista osoittaakin, että s. yleensä vähitellen
taantuu, pienviljelyksen samalla voittaessa alaa.

Kansantaloudellisesti ei s. ole läheskään niin tär-
keä kuin pienvil jelys. Aikaisempina a-koina s:llä

usein tehtiin kokeita, jotka tulivat sitten maan
viljelyksen hyväksi yleensä. Etevät, tietorikkaat
ja yleistä hyvää harrastavat suurviljelijät ovat
mieskohtaisella toiminnallaan ja esimerkillään
saaneet suuriakin tuloksia aikaan kokonaisissa
niaakunnissa. Yleis- ja ammattisivistystason ylei-

nen kohoaminen, kehittyvä yhteis- ja osuustoi-

minta, oman, perheeseen kuuluvan työväen työn-
tehon etevämmyys y. m. seikat vaikuttavat kui-
tenkin, että pienviljelijät näissäkin suhteissa pää-
sevät asemaan, joka takaa heille varmemmankin
tulevaisuuden. — Tyypillisiä s.-seutuja ovat Eng-
lanti, Pohjois-Saksan maat, eräät seudut Ruot-
sissa ja Pohjois-Ameriikassa. Suomessa on suur-
viljelijöitä enimmän maan etelä- ja länsiosissa,

mutta yleensä kuitenkin suhteellisesti vähän ja

niiden lukumäärä vähenee huomattavasti. Mui-
den vaikuttimien ohella erittäinkin väestön li-

säys ja yleinen asutustoiminta, varsinkin sikäli

kuin sitä yhteiskunnan puolelta tehokkaasti edis-

tetään, aiheuttavat s:n vähenemistä ja maaomai-
suuden jakautumista, vrt. Pienviljely s.

V. B.
Suutari (Tinca vulgaris), särkikaloihin kuu-

luva suolattoman veden kala, on korkea, kupeilta
litistynyt, hyvin pienisuomuinen (syrjäviivassa
90-105 suomua).
Selkäpuoli musta
tai tummanvihreä,
sivut ja vatsapuoli

vaaleammat ; evät

sinipunertavat ja

kaikki pyöreäkul-
maiset. Lyhyt
viiksisäie suupie-

lissä. Tavallisin pi-
Suu,ari - <S 'H ->

tuus 20-30 cm. —
S. elää mieluimmin matalanpuoleisissa muta- ja

liejupohjaisissa järvissä ja tahdissa, missä on
runsaasti vesikasveja ja vesi lämmintä. Se on
hidasliikkeinen pohjakala, joka pohjasta etsii

ravinnokseen hyönteistoukkia, matoja y. m. pikku-
eläimiä. Kutee kesä- tai heinäkuussa matalassa,

lämpimässä vedessä. S. on erittäin sitkeähenki-

nen ja viihtyy hyvin pienissäkin lammikoissa,
missä veden hapenpitoisuus saattaa olla hyvinkin
vähäinen. Sentakia s:ia viljelläänkin yleisesti,

vaikkakin se on hidaskasvuinen. — S. on levin-

nyt yli suurimman osan Eurooppaa, Suomessa
sitä tavataan siellä täällä Suomenlahden sisäsaa-

ristossa sekä muutamissa järvissä maamme etelä-

osassa. P. B.

Suutarilintu I. naskalinokka = avo-
setti, ks. t.

Suutarinveitsi, varsineen ohuesta teräslevystä

tehty yksitahkoinen kaarevateräinen veitsi, joka

nahkaa leikattaessa ei kiilaudu siihen ja on muu-
tenkin helposti ohjattava. Po P-o.

Suutelu on toisten kansojen (esim. kiinalais-

ten ja japanilaisten) keskuudessa tuntematon
tunteiden ilmaisutapa, kun se taas seemiläisten

ja arjalaisten kesken on ollut käytännössä iki-

vanhoista ajoista saakka. Kunnioitusta ilmai-

seva suudelma oli tavallinen sekä Israelissa että

Roomassa niin hyvin jumalia, heidän kuviaan,
temppeleitään ja alttareitaan kuin korkeita hen-

kilöitä lähestyttäessä. Itämailla heittäydyttiin

hallitsijain eteen ja suudeltiin maata tai hallit-

sijan askeleita. Jalat, polvet, kädet tai puvun lie-

peet olivat itämailla suosittuja s:n esineitä.

Myöskin monet. Room;in keisareista ottivat nämä
tavat käytäntöön. Hallitsijan jalkojen suutele-

minen oli keskiajalla tavallista. Lääninherraa
suudeltiin myös reidelle, mutta käden suutele-

minen oli tavallisin. Takapuolen suuteleminen
oli kansanluulon mukaan perkeleen vaatima tapa
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ja se oli sittemmin halveksimisen merkkinä. Kä
den suuteleminen on kuulunut hovitapoihin ja se

OU siellä täällä kauan pysynyt hienoston kes-

kuudessa miesten kunnioituksenosoituksena nai-
sia (eritoten vanhempia) kohtaan. Alkukristil-

lisessä kirkossa silla oli tärkeä sija ja pyhä suu-
delma („raubansuudelma") oiettiin rituaaliinkin.

Sit.ä käytettiin kasteessa, vihkimisessä, hautajai-
sissa, ehtoollisessa |. Q. e. — Eroottisen suudelman
ylistystä lauletaan kaikkien aikojen runouile- a.

Suuteluraha (ransk. bajoire; oik. baisoire),

raha, jossa on kuvattuna profiilissa kaksi ihmi-
sen päiitä, niin että toinen puoleksi peittää toi-

sen (tav. häämitaleja).

Suutin, „s u u k a p p a 1 e", joka on sovitettu

putken päähän t. johonkin aukkoon ja jonka tar-

koituksena on antaa suunta ja muoto aukosta vi •-

ta.avalle höyrylle t. kaasulle, nesteelle t. taikina-

maiselle aineelle; esim. painehöyryturbiinien sup-
pilomaisesti laajeneva ja juoksupyörän siipiin

ohjaava höyryujohdin, samoin muutamien paine-
vesiturbiinien sekä ruiskuletkujen suppilomai-
sesti supistuva suihkujohdin, edelleen tiilikoneen,

lyijyn-, messingin- t. muun helposti sulavan me-
tallin pusertimen aukkoon sovitettava suukappale,
joka määrää puserrettavan tiilen, putken, tan-
gon, langan t. listan muodon ja suuruuden; myös-
kin puhallussoittimissa soittajan suuhun tai huu-
lille tuleva osa; tupakkapiipun hammasluu.

Po Po.
Suutulehdus (stomatitis), suun limakalvon

tulehdus, joka erilaisten syiden aiheuttamana
esiintyy milloin vesimäisiä rakkuloita (s. vesien-

laris) tai märkähaavoja muodostavana (s. ulce-

rosa), milloin difteriittisiä muodostuksia synnyt-
tävänä tulehduksena (s. membranacea). Elohopea-
myrkytys aiheuttaa myöskin erikoisen s:n muo-
don (s. mercurialis). vrt. Suu katarri.
Suuvesi, liuos, jota käytetään suun ja ham-

paiden puhdistamiseen. Entisaikoina annettiin
suuri arvo s:n aromaattisille, makua ja hajua
parantaville ominaisuuksille. Nyk. pääpaino pan-
naan s:n desinfisioiville (bakteereja tappaville)

ominaisuuksille. Mutta vaikka s:illä ulkopuolella
suuta toisinaan onkin vahvasti bakteereja tap-
pava vaikutus, ei se ominaisuus suussa tule lähes-

kään samassa määrässä käytäntöön, sillä suun
lima suureksi osaksi estää sen. Suun puhdista-
misessa pidetäänkin senvuoksi nyk. hampaiden
mekaanista puhdistamista — esim. syömällä
kovaa tai sitkeää ruokaa tai harjaamalla ham-
paita ja ikeniä kohtalaisen kovalla hammashar-
jalla — pääasiana, s:n vaikutusta verraten
vähäisenä. Parhaimpia s:iä on n. s. fysiologinen
keittosuolaliuos, sisältävä 8-9 g keittosuolaa lit-

raan vettä, ruumiinlämpöisenä käytettynä.

il. Ä. & E. O.

Suvaitsevaisuus (ruots. loleruns < lat. tolc-

rtVre = sietää, suvaita) vaatii yksilöä tai kansa-
laisryhmää ymmärtämään muitakin käsitys- ja

käytöstapoja kuin mitä itse on omaksunut ja
suomaan niillekin esiintymisen oikeutta, kun-
han ne vain eivät ole selvässä ristiriidassa si-

veellisen tietoisuuden kanssa. Erityisesti s. koh-
distuu uskonnon alaan vaatien yhteiskunnassa
tilaa eri uskontunnustuksille ja uskonnonharjoi-
tuksille (ks. Omantunnonvapaus, Us-
konnonvapaus). Kuinka pitkälle s. on elä-

män todellisissa oloissa ulotettava, ei ole kerta

kaikkiaan annetuilla Säännöillä ratkaistavissa
varsinkaan, koska siveellinen tietoisuus on moni
aaisesti vaihteleva; käsitysten ja mielipitei

ilmaisemiselle on luonnollisesti myönnettävä la.i

jempi ala kuin käyttäytymiselle ja toiminnalli
S. voi myöskin joutua ristiriitaan sella

totuudenkäsityksen kanssa, jonka mukaan ehdo
ton totuus on ihmisen käsitettävissä yhtenä
m i n ill\ n i aiatussisall) ksen t Ken pitlä on
vakaumustaan sinä ainoana totuutena, jonka löy-

tämiseen kaikkien on pyrittävä, joutuu leimaa
maan s: n katsantotavaksi, joka houkuttele,

ihmistä vakaumuksettomuuteen ja liialliseen

laajamielisyyteen (vrt. Indifferentismii.
S. oikein ymmärrettynä ei kuitenkaan tarkoita
estää ketään pitämästä horjumatta kiinni omasta
vakaumuksestaan, vaikka se kyllä olennaisesti

perustuu siihen elämän vahvistamaan tosiasiaan,

että totuus erittäinkin korkeimmilla hengen
aloilla on ihmisen vain puolittain ja suhteelli-

sesti käsitettävissä. Oikea s. on siinä, että

samalla kuin uskollisesti ja lujasti pidetään
kiinni omasta vakaumuksesta myöskin ymmär-
retään, miksi toisiakin vakaumuksia on ole-

massa, ja tunnustetaan näillekin elämässä liik

kuma-alaa.
Siihen, että uudenaikaisissa monipuolisissa

sivistysyhteiskunnissa s. on päässyt tunnuste-
tuksi periaatteeksi erittäinkin uskonnon suhteita

koskevissa asioissa, ovat voimakkaimmin vaikut-
taneet ne kokemukset ja aatteet, jotka olivat

tuloksena uskonpuhdistuksen aiheuttamista tais-

teluista ja ristiriidoista. Erittäinkin valistus-

ajan ajattelijat ovat s:n periaatetta puoltaneet.

Aikaisemmista s:n puoltajista merkittäköön
John Locke (,,Letter on toleration" 1685), myö
hemmistä J. St Mill (»Vapaudesta", 1859).

Z. C.

Suwalki [-a'-). 1. Kuvernementti (ven. 8n-

vulkskuja gubernija) Puolan koilliskulmauksessa,
melkein kokonaan Niemenin, Bobrin ja Itä-Preus-

sin rajoittama; 12.551 km 2
, 704,800 as. (1913).

56 km 2 :llä. — S. on verraten tasaista, alavaa;
keskeltä sen poikki kulkee matala selänne, joka
Itä-Preussin rajalla kohoaa 300 m:iin yi. merenp.
Tavattoman järvirikasta. Metsät peittävät 22%
pinta-alasta (1907). — Asukkaista liettualaisia

52,s%, puolalaisia 23%, juutalaisia 10,2%, venä-

läisiä 9,i%. saksalaisia 5,s%; uskonnoltaan roo-

mal. -katolisia 76,2%, juutalaisia 10,i%, kreik.-ka-

tolisia 7,2%, protestantteja 6,4 %. Lukutaitoisia

37,4% (Puolassa vain Varsovan kuvernementissa
enemmän) ; kansakouluissa (289) 16,898 oppilasta

(1912). Maataloutta harjoittaa 72,s%, teolli-

suutta 7%, kauppaa ja liikennettä 4,7% väestöstä.
— Verraten korkealla kehitysasteella oleva

maanviljelys tuottaa ruista 157,800 ton.. kauraa
105.500 ton., ohraa 52,300 ton., vehnää 31.500

ton., perunoita 414,900 ton. (1913). Nautakarjaa
109,500, hevosia 101,700, lampaita ja vuohia
136,400, sikoja 73,200 kpl. (1913). Tehdasteollisuus

vallan mitätön; tehdastyöväestö 790 henkeä (1910).

Suuret määrät väkeä käyvät työansiolla munalla
Venäjällä ja Saksassa (ajoittain 80.000 henkeä
vuosittain). — Kuljettavia vesiteitä (Niemen,
Seheschuppe, Augustowin kanava) 498 km. niistä

höyryaluksille sopivia 310 km. Rautateitä 236

km (1912). — Hallinnollisesti S. jakaantuu 7

piirikuntaan. — Suurvaltainsodan alusta alkaen
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S. "li taistelutantereena, kunnes sak.-alaiset ke-

sällä 1916 saivat sen kokonaan haltuunsa. — 2.

ESdellämain. kuvernementui pääkaupunki, kuver-

nementin länsiosassa, Czarna Bancza nimisen

joen ja rautatien varrella, kahden pikku järven

välillä; 32,962 as. (1010), enimmäkseen juutalai

-ia ja puolalaisia. — Kaunis ja siisti kaupunki,

muutamia eri uskontokuntien kirkkoja, pari sai-

raalaa, pari lukioa. Nahka-, saippua-, mylly-

y. m. teollisuutta. — S. syntyi 1500-luvulla. Tuli

1867 kuvernementin pääkaupungiksi. E. E. K.

Suvalov /-"'-/. 1. I v a n Maksi m o vi t s S.

(k. 1736), ven. sotilas ja hallitusmies; otti osaa

pohjoismaiseen sotaan, pakotti 29 p. heinäk. 1714
Savonlinnan antautumaan, oli näinä aikoina

Viipurin komentajana ja Viipurin ja Käkisalmen
läänin hallitu-miehcnä toimien monessa suhteessa

asukasten parhaaksi; otti osaa Uudenkaupungin
rauhantekoon ja Ruotsin ja Venäjän välisen rajan

määräämiseen; kuoli Arkangelin kuvernöörinä.

J. F.

2. Petr Andrejevits S. (1827-89), hal-

litusmies ja diplomaatti, palveli Venäjän sotilas-

siamiehenä Pariisissa, tuli 1865 Itämerenmaa-
kuntien kenraalikuvernööriksi ja 1866 salaisen

poliisikunnan päälliköksi, g. sai sittemmin suo-

rittaa eräitä huomattavia diplomaattisia tehtäviä.

oli 1874 79 lähettiläänä Lontoossa, toimi 1878

Venäjän toisena edustajana Berliinin kongressissa.

3. Pavel Andrejevits S. (1830-1908).

kenraali, kreivi, edellisen veli, nimitettiin 1859
keisarin sivusadjutantiksi, toimi sittemmin sisä-

asiainministeriössä departementinpäällikkönä ol-

len osallisena m. m. maaorjien vapauttamista kos-

kevissa toimissa, oli divisioonanpäällikkönä Tur-
kin sodassa 1877-78, määrättiin lähettilääksi Ber-

liiniin 1885. toimi Puolan kenraalikuvernöörinä
1895-97. K. W. R.

Suvalovo. rautatieasema (III 1.) Viipurin-

Pietarin radan Venäjän-puolisella osalla, Pargalan
ja Oserkin asemain välillä; 118 km Viipurista,

11 km Pietariin.

Suvannon Taipale ks. Taipale.
Suvanto ks. Vuoksi.
Suvantokulle, poveton nuotta, jolla siikoja

apajoidaan Pohjois-Suomen jokiluodoilta souta-

malla kulle saarrettujen kalojen ympäri kaksin-

kertaiseksi renkaaksi (ks. Ajoverkko, Ka-
lastus). V. T. S.

Suvasvesi, lähes 50 km pitkä järvi Kalla-
veden kaakkoispuolella, Soisalon saaren koillis-

reunustalla; suurin lev. n. 15 km, pinta-ala

340 km 2
, pinta n. 81 m yi. merenp. : pituussuunta

käy pohjoisesta etelään, eteläisin osa S;ttä tun-

keutuu syvälle Soisalon saartn Keskustaan. S. on
erittäin saarekas järvi; rannikot hyvin epäsään-
nölliset, täynnä pieniä mutkikkaita lahtia ja

niemiä. S:n yhdistää pitkä ja kapea Vehmer-
salmi Kallaveteen. S. laskee Kärängänvirran-
Varisveden-Karvionkosken kautta Kermajärveen
(ks. t.). Vv. 1892-95 S:n ja Kermajärven välinen
vesireitti perattiin ja rakennettiin siihen Kar-
vion kanava. S:n kautta kulkee Soisalon itä-

puolitse Savonlinnasta-Kuopioon käyvä laivalii-

kenne. L. H-nen.
Suveniiri ks. Souvenir.
Suvereeni (ransk. souvcrain), korkein, ylin,

riippumaton; valtio-oikeudessa: valtion korkeim-
man vallan haltija.

22. IX. Painpitu '% 17.

Suvereenisuus ks. s u v e t e n i t e e 1 1 i.

Suvereniteetti 1. suvereenisuus (ransk.

souveraineii, < souverain, < rahvaan lat.

iupcril'nus < lat. super = yläpuolella) on valtio

valta, jonka yläpuolella ei ole korkeampaa vai

taa, joka oikeudellisesti saattaisi määrätä valtion

tahtoa ja toimintaa. Kansainvälisoikeudellisessa

suhteessa s. tarkoittaa riippumattomuutta ja itse

näisyyttä muihin valtioihin nähden, valtio

oikeudellisessa suhteessa kykyä itse kaikilla

aloilla määrätä oma oikeusjärjestyksensä. Oikeus-

tieteessä on pitkät ajat sekoitettu toisiinsa

s: ia ja valtiovaltaa ja pidetty s:ia valtio-

vallan välttämättömänä tunnusmerkkinä. Itse

asiassa s. on kuitenkin ainoastaan valtiovallalle

yleensä, mutta ei suinkaan välttämättömästi.

kuuluva ominaisuus. S;iin sisältyvästä itsemää-

räämisoikeudesta johtuu, että valtio voi oikeu

teellisesti velvoittaa itseään. Suvereenisenkin val-

tion toimintavapaus voi siis joissakin suhteissa

olla rajoitettu. Sitäpaitsi on olemassa kansain-
väliseen oikeuteen kuuluvia oikeussääntöjä, joita

valtiot ovat velvollisia noudattamaan toiminnas-
saan. K. G. I.

Suvorin /-<>'-/, Aleksej Sergejevits
(1834-1912), ven. kirjailija ja sanomalehtimies.

S. aloitti uransa upseerina, toimi sittemmin kir-

jailijana ja sanomalehtimiehenä, m. m. St. Pet.

Vedomostin toimituksessa. V:sta 1876 hän jul-

kaisi Novoe Vremjaa (ks. t.), aluksi vapaamieli-

seen suuntaan; aloitti 1878 suuren kustannus-
liikkeen; julkaissut myöskin romaaneja ja näy-

telmiä.

Suvorov [-vö'-], Aleksandr Vasiljevits
(1729-1800), kreivi Rymnikskij, ruhtinas

Italijskij, ven. sota-

päällikkö, kreivi. S. oli

syntynyt Suomessa ylhäi-

sestä suvusta, jonka sano-

taan olleen peräisin Ruot

sista; mentyään vastoin

isänsä tahtoa sotaväkeen

sai alkaa palveluksensa

pelkkänä sotamiehenä. Täi

löin hän tottui kaikessa

sotamiesten elintapoihin.

Päästyään pitkien pon-
nistusten jälkeen upsee-

riksi S, kohosi arvosta

arvoon ja saavutti loista-

vaa menestystä. Oli Tur-
kin sodassa 1773-74, johti

voitokkaasti taisteluja

Kaukaasiassa 1780, ja nimitettiin 1783 kenraa-

liksi, löi turkkilaiset useissa taisteluissa 1787.

1788 ja 1789 m. m. Rymnikin luona, minkä joh-

dosta sai arvonimen Rymnikskij. Lähetettynä

kukistamaan vapaustaisteluun nousseita puola-

laisia S. valloitti 1794 Pragan ja Varsovan ja

korotettiin ylisotamarskiksi. Hän johti ylipääl-

likkönä venäläisiä ja itävaltalaisia, joukkoja Ita-

liassa 1799, voitti ranskalaiset useissa taisteluissa

ja vihdoin karkoitti heidät Pohjois-Italiasta, teki

sitten äärettömiä ponnistuksia kysyneen retken

St. Gotthardin yli Sveitsiin, mutta menetettyään

kolmannen osan armeiaslaan ja voimatta saada

liittolaisilta tarpeellista tukea S:n oli pakko läh-

teä peräytymisretkelle. Italiassa suorittamiensa

mainetekojen johdosta hän sai arvonimen Ttalij-

A. Suvorov.
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skij, unilla ennenkuin ennätti palata Venäjälle
liiin joutu i epäsuosioon. Sotamiehet olivat aina

rajattomasti ihailleet ja kunnioittaneet S:ia, hän
kun vielä päällikkönäkin säilytti yksinkertaiset

elintapansa ja piti miehistään tiyvää huolia.

ii. nielle on Pietariin pystytetty muistopa! a

[Polevojn, Etybkinin ja Petrugevskijn kirjoitta-

mat elämäkerrat.] K. W. ff.

Suvunselvitys. Perintö- ja perhe- .sekä muissa
oikeusriidoissa, joissa s. on tarpeen, saadaan
sukulaisuussuhteet, selville asianomaisen papiston
antamasta virkatodistuksesta (asetus 20 p Iiii

marrask. 1896). Sukututkimus tulee kysymyk-
seen myöskin heraldiikan, genealogian ja histo-

riantutkimuksen alalla. El. K.
Suzdal, ven. kaupunki S:n piirissä Vladimirin

kuvernementin pohjoisosassa, Kamenka-joen var-

rella. Vv. 1146-1390 oli olemassa S:n ruhtinas-
kuuta, jonka pääkaupunkina oli ensin S., sitten

Vladimir; yhdistettiin Moskovan suuriruhtinas-

kuntaan.

Suzereniteetti (ransk. suzerainete), yliherruus,

tarkoittaa niiden oikeuksien kokonaisuutta, jotka
jonkun suvereenisen valtion hallitsijalla on n. s.

puolisuvereenisiin valtioihin nähden. S. oli esim.

Turkin sulttaanilla Pariisin kongressin (1856)

päätöksen nojalla Serbiaan ja Romaaniaan, ja

Berliinin kongressin (1878) päätöksen mukaan
Bulgaariaan nähden, ks. Suvereniteetti.

K. O. I.

s. v. = sub v o c e (lat.)
,
„sanan alla", s. o.

sen ja sen hakusanan kohdalla (sanakirjassa).

Svaa ks. Svarabhakti.
Svaabi (saks. Schwaben). 1. Ent. herttuakunta

saks.-roomal. valtakunnassa, rajoittui pohjoisessa

Pfalziin ja Frankcniin, idässä Lech-jokeen, ete-

lässä Sveitsiin, lännessä Rein-jokeen. S:n nimenä
oli vanhempaan aikaan A 1 e m a n n i a ja se

käsitti suurimman osan schwabenilaista piiriä.

— S:n vanhimmat tunnetut asukkaat olivat kelt-

tiläisiä, jotka germaanit karkoittivat 1 :sellä

vuosis. e. Kr. Tiberius perusti jo 15 e. Kr.

Rhaetia nimisen provinssin Tonavan eteläpuolelle,

mutta vasta n. 100 j. Kr. maa joutui pysyväi-

sesti Rooman vallan alle, ja Reinin sekä Tona-

van väliin perustettiin Agri decumates niminen
alue. 3:nnen vuosis. alusta alkaen j. Kr. aleman-
uit valloittivat maan; he joutuivat 496 frankki-

Iäisten alamaisuuteen säilyttäen kuitenkin aluksi

omat herttuansa, kunnes Pippin Pieni ne poisti.

7:nnestä vuosis. alkaen kristinusko levisi maa
han. Saksan kuningas Henrik I tunnusti Burk-
hardin (I:n) Alemannian 1. S:n herttuaksi 919.

Tämä arvo oli sittemmin usein Saksan hallitsija-

sukujen jäsenillä. V. 1079 Hohenstaufen-sukun
oleva Fredrik tuli S:n herttuaksi; hänen pojan-

poikansa Fredrik Barbarossa pääsi 1152 Saksan
hallitsijaksi; S. jäi edelleen Hohenstaufen-suvun
haltuun. Konradinin kuollessa 1268 lakkasi S:n
herttuan arvo. S:n ruhtinaista olivat seur.

aikoina Wiirttembergin kreivit mahtavimmat;
myös Habsburg-suvulla oli Elsassissa melkoisia

alueita. S:n kaupungit muodostivat liittokunnan

1331 ja pienemmät ruhtinaat n. s. Schlegeler-

liiton; S:n Säädyt kävivät keskenään alituisia

taisteluita, joita Saksan hallitsijat turhaan koki

vat sovittaa. Vasta 148S tehtiin suuri S:n liitto

maanrauhan ylläpitämiseksi; 1500 syntyi S:n
piiri. Talonpoikaiskapina 1525 aikaansai suurin

vaurioita S:ssa. I akonpuhdistus h-visi <i:iin, ja

Ben kaupungit yhtyivät Bchmalkaldenln
liittoon. Westfalenin rauhassa 1648 luovutettiin

-n u ii osa Elsassia Hanskalle. Lunevillen rauhan
Opimuksen mukaan (1801) kaikki Reinin va-eui

maila rannalla olevat s:n piirin alueet joutuivat

Hanskalle, ja korvaukseksi menettämistään
maista maalliset ruhtinaat saivat hengellisiä

alueita. O. /.'.

2. Nykyinen S. on hallitusalue Lounais
Baierissa, suurimmaksi osaksi Jjechin länsipuo-

lella, osaksi myös Tonavan pohjoispuolella:

9,855 km-, 809,9*66 as. (1910), joista roomal.

katolisia 679,552, protestantteja 105,202, juuta-

laisia 3,462. — S. on suurimmaksi osaksi tasaista

tai kumpuista; pohjoisessa ulottuvat Jura-vuo
ret, etelässä Alpit (Allgäuu alpit) S:n rajojen

sisälle. Harjoitetaan menestyksellä maanvilje-
lystä, karjanhoitoa (Allgäun lehmärotu), metsä-

taloutta, teollisuutta (Kemptenin alueen puuvilla-

teollisuus). Pääkaupunki Augsburg. E. E. K.

Svaabilaiset runoilijat, aikaisemmin = 13:nnen
vuosis. „minnelaulajat" (ks. t.), joiden yksin-

omaan käyttämänä kielenä, väärin kyllä, pidet-

tiin svaabin murretta; 19:nnen vuosis. alkupuo-

lella tämä nimitys siirtyi sille runoilijapiirille.

joka oli peräisin Svaabista ja jonka etevimmät
edustajat olivat Uhland, G. Schvvab, J. Kerner,
K. Mayer, G. Pfizer, E. Mörike, W. Hauff, y. m.

H. Kr-n.

Svaabin kaupunkiliitto ks. Svaabi 1.

Swakopmund, tärkein satamapaikka Saksan
Lounais-Afrikassa, n. 50 km Englannin omista-

masta Valaskalan-lahdesta pohjoiseen, enimmäk-
seen vedettömän Svvakop- 1. Tsoachaub-joen suussa.

Satama kokonaan keinotekoinen. Erinäisten vi-

rastojen ja laitosten rakennuksia. Rautatie Ota-

viin ja NViudhukiin sisämaassa. — S. rakennet-

tiin viime vuosis. lopulla. Tammik. 1915 sen val-

tasivat Englannin Etelä-Afrikan liiton joukot.

Svalöf [-Olov], rautatienasema Skoonessa
Malmön-Engelholmin rataosalla, 39 km Malmöstä
pohjoiseen. Aseman vieressä, sijaitsee samannimi-
nen Ruotsin kylvösiemenyhdistyksen suurenmoi-

nen kasvinjalostuslaitos, joka on alallaan maail-

man kuuluisimpia. Maineensa se on saavuttanut

jo 1886 aletulla järjestelmällisellä, tieteellisellä

tarkkuudella suoritetulla jalostustyöllä, joka ny-

kyään käsittää tärkeimmät pohjoismaiset maan-
viljelyskasvit. Tähän asti on enin työtä uhrattu

itsepölyyttävien viljalajien ja palkokasvien (veh-

nän, kauran, ohran, herneen, virnan) jalostami-

seen; rukiin jalostus alkoi vasta 1901, nurmi-

Svalufin kasvinjalostuslaitoksen päärakennus.
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kasvien ju perunan 1004, juurikasvien 1910. Lu-

kuisia uusia, entistä tuottavampia laatuja, n. s.

pedigree-laatuja (kukin yhden ainoan yksilön

jälkeläisiä) on sieltä levinnyt sekä omaan maa-
lian että muualle, m. m. Suomeen. Menestykses-

ti in saa liitos etupiiSSä kutti i pedigree-jalcs

tusta iks. Kasvinjalostus), joka siellä

alkoi io i S0t2. Keinotekoisen risteyttämisen alalla

on varsinkin H. Nilsson-Ehle tehnyt S:ssa

-ekä perinnöllisyysopille että käytännölliselle kas-

vinjalostukselle suuriarvoista työtä. [Sveriges

utsädesförenings tidskrift, „Svensk utsädesför-

ädling pa Svalöf" (1907).] K. Tri.

Swammerdam, Jan (1637-80), hollaut. luon-

nontutkija, tuli lääketieteen tohtoriksi Leydenissä

1667 ja eli sitten Amsterdamissa etenkin anato-

misiin tutkimuksiin antautuneena. Varsinkin

hän selvitti hyönteisten anatomiaa; klassillinen

teos tässä suhteessa on S:n „Biblia naturaa"

(julkaissut Boerhaave 1737-38, saks. käännös
..Bibel der Natur" 1752). S. laati myös luon-

nollisen järjestelmän hyönteisistä, m. m. näiden

muodonvaihdosta silmälläpitäen (teoksessa ,,Alge-

meene Verhandeling van blcedeloose Diertjens",

1669; lat. pain. 1685), keksi imusuonien läpät

y. m. Lisäksi hän on mainittava anat. tutkimus-

tapojen kehittäjänä (käytti m. m. injektsioni-

menetelmää). (I. Y-s.)

Svanberg [svunbiirjj. 1. Jöns S. (1771-1851),

matematiikan professorina Upsalassa 1811-41. S. on

julkaissut suuren määrän matemaattisia, fysikaa-

lisia ja tähtitieteellisiä tutkimuksia. Hänen huo-

matuin julkaisunsa „Exposition des operations

faites en Lapponie, pour la determination d'un

are du meridian, en 1801-03" (1805) on selonteko

hiilien Lapissa tekemiensä havaintojen tuloksista,

joiden tarkoituksena oli tarkistaa Maupertuis'n
retkikunnan samalla paikalla aikaisemmin (1736)

suorittamia, mutta erehdyttävän käsityksen maa-
pallon muodosta aiheuttavia tutkimuksia. S:n
erittäin taidokkaiden ja tarkkojen havaintojen

ia laskelmien avulla voitiin todeta, että maa-
pallo, kuten Nevvtonin teoria edellyttää, on na-

voiltaan litistynyt sferoidi. Muita teoksia: ..Be-

rättelse öfver försök tili bestämmande af sekund-
pendelns längd och vattnets tyngd" (Ruots. tied.

akat. „Handlingar", 1825), „In temperaturani
atmosphoerre disquisitiones" (1827), »Disquisitio-

aee analyticse in theoriam refractionum astrono-
micarum" (Nova Acta soc. scient. Upsal. IX,
1827; XI. 1839), ,.Nouvelles considerations sur
la resolution des equations algöbriques" (Nova
Acta X, 1832). (V. S.-n).

2. Adolf Ferdinand S. (1806-57), ruots.

fyysikko, edellisen poika, tuli 1835 Mariebergin
korkeampaan tykistö-opistoon mekaniikan ja

matematiikan opettajaksi ja 1841 fysiikan ja

mekaniikan professoriksi Upsalaan. S. on kir-

loittanut joukon huomattavia matemaattisia ja
fysikaalisia tutkimuksia kuten esim. ..Experien-
ces sur le pouvoir thermo-flectrique du bis-

muth et de 1'antimoine cristallises" (1851).

(U. S.-n.;
Svanberg [svänhärj], Gustaf (1802-82),

ruots. tähtitieteilijä, tuli 1825 tähtitieteen dosen-
tiksi Upsalaan, oli tähtitieteellisen observatorin

•a jana 1825-78. perusti 1836 Upsalaan mag-
netometriobservatorin, jossa 16 v:n kuluessa teki
havaintoja ja julkaisi ne Göttingenin magneetti-

sen vlidisl \ ksrn aikakauskirjassa. S. oli tähti-

tieteen professorina 1842-76. Hiin sai myös toi-

mekseen perustaa yliopiston meteorologisen ob-

servatorin (186ö) ja johti sen laajasuuntaista

lyötä 13 v:n aikana. S:n tieteelliset julkaisut

ovat yliopistollisia väitöskirjoja ja. selontekoja

havainnoista.

Svanberg (svä/niärjj, L a r s F red rik (1805

78), ruots. kemisti, v:sta 1839 opettajana Carl-

bergin sota-akatemiassa, v :sta 18f>0 Ruotsin tiede-

akatemian kemistinä, 1853-74 Upsalan yliopis

tossa kemian professorina. Suorittanut useita

arvokkaita tutkimuksia sekä epäorgaanisen että

orgaanisen kemian alalla: hän määräsi typen ja

raudan atomipainon, tutki amer. platinamalmeja

ja molybdeenia sekä useita kivennäisiä.

Svane /-«-/, Hans (1606-68), tansk. piispa,

oli ensin professorina ja tuli 1655 Sjsellandin

piispaksi. Valtiopäivillä 1660 S. oli aatelittomien

säätyjen toimeliaimpia johtajia ylimysvallan

kukistamisessa ja kuninkaan yksinvallan perus-

tamisessa. Hänet palkittiin arkkipiispan arvo-

nimellä ja läänityksillä. S. oli tarmokas ja tai-

tava, mutta vallan- ja kostonhimoinen henkilö,

josta syystä hän oli alinomaisissa riidoissa alai-

sensa papiston kanssa. S. on myös tunnettu teo-

logisena kirjailijana. K. G.

Svaneetit (svanit), khartvelilaisiin kuuluva

heimo Kaukaasiassa, Kutaisin kuvernementissa,

Ingurin yläjuoksun ympärillä olevassa jylhässä

vuoristomaassa; n. 14.000-15,000 henkeä. Keski-

kokoisia, voimakasrakenteisia, vieraanvaraisia.

Vain nimeksi kristittyjä. Verikosto käytännössä.

Kieli vielä vähän tunnettua, vrt. Khartveli.
[Tietoja s:sta ja heidän kielestään sisältää „Sbor- »
nik materialov dlja opisanija mestnostej i ple-

men Kavkaza".]
Swanenburgh f-ii-J, Jacob van (n. 1580

1638), holl. taidemaalari; opiskeli Italiassa ja

sai Roomassa vaikutusta Adam Elsheimeriltä.

Oli Rembrandtin ensimäisenä opettajana.

E. R-r.

Swanevelt /-<'-/. Herman van (n. 1600-

56). alankom. taidemaalari; Claude Gellgen

(Lorrainin) vaikutuksen alainen italialais-aihei-

sissa maisemissaan. Arvossa pidettyjä ovat hänen
maisemaradeerauksensa. E. R-r.

Svanhild [-ä-J ks. E r m a n a r i k.

Swansea [suonsi], kreivikunnan muodostava
kaupunki Englannissa, Etelä-YValesissa, Tavve- 1.

Tawy-joen suussa, lähellä sen laskua Bristolin

-

kanavan muodostamaan S. bay nimiseen lahteen,

monen radan haarauksessa; 119,485 as. (1913),

joista n. 3% puhuu yksinomaan vvalesin kieltä.

— Savuinen, epämiellyttävä tehdaskaupunki.
Useita kymmeniä kirkkoja, joista vain St. Maryn
kirkko on vanha (1300-luvulta; uusittu 1895-98).

Vanha linna (1300-luvulta), osaksi raunioina;

raatihuone, Royal institution of South Wales
nimisen seuran komea palatsi (jossa luonnont. ja

hist. museo, kirjasto, taidekokoelma), kaksi teat-

teria. — Grammar school (per. 1682). tekn.

opisto, opettajatarseminaarj. — S:n lähei

dessä ovat Etelä-VValesin tavattoman rikkaat

kivihiilikerrokset. Niihin perustuen S:ssa ja sen

ympäristössä on syntynyt suurenmoinen metal-

lurginen ja metalliteollisuus; siellä ovat Eng
lännin suurimmat vaski- ja sinkkisulattimot,

putki-, kivihiilibriketti- ja läkkipeltitehtaat.
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Lisäksi siellä on sumia kulta . hopea-, lyijy
i

teräs-, rauta-, nikkeli-, kemiallisia y. m. tehtaita,

konepajoja, valimolta, myllyjä. — Satama erin-

omainen (n. tiu ha laaja, laitureita S km); siinfl

1911 selvitettiin 3,i milj. rek.-ton. netto. Ulko-
maille viedään suuni määrät kivihiiltä ja kok
sia (4,45 milj. ton. 1913; Englannin kivihiilisata-

mistä neljäs, antrasiitin vienti melkein S :n m
polina) sekä S :n teollisuuden tuotteita; ulkomailta

tuodaan viljaa, puutavaroita, malmeja y. m. s.

— Kalastus huomattava. SähkSraitiotie. — S.

syntyi 109'J perustetun linnan ympärille. Sen

kukoistuskausi alkoi 1700-luvulla, jolloin ruvettiin

käyttämään S:n lähellä olevia kiviliiilikerroksia

ja pantiin alulle vaskiteollisuuB (ensimäinen
vaskisulattimo 1717). E. E. K.

Svnntevit, oik. S-vantovit, Rtigenin slaa-

vilaisten pää jumaluus, jolle oli rakennettu temp-

peli Alkonaan. Tiialla oli S:n jätt.iläiskokoinen

kuvapatsas, jolla oli neljä päätä ja kaulaa. Oi-

keassa kädessä oli sarvi ja vieressä, maassa, suit-

set, satula ja miekka. Temppeli oli puusta tehty

ja koristettu leikkauksilla, kuvilla ja verhoilla.

Siellä elätettiin myöskin S:lle pyhitettyä ratsua,

jonka luo ainoastaan S: n ylipappi sai mennä.
Temppelissä oli paljo S:lle uhrattua rahaa ja

kalleuksia. Lisäksi kuului temppelille suuri

määrä ylipapin hoidossa olevia maita. Srnkuva
patsaan antoi Tanskan kuningas Valdemar Suuri,

vaikuttaessaan Arkonan 1168, murskata. Temp-
pelin maaomaisuus annettiin kristilliselle ku-

kolle, ja aarteet, joita oli kahdeksan arkullista.

Valdemar vei Tanskaan. S., josta 12:nnelta vuo

sis. oleva Helmoldin kronikka ja Saxo Gramma
ticus ovat antaneet laajalti tietoja, oli nähtä

viisti heimojumala eli heimon tarumainen esi-isä.

samoinkuin Radogost Mecklenburgin ja Jarovit

Havelin slaavilaisilla. Itse nimi on ikivanhaa

nimityyppiä, samankaltaisia kuin Ziemondit (Ma
soviän vanhoja ruhtinaita, ven. Stscglorit j. n. e.

Kaikki tähänastiset monilukuiset selitykset S :

n

mvtologisesta merkit vksestä ovat arvottomia.

J. J. M.
Svarabhakti (sanskr.), vokaaliäänteen väliin-

tai eteentyöntymistä tarkoittava, muinaisint. kieli-

opista peräisin oleva oppisana, vrt. esim. ransk.

canif < anplosaks. onif, lat. Alcnm<~'na < kreik.

Alkmi'ne, kreik. ame'lgcin (vrt. lat. mul-

gv're, saks. melken y. m.) ja sellaisia suomessa
murteittain esiintyviä muotoja kuin seUvä, kolome

y. m. Vastaava kreik. oppisana on a n a p t y k-

s i s.

Svarez [-Is] (myös Suarcz, Schwartz), Karl
Gottlieb (1746-98). saks. lakimies ja oikeus-

oppinut, Preussin 1794 annetun ..Landrechtin"

luoja.

Svart, Peder /;«"-/. lat. nimeltään Petrus
Andrea; Niger (k. 1562). ruots. piispa. Toi-

mittuaan aikaisemmin Vesteräsin hiippakunnassa

S. pääsi 154S Kustaa Vaasan hovikappalai-

seksi, 1556 Vesteräsin piispaksi. S. nautti

suuressa määrin kuninkaan luottamusta ja puo-

lusti teoksissaan hänen kantaansa. S. on

liittänyt jälkeensä kolme kirjallista teosta, nim.

G. E. Klemmingin 1870 ensin julkaiseman ..Gus-

taf I :s kronika af Peder Swart", jota on kauan

aikaa pidetty erään Rasmus Ludvikinpojan kir-

joittamana (ja josta N. Eden on 1912 julkaissut

uudestaan tarkastetun laitoksen), runopukuisen

..The svenskas rätferdelige ooh oumgängelige
gensvar", joka sisältää ruotsalaisten va.stauk.-en

tanskalaiseen riimikronikkaan, sekä ruumissaar-
nan Kustaa Vaasan hautajaisissa (pain. 1620).

A. J. P-ä.

Swarth, II e 1 e n e (L a p i d o t h-S vrartb)
(s. 1859), alankoni, runoilijatar, vietti lapsuu-

tensa Brösselissä ja Mechelnissä, meni v. 1894
avioliittoon kirjailija Fritz Lapidothin kanssa
eläen Haagissa. Julkaisi esikoisteoksensa rans-

kaksi: ,,1'Teurs <lu reve" (1879), „Les Printanieres"
(1882). Kirjoitti sittemmin äidinkielellään hollan-

niksi runokokoelmat „Po8zie" (1892), „Verzen"
(189S), „Gediehten" (19U2), „Octoberlover" (1903).

Hiinen lyriikkansa on yksinkertaista ja herkkä
tunteista, varsinkin muodollisesti (erittäinkin

Bonetit) ja kielellisesti onnistunutta. Häntä pide

tään Alankomaiden etevimpiin:! naisrunoilijana ja

yhtenä nuorholl. kirjallisen suunnan edeltäjistä.

Hän on julkaissut myöskin muutamia novelli-

kokoelmia: „Van Vrou\venleven" (1896), „Van
Vrouuenleed" ja ..Van Vromvenlot" (1897), „Pro-
fieltjes" (1899), ..Ernst" (1902). [Hauser, „l)ie

niederländische Lyrik von 1875 bis 1900" (1901).J
E. W-s.

Svartholrna, entinen merilinnoitus saman-
nimisellä saarella Pernajan pitäjässä Loviisaan

Svarthnlman linna (pohja- ja fasadiphrustiisten mukaan
ennalleen hahmoiteltu).

johtavan laivaväylän varrella. 10 km Loviisasta

etelään. S:n rakennustyöt aloitettiin 1700-luvun

puolivälissä samalla kuin Loviisan seutua ryhdyt-

tiin linnoittamaan; se oli tarkoitettu sekä raja-

linnaksi että saaristolaivaston tueksi. Suomen
sodan syttyessä 1808 se ei ollut täysin valmis;

komentajana oli majuri C. M. Gripenberg, mic
histöä oli n. 700 henkeä. Jo 18 p. maalisk. 1808

se antautui venäläisille, jotka helmikuun 22 p:stä

olivat pitäneet hallussaan S:n ympäristöjä ja

tavantakaa ampuneet jonkun laukauksen lin-

naan (vrt. Gripenberg, Carl Magnus). S:aa
käytettiin 1800-luvun alussa vankilana. Venä-

läistä varusväkeä oli siellä v:een 1852. Englanti-

laiset räjäyttivät sen 7 p. heinäk. 1855 rau-

nioiksi. A. Es.

Svartisen /-F-/, laajuudeltaan Norjan toinen

jäätikkö, Pohjois-Norjassa, Nordlandissa, napa-

piirin tienoilla, 1,000-1,599 m yi. merenp., 70 km
pitkä pohjoisesta etelään, 16 km leveä. 489 km2

.

Swartz, Olof (1760-181S), ruots. kasvitietei-

lijä, tuli 1791 „Bergiuksen puutarhan" professo-

riksi, 1813 Karoliinisen laitoksen luonnonhisto-

rian professoriksi, teki tutkimusmatkan Pohjois-

Ameriikkaan, Länsi-Intiaan ja Etelä-Ameriik-

kaan, julkaisi huomattavia teoksia kämmekkäistä,
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saniaisista, sammalista y. m. Teoksista mainit

takoon : „Methodus muscorum" (1781). ..Flora

[ndue occidentalis" (1797-1806, 3 os.), »Dispositio

systematiea muscorum frondosorum Suecirc"

(1800'.

Svartä /-'"»/. 1. Maatila ja tehtaat ks. Mus-
tio. — 2. Rautatieasema (IV 1.) Hankoniemen-
Hy vinkääii rata-osalla Karjan ja Gerknäsin ase-

mien välillä, 14:1 km (Hyvinkään kautta) Hel-

singistä (Karjan kautta 102 km), 65 km Han-
koon. — 3. ,Ioki ks. Mustionjoki.
Svartö /-ö/, Länsi-S., Pieni-Itä-S. ja Suuri-Itä-

S., 3 Viaporiin (ks. t.) kuuluvaa saarta.

Svatopluk (Zwentibold) (k. 894), Määrin
herttua, ks. Määri ja S u u r m ä ä r i 1 ä i n e n

valtakunta.
Svatou (engl. kirjoitustapa 8watoto; myös

tantan), kaupunki Etelä-Kiinassa, Kvangtungin
maakunnan itäosassa, Han-joen suussa, monen-
laisista tuotteista rikkaassa, sangen taajaan asu-

tussa seudussa; u. 70,000 as. (1914). — Sokeri-

ja papukakkutehtaita. Suurta ulkomaankaup-
paa; tuonti (Kiinan suurimpia) arvoltaan 148,6

inilj. (kankaita, tulitikkuja, kivihiiltä y. m.),

vienti (teetä, ramie-kangasta, appelsiineja, seka-

laisia käsiteollisuuden tuotteita) 50, j milj. mk.
Tärkeä siirtolaissatama. — S. oli alkuaan vähäi-

nen kalastajakylä, jonka tienoille 1856 asettui

engl. kauppiaita. V. 1869 S. avattiin ulkomai-
selle kaupalle. E. E. K.

Swaziland (myös Sicasiland), ks. Trans-
v a a 1.

Svea [-?•}, naisolento, uudempana aikana kek-

-itty Ruotsin personifikatsioni.

Sveaborg ks. Viapori.
Svealand ks. Sveanmaa.
Sveanmaa (ruots. Svealand, = „svealaisten

maa"), se Ruotsin molemmista alkuperäisistä pää-
osista, joka oli Venernin ja Vetternin välisten

tnetsäseutujen pohjoispuolella (alk. Mälar-järven
pohjoispuolella). Sen mukaan nimitettiin sittem-

min koko Ruotsia (ks. Ruotsi). S. käsittää nyk.
Taalainmaan. Vermlannin. Västmanlandin, När-
ken. Södermanlandin ja Upplandin (ks. n.) maa-
kunnat.

Sweater [suc'taj (engl.i, tuottaja, verenimijä,
nylkijä ; ihokas. ks. S w e a t i n g-j ä r j e s-

t e 1 m ä.

Sweating-järjestelmä [sue'til)-], hiotusjärjes-

telmä. sellainen kustannusjärjestelmällieessä koti-

teollisuudessa esiintyvä työsuhteen järjestely,

että yrittäjän (kustantajan) ja työläisten välillä

on yksi tai kaksi välittäjää (sioeater — hiottaja),
jotka ottavat suorittaaksensa työn määrätystä
hinnasta ja sitten saadakseen itse mahdollisim-
man suuren voiton teettävät sen työläisillä mah-
dollisimman alhaisista palkoista; tästä on seu-

rauksena muutenkin kurjat työolot: epäterveelli-

a ahtaat työhuoneet, kovin pitkä työpäivä,
naisten ja lasten ylenmääräinen työssä pitämi-
nen. Tällaisin epäkohtia esiintyy kuitenkin kus-
tannusjärje^telmällisessä kotiteollisuudessa usein
silloinkin, kun välittäjiä ei ole olemassa, joten
tällaisissakin tapauksissa saattaa sanoa s:n
vallitsevan. Turmiollisimpana s. on esiintynyt
Englannissa, erityisesti Lontoossa, varsinkin vaa-
tetusteollisuuden alalla, vrt. Kotiteollisuus.

J. F.
Svebilius [-bi'-J, Olof (1624-1700). ruots.

arkkipiispa. Opiskeltuaan Upsalassa ja Königs
bergissä S. tuli edellisessä paikassa maisteriksi

1649, teki 1651-56 laajan ulkomaanmatkan ja

toimi sitten koulumiehenä ja pappina Kalmarissa
sekä kotipitäjässään Ljungbyssä, kunnes hänet

1668 nimitettiin hovi- ja 1671 ylihovisaarnaa
jaksi. V. 1678 hänestä tuli Lundin piispa, 1681

Upsalan arkkipiispa. Kaarle XI :n erityistä suo-

siota nauttien S. vaikutti tehokkaasti Ruotsin
kirkolliseen elämään. Hänen johdollaan valmis-

tettiin m. m. v:n 1686 kirkkolaki, 1693:n kirkko-

käsikirja sekä 1697 :n virsikirja. Hänen katekis-

mustaan „Enfaldig förklaring öfver dr. Martin
Lutheri lilla cateehes, stäld genom frägor och

s\var" (1689) on käytetty Suomessakin pitkät

ajat kirkollisen kansanopetuksen välineenä.

A. J. P-ä.

Svedberg [svcdbärj], Anders (1832-89).

opettaja, sanomalehtimies. Hankittuaan itseopis-

kelulla tietoja S. tuli 1856 kotipitäjäänsä Mun-
salaan silloin perustetun kiertokoulun opetta-

jaksi. V. 1862 hän perusti sinne Pohjanmaan
ensimäisen ruotsalaisen vakinaisen kansakoulun,
jonka johtajana pysyi kuolemaansa asti ja johon
tuli oppilaita eri osista ruotsinkielistä Pohjan-
maata. S. toimi sen ohessa sanomalehtimiehenä
m. m. toimittaen 1864-78 kausanlehteä. ..österbot-

ten" ja sittemmmin lehteä »österbottniska Posten".

Hän saavutti näin johtavan aseman laajoissa pii-

reissä Etelä-Pohjanmaan ruotsinkielistä väestöä;
oli taloupoikaissäädyn jäsenenä vv. 1877-78. 1882,

1885 ja 1888 valtiopäivillä; v. 1861 hän kutsut-

tiin jäseneksi siihen komiteaan, jonka tuli antaa
lausunto U. Cygnaeuksen kansakoululaitoksen jär-

jestämistä koskevasta ehdotuksesta.

Svedberg [svedbärj], Jesper (1653-1735).

ruots. piispa. Tultuaan 1682 maisteriksi ja 168:'.

papiksi S. toimi rykmentin pappina henkivartio

väessä sekä Kaarle XI :n hovisaarnaajana, kunnes
hänet 1690 nimitettiin Vingakerin kirkkoherraksi.

Tuskin hän oli ehtinyt 1692 asettua tähän virkaan,

kun hänet nimitettiin jumaluusopin professoriksi

ja sam. v. rehtoriksi Upsalan yliopistoon. V. 1694

hän tuli ensimäiseksi teologian professoriksi ja

tuomiorovastiksi Upsalaan, 1703 Skaran piispaksi

V. 1705 hänet vihittiin teologian tohtoriksi. Yli-

opiston opettajana S. erinomaisella innollaan vai-

kutti kohottavasti ylioppilasnuorison opintoihin

ja elämään, samalla kuin hän osasi tasoittaa

erilaisten filosofisten suuntain välisiä sekä puh-
dasoppisuusinnon synnyttämiä riitaisuuksia. Piis-

pan;! hän oli uuttera ja toimelias. Huomattava
oli hiinen osanottonsa vv:n 1710, 1713-14 ja 1719
valtiopäiviin. Lukeuduttuaan ensin Kaarle XII:n
politiikkaa vastustaviin rauhan ystäviin hän 1719
vaati verraten voimakkaan kuningasvallan säi-

lyttämistä. Hartaimmin hän kuitenkin antautui

palvelemaan välttämättömiä kirkollisia uudistuk-

sia. Jo hovisaarnaajana ollessaan hän oli osaltaan

vaikuttanut 1693 julkaistun parannetun koulu-

järjestyksen aikaansaamiseen'. Hänen toimestaan

asetettiin 1691 komitea tarkastamaan ruots. raa-

matunkäännöstä, ja hän otti sittemmin tehok-

kaalla tavalla osaa 1703 julkaistun n. s. Kaarle

XII: n kirkkoraamatun valmisteluihin. Omasta
aloitteestaan S., joka itsekin oli hengellinen runoi-

lija, toimitti uuden virsikirja-ehdotuksen, joka

raamatunkäännöskomitean tarkastamana julkais-

tiin 1694. Ehdotus ei saanut lopullista hyväksy
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niisiii, mutta "li kuitenkin pohjana 1697 julkais-

tulle virsikirjalle. Samoin S. oli osallisena uuden.
16!»:> julkaistun kirkkokäsikirjan valmistamisessa.
Raamatunkäännöksen tarpeita ajatellen S. har-

joitti myöskin kielit, tutkimuksia, julkaisten nii-

den tuloksena teokset ..Sehibbolet li. Swenska sprfl

kets rycht oeli richtigbet" (1716) sekä „Gramma-
tiea svecana" (1722), joiden johdosta hän joutui

ankaraan riitaan Urbau Iljäruen kanssa. Hänen
toimittamansa ruots, sanakirja ja itsenäinen raa-

matunkäännös eivät tulleet painetuiksi.
1

1

1

. \\ .

1'ottie, .,Jesper Svedbergs lif oeh verksamhet"
(1885-86).] A. .1. P-ä.

Svedelius [-dc'-], Vilhelm Erik (1816-89),

ruots. historiantutkija, tuli 1856 historian profes-

soriksi Lundiin, 1862 n. s. skytteläiseksi profes-

soriksi Upsalaan. Omituisuuksistaan tunnettu S.

on julkaissut useita tarkkaa tutkimustyötä ja

laajaa, ylevää näkökantaa todistavia teoksia,

joista tässä mainittakoon „Om reduktionen af

krono- och adliga gods under Carl X Gustaf s

oeh Carl XI :s regering" (1845-51), „Om konung
Gustaf II Adolfs karaktersutveckling" (1862),

„Maria Stuart och Elisabeth" (1871-72), ,.Fin-

lands landtdagar och landtdagsorduingen af 1869"

(1872). K. (}.

Swedenborg [sve- -rj], E m a n u e 1 (1688-1772),

ruots. luonnontutkija, teosofi ja henkiennäkijä, s.

Tukholmassa; isä oli sota-

pappi, sittemmin piispa

Jesper Svedberg (ks. t.).

Jo lapsuudessa ilmeni

S:ssa taipumusta uskon-
nolliseen haaveiluun. Hän
kertoo, että hänen olles-

saan 4-10 v:n ikäisenä

hänen ajatuksensa lakkaa-

matta olivat kiintyneinä
uskonnollisiin asioihin ja

että hän rukouksissa olles-

saan toisinaan joutui hal-

tioihin sekä sai jonkin-

moisia sisäisiä ilmestyk-

siä, jotka hämmästyttivät
hänen vanhempiaan. Sit-

temmin hänessä ilmeni

voimakas harrastus luonnontieteisiin sekä tava-

ton lahjakkuus teknillisiin ja mekaanisiin teh-

täviin ynnä keksintöihin. Upsalan yliopistossa

hän opiskeli klassillisia kieliä, matematiikkaa ja

luonnontieteitä. Vv. 1710-14 hän oli tieteellisellä

matkalla Englannissa, Alankomailla, Ranskassa
ja Saksassa, pääsi jo tällöin ajan etevimpien

tiedemiesten tuttavuuteen ja saavutti nähtävästi

heidän huomiotaan ja suosiotaan. Hän osasi ulko-

mailla hankkia itselleen toimeentulon työskente-

lemällä kojeidentekijänä y. m. s. Palattuaan Ruot-

siin hän 1716-18 toimitti Ruotsin ensimäistä tie-

teellistä aikakauskirjaa, ..Diedalus Hyperboreus".

Oli etevän insinöörin Polhemin (ks. t.) apulai-

sena. Herätti Kaarle XII: n huomiota suurisuun-

taisilla ehdotuksillaan ; m. m. hän ehdotti kana-

van rakentamista Ruotsin halki Gööteporista

Tukholmaan. Avusti v. 1718 kuninkaan sotatoi-

mia Fredrikshaldia vastaan kuljettamalla useita

ruots. sotalaivoja 2 */* peninkulmaa maata pit-

kin toiseen merenlahdelmaan, kun vihollinen oli

sulkenut meritien. V. 1719 hän ynnä hänen sisa-

ruksensa aateloitiin nimellä S. Nimitettiin 171S

Eraanuel Swedenborg.

vlimäär. 08< oril 1 vuorikollegiin ; toimi siinä

virastossa varsinaisesti v:sta 1722 alkaen, mutta
oleskeli myöhemminkin pitkät ajat ulkomailla.
missä painatti melkein kaikki teoksensa, varsin-
kin Lontoossa ja Alankomailla.

Suurissa luonnontieteellisissä teoksissaan „Opera
philosophica el mineralogica" (3 os., 1734), „(Eco
uomia regni animalis" (1740-41) ja „Rcgnum
animale" (3 os., 1744-45; jäi keskeneräiseksi) S.

esittää useita rohkeita ajatuksia, esim. taivaan-
kappaleiden kehityksestä, geologisista ja pali-onto

logisista asioista, embryologiasta, aivojen raken
teestä, joita tiede myöhemmin tavallaan on omak-
sunut, — tosin toisin muodostettuina ja perustel

tuina. Sen ohessa ne sisältävät haaveellisia luon
nonfilosofisia mietiskelyjä. „GCconomia r. a."

teoksessa ja muissa samanaikuisissa kirjoituk-

sissa S. rupeaa esittämään ,,korrespondenssi-
oppiansa", jolla on perustava merkitys hänen
myöhemmässä raamatunselityksessään. Sen mu-
kaan kaikilla fyysillisillä asioilla on vastineensa
yliaistillisessa henkimaailmassa. Aistillinen maa-
ilma on kauttaaltaan yliaistillisen maailman
jälkikuva; kaikilla luonnonesineillä ja maalli-

silla oloilla on sentähden symbolinen, korkeampi,
salattu merkityksensä. V. 1745 S. julkaisi teok-

sen .,De cultu et amore Dei", joka on väli

asteena hänen luonnontieteellisen tutkijatoimensa
ja hänen elämänsä jälkimäisen, teosofisen ajan-

jakson välillä. Se on jonkinmoinen oppirunoelma.
laadittu suorasanaiseen muotoon latinaksi, ja

kertoo maapallon syntyä auringosta, sen kehitystä

ihmisten asuinsijaksi sekä ihmiskunnan alkuhis

toriaa. Vv. 1743-44 S. oli ollut myrskyisen levot-

tomassa mielentilassa, toisinaan raskaan uskon
nollisen alakuloisuuden lannistamana, ja nähnyt
paljon kummallisia unia, joita hän kertoo omi-

tuisessa ..unikirjassaan" (painattanut Klemming
1859). V. 1745 hän, Lontoossa ollessaan, näki

ensimäisen varsinaisen ilmestyksensä. Kristus

näyttäytyi hänelle ja ilmoitti valinneensa hänet

Raamatun sisäisen, henkisen ajatuksen selittä-

jäksi ihmisille. Tämän jälkeen hänen oman
vakaumuksensa mukaan taivas ja henkimaailma
olivat ..auenneet" hänelle; hän sai hyvin usein

ilmestyksiä, näki vainajien henkiä ja keskus-

teli tuttavallisesti heidän kanssaan. V. 1747 S.

sai eron virkatoimistaan ja omistautui tämän
jälkeen kokonaan uskonnolliseen eli teosofiseen

kirjailijatoimeensa aina kuolemaansa asti. Hänen
pääteoksensa tällä alalla on moniosainen ..Areana

coelestia" (,,Taivaallisia salaisuuksia", 1749-56),

joka laajasti selittelee Mooseksen kahta ensi-

mäistä kirjaa ja sen ohessa kertoo hyvin paljon

siitä, mitä S. näyissään on kokenut henki-

maailman oloista. Suppeammin S. esittää näky-

jensä pääkohtia kirjassa ..Taivaasta ja helve-

tistä" (1758) ynnä muissa lyhyemmässä teoksissa.

S. kirjoitti myöskin laajoja selityksiä ilmestys-

kirjaan; hänen eläessään ilmestyi niistä lyhen-

netty laitos „Apocalypsis revelata" (2 os., 1766).

hänen kuolemansa jälkeen julkaistiin hänen laa-

jat käsikirjoituksensa nimellä ,,Apocalypsis

explicata" (1785-89). Verrattain suppeasti ja

yhtenäisesti S. esitti uskonnonfilosofiaansa kir-

jassaan ,.Jumalallisesta rakkaudesta ja viisau-

desta"; varsinaista teologiaansa taas hän järjes-

telmällisesti esitti viimeisessä teoksessaan ,,Toden-

peräinen kristillinen uskonto" (1771). Päiväkir-
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jassaan, „Diarium gpirituale", S. on kertonut

mitä hän vv. 1745-64 on nähnyt henkiin maail-

massa, mitä vainajia tavannut ja mitä heidän

kanssaan keskustellut; tämä päiväkirja painatet-

tiin 1S4-4-59.

S:n vakaumuksen mukaan ihminen on aina

elävässä yhteydessä henkien kanssa, vaikka

useimmat ihmiset eivät tiedä siitä mitään.

ilmestyessään ihmisille henget vaikuttavat, selit-

tää S., ihmisen sisäiseen aistiin, mutta vastaan-

ottavalle ihmiselle tämä vaikutus pukeutuu ehdot-

tomasti siihen muotoon, että hän luulee näke-

vänsä ne ulkopuolellaan aistillisessa muodossa:
niiden „pulie" on välitöntä ajatuksien siirtämistä

ihmisen mieleen, mutta ihminen käsittää sen

ehdottomasti ikäänkuin se olisi puhuttua inhi-

millistä kieltä, S. kuvailee hyvin seikkaperäi-

sesti yliaistillisen maailman oloja. Ihmiset, tahi

ainakin useimmat heistä, eivät kuoltuaan joudu

suoraan taivaaseen eikä helvettiin, vaan henki-

maailmaan, joka on jonkinmoista välitilaa. Sen
oloja S. kuvaa aivan samanlaatuisiksi kuin
aistillisen maailman ; sielläkin asutaan kau-

pungeissa vuorien, laaksojen ja puutarhain kes-

kellä, käytetään loistavia tai ryysyisiä ja likai-

sia vaatteita, ruokia ja juomia, solmitaan hen-

kisiä avioliittoja j. n. e. Helvettiä hän kuvaa
pääasiassa vanhanaikuiseen, aistilliseen tapaan.

Itse taivaassakin jatketaan samanlaisia toimia
kuin maan päällä. S. kertoo saaneensa nähdä,

miten v. 1757 tapahtui henkimaailmassa ,,viimei-

nen tuomio", jonka kautta toisia henkiä siirret-

tiin taivaaseen, toisia helvettiin. Sen tapahtu-

man kautta perustettiin myöskin varsinaisesti

..Uusi Jerusalem", se henkinen kirkko, jonka
tuloa S. arveli olevansa kutsuttu julistamaan.

Seuraavina vuosina hän toisinaan kirjoittaa näke-

vänsä „joka päivä", miten Jumala yhä valmis-

telee „uutta taivasta" ; mikäli tämä „uusi tai-

vas" valmistuu, sikäli uusi kirkko toteutuu

myöskin maan päällä. — S:n teologia poikkeaa
tärkeissä kohdissa kirkon opista. M. m. hän
hylkää kolminaisuusopin kirkollisessa muodossa.
Jumala on yksi olemukseltaan ja yksi persoona;
tämä yksi Jumala on Jeesus Kristus. Jumala
on tosin ilmestynyt kolmella tavalla. Luojana,
Kristuksena ja Pyhänä Henkenä. Niinikään S.

hylkää opin lunastuksesta Kristuksen sijaiskärsi-

misen nojalla. — Kuuluisia ovat muutamat ker-

tomukset S:n osoittamasta hämmästyttävästä
selkeänäköisyydestä: miten hän, eräiden henki-
löiden pyynnöstä, hankki vainajilta, henki-
maailmasta, tietoja muutamista asioista; miten
hän kerran, äsken saavuttuaan Englannista
Gööteporiin, siellä näki ja tarkasti kertoi, kuinka
samaan aikaan tulipalo raivosi Tukholmassa,
y. m. Mutta niin suurta huomiota kuin nämä
kertomukset ovatkin herättäneet, ei ole yhdestä-
kään tapauksesta olemassa mitään läsnäolleen
silminnäkijän laatimaa tarkkaa kertomusta. Muu-
tamat aikalaiset vain kertovat niitä kuulopuheiden
mukaan, vakuuttaen kyllä saaneensa tiedon luo-
tettavilta henkilöiltä; mutta eri kertojat -kerto-
vat Bamaa tapausta hyvinkin eri tavalla. Siis ei

yksikään näistä tapauksista ole todistettu niin
epäämättömäni kuin nykyaikana vaaditaan, jotta
jokin tämänlaatuinen ilmiö tunnustettaisiin var-
maksi tosiasiaksi.

S. ei itse ryhtynyt millinkään toimiin perus-

taakseen uutta ulkonaista kirkkokuntaa. 1 1 iin

arveli, että kaikkien eri kirkkokuntien jäsenet
saattoivat kuulua hänen ,,uuteen kirkkoonsa" eli

..uuteen Jerusalemiin", muodostamatta mitään
erityistä järjestöä. V:sta 1787 alkaen hänen
kannattajansa. ,,svedenborgilaiset", rupesivat

perustamaan omia seurakuntia Englantiin, Arne-
liikkaan, sittemmin myöskin Ruotsiin y. m. Hei-

dän „Uusi kirkkonsa" 1. „Uuden Jerusalemin
kirkko" on vielä olemassa; siihen kuulunee
nykyänsä kaikkiaan lähes 200 pientä seurakun-
taa ja se koettaa innokkaasti levittää mielipitei-

tään. Sen sisässä on kuitenkin ilmaantunut eri-

mielisyyttä niiden välillä, jotka pitävät S:n
teoksia ankarassa merkityksessä ilmoitettuina,

ja niiden, jotka vain pääasiassa yht}'vät hänen
aatteisiinsa, mutta eivät pidä hänen kirjoituk-

siaan erehtymättöminä. — S:n käsikirjoituksia

sekä hänen elämäänsä ja toimintaansa koskevia
asiakirjakokoelmia ovat julkaisseet m. m. Tiibin-

genin yliopiston kirjastonhoitaja I. F. Imm. Tafel

sekä ameriikkalainen, svedenborgilaisen seura-

kunnan pappi R. L. Tafel. Ameriikan ja Englan-
nin ,,Uuden kirkon" kustannuksella on Tukhol-
massa julkaistu suuri, valokuvauksellisesi monis-
tettu facsimile-painos hänen jälkeenjääneitä

käsikirjoituksiaan, ,,Autographa" (9 os., 1849-70),

V:sta 1907 alkaen ilmestyy Ruotsissa uusi, tie-

teellinen painos hänen luonnontieteellisiä kirjoi-

tuksiaan, .,Opera qua?dam aut inedita aut obso-

leta de rebus naturalibus" (ilmestynyt 3 os.).

[Worcester, „Life and mission of E. S." (1886) ;

U. S. E., „E. S., the spiritual Columbus" (1877,

myös ruots.) ; Sundelin, „Svedenborgianismens
historia i Sverige" (1886, — kirkolliselta kan-
nalta) ; Stroh. „Grunddragen af S:s lif" (1908);
Holmquist, „Frän S:s ungdom och första stora

verksamhctsperiod" (19091, sama. „Fran S:s
naturvetenskapliga och naturfilosofiska period"

(esitelmä, Suomen kirkkohistoriallisen seuran
vuosikirja 1913) ; Lamm, ,,S., en studie öfver

hans utveckling tili mystiker och andeskädare"
(1915, — sangen ansiokas tutkimus S:n mieli-

piteiden kehityksestä).] A. Gr.

Svedja = S y r j ä (ks. t.).

Sveelinck, Jan Pieters (1562-1621), alan-

koni, säveltäjä, Zarlinon oppilas. Toimi urkurina
Amsterdamissa v:sta 1580. Sävelsi psalmeja y. m.
kuorolauluja sekä urkuteoksia, joiden alalla S. on
Bachin huomattavimpia edeltäjiä. S:n oppilaita

olivat useimmat silloiset pohjois-saks. urkutaitei-

lijat. Hänen kootut teoksensa (10 nid.) julkaisi

Seiffert 1895-1903. /. E.
Sveessi (kesk. lat. suecus = ruotsalainen), ruot-

sinkiihkoinen.

Sweet [suit], Henry (1845-1912), engl. kie-

lentutkija, v:sta 1901 fonetiikan opettajana Ox-
fordin yliopistossa; julkaissut tärkeitä tutkimuk-

sia useain eläväin kielten (esim. englannin,

tanskan, ruotsin, venäjän, portugalin) ääntämi-
sestä sekä oivallisia fonetiikan oppikirjoja; mai-

nittakoon vain „Handbook of phonetics" (1877),

..Prirner of phonetics" (1890, 2:nen pain. (1902),

..Elementarbuch des gesprochenen English" (1885.

3 :s pain. 1895). Englannin kielihistoriaa ja kieli

oppia käsittelevät m. m.: ,,A history of english

sounds" (1874, 2:nen laajennettu pain. 1888),

„A new english grammar" (I, 1892; II, 1898).

Teoksessaan ,,The history of language" (1900) hän
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m. m. tulee siihen johtopäätökseen, että indoeu-

rooppalaiset kielet muodostavat haaran suurta
uraali-altailaista kielikuntaa. [E. N. Setälä, „H. S."

(Finnisch-ugrische Forschungen XIII, Anz.).]

Sveevit (1. sveebit, siitä nyk. Schicaben)
esiintyy vanhimpina aikoina useiden heimojen
yhteisnimenä. Niin esim. Tacitus sanoo koko
Itä-Germaaniaa s:ien maaksi. Niihin luettiin

hermundurit, semnonit, qvadit, markomannit ja

langobardit. Myöhemmin s. mainitaan erityisenä

heimona, joka 409 vandaalien ja alanein kanssa
tunkeutui Gallian läpi Pyreneitten niemimaahan,
jonka luoteiseen osaan he perustivat valtakun-
tansa. Jo v. 456 kuitenkin heidän kuninkaansa
Rekkiar joutui tappiolle länsigoottien kuningasta
Teoderik II: ta vastaan ja kaatui itse taistelussa,

ja 585 heidän valtakuntansa lopullisesti lakkasi
olemasta. K. G.

Svegder, tarunomainen, Ynglingien sukuun
kuuluva Ruotsin kuningas, joka muka ollessaan
matkalla etsimässä kansansa entistä kotia juu-
ressa Svitjodissa", s. o. Itä-Euroopassa, hävisi

siten, että eräs kääpiö houkutteli hänet ison

kiven rakoon, joka sitten sulkeutui. K. G.

Sveitseria (saks. Schtoeizerei) , kahvila, jossa

myös tarjoillaan väkijuomia.

Sveitsi (saks. Schieciz < Schicyz, tärkein S:n
alkukanttoneista, ransk. Suisse, it. Svizzera,
engl. Switzerland, lat. llelvetia), myös Sveit-
sin valaliitto (Sclnveizerische Eidgenossen-
schaftj, tasavaltainen, 25 koko- ja puolikantto-
nista muodostunut liittovaltio Keski-Euroopan
eteläosassa, kaikilta puolin suurvaltojen, lännissä

Ranskan, pohjoisessa Saksan, idässä Itävallan

(ja Liechtensteinin) ja etelässä Italian, ympä-
röimä, 250 km:n päässä lähimmästä merisata-

masta (Genovasta Italiassa, Välimeren rannalla)
;

41,298 km= (josta 1,312 km2 10 ha suurempia
järviä). 3.753.29:! as. (1910; 3,877,210 arv. 1913).

— S. on 45° 49' 2" ja 47° 48' 32" välillä pohj.

Luzern ja

lev. sekä 5° 57' 26" ja 10° 29' 40" välillä it. pit.

;

suurin pituus idästä länteen on 348 km, suurin

leveys pohjoisesta etelään 221 km. Rajan pituus

on 1,884 km; se kulkee OBaksi vuorenharjanteita,

jokia (Rein) ja järviä (Boden-järvi, Genöve-
järvi) myöten, osaksi se on vedetty luonnollisista

rajoista välittämättä. — S. on muodostunut
vuosisatojen kuluessa siten, että kolmeen Vier-

waldstätter-järven ympärillä olevaan alkukantto-
niin (Schwyz, Uri ja Untervvalden) on liittynyt

tai liitetty lisää kanttoneja ja alueita, aluksi

löyhäksi valtioliitoksi, sitten yhä kiinteämmäksi
liittovaltioksi. S:n kanttonit japuolikanttonit, nii-

den pinta-ala, asukasmäärä ja asukastiheys 1910

kanttoni km2 as.
as.

km"

Aargau 1,403 230.634 164
Appenzell Ausser-Rhoden 242 57.973 240
Appenzell Inner-Rhoden 173 14.659 85
Basel-Lnnd 427 76,488 179
Kasel-Stadt 37 135.1118

Bern 6.884 645.877 94
Fribourg 1,671 139,654 83
Sankt Gallen 2,014 302.896 150
Geneve 282 15 1.900 549
Glarus 685 33,316 49
Granbllnden 7.114 117,069 16

Luzern 1.492 167.223 112
Neuchatel 800 133,061 166
Schaffhausen 298 46.097 155

Schwyz 908 58,428 64

Solothurn 791 117,040 148

Tessin 2,813 156.106 56

Thargnu 1,006 134.917 134
l.'nifr\valden nid dem \Vald 275 13,788 50
Unterwalden ob dem Wald 493 17.161 35

Uri 1,074 22.113 21

Valais 5,235 128,381 25
Vaud 3,212 317.457 99

Zur 240 28.156 117
ZUrich 1,729 503,915 291

Geologiselta rakenteeltaan ja
pinnanmuodostukseltaan S. jakaan-
tuu kolmeen pääalueeseen: tertiääriajalla poi-
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Vierwaldstätter-jurvi.

mettuneiden Alppien ja Juran vuoristoiliin ete-

lässä ja luoteessa, sekä niiden välissä olevaan,

ylätasaugonluontoiseen S:n Välimaahan, jonka
melkein poimettumattomat, oligoseeni- ja mio-
»''niaikaiset kerrokset laajalti ovat jääkautisten

j. m. nuorempien ainesten peitossa. Alpit
käsittävät 90-150 km leveän alueen Lausaunesta
Genove-järven rannalla Romanshorniin Boden-
järven rannalla vedetyn viivan kaakkoispuolella

i Valais, Tessin, Graubiinden, Schvvyz, Uri, Unter-
vvalden n. d. W., Unterwalden o. d. W., Zug, Glarus,

Ippenzell A.-R., Appenzell I.-K., Sankt Gallen ni-

tnist-t kanttonit kokonaan sekä osia Bernin, Fri-

bourg'in ja Vaud'n kanttoneista) 1. n. 67 % koko
alueesta, jossa kuitenkin asuu vain n. 34 %

koko S:n väestöstä. S:n Alpit kuuluvat suurim-
maksi osaksi Länsi-Alppeihin; säteiden tapaan
Sankt Gotthardilta lähtevät syvät Rhönen, Reussin,
Roinin ja Ticinon jokilaaksot jakavat S:n Alpit
neljään pääryhmään: luoteiseen Rhönen ja

Reussin välissä (Freiburgin alpit Kandertalin
länsipuolella, mahtavain jäätikköjen peittämät
Bernin alpit sen itäpuolella), lounaiseen, S:n kor-

keimpaan (Dufour-huippu Monte Rosassa 4,638 m
yi. merenp.) ja sangen silpoutuneeseen Rhönen
ja Ticinon viilissä (Penniiniset alpit Simplonin
solan länsi- ja Lepontiset alpit sen itäpuolella),

edellistä melkoista matalampaan mutta myöskin
hyvin rikkoutuneeseen koilliseen Reinin ja

Reussin välissä (Glarnin alpit Walen-järven
syvänteen etelä- ja Sankt Gallenin alpit sen
pohjoispuolella) sekä kaakkoiseen Reinin ja Tici-
non välissä, jonka länsiosat (Adula-alpit Ticinon
ja Ilinter-Rheinin välissä) vielä kuuluvat Länsi-
alppeihin, mutta itäosat Itäalppien Plessurin ja
Ratisiin (Albula- ja Silvretta-alpit Engadinin
laakson luoteis-, Bernina- ja Spöl-alpit sen kaak-
koispuolella) alppeihin (vrt. Alpit). Laajuu-
tensa ja korkeutensa vuoksi Alpit ovat vaikeana
liikenne-esteenä Keski- ja Etelä-Euroopan välillä;

useat solat (Grimsel 2,173 m, Simplon 2,010 m,
Sankt Gotthard 2,114 m, Splugen 2,117 m, Luk-
manier 1,914 m, Sankt Bernhardin 2,060 m,
Julier 2,284 m, Maloja 1,817 m, Albula 2,312 m,
Bernina 2,327 m yi. merenp. y. m.), joista tär-

kein Sankt Gotthard (ks. t.), sekä viime aikoina
poratut tunnelit kuitenkin helpottavat yhteyttä.

Muuhun S:iin verraten alppialue on taloudelli-

sesti hyvin kehittymätöntä, lukuunottamatta
Sankt Gallenin kanttonia; paraat edellytykset

on karja- ja metsätaloudella vuoristojen rin-

teillä. Suunnaton matkailuliikenne on niinikään
tärkeä tulolähde. — Välimaa ulottuu Genöve-
järvestä itä-koillista kohden Boden-järveen
n. 33-40 km leveänä, verraten tasaisena, 500-

600 m yi. merenp. kohoavana ylänkönä, käsit-

täen n. 23% S:n alueesta (siihen kuuluvat koko-
naan Geneven ja Thurgaun kanttonit, suu-

rin osa Zurichin ja Luzernin kanttoneista,
3
lt Aargausta, V2 Fribourg'in, Solothurnin ja

Vaud'n kanttoneista sekä 1
/6 Bernin kanttonista).

mutta puolet (n. 50 %) sen väestöstä. Välimaa
onkin S:n pääalue, sen ydin. Siellä on maa
taloudella parhaat edellytykset ja siellä myöskin
S:n mainio teollisuus on runsaiden koskien tuke-

mana kehittynyt huippuunsa. Muutamia poik-

keuksia lukuunottamatta kaikki S:n suurimmat
kaupungit ovat Välimaassa. — Jyrkkäseinäisenä,
muurintapaisena, pohjoisosassaan kuitenkin 500-

600 m korkeaksi ylätasangoksi madaltuen S : n

Jura rajoittaa Välimaata luoteessa, käsittäeE

n. 10% S:n alasta (Basel-Land, Basel-Stadt.

Schatfhausen ja Neuchätel kokonaan, puolet

Solothurnista, kolmasosa Aargausta ja viidesosa

Bernistä ja Vaud'sta) ja 16% sen asukkaista

(ks. Jura). Viljavampia pohjois- ja kaakkois-

osiaan lukuunottamatta Jura on yleensä karua,

paraiten karja- ja metsätalouteen soveliasta

maata, mutta työteliäs väestö harjoittaa lisäksi

suurenmoista koti- ja tehdasteollisuutta.
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\ esistöt. S : n hydrografisenii keskuksena
mi Sankt Gotthard, jolta S:n kolme päävirtaa,
Rein BekS sen lisäjoki Aan- ja tämän lisäjoki

Kcuss, Rhone ja Heino lähtevät. N. 70% S:stä

kuuluu Roinin ja sen lisäjoen Aaren (ja tämän
lisäjokien Orbe-Thielen, Keussin ja Linth-

Limmatin), 17% Rliönen, 6% Ticinon ja 4 %
[unin piiriin; loput laskevat vetensä Addaan
ja Adigeen. Liikennemerkitystä joilla ei ole,

mutta suurten (yhteensä 11. 1 '/a milj. Iicvosv.) ja

lie! posti kiiytettävien koskiensa vuoksi ne ovat
S:u teollisuudelle mitä arvokkaimmat. Vesi-

määrä on suuri kesälläkin, koska useimmat joet

lähtevät jäätiköiltä (kaikkiaan n. 1,000, joista

17 suurta, yli 15 km* laajuista). Parhaimmat kos-

ket ovat Alppialueen ja Välimaan rajamailla. —
Järviä on paljo, sumin osa pieniä alppi järviä;

vain viiden pinta-ala on yli 100 km-. Suurimmat
ovat: Geneve-, Boden-, Neuchätel-, Lago Maggiore-,

Vier\vahlstätter-, Ziirieh-, Lugano-, Thun-, Biel-,

Zug-, Brienz-, Murten- ja Walen- järvet.

Ilmasto. S. on Länsi-Euroopan valtameri-

ilmaston. Itä-Euroopan mannerilmaston ja Etelä-

Euroopan välimerenilmaston raja-alueella, suu-

rimmaksi osaksi kuitenkin kuuluen ensinmaini-
tun valtapiiriin. Ilmaston suurta vaihtelevai-

suutta lisäävät vielä huomattavat körkeuserotuk-
set. Sademäärä on runsas, kasvaen ylöspäin

mentäessä. Koska sadetta tuovat, lauhkeat lounais-

tuulet kulkevat vuoristojen pääkulkusuunnan
mukaisesti, ei tav. voi erottaa sateetonta ja sade-

rinnettä, rjmpilaaksoissa sademäärä on vähäi-

sempi. Seuraavasta taulukosta selviää muuta-
mien eri paikoilla ja eri korkeuksilla olevien

paikkojen keskilämmöt ja vuotuinen sademäärä.

yi. rae- tamnuk:n heinillcn v:n sadem.
renp. keskilämpö C mm

Sankt Gallen 703 m —2,s° +16.6
° +7.2° 1.341

Zurich 493 m - 1,«° +18.<' -f 8.5° 1.139

Lugano 275 m +1.8° +21.5° +11,4° 1.70R

Davus 1.560 m -7,4° +12,i° +2,7° 930
Säntis 2.504 m —8,s° +5.o' —2.6° 2.500

Omituinen, S;n asemasta ja sen vuoristojen

suunnasta johtuva paikallistuuli on fölin
(ks. t.). Jurassa puhaltaa kylmä koillistuuli.

b i s e. Lumivyöryt tuottavat syksyin ja keväin
usein suurta tuhoa. — Yleensä S:n kevyt ja

puhdas ilmasto on terveellinen, varsinkin hermo-
ja rintatauteja poteville; monet seudut ovat suu-

ressa suosiossa talvenviettopaikkoina.

Kasvistossa yhtyvät Keski-Euroopan, Väli-

meren- ja alppikasvisto. Välimerenkasviston edus-

tajia tapaa alimman kasvillisuusvyöhykkeen,

viiniköynnösvyöhykkeen (ulottuu Alp-
pien pohjoisrinteellä 550 m, länsi- ja etelärinteellä

700 m yi. merenp.) lämpimimmissä osissa. Tämän
vyöhykkeen yläpuolella olevassa lehtimetsä-
vyöhykkeessä (nousee n. 1,350 m:iin yi.

merenp.) vallitsevat keskieurooppalaiset muodot,
leimanantavana pyökki (Jurassa saksankuusi) ;

erikoisen suotuisilla paikoilla, Ticinon rinteillä,

Rhönen ja Reinin laaksoissa, Alppien pohjois-

juurella olevien järvien alueella y. m., kastanja
esiintyy 000-1,000 m:n korkeudella. Lehtimetsä-
vyöhykettä seuraa havumetsävyöhyke
(keskimäärin n. 1,800 m:iin yi. merenp., pohjoi-

sessa 1,680 m:iin, etelässä 2,150 m:iin), jonka
valtapuita ovat kuusi, lehtikuusi (Keski-S:ssa),

sembramänty ja mänty. Havumetsävyöhykkeessä
viljan ja vihannesten sekä juurikasvien viljelys

saavuttaa ylimmän rajansa, Alppien pohjoisrin-
teellä ruis ja ohra jo 1,230 m yi. merenp.,
peruna 1,560 m yi. merenp., etelässä melkoista
ylempänä, Monte Rosan ryhmä iH esim. ruis

- ii 2,075 m yi. merenp. Havumetsävyöhyk-
keen rajalla alkaa kukkanurmistaan kuuluisa
alppivyöhyke (ks. Alppikasvisto).
joka päättyy vasta jäätiköiden ja ikuisen lumen
juurella (Alppien pohjoisosissa 2,700 m, etelä-

osissa 3,000 m yi. merenp.). — Eläimistö
mi ihmisen vaikutuksesta suuresti muuttunut,
vaikka syrjäisimmissä seuduissa onkin .säilynyt

monen muualta S :88a sukupuuttoon hävitetyn
lajin yksinäisiä edustajia, kuten karhuja, ilvek-

siä, villisikoja; susi sitävastoin lienee kokonaan
hävinnyt, samoin jo aikoja sitten vuorivtiohi.

Yleisiä ovat ketut, metsäsiat, kärpät, saukot.

Gemssi elelee kaikkialla Alpeilla 1,600 m:n ylä-

puolella. Saksanhirvi ja metsäkauris ovat buo
mattavasti vähentyneet. Merkillinen, vain Alpeilla

ja PyreneillB tavattu alppi- 1. lumimyyrä (Arvi-

cola nivalia) tunkeutuu korkeammalle kuin

mikään muu nisäkäs, asustaen ikuisen lumen
rajamailla, jopa keskellä lumialuettakin päivän-
puoleisten rinteiden kesäisillä pälvipaikoilla

(3,600 m yi. merenp.). Petolintuja on monta
lajia. Matelijat, sammakot ja kalat ovat Keski-

Euroopan tavalliset. Korkealla olevien alppijär-

vien alemmassa eläimistössä tapaa jääkauden
aikaisen eläimistön jätteitä.

Väestö ja asutus. Asukkaista 1910 oli

S:n alamaisia 3.201.282, ulkomaalaisia 552.011

(Saksan alamaisia 219,530, Italian 202,809.

Ranskan 63,695, Itävallan ja Liechtensteinin

39,005). Kansallisuudeltaan (kieleltään) 1910 S:n
koko väestöstä oli 2.594,298 saksalaista (69,i %

;

1900: 69,8%), 793,264 ranskalaista (21,r%;
1900: 22,o%), 302,578 italialaista (8,1%; 1900:

6,7%) ja 40,122 retoromaania (l,i%; 1900:

1.s %). Ranskalaiset asuvat S:n länsipäässä,

italialaiset ja retoromaanit S:n kaakkoisosassa,

saksalaiset muualla. Saksalaiset, jotka kuuluvat
alemannilaiseen heimoon, ovat ehdottomana enem-
mistönä Appenzell Inner-Rhodenin (99,1 % väes-

töstä), Unterwalden ob dem Waldin, Untervvalden

nid dem Waldin, Appenzell Ausser-Rhodenin,
Sclnvyzin, Aargaun, Luzernin, Glaruksen, So-

lothurnin, Schaffhausenin, Basel-Landin, Uri'n.

Basel-Stadtin, Ziirichin, Zugin, Sankt Gallenin,

Thurgaun (93,1%) ja Bernin (81,e%) kantto-

neissa sekä suhteellisena enemmistönä Graubiln-

denin (48,7%) kanttonissa ja melkoisena vähem-
mistönä Fribourg'in (30,6%) ja Valais'n (29.j%)

kanttoneissa; ranskalaiset ovat enemmistönä
Neuchätelin (83, « %), Vaud'n, Geneven, Fri-

liourg'in ja Valais'n (62,7%) kanttoneissa, ita-

lialaiset Tessinin kanttonissa (95,7%), jotapaitsi

heitä on huomattava määrä Graubiindenissä

(17,7 %). Retoromaaneja on vain Graubiindenissä

(32,i%), muttei sielläkään enemmistönä. — Ul-

komailla sveitsiläisiä asuu melkoiset määrät, jo

1900 yli 305,000. Siirtolaisuus merentakaisiin

maihin on verraten tasaisesti tällä vuosis. ollut

vuosittain keskim. n. 4,000 henkeä (1908:3,656
henkeä, 1913: 6,191 henkeä), saavutettuaan
1883 huippukohtansa (13.502 henkeä); päämää-
ränä ovat Pohjois-Ameriikka (4,663 henkeä), Ar-

gentiina (874 henkeä), Brasilia (257 henkeä) ja

Austraalia (114; 1913). — V. 1910 Yhdysvalloissa
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asui 124, S48 S:ssä syntynyttä, Saksassa oli sam.

v. 68.257 S:n alamaista", Ranskassa 1900 68,892.

v. 1910 1,000 miestä kohden tuli 1,032 naista.

Svntvneisyvs on tasaisesti alenemassa (1879:

„„. 1912: 24,i °/oo, 1913: 23,i %o; synty-

neistä aviottomia vain 4,7 %) ja vaikka kuollei-

suus oii vielä enemmän alentunut (ollen 1879:

22,«°/oo, 1912: 14,i»/oo, 1913: 14,a /M ), joten yli

syntyneisyys on melkoisesti noussut (7,9°/oo:sta

1879 10°/oo 1912). on syntyneisyys kuitenkin

siksi alhainen, että ylisyntyneisyys on Euroopan
alhaisimpia. Siirtolaisuuden ollessa verraten al-

hainen, on asukasluvun lisääntyminen kuitenkin

verraten korkea, 1900-10 keskimäärin vuosittain

1,»4%. Väestön lisääntyminen tulee myöskin
maaseudun hyväksi, sillä, teollisuus ei S:ssä ole

läheskään samassa määrässä kuin muissa teolli-

suusmaissa keskittynyt kaupunkeihin. S:n kau-

pungit ovatkin niinollen verraten pieniä (vaikka

nopeasti kasvamassa) ; vain kolmen kaupungin
asukasmäärä 1913 nousi yli 100,000 hengen (Zu-

rich 200,600, Basel 137,50*0 ja Genöve 135,000 as.).

Asukastiheys S:n eri osissa vaihtelee tavatto-

masti, kuten alussa esitetystä kanttoniluettelos-

takin ilmenee; harvin asutus on Alppialueen

kaakkoisosassa, jossa asukastiheys on vain n.

25 as. km 2 :llä, taajin Välimaalla, n. 180 as.

km 2 :Ilä. Jurassa on n. 113 as. km3 :llä. — Us-
konnoltaan S:n asukkaista 1910 oli 2,107,814

protestanttia (56,j%; 1900: 57,8%), jotka asu-

vat etupäässä pohjoisessa ja lännessä (jokseen-

kin puhtaasti protestanttisia ovat kuitenkin vain

Appenzell Ausser-Rhoden ja Vaud), 1,593,538

roomal. -katolista (42,5%; 1900: 41,s%), Alppi-

alueella (melkein puhtaasti katolisia ovat Uri,

Schwyz. Untervvalden, Luzern, Zug, Tessin, Ap-
penzell Inner-Rhoden, Valais ja Fribourg) sekä

18.462 juutalaista (0,i%). Täydellinen uskon-
vapaus vallitsee; jesuiittakunnan toiminta on
kuitenkin, yhteiskunnalle ja valtiolle vaaralli-

sena, kielletty. Valtiokirkkoa ei ole, mutta eri

kirkkokunnat voivat kuitenkin kanttonittain

muodostua kansankirkoiksi (Landeskirclie, eglise

nationale); useimmissa kanttoneissa on sekä pro-

testanttinen että roomal. -katolinen kansankirkko,
muutamassa myöskin vanhakatolinen kansan-
kirkko. Kolmessa kanttonissa on lisäksi evan-
kelinen vapaakirkko (eglise libre). Protestantti-

sissa kanttoneissa kirkollisten asiain etunenässä
on kirkkoneuvosto; muuten kirkolliset olot ovat

järjestetyt eri tavalla eri kanttoneissa. Katoli-

silla on viisi piispaa (Solothurnissa, Churissa,

FribourgMssa, Sankt Gallenissa, Sittenissä ja

Luganossa), lisäksi vanhakatolisilla („kristillis-

katolinen kirkko"), joita on n. 60,000 henkeä, on
oma piispansa (v:sta 1876, Bernissä).

Elinkeinot. Vaikka taloudellisen kehi-

tyksen luontaiset edellytykset ovatkin verraten
huonot maan vähäisen viljelyskelpoisuuden ja

mineraaliköyhyyden takia, ovat kansan työte-

liäisyys, tarmo ja henkinen kyvykkäisyys kui-

tenkin luoneet erinomaisen korkealla asteella

olevan taloudellisen elämän. Vaikeinta on ollut

maatalouselinkeinojen kehittäminen, ja niillä on-
kin toisarvoinen sija. Elinkeinojen suhteellinen
merkitys käy ilmi elinkeinoluokituksesta; 1900
S:n koko väestöstä harjoitti 46,9% jotain elin-

keinoa ja näistä kuului maatalouteen 30,9%
U888: 37,<%). teollisuuteen ja vuorityöhön 44.9%

(enemmän kuin missään rumissa maassa; 1888:

41,s%), kauppaan ja liikenteeseen 13,o% (1888:

9,8%).
Maataloudessa pääpaino on karjanhoi-

dolla, johon alppinurmet ja -niityt erinomaisen
hyvin soveltuvatkin. Maanviljelyksellä on vain

Välimaalla sekä Juran alavammissa osissa pa-

rempia edellytyksiä. V. 1912 S:n koko pinta-

alasta oli peltoa 13%, viinitarhoja 0,7%, niit-

tyjä, nurmia ja laidunmaita 41,7%, metsää 22,s%
sekä tykkänään tuottamatonta (järviä, jokia,

jäätiköitä, kallioita y. m. s.) 22,4%. Pellosta

käytetään viljan viljelykseen vain kolmasosa;
viljansato (1913: 145.500 ton. vehniä, 55,600 ton.

rukiita, 75,300 ton. kauroja, 9.900 ton. ohria ja

n. 2,700 ton. maissia) tyydyttääkin vain n. vii-

desosan (21%) väestön viljantarpeesta. Muista
viljelyskasveista tärkeimmät ovat perunat

(860,400 ton. 1913), sokerijuurikkaat (vain yksi

sokeritehdas), vihannekset ja muut keittiökas-

vit, viiniköynnös (keskimäärin n. 1,2 milj. hl,

arvoltaan n. 37 milj. mk.; 1913 vain 181,200 hl.

arvoltaan 9, s milj. mk.), jonka pääviljelysalueet

ovat Geneve-järven, Neuchätel-järven, Biel-jär-

ven, Boden-järven ja muutamien muiden järvien

rantamilla. Mainittakoon lisäksi hedelmäpuut,

pellava, hamppu ja tupakka. Minkään edellä-

mainitun viljelyskasvin sato ei riitä tarpeisiin;

vain perunansato vastaa likipitäen kulutusta. —
Karjanhoidolla on paljoa paremmat edel-

lytykset ja useita sen tuotteita riittää myötä-
väksi ulkomaillekin. Karjan arvo laskettiin 1906

688 milj. mk:ksi. V. 1911 S:ssä oli 144,128 he-

vosta, 4,717 muulia ja aasia, 1,443,483 nautaa,

570,226 sikaa, 161,414 lammasta, 341,296 vuohta.

Arvokkain on nautakarja (1906 arvioitu 448

milj. mk: n arvoiseksi). Maitotalouden pääpai-

kat ovat Alppien pohjoisilla rinteillä ja Väli-

maalla (varsinkin mainittakoon Vaud, Fri-

bourgMn vuorinen osa, muutamat Bernin ja Lu-

zernin piirit) ; juustoa (huomattavimmat mark-
kinapaikat: Bern, Langental, Burgdorf, Lang-
nau, Herzogenbuehsee, Sankt Gallen ja Bulle),

maitoa ja kondensoitua maitoa viedään suuret

määrät ulkomaille. Voi sitävastoin ei aivan

riitä, vaan on sitä tuotava ulkomailta, vuosit-

tain n. 14 milj. mk:n arvosta. Lihaa ei liioin

saada läheskään tarpeeksi omasta karjasta;

teuraskarjaa ja lihaa tuodaan vuosittain kym-
menien milj. markkojen arvosta (70 milj. mk:n
arvosta 1913; lisäksi siipikarjaa) Ranskasta,

Italiasta ja Itävalta-Unkarista. Lihan ja voin

riittämättömyys johtuu suureksi osaksi tavat-

tomasta matkailijaliikkeestä. Nautakarjanhoi-

dosta puhuttaessa on vielä mainittava siitos-

eläinten kasvattaminen ; maailman maineessa

ovat Simmentalin ja Schwyzin naudat. Rotu-

eläimiä viedään vuosittain ulkomaille lähes 10

milj. mk:n arvosta. — Hevosia ostetaan ulko-

mailta, vaikka hevoshoito onkin viime vuosi-

kymmeninä melkoisesti edistynyt. Lampaan-

hoito on tuntuvasti taantunut, eikä tyydytä tar-

vetta, yhtä vähän kuin sianhoitokaan. Maa-

talouden sivuelinkeinoina mainittakoon siipikar-

jan- ja mehiläishoito. Vähäpätöinen on sitä-

vastoin muutamissa Tessinin ja Graubiindenin

lämpöisissä laaksoissa harjoitettu silkkiäistou-

kanhoito. — Kalastuksella ja metsä s

tyksellä on enää enimmäkseen vain paikal-
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linen merkitys. V-.sta 1876 molemmat ovat liitto-

valtion valvonnan alaisia. — Metsiä raiskat-

tiin aivan rajattomasti, kunnes 1874 (ja 1002)

metsäinkäyttö asetettiin liittovaltion tarkastuk-

sen alaiseksi. Metsiä on senjälkeen istutettu

paljo ja entisten hoitoa parannetin.

Vuori työ ja teollisuus. S: n vuori-

perusta on hyvin köyhää; muutamia malmeja,
rauta-, lyijy- y. m. malmeja kyllä tavataan,

mutta niin mitättömissä määrissä, että niiden

louhiminen enimmäkseen ei kannata. Kivihiili-

kerrokset ovat niinikään sangen vähäpätöisiä;

koko kivihiilentuotanto nousee vuosittain vain n.

40,000 tonniin. Sitävastoin on sangen suuria
turvekerroksia Välimaalla. Niinikään murretaan
paljo rakennus- y. m. s. kiveä (graniittia,

katto- ja kivitaululiusketta, hiekkakiveä j. n. e.),

samoinkuin varsinkin Juran kalkkia käytetään
suuressa määrässä sementtiteollisuuden tarpei-

siin. Suolaa ja asfalttia saadaan vähemmän.
Mineraalinpitoisia terveyslähteitä on n. 500. useat

niistä maailmanmainioita. — Teollisuu-
della, maan pääelinkeinolla, on osaksi vanhat
juuret; muutamissa suuremmissa kaupungeissa,
joista useat, kuten Basel ja Sehaffhausen, oli-

vat aikanaan saks. valtakunnankaupunkeja, se

alkoi jo keskiajalla. Myöhemmin, uskonsotien

ja valtiollisten vainojen aikana, jolloin S. sor-

retuille tarjosi suojaa, S: iin koteutui yhä uusia
teollisuudenhaaroja; niinpä Ranskan hugenotit

ja Alankomaiden evankeliset toivat mukanaan
silkki- ja kelloteollisuuden, edellisen Baseliin ja

Ziirichiin, jälkimäisen Jura-alueelle. Vasta uu-

simmalla ajalla S:n luonto alkoi hyödyttää
asukkaita niiden teollisuudessa monien, helposti

käytettävien koskien sähkövoiman muodossa.
Sähkö- ja sementtiteollisuus ovatkin ainoat teol-

lisuushaarat, joihin S:n luonto tarjoo edellytyk-

set, jotka siis ovat paikkaperäiset, eivätkä histo-

riallisesta kehityksestä riippuvaiset. Korkealle
kehittyneen liikennelaitoksen ja kutomo- y. m.
teollisuuden tarpeita tyydyttämään syntyi kone-

ja metalliteollisuus. — Koska melkein kaikki
raaka-aineet täytyy tuoda ulkomailta, lisäksi

rautateitse, on luonnollista, että S:n teollisuus

on korkealle kehittynyttä kvaliteeteollisuutta.

jonka tuotteissa on käytetty mahdollisimman
viihän raaka-ainetta ja mahdollisimman paljo

työtä. Sellaiset tuotteet (taskukellot, koru-
ompelutyöt y. m. s.) ovatkin S:n erikoisuutena,

maailman markkinoita melkein kilpailutta vallit-

sevia. — S:n teollisuus jakautuu pääasiallisesti

neljään alueeseen: koilliseen (Sankt Gallen, mo-
lemmat Appenzellit, Thurgau ja Sehaffhausen),
erikoisuutena koruompelutyöt, luoteiseen (Basel-

Stadt, Basel-Land, Aargau, Solothurn), erikoi-

suutena silkki- ja varsinkin silkkinauhateolli-

suus, Jura-alueeseen kelloteollisuuksineen ja

Ziirieh-järven alueeseen, jossa kukoistavat rin-

nan silkki-, puuvilla- ja koneteollisuus. — V. 1905
suoritetun laskun mukaan S:ssä oli 130,294 teol-

lisuuslaitosta, joissa kaikkiaan t.yöskenteli

625,299 henkeä (käyttövoima oli 540,961 hevosv.).

Suuri merkitys tehdasteollisuuden rinnalla on
vielä vanhalla kotiteollisuudella, jota sam. v. har-

joitti 92,162 henkeä. Tärkeimmät tehdasteollisuus-

kanttonit olivat: Ziirieh (108,618 työntekijää),

Bern (88,293), Sankt Gallen (61,273), Vaud
(46,158), Aargau (41,367). Basel-Stadt (30,981).

Neuchfttel 129.02!)). Geneve (26,170), Thurgau
(26,127), Solothurn (25,891) ja Luzern (21,065).

Pääteollisuusryhmät ja niiden työntekijäin luku

määrät olivat: rakennusteollisuus 197,530 hen

keä (tierakennuksilla 70,193 henkeä), kutomo-
teollisuus 111,909 henkeä (koruompeluteollisuu-
d.s. a 30,536), metalli- ja koneteollisuus 108,30»
henkeä (kelloteollisuudessa 38,867, valimoissa ia

konepajoissa 34,110), vaatetusteollisuus luo. 949

henkeä, ravinto- ja nautintoaineteollisuus 63,633

henkeä ja graafillinen teollisuus 18,686 henkeä.
Yksityisistä teollisuudenhaaroista ensi sijalla

mainittava on puuvillateollisuuteen kuuluva koru-

ompeluteollisuus, pääpaikkana Sankt Gallen; sen

tuotteita 1913 vietiin ulkomaille 202,; milj.mk:n
arvosta (pääostajat: Yhdysvallat, Englanti ja

Saksa). Varsinainen puuvillateollisuus (pääpaik-

koina Zurich, Glarus, Sankt Gallen, Aargau)
työskentelee myöskin suuressa määrässä vientiä

varten, mutta ulkomailta tuodaan myöskin mel-

koisessa määrässä sen tuotteita, etenkin puoli-

valmisteita. Puuvillakehräämöissä 1914 työsken-

teli 1,4 milj. kehrää. Varsinaista puuvillateol-

lisuutta huomattavampi on silkkiteollisuus

(silkkikankaita Ziiriehin ja Zugin, silkkinau-

hoja Baselin, Solothurnin ja Aargau n kautto

neissa) ; silkkikankaita vietiin 1913 ulkomaille

110,7 milj. mk:n, silkkinauhoja 42, i milj. mk:n
arvosta. Villa- ja pellavateollisuus yhtä vä-

hän kuin vaatetusteollisuuskaan eivät kykene
tyydyttämään täydelleen kotimaista tarvetta

;

tuonti on vientiä suurempi. Metalli- ja kone-

teollisuudenhaaroista mainioin on kelloteolli-

suus (keskuksina Geneve, Chaux de Fonds, Loele.

Biel, Solothurn, St. Imier, Moutier) ; 1913

vietiin S:stä 16,855,345 kelloa, arvoltaan

1S3 milj. mk. (Englantiin, naapurivaltioihin ja

Yhdysvaltoihin). Kelloteollisuuteen liittyy mel-

koinen jalometalli- ja jalokivikoristeteollisuus.

Muista kone- ja metalliteollisuuden haaroisin

mainittakoon kutomo- ja kehruukoneiden, vetu-

rien, automobiilien, dynamojen, siltojen valmis-

tus (keskuksina Zurich, Winterthur, Sankt Gal-

len, Luzern, Baden y. m.) sekä aluminiumiteolli

suus (Neuliausenissa) ; vienti on tuontia mel-

koista suurempi. Sementtiteollisuuden pääpaikat
ovat Jurassa, kemiallista teollisuutta harjoite-

taan Baselissa, Genevessä y. m. Ravinto- ja

nautintoaineteollisuus työskentelee luonnollisesti

enimmäkseen vain oman maan tarpeiksi; useita

tuotteita on lisäksi tuotava ulkomailta. Mai-

nittavimpia haaroja ovat olutteollisuus, joka tyy-

dyttää maan tarpeen, tupakkateollisuus (Länsi

S.ssä), suklaateollisuus (keskustoja: Geneve,

Lausanne, Vevey, Montreux, Nyön), jonka tuot-

teita 1913 vietiin ulkomaille 58 milj. mk: n

arvosta, kondensoidun maidon (pääpaikat Vevej.

Peterlingen, Cham ja Diidingen; 1913 ulkomaille

vietiin 44,2 milj. mk: n arvosta kondensoitua

maitoa) ja lastenjauhon (Vevey, Cham; vienti

3,3 milj. mk:n arvoinen) valmistus, jalkine,

korrenpunonta-' ja paperiteollisuus. — Vanhoilta
ajoilta peritty, monessa suhteessa uudenaikais-

tutettu (käytetään paljo sähkövoimaa) kotiteolli-

suus (jonka tuotteet sisältyvät yllämainittuihin

vastaavien tuotteiden arvoihin) on säilyttänyt

tavattoman tärkeän merkityksen kutoma- ja

kelloteollisuudessa. V. 1905 koruompeluteollisuu-
dessa työskenteli 35,087 kotiteollisuudenharjoit-
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tajaa (enemmän ' kuin tehdasmaisessa koru-

ompeluteollisuudessa) ,
joista 58,« % Saukt Gal-

lenin kanttonissa. silkkikangasteollisuudessa

12.47S (39.j % Ziiriehin ja 17,6% Sclnvyzin

kanttonissa), kelloteollisuudessa 12,071 (40, i %
Bernin ja 38,7% Neuchätelin kanttonissa),

silkkinauhateollisuudessa 7,557 (Basel-Landin
kanttonissa 78, s %), korrenpunontatoollisuudessa

5,355 (Aargaussa 45,» %) ja puuvillakangastcolli-

suudessa 4.S40 (Appenzell Ausser-Rhodenissa
78,9 %) kotiteollieuudenharjoittajaa, Puunleik-
kaustaito on S:ssä vanhastaan ollut maineessa.

Eniten kotiteollisuudenharjoittajia on Sankt Gal-

lonin (22,506 henkeä), Appenzell Ausser-Rhodenin
(11,032), Ziiriehin (9,814), Bernin (8,141).

Aargaun (6,265), Basel-Landin (6,235) ja Thur
gaun |f>,08.") henkeä) kanttoneissa.

Liikenne ja kauppa. Vaikeista luonnon-
suhteista huolimatta S:n liikennelaitokset vas-

taavat korkeimpia vaatimuksia. Suurinta huo-
miota herättävät rautatiet, joiden rakennustaito
S:ssä on huippuunsa kehittynyt. Tunneleita
(kuuluisimmat Sankt Gotthardin, Simplonin ja

Lötschbergin), siltoja, lumivyörysuojuksia ja

vuoriratoja on enemmän kuin missään muualla.
Ensimäinen rautatie valmistui 1847, Badenin ja

Ziiriehin välille. Kaikki radat olivat yksityisten
yhtiöiden ja kanttonien hallussa, kunnes liitto-

raitio kansanäänestyksen (1898) päätöksen mu-
kaisesti lunasti (v:sta 1901) suurimman osan.
V. 1913 S.ssä oli 5,132 km normaali- ja kapea-
raiteisia rautateitä sekä hammasratoja (169 km),
josta liittovaltiolle kuului 2.794 km. Lisäksi oli

47 km köysiratoja ja 468 km raitioteitä. Rauta-
tieverkon taajuudessa S:n voittavat vain Belgia

ja Englanti ja rinnalle pääsee Saksa. Rautatei-

den rakennuskustannukset 1913 v:n lopulla oli-

vat 2.030,527.820 mk., köysiratojen 30,792,444 mk.
ja raitioteiden 78,089,595 mk. Liikenne rauta-

teillä oli 2.690,8 milj. henkilö- ja 1,457,8 milj.

tonni-km tuottaen 3.s» <fp korkoa rautateiden
pääomalle. — Vesiliikenteellä on paikal-
linen merkitys; 1913 S:n järvillä oli 137 mat-
kusta jahöyryalusta ja 6 lauttaa. — Tiedon-
antoliikenne. Postitoimistoja 2,099 (1914)

,

postilähetyksiä 419,9 milj. kpl. (joista ulkomaille
meneviä 79. i milj. kpl.; 1913). Sähkölennätin-
linjoja 3.500 km. -lankoja 26.831 km. Puhelin-
linjoja 22.777 km, -lankoja 401.510 km. — Tär-
keimmät liikennekeskukset ovat Basel, Genöve,
Zurich, Bern, Luzern, Lausanne, Winterthur,
Sankt Gallen, Lugano, Romanshorn, Rorsehach,
Bnchs ja Chiasso. — Liikennelaitosten harvinai-
nen korkea kehittyminen johtuu osaksi S:iin
muuntautuvasta suunnattomasta matkailija-
virrasta ja sangen huomattavasta kauttakulku-
liikenteestä. Lasketaan S:ssä vuosittain käyvän
n. 500,000 sellaista muukalaista, jotka viipyvät
maassa n. 2 viikon ajan. Matkailijoita vetää
puoliensa .suurenmoinen luonto mukavasti saa-
vntettavine (vuoriratoja) näköalapaikkoineen
[Jungfrau, Rigi, Pilatus j. n. e.), jonka veto-
voimaa lisäävät lukemattomat, hyvin hoidetut
ilmastoparantolat (Montreux. Lugano. Davos,
Arosa, Gersau. Oberengadin, Urserh y. m. m.),

terveyslähteet (St. Moritz. Tarasp-Schuls, San
Bernardino. Fideris. Baden. Alvaneu, Gurnigel,
Schinznach, Ragaz j. n. e.l. huvittelupaikat ensi-

luokkaisine hotelleineen (kaikkiaan 1905 oli

1,924 hotellia ja majataloa, joissa 124,100 vuo-
detta; pääoma-arvo oli 777,5 milj. mk.) ja täys-
hoitolat (ransk. S:ssä kielenopiskelua varten).— Ulkomaankauppa on asukasmäärään
venattuna (850 mk. as. kohden 1913; n. kolme
kertaa suurempi kuin Suomessa) suurempi kuin
minkään muun maan, lukuunottamatta suunna-
tonta kauttakulkukauppaa harjoittavia Alanko-
maita ja Belgiaa. V. 1913 tuonti oli arvoltaan
1.010,8 milj. (lisäksi rahaksi lyötyä jalometallia

">8,i milj. mk:n arvosta), vienti 1,376,4 milj. mk.
(lisäksi 34,4 milj. mk:n arvosta rahaksi lyötyä
jalometallia). Kauppabilanssin passiivisuuden
korvaa runsaasti matkailu- ja kauttakulkuliiken-
teen sekä ulkomailla työskenteleväin sveitsiläis-

ten maahan tuoma raha. Tuonnissa ovat ravinto-

aineet, raaka-aineet ja teollisuudentuotteet (ynnä
puolivalmisteet) melkein yhdenarvoiset (31,j %,
35,:% ja 33,1% koko tuonnista), jotavastoin
viennissä vallitsevat teollisuudentuotteet (74, s %
koko viennistä) suhteellisesti suuremmassa mää-
ränsä kuin minkään muun maan viennissä
(ravintoaineiden osuus on 14,6 %, raaka-aineiden

11,1%). V. 1913 olivat tärkeimmät

tuontitavarat (milj. mk ) vientitavarat (milj. mk.)

vilja ja jauhot 213,4 puuvillatavarat 237,!

silkki 171,o kellot 183,«

kivihiili 106.» silkkitavarat 137.0

kemialliset tuotteet 70.» koneet 99,8

rauta 65,7 silkkilangat. R6.6

jalometallit 64.4 juusto 70.,

karja 60,4 kemialliset tuotteet 67,5

villatavarat 60.4 suklaa 58,:

puuvillatavarat 59,6 raakasilkki 54,6

puuvilla 57 o maito 47,7

viini 52,i vuodat 25,4

tuontimaat

Saksa 630.9

Ranska 348.o

Italia 207,o

Yhdysvallat 117.9

Ensianti 112,7

Itävalta-Unkari 108.s

Venäjä 71,6

Kauppatuttavista tärkeimmät ja kauppavaihto
(milj. mk.) niiden kanssa:

vientimaat

Saksa 305,7

Englanti 236,!

Ranska 141,8

Yhdysvallat 136,4

Italia 89,!

Itävalta-Unkari 78,4

Venäjä 58,7

Suomen kauppatilaston mukaan ovat S:n ja

Suomen väliset suoranaiset kauppasuhteet ver-

raten vähäpätöiset, käsittäen yksinomaan vien-

tiä B:stä Suomeen, 1913 1,071,528 mk:n arvosta

(taskukelloja 44,412 kpl., arvoltaan 674,972 mk.).
— Mitat ja painot v:sta 1852 metriset.

Kansainvälisten nimitysten rinnalla on käytän-

nössä vanhoista mitoista ja painoista lainattuja:

Quintal (100 kg), Zcntncr (50 kg), Pfund C/2 kg)

y. m. — Raha ja rahalaitokset. V:sta 1852

on rahayksikkönä Frank 1. franc = 100 Rappru
1. centimes. V:sta 1865 on voimassa latinalainen

rahasopimus. — Yksityispankkeja 1913 oli 42,

niiden maksettu osakepääoma yhteensä 244,75

milj. mk. V. 1907 avattiin liittovaltion kansallis-

pankki (pääkonttorit Bernissä ja Zurichissä),

jolla on yksinomainen setelinanto-oikeus (1916

oli sen seteleitä liikkeessä 416 milj. mk:n
arvosta).

Sivistys- ja oppilaitokset. — Kan-
sanvalistus on sangen korkealla kannalla; ase-

velvollisista vain O.i % oli lukutaidottomia 1910.

Opetusolojen ylin valvonta kuuluu (v:sta 1874)

liittovaltiolle, "yksityiskohtainen järjestely ja hal-

linto kantloneille ja kunnille, jotka myös suo-
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rittavat suurimman osan menoista (1912: kun-

tain koulumenot olivat 45, s milj., kanttonien

43,i milj., liiton 7,« milj. mk.). Kansakouluja
luku-v. 1910-11 oli 4,81-2, niissä oli 12,485 opet-

tajaa ja 544,152 oppilasia; koulunkäynti on

pakollinen ja maksuton. Uskonnonopetus ei

noudata minkään kirkkokunnan oppia, mutta
opettajan pitää kuitenkin tunnustaa samaa
oppia kuin koulupiirinsä väestön enemmistö;
seurakunnan sielunpaimen hoitaa erikoista dog-

maattista opetusta. Kansakoulujen paikallinen

järjestely on Sclialkommissionin huostassa; ope-

tusta valvovat kanttonien koulutarkastajat. —
Keskikoulut vaihtelevat laadultaan ja järjeste-

lyltään kanttonista toiseen; niitä oli 1910-11 656,

joissa opettajia 2,118, oppilaita 57,570. Kustan-
nukset ovat melkein kokonaan kuntien suoritet-

tavina. Tavallisista keskikouluista erotetaan

teknilliseen korkeakouluun johtavat ammatilliset

keskikoulut ja osittain yliopistoihin johtavat

lukiot, kanttonikoulut y. m. s. Korkeakouluista
huomattavin on liittovaltion tekn. korkeakoulu
(avattu 1855) Ziirichissä (arkkitehti-, insinööri-,

koneellis-teknillinen, kemiallis-teknillinen, met-

sänhoito-, maatalous- ja ammattiopettajaosastot),
jossa lukuv. 1912-13 oli 1,331 ylioppilasta

(näistä 400 ulkomaalaista). Seitsemällä kantto-

nilla on yliopisto, jotka sijaitsevat Baselissa

(940 ylioppilasta 1914), Zuriehissä (1,667), Ber-

nissä (1,859), Genevessä (1,649), Lausannessa
(1,211), Fribourg'issa (614) ja Neuchätelissa

(237) ; kaikkiaan niissä oli 8,177 ylioppilasta

(joista 1,262 naista) ja lisäksi 602 kuuntelijaa.

Ylioppilaista 4,337 oli ulkomaalaisia (eniten

Genevessä, jossa ulkomaalaisia oli 1,334). Kai-
kissa yliopistoissa on jumaluusopillinen (Bernissä

ja Fribourg'issa katolinen, muissa protestantti-

nen), lainopillinen ja filosofinen tiedekunta,

Baselin, Ziirichin, Bernin, Genöven ja Lausannen
yliopistoissa lisäksi lääketieteellinen (Bernin ja

Ziirichin läiiket. tiedekuntaan liittyvät eläin-

lääkäri- ja hammaslääkäriosastot). Korkeakoulun
luontoisia ovat Bernin, Fribourg'in. Lausannen,
Neuchätelin, Ziirichin kauppayliopistot ja Sankt
Gallenin kauppa-akatemia. — Korkeakoulujen ja

niihin valmistavien oppilaitosten ulkopuolellakin

on ammattiopetuksesta pidetty erinomaisen
hyvää huolta. V. 1912 S:ssä oli 35 korkeampaa
kauppakoulua (4,820 oppilasta) ; oppilaitoksia
liikemieskasvatuksen täydentämiseksi oli 121

(16,317 oppilasta), joista 80 S:n liikemies-

yhdistyksen hoidossa (kaikki, harvoja poikkeuk-
sia lukuunottamatta, nauttivat avustusta liitto-

valtiolta, kanttoneilta, kunnilta ja kauppiaskun-
nalta). Bielissä, Genevessä ja Zuriehissä on
postikoulu, Sankt Gallenissa liikennekoulu (yh-

teensä 334 oppilasta 1912). Opettaja- ja opet-

tajatarseminaareja on n. 50. Muita ammatti-
kouluja 1912 oli kaikkiaan 915, lukuunottamatta
sokeain, kuuromykkäin ja heikkomielisten kou-
luja ja kasvatuslaitoksia, joita 1913 oli 55.

Lisäksi sam. v. oli 37 pahantapaisten kasvatus-
laitosta. — V. 1915 kirjastoja oli 5,798, niteiden

lukumäärä 9.385,000 kpl. — Tieteellisiä ja tai-

teellisia seuroja ja laitoksia on paljo. Bern on
useiden kansainvälisten liittojen, yhdistysten ja

laitosten pääpaikka (Maailmanpostiyhdistyksen,

Kansainvälisen sähkölennätinliiton, Kansainväli-
sen rautatierahtiliikenteen v. m.).

Valtiomuoto, hallitus ja oikeuden
li o i I o. Valtiosäännön muutosten kautta 184*

ja 1874 S:n valtioliitosta tuli liittovaltio, joo

jäsenet, kanttiinit, luopuivat suvereenisia, i

oikeuksistaan muutamissa asioissa (tulli-, posti .

mitta- ja paino-, sotalaitosta sekä rikos- ;.i

siviililain ylilcnäist yltämistä koskevissa kysy-
myksissä) valtion kiinteämmän keskittymisin
hyväksi. Liittovaltion lakeja säätää kaksikama
rinen liittokokous (ISundesversammlung, assemblie

fid&ral), jonka muodostavat keskenään tasa-

arvoiset kansallisneuvosto (Nationalrat, oonseil

national) ja kanttonineuvosto (Rtanderat, consi il

des 6luts). Kansallisneuvoston jäsenet (1 jäsen

20,000 henkeä kohden; nyk. 189) valitaan (vaali

ja äänioikeutettu on jokainen 20 v. täyttänyt

miespuolinen sveitsiläinen) 3 v:ksi, kanttonineu-

voston jäsenet (2 jokaista koko- ja 1 jokaista

puolikanttonia kohden, yhteensä siis 44) väli

taan (useimmissa kanttoneissa valitsee kansa,
muutamissa taas lakiasäätävät laitokset) 1, 2 tai

3 v:ksi. Laki astuu voimaan, jos se saavuttaa
molemmissa kamareissa ääntenenemmistön. Toi-

meenpanovalta on liittokokouksen valitsemalla,

7-jäsenisellä (valitaan 3 v.ksii liittoneuvostolla

(Bundesrat, conscil föderal), jonka keskuudesta

liittokokous nimittää liittovaltion presidentin

(1 v:ksi). Liittoneuvoston jäsenet ovat kukin
osastonpäällikköjä (raha- ja tulliasiain, sotilas-

asiäin, valtiollisten asiain, posti- ja rautatie-

asiain, oikeus- ja poliisiasiain, sisäasiain ja kan-

santalousasiain osastot). — Liittovaltion pää-

kaupunki on Bern. — Samalla kuin keskus-

hallitus tuli kiinteämmäksi ja keskitetymmäksi.
kehittyi se myrös yhä kansanvaltaisemmaksi
kansanäänestyksen (ks. E e f e r e n d u m) ja

kansanaloiteoikeuden (vähintään 50,000 sveitsi-

läisen allekirjoittama lakiehdotus on laillisessa

järjestyksessä käsiteltävä neuvostossa ja sitten

jätettävä kansanäänestyksen lopullisesti ratkais-

tavaksi) käytäntöönottamisen kautta. — Liitto-

valtion muodostavilla kanttoneilla on. paitsi

alussa mainituissa asioissa. täydet valtion

oikeudet, joita ne toteuttavat kansan valit-

semien eduskuntiensa (Gro.sscr Rat, grand con-

scil) ja toimeenpanevien neuvostojensa [Begin-

rungsrat, conscil aVetat; Fribourg'issa, Valais'ssa

ja Vaud'ssa jäsenet valitaan välillisesti) kautta.

Uri'ssa. Unterwaldenissa, Appenzellissa ja Gla-

ruksessa ovat säilyneet, tav. toukokin ensimäi-

senä sunnuntaina kokoontuvat, entisaikain kan-

salaiskokoukset (Landsgcmeindc), joissa ääni-

oikeutetut kansalaiset käden nostamisella äänes-

tävät ja päättävät laeista ja asetuksista sekä

valitsevat toimeenpanevat valtuutetut ja näiden

presidentin, Landammannin. Kaikissa kantto-

neissa (lukuunottamatta Fribourg'ia) on myöskin
kansanäänestys ja kansanaloiteoikeus. — Kant-
toneja pienemmät valtiolliset kokonaisuudet ovat

kunnat (Einicohnergemcindc. municipalitc), joita

on n. 3,200. Kunnallisista asioista päättää kun-

nankokous (Gemeindeversammlung, assembtee

genvrale), joka myös valitsee toimeenpanevan
kunnanneuvoston (Gemcinderat, conseil munici-
pai) ja kunnanesimiehen (Gemcindepräsident 1.

Gemeindcammann, syndic 1. maire). — Hallin

nollisia asioita varten kanttonit ovat jaetut

puhtaasti hallinnollisiin piireihin, joiden pää-

miehinä ovat hallituksen nimittämät prefektit.
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— Paitsi liittokokousta ja liittoneuvostoa kant-

toneilla on myöskin yhteinen liitto-oikeus (Bun-
iii -sijericht. ttthnnal ffdfral ), jonka jäsenet (19,

Iisaksi 9 varamiestä) valitsee liittokokous ja

jonka istuin on Lausannessa. Se käsittelee ja

tuomitsee liiton ja kanttonien, kanttonin ja

kanttonin, liiton, kanttonien ja yksityisten väli-

sissä asioissa. Se on myöskin eräissä tapauk-
sissa appellatsionioikeutena. Jokaisella kantto-

nilla on oma oikeuslaitoksensa kansan valitse-

mille tuomareineen.
Liittovaltion ra h aa siat. Tuloarvio

ville 1915 päättyi 76, s milj. mk: aan (raha- ja

tulliasiain osaston tulot 60,7 milj. mk.), meno-
arvio lOO.o milj. mk:aan (sotilasasiain osaston

menot 36,o milj. mk.). Liittovaltion velka 1915

oli 280, s milj. mk., kaikkiaan vastattava 524,;

milj., vastaava 602, s milj. mk.
Sotalaitos perustuu (1874 v:n valtiomuo-

don mukaan) kansallismiliisiin. Jokainen sveit-

siläinen mies on asevelvollinen (icehrpflichtig)

20-40 ikävuosinaan, kuuluen 20-32 v:n ikäisenä

n. s. valioväkeen (Aiiszug, ilitc) ja senjälkeen 8 v.

niaanpuolustusväkeen (Landicehr); korkeampien
upseerien asevelvollisuus päättyy vasta 48 v:n
iässä. Valioväkeen otetaan vain ne asevelvolliset,

jotka täyttävät verraten korkealle asetetut vaati-

mukset terveyteen, tietoihin (lukeminen, laskento,

isänmaan maantiedon ja historian pääpiirteet,

ainekirjoitus) ja ruumiillisiin kykyihin (määrätyt
alimmat hyppy-, painonnosto- ja juoksusaavu-
tukset) nähden. Keskimäärin jokaisessa kutsun-
nassa tulee n. 52% miehistä hyväksytyiksi, 13%
saa lykkäystä 1-4 v:ksi ja 35% hyljätään koko-
naan. Asevelvollisuudesta vapautetut ovat
lisäksi erinäiset virkamiehet. Nämä ja kutsun-
nassa hyljätyt suorittavat asevelvollisuutensa

asemesta korvausveron, joka vaihtelee varalli-

suuden mukaan (6 mk:sta 3,000 mk:aan vuo-
sittain). Valioväen mies suorittaa ensimäisenä
v. 60-90 päiväisen (vaihtelee eri aselajeissa)

rekryyttikoulun sekä saapuu 7 seuraavana v.

(ratsuväkeen kuuluva 8 v.) kerran v:ssa 11-

i ratsuväessä 14) päiväisille harjoituksille. Siir-

ryttyään maanpuolustusväkeen, on hänellä suo-
litettavana vain yhdet 11-päiväiset harjoituk-
set. Asevelvollisuuden kestäessä on miehen saa-
vutettava määrätty ampumatarkkuus. Sen pää-
tyttyä kivääri ja univormu joutuvat hänen
omaisuudekseen. — Kaikki 20-48 ikäiset, jotka
eivät kuulu valioväkeen tai maanpuolustus-
väkeen, muodostavat nostoväen (Landsturm, re-

lerve), paitsi kutsunnoissa hyljätyt, jotka saa-

gat suorittaa apupalvelusta. V. 1913 kuului
valioväkeen 143,755. maanpuolustusväkeen 69,569,
uostoväkeen n. 70,000 ja apupalvelusjoukkoihin
n 207,000 miestä. — Linnoituksia on Sankt
Uotthardin ja Rhönen laakson (St. Maurieen
luona) puolustamiseksi ; niiden miehistöinä (n.

21,000 miestä) on erikoisia, etupäässä maan-
puolustusväestä muodostettuja joukkoja. — Tär-
keä tehtävä sveitsiläisen sotilaskasvatuksessa on
kouluilla ja ampumaseuroilla. — Kansallis-
värit: punainen, valkoinen. Lippu: punai-

keskellä valkoinen risti, kaikki käsivarret
yhtä pitkät (ks. liitekuvaa Lippu). Vaa
kun a: hopeinen risti punaisella pohjalla.

Liitekuva: Sveitsi I ja II.

[.•Bibliographie der schvveizerischen Landes-

kunde" (1892 v:sta alkaen); Christ, „Das
l'flanzenleben der Schvveiz" (1879); Förster,

.,Die Schweiz" (teoksessa ..Karl Andree's Geo-
graphie des Welthandels", I, 1910) ; Geering ja
Hotz, „Wirtschaftskunde der Selnveiz" (3:s

painos 1908) ; Heer, „Die Schvveiz" (sarjassa

..Land und Leute", 1907) ; Hofmann, „Die
Selnveiz als Industriestaat" (1902) ; Knapp ja

Borel, ,,Geographisehes Lexikon der Schweiz"
(1901-10); Lauer, „Statistische Notizen iiber die

Entvvicklung der sclnveizer Landwirtschaft in

den letzten 25 Jahren" (1907); Reiehesberger,

,,Handwörterbuch der sehvveizerisehen Volks-
\virtschaft, Socialpolitik und Vervvaltung"
(1903-); Schmidt, „Die schweizerischen Indus-

trien im internationalen Konkurrenzkampfe"
(1915) ; Seippel, „Die Schweiz im 19. Jahrhun-
dert" (1898-1900); von Tschudi, „Das Tierleben

der Alpenwelt" (11 :s painos 1890); Täuber,
,,Schwcizer Verkehrslehre" (1907) ; Webb,
..Switzerland and the svviss" (1909).] E. E. K.
Historia. Valaliiton synty. Nyk. S:n

vanhimmat tunnetut asukkaat olivat helvetialaiset

y. m. kelttiläiset heimot sekä reetiläiset; näiden
kansojen kukistumisesta saakka maa kuului Roo-

man valtakuntaan. Kansainvaellusten aikana
5-6:nnella vuosis. alemannit asettuivat maan koil-

lis- ja keskiosaan ; länsiosa joutui burgundeille.

Entinen kelttiläis-roomal. kansanaines jäi kuiten-

kin viimemain. osassa vallitsevaksi; kaakossa
taas reetiläis-roomalainen. Vv. 496-536 frankit

valloittivat S:n, 843 sen itäosa joutui Verdun'in
sovinnossa Saksalle, länsiosa kuului vuorotellen

Lotharin valtakuntaan, Ylä-Burgundiin. Arelatiin

ja (v:sta 1032) Saksaan, joten siitä saakka koko
S. kuului viimemain. valtakuntaan.

12:nnella vuosis. Zähringenin herttuat olivat

S:ssä mahtavia; he perustivat Freiburgin (1178)

ja Bernin (1191). 13:nnella vuosis. kohoaa huo-

mattavaksi Habsburg-suku, jolla oli maassa laa-

joja alueita. He olivat vähällä saada koko S:n
valtaansa, mutta 1231 keisari Fredrik II :n poika

Henrik osti heiltä Uri'n ja 1240 keisari itse antoi

Schvvfitzille vapauskirjeen : nämä alueet asetet-

tiin Saksan valtakunnan suoranaiseen alamaisuu-

teen. Habsburgilaiset koettivat turhaan estää tätä

asevoimin; Unterwalden lisäksi vapautui, ja nämä
kolme ..metsäkanttonia" tekivät keskenään liiton.

Useiden taistelujen jälkeen ne 1291 uudistivat

liittonsa ,.ikuisiksi ajoiksi", ja 1309 keisari Hen-
rik VII nimenomaan vahvisti heidän valtakunnan-
vapautensa. Kun kanttonit taistelussa Ludvik
Baierilaisen ja Fredrik Itävaltalaisen (Habshurg-
sukua) välillä asettuivat ensinmainitun puolelle,

yritti Fredrikin veli, herttua Leopold kukistaa
heitä, mutta Schvvutzin asukkaat tuottivat hänen
ritarijoukolleen verisen tappion Morgartenin so-

lassa (15 p. marrask. 1315) ;
senjälkeen metsä-

kanttonit uudistivat liittonsa Brunnenissa (9 p.

jouluk.) ; tätä tapausta pidetään valaliiton varsi-

naisena alkuna; kertomukset julmasta Gessler

voudista, Riitlin liitosta ja Vilhelm Tellistä ovat

tarunomaisia.

Valaliittoon, joka Schwutzin kanttonin mukaan
sai S:n nimen, yhtyivät vv. 1332-1386 Luzern,

Zurich, Bern, Zug ja Glarus. V. 1386 sveitsi-

läiset saivat Sempachin loistavan voiton hert-

tua Leopold lll:nnesta. ja kärsittyään vielä

Näfelsiu tappion itävaltalaiset myöntyivät 1389
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sveitsiläisille edulliseen rauhaan, joka kaksi ker

taa uudistettiin. Sisällisen järjestyksensä vala-

liittolaiset lujittivat tn. m. kieltämällä yksityis-

ten välisiä vihollisuuksia. Valaliittoon yhtyivät
viclu Appenzell ja Wallis, ja Aargau valloitettiin

itävaltalaisilta (1400-luvun alussa). Sveitsiläisten

sisitllisiin riitoihin sekaantuivat keisari Fred-
rik III ja Ranskan dauphin Ludvik (Ludvik XI)

;

viimemainittu saapui suurella sotavoimalla kukis-

tamaan sveitsiläisiä, mutta näiden urhoollisen

vastarinnan jälkeen St. Jakob an der Hirsin tap-

pelussa hän teki rauhan 1444 sekit myöhemmin,
1453, „ikuisen liiton" heidän kanssaan. Habs-
burgilaisten kanssa vihollisuudet jatkuivat.; niiniä

kutsuivat avukseen Burgundin herttuan Kaarle
Rohkean, mutta 1476 sveitsiläiset saivat hänestä
Grandsonin ja Murtenin voitot, ja 1477 Kaarle
Nancyn luona joutui kolmannen kerran tappiolle

ja kaatui.

Itsenäisyyden perustaminen. Sveit-

siläisten urhoollisuuden tähden naapuriruhtinaat
alkoivat pestata maasta sotureita maksamalla
vuotuisia apurahoja kanttoneille. Täten kasvoi

varallisuus ja sivistyskin kohosi, mutta kansan
tapoihin palkkasoturilaitos vaikutti turmelevasti.
— Sveitsiläiset pyrkivät täysin itsenäisiksi, var-

sinkin kun Habsburgin-sukuiset keisarit kohteli-

vat valaliittoa vihamielisesti. Oraubiindenin liitto-

kuntien yhtyminen siihen aiheutti vihdoin sodan
Saksan ja S:n välillä 1409; sveitsiläiset pääsivät

voitolle, ja Baselin rauhassa sam. v. tunnustet-

tiin S. riippumattomaksi Saksan valtakunnan
verotus-, sota- ja oikeuslaitoksesta; S. oli siten

todellisuudessa päässyt itsenäiseksi. Näihin
aikoihin sveitsiläiset ottivat huomattavaa osaa
Italian sotiin. V. 1515 tosin Frans I voitti hei-

dät Marignanon taistelussa, kun he olivat saapu-

neet auttamaan Milanon herttuaa Massimiliano
Sforzaa, mutta seur. v. Frans teki heidän kans-
saan ,, ikuisen rauhan" sekä 1521 liiton, jonka
mukaan Ranska rahallista korvausta y. m. etuja

vastaan sai pestata sotaväkeä S:stä. Maa joutui

tämän johdosta ajoittaiseen riippuvaisuuteen

Ranskasta. — Valaliittoon kuului vv. 1513-1798
13 kanttonia; sitäpaitsi 10 liittolais-aluetta

(„Zuge\vandte und verbiindete Orte"), jotka olivat

osaksi yksityisten kanttonien, osaksi koko S:n
liittolaisia tai myös useampien kanttonien yhtei-

siä alamaisia.

Uskonpuhdistuksen aika. Henkisessä
suhteessa S. pysyi Saksan yhteydessä, ja vähäistä

myöhemmin kuin Luther aloitti Zvvingli uskon-
puhdistuksensa Ziirichissä (1519). Kun hän
samalla tahtoi poistaa palkkasoturilaitoksen ja

raha-avustuksien vastaanoton, sai hän vanhat 1.

alkukanttonit (Schvviitz, Uri, Untenvalden, Luzern
ja Zug) vihöllisikseen, nämä rahamaksut kun
olivat heidän paraimpana tulolähteenään; he
vastustivat myös uskonpuhdistusta, joka sen-

sijaan voitti alaa muissa kanttoneissa; 1528 mah-
tava Bern siihen yhtyi. Kun alkukanttonit väärin-

käyttivät valtaansa, puuhasi Zwingli myös vala-

liiton uudestaanmuodostamista, joten Zurich ja

Bern saisivat todellista merkitystään vastaavan
vaikutusvallan, ja alkukanttonien valta supis-

tuisi. Protestanttiset kanttonit tekivät keskenään
liiton. Zurich ja Bern etunenässä, katoliset yhtyi-

vät Itävaltaan, S:n periviholliseen. Ensimäinen
uskonsota Srssa päättyi kuitenkin kohta rauhal-

liseen sopimukseen Kappelissa 15211, mutta uusien
riitaisuuksien johdosta puhkesi pian toinen;
siinä Zurich kärsi perinpohjaisen tappion Kap
pelin luona, missä Zwiugli kaatui (lokak. 1531).

ja protestanttien täytyi toisessa Kappelin rau-

hassa sam. v. luopua erikoisliitostaan. Katoli-
suus säilyi etupäässä keski- ja eteläosassa S:iä;

muutamissa kanttoneissa tunnustettiin molem-
mat kirkot; protestanttisuus oli voitolla varsin-
kin pohjois- sekä lounaisosassa. Geneven käänsi
nmsk. Farel evankeliseen uskoon; v:sta 1536
Calvin vaikutti siellä ja teki Geneven reformee-
ratun kirkon keskukseksi. Samoihin aikoihin

Genöve S:n protestanttien avulla menestyksellä
puolusti itsenäisyyttään Savoijin herttuoita vas-

taan; 1602 tehtiin Savoijin puolelta epäonnistu-
nut yritys äkkiyllätyksellä anastaa Genöve
(,,1'Escalade"). V. 1586 teki 5 alkukanttonia sekä
Freiburg ja Solothurn „kultaisen" 1. Borromeon
liiton katolisen uskon puolustamiseksi tarvit-

taessa asevoimin. Westfalenin rauhassa 1048 tun-

nustettiin S:n suvereniteetti.

Vallankumouksen aika. Seur. aikana
muodostuu S:n kanttonien hallitusmuoto jyrkästi

ylimysvaltaiseksi, kun pääkaupunkien porvarit
sulkivat maaseutujen asukkaat pois valtiollisten

oikeuksien osallisuudesta. Muutamissa pääkau-
pungeissa syntyi porvariston keskuudessa lisäksi

erityisiä n. s. patriisikuntia, kun muutamat per-

heet anastivat itselleen yksityisoikeuden kaik
kiin korkeimpiin virkoihin. Maaseutuväestön
sorto sekä uskonnollinen erimielisyys aiheutti

sisällisiä taisteluja pitkin 1600-lukua. V. 1712
berniläiset saivat voiton katolisista kanttoneista,

jolloin näiden Kappelin taistelusta saakka naut-

tima ylivalta siirtyi protestanteille. 1700-luvulla

tehtiin yrityksiä ylimysvaltaisen hallitusmuodon
poistamiseksi, mutta ne kukistettiin. Kuten
muualla puuttui S:ssäkin säätyluokkain tasa-

arvoisuutta ja elinkeinojen vapautta, siellä val-

litsi uskonpakko ja feodaalisia rasituksia. Yhtei-

nen eduskunta („die Tagsatzung") ei voinut toi-

meenpanna uudistuksia, koska se oli riippuva

yksityisten kanttonien hallituksista eikä asioita

siinä ratkaistu äänten enemmistöllä. — S:ssä

kuitenkin edistyvät tällä ajalla kauppa ja teol-

lisuus, esim. itäosassa pumpuli-, Ziirichissä ja

Baselissa silkkiteollisuus sekä länsi-osassa kel-

lojen valmistus. Tieteillä ja kirjallisuudella oli

1700-luvulla eteviä edustajia S:ssä, kuten Ber-

nouilli, v. Haller, Bodmer, Breitinger, Lavater,

Pestalozzi, v. Miiller, Rousseau. — Ranskan
vallankumouksen puhjetessa saivat vapauspyrin-

nöt, joita jo 1761 perustettu ..Helvetialainen

yhdistys" oli ajanut, suurempaa voimaa: vaadit-

tiin laajennettuja valtiollisia oikeuksia sekä

kanttonien lähempää yhdistämistä toisiinsa.

Mutta hallitukset vastustivat uudistuksia. Vapaus-
puolue kääntyi nyt apua pyytäen Ranskan tasa-

vallan puoleen, ja direktoriohallitus hajoitti sen

johdosta valaliiton 1797. Osia siitä yhdistettiin

Cisalpiiniseen tasavaltaan, toisia (m. m. Geneve)
Ranskan tasavaltaan. Kanttonien ylimysvaltaiset

hallitukset kukistuivat; ranskalaiset kiskoivat

maasta suuren sotasaaliin; ainoastaan Bern yritti

turhaan vastarintaa. V. 1798 S. muutettiin H e 1-

vetian kokonaistasavallaksi, jonka
valtiosääntöön sisältyi tasa-arvoisuus lain edessä,

uskon-, paino ja elinkeinovapaus; hallinnon etu-
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Montreux Genöve-järven rannalla; etualalla köysi- Alppimaisema Caux'sta (Montreux'n yläpuolella)

rataa (funiculaire] myöten nouseva vaunu.

Lugano pohjoisesta katsottuna; takana Monte
S. Salvatore.

Jungfrau ja Jungfraun rata.

Gandria Lugano-järven rannalla.

Tiemsanakirja.

Katu Luganossa.

Kirjoitukseen Sveitsi.
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Interlaken, takana Jungfrau.

Zweisimmen, tyypillinen alppilaakso. Berniläistalo

Ilammasrata Pilatukselle

(»Esehvand»).
Oria Lugano-järven

. rannalla.

Alppiurbeilua.
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nenässä oli 5 direktoria ja 4 ministeriä, sen

ohessa senaatti ja suuri neuvosto kansan edus-

kuntana. Kanttouit tulivat vain hallintopiireiksi,

liiden lukumäärää sekä rajoja muutettiin

mielivaltaisesti. Varsinkin alkukanttonit kieltäy-

tyivät tunnustamasta uutta valtiomuotoa, mutta

ne kukistettiin asevoimin. S. tuli tästälähin Rans-

kasta riippuvaksi ja toisen liittokunnan sodassa

pääsotanäyttämöksi. Sitten puhkesi S:ssä sisäl-

liM;i riitoja federalistien (kanttoni-järjestelmän

kannattajien) ja unitaarien (yhteisvaltion ystä-

väin) välillä. Napoleon antoi S:lle 1801 uuden

valtiosäännön, jonka mukaan se tuli liittoval-

tioksi, mutta sittenkin riitaisuudet jatkuivat, ja

niitä Napoleon salaa kiihotti saadakseen

aihetta sekaantua S:n asioihin. V. 1803 hyväk-

syttiin taas hänen laatimansa uusi hallitusmuoto

ii. s. mediatsionikirja. S. tuli jälleen valtio-

liitoksi, johiui kuului 19 kauttonia. S:n täytyi

tehdä puolustusliitto Ranskan kanssa ja toimit-

taa sotaväkeä Napoleonin armeiaan; se sai kui-

tenkin hänen herruutensa aikana kärsiä vähem-
män kuin Ranskan muut vasallivaltiot. Leip-

zigin taistelun jälkeen ylimyspuolue pääsi itä-

valtalaisten avulla voitolle useissa kanttoneissa.

Mediatsionikirja kumottiin, ja 1814 tehtiin uusi

liittosopimus, jonka Wienin kongressi vahvisti.

Geneve, Neuchätel ja Wallis yhdistettiin lähem-

min S:iin. johon nyt kuului 22 kanttonia. S:lle

taattiin ikuinen puolueettomuus ja sen alueen

koskemattomuus.
Valtioliiton muodostaminen liit-

tovaltioksi. Uuden liittosopimuksen mukaan
(voimassa elokuusta 1815) oli liiton yhteisen

eduskunnan (Tagsatzung) valta supistettu; yksi-

tyisten kanttonien valtiosäännöt oli 1814 muu-
tettu taantumukselliseen suuntaan, pääkau-
pungeille myönnetty liiallinen vaikutusvalta ja

virastot tehty harvainvaltaisiksi. Vapaamielinen
uudistuspuolue tarkoitti sentähden sekä yhteisen
liittomahdin vahvistamista että yksityisten kant-
tonien hallitusmuodon muuttamista kansanval-
taiseksi. Tämä puolue voimistui, ja heinäkuun
vallankumouksen vaikutuksesta muutti 12 kant-

tonia valtiosääntönsä eduskunnallis-kansanvaltai-

aeen suuntaan 1830 ja 1831. Kun yhteinen edus-

kunta ei kyennyt hillitsemään yhä jatkuvia rii-

toja, muodosti 7 vapaamielistä kanttonia (Zurich,

Bern y. m.) liiton keskenään; sen vastapainoksi
taas 5 kanttonia perusti taantumuksellisen yksi-

tyisliiton. Kirkollinen kysymys kiihotti myös
eripuraisuutta: jyrkkä katolinen puolue (ultra-

montaauilaiset) pääsivät monessa paikoin voi-

tolle. Vihdoin 7 ultramontaanista kanttonia
Schwutz, Uri. I ntcrualden, Luzern. Zug, Frei-
burg ja VVallis tekivät jouluk. 1845 vakinaisen
erikoisliiton (Sonderbund), joka myös luottaen
useiden suurvaltain kannatukseen alkoi sotilaal-

lisesti varustautua. Sittenkuin yhteinen elin-

kunta monta kertaa oli turhaan yrittänyt neu-
votella „Sonderbund"in kanssa, syttyi 1847 sisäl-

linen sota. jossa erikoisliitto pian pakotettiin
alistumaan ja hajoitettiin. Voitettujen kantto-
nien hallitukset ja osaksi myös valtiosäännöt
muutettiin. Sodan päätös joudutti myös yhteis-
liiton valtiosäännön uudistamista. Itävalta.
Preussi, Ranska ja Venäjä tosin julistivat 1848,
etteivät he aikoneet sallia S:n 1815 hyväksytyn
valtiosäännön muutosta, mutta sam. v. puhjen-
23. IX. Painettu - 17.

nut helmikuun vallankumous teki kaiken .sekaan-

tumisen suurvaltain puolelta mahdottoma
Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltojen malliin muo-
dostettiin nyt uusi S:n valtiosääntö, joka vielä

kin on pääpiirteissään voimassa. Siten S. muut
tui valtioliitosta kiinteämmin yhdistetyksi liitto-

valtioksi. Liittohallitus sai m. m. yksinomaisen
oikeuden päättää sodasta ja rauhasta, tulli-, posti

ja raha-asioista; sen oli ylläpidettävä uskon

-

sekä paino- ja kokoontumisvapautta „Tagsat-
zung"-eduskunnan sijaan tuli liittokokous, joka

jakaantui kahteen osastoon: toisessa oli eri kant
tönit edustettuina (Ständerat), toisessa S:n kansa
(Nationalrat). Korkeimmaksi hallintovirastoksi

tuli liittoneuvosto (Bundesrat), jossa oli 7 jäsentä :

sen puheenjohtajaa nimitettiin liitonpresiden-

tiksi (Bundespräsident). Bern tuli liittohalli-

tuksen paikaksi. Uusi valtiosääntö vahvistettiin

yleisellä kansanäänestyksellä ja astui voimaan 12

p. syysk. 1848.

Uusin aika.
Seur. aikana vallitsi S:ssa rauha ja järjestys,

ja paljon ajanmukaisia uudistuksia suoritettiin,

m. m. järjestettiin sota-, posti-, sähkölennätin-

ja tullilaitos, poistettiin tullit eri kanttonien
väliltä ja parannettiin kulkuneuvoja. Rautateiden
rakentaminen jätettiin yksityisten huoleksi.

Myöskin suhde ulkovaltoihin säilyi rauhallisena.

Ainoastaan Neuehätelista syttyi riita Preussin

kanssa: tässä kanttonissa, jossa Preussin kunin-

kaan valta 1848 oli lopetettu, yritti eräs puolue
kapinaa hänen hyväkseen, mutta kukistettiin

1856. Uhkaavan sodan Preussin ja S:n välillä

sai Napoleon III neuvotteluilla ehkäistyksi;

Preussin kuningas luopui Neuchätelia vaati-

masta. V. 1869 päätettiin rakentaa S :t Gott-

hardin tunneli, jonka teettämistä Italia ja Saksa
avustivat. — Kun 1871 tappiolle joutunut Rans-
kan itäarmeia meni Sveitsin rajan yli, riisut-

tiin se aseettomaksi ja sijoitettiin rauhantekoon
saakka S: iin. — Zurichin 1869 antaman esimer-

kin mukaan melkein kaikki kanttonit seur. vuo-

sina muuttivat valtiosääntönsä kansanvaltaiseen

suuntaan säätämällä referendumin (yleisen kan-
sanäänestyksen) laki- ja tärkeissä rahakysymyk-
sissä sekä initsiatiivin (määrätyn kansalaisluvun
oikeuden tehdä lakiehdotuksia). V. 1874 tehtiin

muutos S:n valtiosääntöön vielä vahvistamalla

keskusvaltaa, joka muutos vahvistettiin yleisellä

kansanäänestyksellä. Yhteisliitto sai lainsää-

däntöoikeuden erinäisissä siviiliasioissa; hiippa-

kuntien perustaminen tehtiin siitä riippuvaksi, ja

uusien luostarien perustaminen kiellettiin; sota-

asiain järjestäminen jäi osaksi yksityisille kant-

toneille. Mainitut kirkolliset säännökset johtui-

vat n. s. kulttuuritaistelusta (ks. t.), jota S:ssä-

kiu käytiin. Paavinistuin tahtoi m. m. perustaa

piispanistuimen tienoveen, josta syntyi ankara
riita, mutta kun S:n hallintovirastot pysyivät

lujina, myöntyi paavi, ja 1*7S katolinen papisto

alistui voimassaoleviin kirkollisiin lakeihin. —
Lainlaatimista uuden valtiosäännön perustuk-

sella tällävälin jatkettiin. 1874 perustettiin pysj

vainen liitto-oikeus Lausanneen, sotalaitos jär-

jestettiin uudelle kannalle, pakollinen siviiliavio

liitto säädettiin (1875), samoin työväensuojelus

lakeja (1877), kauppa- ja vekselioikeus y. m.
I.iittovaltiosääntöä vielä monesti tarkistettiin

yksityiskohdissaan: m. m. yhteisliitto sai alko-
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holimonopolin 1885; tulot siitfl olivat kuitenkin
jaettavat yksityisten kanttonien kesken. V. 1891

yhteisliitto sai yksinoikeuden aetelinantoon,

V. 1898 se sai oikeuden Inna st a a itselleen S: n rautu

tiet, (jonka se tel i «ur. vuosina) ja .-.am. v. koko
siviili ekfi rikosoikeutta koskevan lainsäädäntö-

oikeuden. V. 1905 perustettiin yhteisliiton vai

vonnan alainen S:n kansallispankki Berniin ja

Ziirichiin, joka sai setelinanto-monopolin. Yhteis-

liiton oikeus säätää elinkeinolakeja laajennettiin
iuos. - Saksalaisten osialistien asettuminen
S:n alueelle ja heidän valvontansa iellä Saksan
puolelta aikaansai riilaisimksia Saksan kon a,

jotka kuitenkin .sovittiin. Itävallan keisarinnan

Elisabetin murhan johdosta Genevessä 1898 S:n
hallitus ryhtyi ankarampiin toimenpiteisiin anar-

kistien kiillotusta vastaan (esim. laki v:l(a 1906).

— S:n liittoneuvostolle on uskottu useiden kan-

sainvälisten laitosien johto ja valvonta, esim.

Genöven sopimuksen (1864), maailmanpostiyhdis-
tyksen (1878), kansainvälisen sähkölennätinyhdis-
tyksen (1875). V. 1905 pidettiin S:n aloitteesta

Bernissä konferenssi kansainvälisen työväensuo-
jeluksen järjestämistä varten. V. 1907 S. yhtyi

Haagin maasodankäyntiä koskevaan sopimukseen.
— Suurenmoinen Simplon-tunnelin rakentamis-
työ valmistui 190G. Seur. vuonna hyväksyttiin
yleisellä kansanäänestyksellä uusi sotilaslaki,

joka suuresti lisäsi S:n taistelukykyä, sekä uusi,

koko S:lle yhteinen siviililakikirja, joka astui

voimaan 1912. — V. 1914 syttyneessä suurvaltain
sodassa S. tarkasti vartioi puolueettomuuttaan.

[Däudliker, ..Geschichte der Sclnveiz"; Die-

rauer, „Geschichte der schvveizerisehen Eidgenos-
sensehait"; van Muyden, ..Histoire de la nation
suisse" ; Hurbin, ,,Handbuch der Selnveizer-

geschichte"; Heierli, „Urgeschichte der Sclnveiz"-,

(Eohsli, ..Die Anfänge der schweizerischen Eidge-

nossenschaft"; Kohler. „Les Suisses dans les guer-

res d'ltalie 1506-1512"; Escber, .,Die Glaubens-
parteien in der Eidaenosseusehaft 1~>27 bisl531";
Striekler, „lMe helvetisehe Revolution"; (Echsli.

„Geseliichte der Sclnveiz im 19 Jahrhuudert".]

G. R.

Sveitsiläiskaartit (sveitsiläisrykmentit) , vie-

raiden valtioiden palveluksessa olevat värvätyt
sveitsiläisjoukot. Sveitsin vapaussotien jälkeen
ruvettiin sveitsiläisiä halusta käyttämään palkka-

sotureina vieraissa maissa. Ulkomaiset hallitsi-

jat tekivät sveitsiläisjoukkojen värväämisestä ja

järjestämisestä erityisiä sopimuksia kanttonien
kanssa; näitä joukkoja, joilla tavallisesti oli

omat upseerinsa ja oikeudenkäyttönsä, tavattiin

varsinkin Ranskassa, mutta myöskin Hollannissa,

Espanjassa, Napoli'ssa, Kirkkovaltiossa, Piemoii-

tissa-, myöhemmin oli itsevaltiailla ruhtinailla eri-

tyinen sveitsiläiskaartinsa. V:sta 1848 on sotilas-

sopimusten tekeminen Sveitsissä kielletty. Vielä

nytkin on paavilla sveitsiläiskaartinsa (nunniin

svizzera), johon kuuluu 10 upseeria ja 110 sota-

miestä. J. F.

Sveitsin juusto, Emmenthalin juusto, ks.

Juusto.
Sveitsin kirjallisuus. Mitään varsinaista kan-

salliskirjallisuutta ei Sveitsillä ole. Se riippuu

maan asukkaiden erikielisyydestä ja aikaisem-

min vallinneesta poliittisesta hajanaisuudesta sekä

valaliittoon kuuluvien osien erilaisuudesta, joten

yhteinen henkinen elämä kansallisella pohjalla

on päässyt vasta myöhään kehittymään. Se.
m i . nimitetään S. k:k.-i. jakaantuu kielien mu
kaan 4 ryhmään joista tärkein on saksan- ja

ranskankielinen tuotanto, venaten vähäpätöinen
ii M a li.m ja retoromaanin kielillä nlvnvl

kirjallisuus.

II uomat lavin asema on saksankieli
sellä kirjallisuudella, mikä on luon

nollista kun muistaa, että Sveitsin valaliittoon

kuului aina v:een 1798 saakka melkein yksin
omaan saksankielisiä alueita. Tämänkielinen kir-

jallisuus Sveitsissä onkin muita paljoa kali-alli

seuipi, jos niin saa sanoa. Koska se kuitenkin

luetaan välittömästi kuuluvaksi Saksan kirjalli-

suuteen iks. t.) ja on sellaisena jo tullut pää
asiassa käsitellyksi, on tässä vain luotava I

silmäys sen tärkeimpiin ilmiöihin. — Jo varhain
keskiajalla viljeltiin saks. runoutta Sveitsissä,

monet minne-laula jista kun olivat sveitsiläisiä.

Silloin jo oli Zurich kirjallisen elämiin keskus.

ja siellä eli ja runoili mestari Johann H a d-

1 a u b (13 :nuen vuosis. lopulla ja 14:nnenalu a)

huomattavin Sveitsin minne-lyyrikoista. Näiltä

ajoilta on myöskin säilynyt joukko hist. lauluja,

joissa ylistetään sveitsiläisten muinaisia uro-

töitä. Mainittavimpia näistä oli luzernilaisen

Hans Halbsuterin sepittämä runo Sempaehin tais

telusta (1386). 14:unen vuosis. alku- ja keski-

vaiheilla elänyt berniläinen saarnaajamunkki
Ulrich Boner sepitti juttu- ja pilakokoel-

nian nimeltä ..Edelstein". Sangen huomattavia
kirjallisia tuotteita ovat vanhat hist. kronikat,

joihin sisältyy vanhoja tarinoita ja legendoja

(esim. loppupuolelta 15:ttä vuosis. Teli-taru, jota

myös käsiteltiin kansanlauluissa). Kuuluisin
kronikoitsija oli Tschudi, joka eli 1500-luvulla,

käyttäen kuitenkin teoksissaan melkein yksistään

latinaa. Humanismin aikakaudella Sveitsissäkin

ilmenee vilkasta kirjallista elämää, vaikkakin
i tupäässä latinan kielellä. Poikkeuksia oli kui-

tenkin, esim. Nikolaus Manuel (ks. t.l.

joka satirisissa runoelmissaan ja pilanäytelmis-

ään ruoski varsinkin paavilaisuutta. 16:nnells

ja 17:nnellä vuosis. ei Sveitsin saksankielisen

kirjallisuuden alalla ole mitään mainitsemisen

arvoista, mutta 18:nnella vuosis. henkinen elämä
i suuresti vilkastuu ja varsinaisen kirjalli-

suudenkin alalla esiintyy muutamia huomatta-
via nimiä. Basel, Bern ja eritoten Zurich seiso-

vat henkisten rientojen etunenässä. Albrecht
v. Hai le r (ks. t.) runoilee tunnetun ylistys-

laulunsa Alpeista, B o d m e r ja Breitingei
(ks. n.) vaikuttavat uudistavasti koko saks.

kirjallisuuteen, Salomon Gessner (ks. t.\

sepittää paimenrunojaan, Lavat er (ks. t.) ja

Pestalozzi (ks. t.) tekevät itsensä tunne-

tuiksi kirjallisessa elämässä, ja Heinrich
Z se h ok ke (ks. t.) esiintyy monipuolisena kir-

jailijana. Mainitsemista ansaitsee myöskin ru-

noilija A. E. Fröhlich (1796-1865), tunnettu

varsinkin kertovista runoelmistaan „Ulrich

Zuingli" ja ,,Ulrich v. Hutten" sekä eläinsaduis-

taan. Häntä huomattavampi on kansanelämän
kuvaaja Jeremias Gotthelf (oik. Albrecht
Bitzius, ks. t.). Tunnetuin ja ehkä kaikkein
edustavin Sveitsin kirjailijoista on kuitenkin

runoilija ja romaaniukirjoittaja Gottfried
Keller iks. t.). Hänen rinnallaan on mainit-

tava toinen huomattava runoilija, Konrad
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Ferdinand Meyer iks. t i. juku ej kuiten-

kaan ole yhtä puhtaasti sveitsiläinen kuin Kel-

ler. Muista aikaisemmista ja myöhemmistä kir-

oista mainittakoon vielä \vinterthurilainen

U 1 r i e li Hegner (1759-1840), jonka romaa-

nit ovat täynnä voimakasta paikallisväriä, zii-

richiläinen J. M. Usteri (1763-1828), joku iu-

noili kotiseutunsa murteella, sekä sumasta kau-

pungista kotoisin olevat H e i n r i c h L eu t-

hoM (1827-1879), August Corrodi (1828

1885) ja Leonhard W i d m e r (1808-1868),

joka viimeksimainittu on sepittänyt muutamia
tunnettuja ja suosittuja sveitsiläislauluja. Etu-

päässä lyyrikoita ovat myöskin berniläinen

J. K. W*yss (1781-18:50), iuzernihiinen .1. G.

Krauer ja berniläinen G. J. K u h n (1775-18451,

joka paikkakuntansa murteella lauloi Alpeista,

niiden asukkaista ja elämästä. Naiskirjailijoista

ansaitsee mainitsemista Johanna Spyri
(1829-91), jonka nuorisokertomukset ovat ylei-

sesti suosittuja. Nykypäivien Sveitsin saksan

kielisten kirjailijain luku on sangen huomat-
tava ja kaikkia eri aloja viljellään ahkerasti.

Tässä mainittakoon muutamia: J. V. W i d-

ni a n n (s. 1842), joka on sepittänyt suuren jou-

kon näytelmiä, romaaneja, novelleja ja runoelmia.

osoittautuen niissä voimakkaaksi luonteenkuvaa-
jaksi, mielikuvitusrikkaaksi runoilijaksi ja tai-

tavaksi kielenkäyttäjäksi. Huomattava kirjalli-

snushistorioitsija Adolf Frey (s. 1855) on
esiintynyt myöskin runoilijana: hänen isänsä

Jacob' Frey (1824-1873) on jättänyt jäl-

keensä muutamia novelleja, jotka kuuluvat S. k:n
parhaimpiin saavutuksiin. Ernst Zahn
(s. 1S67) on voimakas ja myöhemmissä teoksis-

saan harvinaisen k> psynyl kertoja. Herman
se (s. 1877) on julkaissut miellyttäviä

runoja ja novelleja. Muita vähemmin huomatulta
kina iii joita ovat M. Lienert, Arnold Ott. Pari

teler, Fritz Marti, W. Siegfried, J. C. Herr,
1

- Strasser y. m.
Sveitsin ranskankielinen kirjal-

lisuus on paljoa nuorempi, merkitykseltään
vähemmän huomiota, ansaitseva ja vähemmän
„sveitsiläis-kansallinen" kuin maan saks. kirjal-

lisuus, lainen uskonpuhdistusta ei sen alalta ole

juuri muuta mainittavaa kuin ritari Otto Gran-
sonilaisen ik. 1397) runot, jotka Chaucer tunsi,

muutamia kronikoita ja miraakkelinäytelmiä.
Va-ta uskonpuhdistus herätti henkiin vilkkaam-
man kirjallisen toiminnan

;
Geneve tuli henkisen

elämän ja uskonnollisen liikkeen keskustaksi
Calvinin a -ei tn,.-, a sinne asumaan. Aika ei kui-
tenkaan ollut otollinen runoudelle, sillä uskon-
nolliset kysymykset ja niistä johtuva kirjallisuus

olivat etualalla. Mainita saattaisi vain pappia-
nne- Blaise H o r y'n ik. ISOäj runot sekä ne
sepustukset, jotka aiheutti Geneven vapautumi-
nen Savoyen herttuan vallasta (n. k. „Escalade",
v. 1602). Näiden joukossa oli esim. Samuel
Ch a pp u z e a u'n (1625-1701) draama ..Geneve
delivree" (1662). 18:nnella vuosis. ransk. Sveit-
sissä vallitsee jälleen vireä henkinen elämä, jonka
herättivät etusijassa ransk. pakolaiset, jotka
N"antes'in pdiktin kumoamisen jälkeen (1685) oli-

vat jättäneet isänmaansa ja muuttaneet Sveit-
siin. Geneve oli tällöinkin etualalla, ja 18:nnen
vnosis. jälkipuoliskolla Rousseau ja välillisesti
myös Voltaire tekivät sen kuuluisaksi. Kirjalli-

sista ilmiöistä mainittakoon madame de M o n i o

1 i e u'n (1751-1832) romaanit, jotka saavuttivat

suurta menestystä, sekä pappi Philippe B r i-

delin (1757-1845) „Po6sies helvetiennes" (1782).

Neuchätelissa olivat madame de Charriöre
(1740-1805) ja David Chaillet (k. 1823) koon-

neet ympärilleen kirjallisen piilin, johon m. m.

Benjamin Constant (ks. t.) jonkun aikaa kuului.

Edellisen teoksista on mainittava pari romaania,

jotka aikoinaan olivat suuressa maineessa („Le

mari sentimental", 1783: „Lettres de Mistress

flenley". 1784). Hanskan vallankumous loi myös-

kin Sveitsiin joukon kirjallisella alalla huoma-
tulta henkilöitä, jotka vaikuttivat virkistävästi

henkiseen elämään. Mutta varsinainen omaperäi-

nen ranskankielinen kirjallisuus syntyi Sveitsissä

vasta v : n 1S14 jälkeen, jolloin maa irroitettiin

Hanskasta ja ranskankieliset, maakunnat liittyi-

vät yhteiseen Sveitsin valaliittoon. Varsinkin

Genevestä tuli vilkkaiden kirjallisten harrastus

ten keskus. Sieltä oli kotoisin Rodolphe T ö p f f e r

(1799-1846), joka on julkaissut kokoelman ker-

toelmia nimellä ,,Nouvelles genevoises" sekä

kuvauksia matkoistaan Sveitsin vuoristoissa.

Siellä muodostui myöskin ryhmä nuoria runoili-

joita (n. k. ..Caveau genevois"), jotka viljelivät

varsinkin valtiollista runoutta. Näistä mainitta

koon J.-F. Chaponniöre (1769-1856; pääteos

,.Le barbier optimiste") ja Jean-Ame" Gaudy-
Lefort (1773-1850; tunnetuin teos ..Fable.-, et

contes"). Samaan piiriin oli kuulunut myöskin

Jean Antoine P e t i t-S e n n (1792-1870). terävä

satirikko ja humoristi. Muista vanhemmista kir-

jailijoista mainittakoon vielä lausannelainen

Jean Jacques Porchat (1800-1864). tunnettu

etupäässä eläinsaduistaan ja oivallisista kään-

nöksistään; isänmaallinen runoilija Juste Oli-
vier (1807-1876); neuchätelilainen maalari Au-

giiste Bach el in (1830-90), joka on kirjoitin

nut muutamia onnistuneita romaaneja kansan-

elämästä. Samasta kaupungista oli kotoisin nuo-

rena kuollut Alice de Chambrier (1861-82),

jonka jälkeenjääneet runot herättivät harvinaista

huomiota. Nykypäivien huomatuimmista kirjaili-

joista ansaitsevat mainitsemista Philippe Godet
(s. 1850), etevä runoilija ja kirjallisuushistorioit-

sija; Edouard Rod (s. 1857) on tullut tunnetuksi

romaaninkirjoittajana, AdolpheR i b au x (s. 1 864

1

on onnistunut kertoja ja lyyrikko. Historial-

lisia romaaneja on kirjoittanut Charles du li o i s-

Helly ja Neuehätelin porvariston piireistä

valitsee aiheensa Oscar Huguenin. Naiskir-

jailijoista ansaitsevat mainitsemista Adele Hu-
guenin (s. 1856, salanimi T. Co mb e), joka

liikkuu sosiaalisen romaanin alalla, ja Isabelle

K ai se r (s. 1866), joka on sepittänyt muutamia
ansiokkaita runokokoelmia ja vaikuttavia roinaa

neja. Hän on esiintynyt kirjailijana myö
saksan kielellä.

Sveitsin italiankielinen kirjal-
lisuus on vähäpätöinen ja vailla omaperäistä

sveits. sävyä. Lyyrillisistä runoilijoista mainitta-

koon Pietro Peri (1794-1869) ja J. B. Buzzi

(1825-98) sekä nuoremmat F. Cliiesa ja M. A.

Nessi; dramatikko oli Carlo Coccari (1829-91).

Retoromaanin kielen eri murteilla on

syntynyt pieni kirjallisuus, joka kuitenkin yhtei-

sen kirjakielen puutteessa toistaiseksi on vain

heikosti päässyt kehittymään. Romontsch-mur-
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teellä (ka, K etoi o m aanin kieli, palstat

1728-29) oval huomattavimmat uudemmat kirjai

Eijat : rheodor v. Castelberg (1748-1830), oi

on esiintynyt runoilijana ja kääntäjänä,
kas lyyrikko Anton lluonder, romaaninkh -

joittaja Alexander Balletta (1842-87) ja tuot-

telias kotiseutunsa kuvaaja J.
<

'. M uoi h (1844-

1906), Engadinin (ladinin) murteella ovat kir-

joittaneet runoilija Conradin v. Flugi (1787-

1874) ja monipuolinen J. P. C ad & r as (1830-91 1.

j
< >t a liidetään litiomatt ii viinpn n:t uudeiniui la retu

romaanisista kirjailijoista. [K. Weber, ,.1'ie poe-

tische Nationalliteratur der deutschen Sehweiz"
(3 nid., 1866-67); Bächtold, „Geschiehte der

deutschen Literatur in der Schweiz" (1887);

Bartsch, „Die Schweizer Minnesänger" (1887);
Tobler, „Schweizerische Volkslieder" (2 nid.,

1882-84); 11. E. Jenny, „Die Alpendichtung der

deutschen Sehweiz" (1905); Godet, „Histoire
litteraire de la Suisse fran<;aise" (2:uen pain.,

1895) ; Rossel, „Eistoire littiSraire de la Suisse
romaiide" (1889-91; 2 :nen kuvitettu pain. 1903);

Semmig, „Kultur- uud Literaturgeschichte der
liranzösischen Schweiz" (1882); „La Suisse au
XIX:me siecle" (1889-1900); Rausch, „Geschichte
der Literatur des rhäto- roina nisehen Volkes"

(1870).] E. W-a.
Svekofennialainen jakso, alkuvuoreen kuu-

luva muodostumajakso. joka ulottuu poikki Etelä-

Suomen ja Keski-Ruotsin likimain idästä länteen,

mikä suunta myös on alueen liuskevuorilajieu

vallitseva liuskeisuussuunta. Tähän kuuluu gra-

niittien lävistämiä gneissejä, amfiboliitteja ja
kalkkikiviä. Sekä Ruotsin että Suomen puolella

siinä esiintyy lukuisia rautamalmimuodostuksia,
meillä kuitenkin vain vähäpätöisiä. P. E.

Svekomaani (vrt. Svekomania), „ruotsi-

kiihkoinen", ruotsinmielinen.

Svekomania (lat. svecus = ruotsalainen, ja

kreik. mani'a = kiihko), „ruotsikiihko", ruotsin-

mielisyys.

Sven, Tanskan kuninkaita.
1. S. Tjugeskiigg s. o. Pörhöparta

(k. 1014), oli kuningas Harald Blätandin (ks. t.)

poika, mutta pohjoismaisten tärinäin mukaan
avioliiton ulkopuolella syntynyt ja eli huonossa
sovussa isänsä kanssa. Isän hallituksen lopulla

hän asettui ankarasta kohtelusta tyytymättömän
kansan etunenään ja nousi kapinaan (986).

Mutta silloin ilmestyi Ruotsin kuningas Eerik
Voitollinen ja valloitti koko Tanskan; S:n täy-

tyi paeta ja hän oleskeli muutamia vuosia vii-

kinkiretkillä Englannissa. Mutta Eerikin kuol-

tua (993) S. palasi ja sai jälleen valtakunnan,
ehkä naimisliitossaan Sigrid Storrädan (ks. t.)

kanssa. Otti osaa liittoon Olavi Trygvenpoikaa
vastaan. Vaikka kertomukset, toimeenpannusta
kristittyjen vainosta näyttävätkin olevan perät-

tömät, on kuitenkin uusi kuningas ilmeisesti

ollut kylmäkiskoinen kristinuskoa kohtaan.

V:sta 1003 alkaen hän uudestaan lähti viikinki-

ja valloitusretkille Englantiin ja valloitti vih-

doin 1013 suurimman osan maata, mutta seur. v:n
alussa odottamaton kuolema teki hänen yrityk-

sestänsä lopun. S. Pörhöparta on, päättäen niistä

vaillinaisista tiedoista, jotka meille hänestä

kertovat, ollut voimakas ja seikkailukas viikinki-

kuningas, joka ei ole paljoa rauhan toimista pii-

tannut. Hänen aikanansa sanotaan Tanskassa

säädetyn laki naisten perintöoikeudesta, joka oli

oleva puolet miehin osuudesta.

2. S. Estridinpoika (k. 1076) oli Knuut
Suuren sisaren Estridin ja urhean Ulf jaarlin
poika. Haiun isänsä oli Knuut äkkipikaisuudcss.i

surmauttanut ja S. E. oleskeli sittemmin kauan
aikaa maanpakolaisuudessa Ruotsissa. Maunu
Hyvä asetti hänet 1 042 ,,Tanskan jaarliksi" välit

lainatta vanhan Einar Tambarsk j< -Ivei in varoi-
tuksesta; ..liian mahtava jaarli, liian mahtava
jaarli!" .la pian S. E. nousikin kapinaan, vaikka
aluksi vähällä menestyksellä. Hänen hallitus

aikansa luitaan tavallisesti Maunun kuolemasta
1047, • vaikka hänen senkin jälkeen vielä täytyi

17 vuotta vaihtelevalla onnella taistella kruu-
nusta Norjan kuningasta Harald Härdrädea vas
taan. S. E:n aikana järjestettiin lopullisesti

Tanskan kirkkolaitos; hänen lempituumansa oli

saada erityinen arkkihiippakunta Tanskaa ja

Pohjoismaita varten, mutta se ei toteutunut hänen
eläessään. S. E. oli komea ja väkevä mies, suuri
urheilija; hän oli aikaansa nähden saanut hyvän
kasvatuksen, osasi latinaa ja on osaltaan Br
menin kanungille Adamille antanut, niitä tie-

toja Pohjoismaista, joita tämä kertoo tunnetussa
kirkkohistoriassaan. Englantiin tehtiin pari epä

onnistunutta sotaretkeä S. E:n aikana.
3. S. Grate (k. 1157), edellisen pojanpojan-

poika, Eerik Emunen poika, tuli 1147 Tanskan
saarien ja Skänen kuninkaaksi, samaan aikaan
kuin Knuut Maununpoika hallitsi Juutinmaalla.
Pian syttyi kuitenkin heidän välillään sota,

jossa S. G. aluksi oli voitolla; molemmat kään-
tyivät apua pyytäen Saksan keisarin Fredrik
Barbarossan puoleen. Kolmantena vallantavoit-

tajana esiintyi vielä Valdemar (ks. Valdemar,
Tanskan kuninkaita 1), Knuut Lavardin poika.

V. 1156 tehtiin sitten serkusten kesken muka
sopimus, jossa valtakunta jaettiin kolmeen osaan,

ja S. G. kutsui kanssakuninkaansa pitoihin

Roskildeen, missä Knuut kavalasti murhattiin,

mutta, Valdemar, jolle sama kohtalo oli valmis-

tettu, pahasti haavoittuneena pimeässä pelastui.

Uudessa sodassa S. G. menetti kruunun ja hengen
Graten kentällä Juutinmaalla (siitä S:n lisä-

nimi). K. O.

Sven (ruots.), asemies (ks. t.).

Sven Alfivanpoika (k. 10361. Norjan sijais-

hallitsija, Knuut Suuren ja engl. jaarlintyttären

Alfivan avioton poika, tehtiin 1030 Norjan
sijaishallitsijaksi saaden äitinsä holhoojakseen.

mutta ei onnistunut norjalaisten suosiota voitta-

maan. Nämä kutsuivat Olavi Pyhän pojan Maunu
Hyvän Novgorodista kuninkaaksensa ja S. A:n
täytyi paeta Tanskaan, jossa pian kuoli.

k. a.

Sven Haakoninpoika (k. 1016), norj. jaarli.

oli „suuren" Haakon jaarlin (ks. t.) poika, pakeni

isänsä surman jälkeen Ruotsiin, missä meni nai-

misiin Olavi Sylikuninkaan sisaren Holmfridiu
kanssa. Svoldrin taistelun jälkeen hän tuli hai

litusmieheksi Ruotsin saamaan Norjan osaan.

Kun Olavi Haraldinpoika saapui Norjaan, joutui

S. H. tappiolle Nasjan taistelussa keväällä 1016

ja pakeni uudestaan Ruotsiin, josta lähti viikinki-

retkelle Karjalaan, mutta kuoli jo sam. v;n

lopulla. K. O.

Svendborg, kaupunki Tanskassa, Kynin saa-

ren etelärannalla, S : n salmen pohjoispuolella
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vastapäätä Taasingin saarta; I2,tiii7 as. (1911

;

Kynin toinen kaupunki). — Sääunöttömästi raken-

nettu. St. Nikolaj- (1200-luvulta) ja Yor Frue-
kirkko. Useita lmomattavia uudempia rakennuk-
sia. Teollisuus (laivanrakennusta, olul teollisuutta,

valimoita) huomattava. Satama liyvä, suojainen.

Kauppa melkoinen. Kantatie Odenseen ja Ny-
borgiin; luiyrylautta Taasingille. — Per. keski-

ajalla: sai kaupuuginoikeudet Valdemar Sej riitä.

E. E. K.
Svendsen. Johan Severin (1840-1911),

norj. säveltäjä, opiskeli Leipzigin konservatorissa
1863-67 sekä Pariisissa 1868-69. Toimi orkes-

terinjohtajana Leipzigissä 1871-72 sekä Kristiaa-

oiassa 1872-77 ja 1880-83; siirtyi 1883 Kööpen-
haminaan hovikapellimestariksi. Sai 1874 Norjan
eduskunnalta säveltäjäeläkkeen. S. on huomatta-
vimpia skand. säveltäjiä. Hänen teoksissaan on
raikas kansallinen sävy ja loistelias soitinnus.

Muodoltaan ne ovat suuripiirteisiä ja kiinteitä.

Sävelsi 2 sinfoniaa, 4 norj. rapsodiaa y. m.
orkesteriteoksia. 2 jousikvartettia, viulukonser-
ton, sellokonserton y. m. Sovitti orkesterille

Bachin, Schubertin ja Schumanuin pianosävellyk-
siä sekä norj.. ruots. ja isi. kansanlauluja.
S:n oppilaana oli nuoruudessaan Robert Kajanus.

/. K.
Svenigorodka ks. Z v e n i g o r o d k a.

Svenni ks. Vanni.
Svenonius [-vii

1

-], Enevald (1617-88), juma-
luusoppinut, synt. 1617 Smälandin Annerstassa.
harjoitti opintoja Turussa ja Upsalassa, saavut-
taen viimemain. paikassa maisterinarvon 1647.

Tietojaan kartuttaakseen S. teki 1651-54 laajan
ulkomaanmatkan, viipyen enemmän aikaa puhdas-
oppisuuden tärkeimmässä opinahjossa, Witten-
bergin yliopistossa. Kotimaahan palattuaan S.

tuli 1654 kaunopuheisuuden professorik-i Turun
fliopistoon, siirtyi 1660 jumaluusopilliseen tiede-

kuntaan, kohoten sen ensimäiseksi professoriksi
1664. Suuren humanistisen ja jumaluusopillisen
oppinsa S. käytti puhtaan luterilaisen opin selvit-

tämiseksi ja puolustamiseksi kaikkia toisin ajatte-

levia, semminkin katolilaisia, reformeerattuja ja

luterilaisia synkretistejä vastaan. Siinä tarkoituk-
sessa hän julkaisi suuren joukon teoksia, m. m.
300 yliopistollista väitöskirjaa, ja saavutti niillä

itselleen että Turun koko jumaluusopilliselle
tiedekunnalle sellaisen maineen, että itse Witten-
bergin yliopisto saattoi pyytää sen lausuntoja
jumaluusopillisissa kysynn kyissä. Suurta huomiota
herätti hänen, synkretismiä suosivaa yliopiston
sijaiskansleria, piispa Terserusta vastaan 1663
tekemänsä hyökkäys, joka johti Terseruksen erot-
tamiseen piispan virasta. Samoin hän teki muis-
tutuksia Gezeliusten toimittamia saarnanluou-
noksia vastaan. Näin hän saavutti papistossa
suuren luottamuksen oikeaoppisuuden tukipyl-
väänä. Hänet valittiin 1664 Viipurin piispaksi,
mutta hän kieltäytyi ottamasta virkaa vastaan
voidakseen pysyä yliopistossa. V. 1687 hänet
nimitettiin Lundin piispaksi, mutta hän kuoli
»•nnenkuin ehti astua virkaan. S:n pääteos on
1662-64 väitöskirjoina julkaistu jumaluusopin
oppikirja ..Synopsis Theologife". Hänen kato-
lista kirkkoa vastaan tähtäämänsä laajan kirjan
..Babylon magna ruens. seu vox clamantis in
aquilone adversus Antichristum occidentalem"
paavi julisti pannaan. Muista S:n teoksista mai-

nittakoon väitöskirjasarja »Gymnasium capienda
rationis humanse" (1658-62), jossa S. m. in. Turun
yliopistossa ensimäisenä vertasi Suomen sanoja

heprean- ja kreikankielisiin, „Artifieium LVlila1

mysticum" (1671-73), ,,Tndex et Judex syncretis-

raorum Religionis" (1674-75) sekä „Apologetieus

dei, quod non sit causa mali" (1681). [H. Räbergh,

,,Teologins historia vid Abo universitetet" I

(1893).] A. J. P-ä.

Svenska akademien ks. Ruotsin akate-
m i a.

Svenska Argus ks. Dalin, O.

Svenska missionsförbundet [misu'ns-J, 1878

perustettu ruots. uskonnollinen yhdistys, jolla

v :sta 1881 on ohjelmassaan myös pakanalähetys.

Sen lähetysalat ovat Kongossa, Kiinassa ja Tur-

kestanissa.

Svensksund ks. Ruotsinsalmi.
Sverdrup. 1. Johan S. (1816-92), norj. val-

tiomies. V. 1844 S. asettui asianajajaksi Lar-

vikiin. ja valittiin sieltä 1851 suurkäräjille, missä

pian herätti huomiota puhetaidollaan ja vapaa-
mielisellä radikalismillaan. Hänen mukanaan tuli

Norjan eduskuntaan uusi, länsi-eurooppalaismal-

linen vapaamielinen virtaus, ja pian muodostui
hänen johdollaan vasemmistopuolue, joka ryhtyi

ajamaan tätä uutta aatesuuntaa. V. 1857 hän sai

johtajantoimen Norjan hypoteekkipankissa. S:n
asema suurkäräjissä kävi aikaa myöten yhä lu-

jemmaksi; 1862-69 hän oli odelskäräjäin, 1871-81

suurkäräjäin presidenttinä. Kaikki ajanjakson
1850-90 kansanvaltaiset uudistukset saatiin ai-

kaan hänen aloitteestaan tai ainakin hänen
myötävaikutuksellaan. Hän ajoi perille valtiol-

lisen äänioikeuden laajennuksen (1884), jury-

laitoksen (1887), sotalaitoksen uudistuksen

(1889). Ruotsin ja Norjan välisestä unionista

hänen mielipiteensä oli se, että tähän unio-

niin sisältyi ainoastaan hallitsijasuvun ja puo-

lustuksen yhteisyys. S:n suurin valtiollinen saa-

vutus oli kuitenkin parlamentarismin voimaan
saattaminen Norjan valtioelämässä. V. 1884 hän

sai tehtäväkseen muodostaa Norjan ensimäisen

vasemmistohallituksen, mutta se tapa, millä hän
ryhtyi toteuttamaan parlamenttaarista hallitus-

tapaa herätti pian tyytymättömyyttä hänen
omassa puolueessaan, joka hajaantui „puhtaa-

seen vasemmistoon" ja »maltilliseen vasemmis-
toon", joista vain viimemainittu kannatti S: ia.

Kun hänen kannattajansa v:n 1888 vaaleissa

olivat joutuneet tappiolle, luopui hän seur. v.

hallituksesta; julkaisi 1890 kirjoituksen ,,Fra

venstrema>nd til venstremsnd", josta tuli hänen
valtiollinen testamenttinsa. [J. S. „Taler holdte

i Btortinget 1851-81"; Dahl, „J. S. Et stortings-

hillede"; Sars, „Samlede verker" (3:s nide) y. m.]

2. Jacob Lio Rosted S. (1845-90). pappi

ja politikko, edellisen veljenpoika. S. oli 1871-78

Sogndalin kansanopiston johtajana, sittemmin

kirkkoherrana m. m. Bergenissä; valittiin 1S77

suurkäräjiin, missä v:sta 1880 oli maltillis-

kirkollisen vasemmistoryhmän johtajana; 1884-89

jäsenenä S:n ministeristössä, v:sta 1885 kirkollis

asiain ministerinä, 1895-98 samassa toimessa

Hagerupin sekaministeristössä; nimitettiin 1898

Bergenin piispaksi.

Sverdrup, Otto Neumann (s. 1855), norj.

pohjoisnapaseutujen tutkija, seurasi Fridtjof

Nansenia tämän retkellä 1SS8 Grönlannin poikki
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0. N. Sverdrup.

ja li ajauduttaessa 1893-96 Pohjoi Jäämeren
ludki „Fram"in kapteenina sekä retkikunnan joh

tajana Nansenin lähdettyä

laivasta Buksimatkalle.
I UlliSin marrask. 189.">

i
i a m" saavutl i poh joisin)

man kohdan, 85°65 l
/s'

pohj, lev., minne mikään
laiva on |>ääss_\t. \ v. 1898

1902 S. johti (oista norj.

naparetkikuntaa, joka

„Fram"illa koetti tunkeu-

tua Grönlannin luoteis-

rannikolle, mutta epäsuo-

t uisain jääsuhteiden takia

oli pakotettu suuntaa-

maan tutkimuksensa Jo-

nesin-salmen ja Elles me
ren-maan länsipuolella

oleviin, kokonaan tun-

temattomiin seutuihin. Siellä löydettiin ja tut-

kittiin m. m. kolme suurta saarta, joille annet-

tiin niiniksi Axel Heibergin, Ellei Ringnesin

ja Anmnil Ringnesin maa. Retkikunnan vaiheita

ja tutkimuksia S. kuvaa matkakertomuksesi
..Nyt land" (1903; suom. „Uusia maita", 1904).

Sittemmin S. toimi plantaasinomistajana

Kuhalla, valaanpyytäjänä Alaskan vesillä y. m.
seka lähti 1914 „Eclipse"llä Venäjän hallituksen

toimesta etsimään jossakin Siperian pohjoispuo-

lella kadoksiin joutuneita ven. Brusilovin ja

Rusanovin naparetkikuntia. S:n retkikunta oli

varustettu kahdeksi v:ksi. E. E. K.
Sverige [svärje] ks. R u o t s i.

Sverker, Ruotsin kuninkaita.

1. S. I 1. vanhempi (k. 1155) oli vanhaa,

mahtavaa ylimyssukua Itä-Göötanmaalta (..Njalin

tarinassa" mainitaan jo n. 1000 Ruotsissa eräs

nähtävästi samaa sukua oleva Kaarle Sverkerin-

poika, joka tekee viikinkiretken Suomeen) ja

valittiin n. HoO kuninkaaksi, tullen vähitellen

tunnustetuksi suurimmassa osassa Ruotsia. Hänen
aikanansa vakiintuu katolinen oppi Ruotsissa;

piispanistuimia oli nyt (paitsi Skarassa) aina-

kin Linköpingissä ja Upsalassa, ehkä muuallakin,

ia 1152 piti paavin lähettiläs Nicolaus Albalainen
Linköpingin tunnetun kirkolliskokouksen. Luos-
tareita perustettiin. S. oli naimisissa tansk.

kuninkaanpojan Maunu Niilonpojan lesken
Kikissan kanssa ja isäpuoleltaan S: Itä tämän
poika Knuut Maununpoika hakee apua sodissaan
kilpailijaansa Sven Gratea vastaan. Sven tämän
johdosta tekee sotaretken Smälandiin. S;n sur-

masi hänen tallirenkinsä jouluaamuna kirkko-

matkalla, luultavasti 1155 (t. 1156). Näitä levot-

tomia oloja käytti nähtävästi hyväkseen Eerik IX
Jedvardinpoika tullakseen tunnustetuksi kunin-
kaaksi Sveanmaalla.

2. S. II 1. nuorempi (k. 1210), edellisen

pojanpoika, Kaarle Sverkerinpojan poika, pelas-

tui lapsena isänsä tullessa surmatuksi 1167 äitinsä

Kristiinan kanssa Tanskaan ja tunnustettiin

Knuut Eerikinpojan kuoltua 1195 Ruotsin kunin-

kaaksi. Kirkon kannatusta S. koetti voittaa

myöntämällä kirjeellä 1200 kirkon miehille oman
tuomio-oikeuden ja vapauden maallisista veroista.

V. 1208 kuitenkin kuningas Knuutin poika Eerik
nousi kapinaan ja voitti täydellisesti Lenan tais

lelussa S:n, jonka täytyi uudestaan paeta suku-

i luo Tanskaan. V. I2iu s. tanskalaisten

avulla yritti voittaa kruununsa takaisin, mutta

joutui nytkin tappiolle Ge tilrenin taistelussa.

jossa itse kaatui. Hauen poi I. aa n.-a .Inhana Sver-

poikaan sammui Sverkerin kuningassuku
1222. A. (,'.

Sverre Sigurdinpoika (1151-1202), Norjan
kuningas, kasvatettiin Fär saarilla ja vihittiin

papil i. multa saapui 1170 Norjaan, väittäen ole-

kuningas Sigurd Minniin poika. S. asettui

tl. s. hirkeh inien johtajaksi ja tunnustettiin 1177

Nfidarosin käräjillä kuninkaaksi. Kuitenkin kului

vielä kaksi vuotta alinomaisissa vaaroissa ja vai-

voissa, kunnes hän 1179 voitti nuoren kuninkaan
Maunu Erlinginpojan joukot lähellä Nidarosia,

ja sota loppui vasta Maunun kaaduttua 1184.

Nyt vasta oli S:n kuninkuus lujalla pohjalla.

mutta sisällisiä riitoja yhä kesti varsinkin mah-
tavaa kirkollista puoluetta, bagleja, vastaan, joi-

den johtajana oli Oslon viekas piispa Nieolaus.

S. julistettiin kirkon pannaan, ja koko maa
interdiktiin. mutta, siitä huolimatta kuningas
väsymättä jatkoi taistelua kuolemaansa asti

kukistaaksensa kirkon ylivallan ja vahvistaak-

sensa kuningasvaltaa, mikä myös hänelle onnis-

tui. Epäillä sopii, oliko S., niinkuin väitti,

kuninkaanpoika, mutta elämäntyöllään hän osoitti

ansaitsevansa kuninkaanistuimen. K. O.

Svvertschkoff [svertskof], W 1 a d i m i r

(1821-88), ven.-suom. taiteilija, syntynyt Lovii-

sassa, Suomessa palvelleen ven. kenraaliluutnan-

tin poika; oli alkuaan sotilasuralla, jolta erosi

1842. Alkuopetuksensa taiteen alalla S. sai Th.

Legleriltä Turussa ja P. A. Kruskopfilta Hel-

singissä, jatkoi sitten opintojaan Pietarin taide-

akatemiassa ja 1844-46 Italiassa, varsinkin Roo-

massa historiamaalari v. Mollerin johdolla, sekä

1847-4S Munehenissä, jossa hän Nikolai I:n täh-

den suorittamallaan kaksintaistelulla saavutti

kasarin suosion. Keisaria varten S. maalasi v:n

1854 sotatapauksia Suomesta sekä eräiden

maamme puolustuksessa kunnostautuneiden hen-

kilöiden muotokuvia (Helsingin keis. palatsissa).

Pietarissa S. 1855 julkaisi venäjän- ja ruotsin-

kielisen kivipainosalbumin .Luonnoksia sodasta

Suomessa 1854" ja sai sam. v. Pietarin taideaka-

temian suuren kultamitalin ynnä sen mukana
annetun 6-vuotisen matkastipendiu : jolla hän

1856-62 harjoitti opintoja Munehenissä sota-

kuvaaja P. v. Hessin ja sittemmin Pariisissa

Th. Couturen johdolla. S. teki 1860-luvun alussa

vanhojen mestarien tauluista jäljennöksiä (Alek-

santeri II lahjoitti 1866 niitä 7 Suomen taide-

yhdistykselle; niistä on myös lukuisa kokoelma

Turun taidemuseossa). Saatuaan Munehenissä vai-

kutusta Ludvik I:n ajoilta kukoistukseen kohon-

neista lasimaalauksesta S. perusti 1867 Sehleis3-

heimiin kuuluisaksi tulleen lasimaalausate-

lieerin, jossa työt suoritettiin sekä hänen omien

että muiden taiteilijain kartonkien mukaan ja

jossa valmistettiin tilauksia Pietarin, Moskovan,

Berliinin, Lontoon y. m. kaupunkien yksityisiin

ja julkisiin rakennuksiin. Näistä koristeellisen

loistavista teoksista, jotka ilmaisevat Munehe-

nissä vallinnutta värikästä renesanssityyliä, anta-

vat hyvän näytteen S:n Turun tuomiokirkkoon

lahjoittamat värilliset ikkunat (..Kaarina Mau-

nuntytär luopuu kruunustaan", sijoitettu Kan-

kaisten kuoriin 1870-71. sekä ..Kustaa II Aadolf
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Evert Hornin paarien ääressä" ja »Ristiinnau-

littu Vapahtaja", sijoitetut Tavastia kuoriin

1876). S. muutti 1873 Firenzeen, jossa hän asui

kuolemaansa saakka, harrastaen etenkin taide-

teollisuutta ja ruveten jälleen vanhoilla päivil-

lään harjoittamaan taulumaalausta (enimmäkseen
kukka-, hedelmä- ja stillehen-aiheita). Helsin-

gin yleisessä näyttelyssä 1 ST 6 hän sai hopea-

mitalin lasimaalauksistaan; Miinchenin Kunst-

gewerbevereinin kunniajäseneksi hänet valittiin

1880. S. oli luonteeltaan erittäin yritteliäs, ante-

lias ja uhrautuvainen. Hänen Suomelle antamis-

taan monista lahjoituksista mainittakoon vielä,

että hän isänsä muistoksi 1S85 lahjoitti Turun
kaupungille yli 50,000 mk. ..kenraaliluutnantti

S:n rahastoksi", jonka korot ovat tarkoitetut

varattomien naisten avustamiseksi. E. R-r.

Svetisismi, ruotsin kielelle ominainen sana tai

sanontatapa, etenkin kun se ilmenee jossakin

muussa (esim. suomen) kielessä.

Svetonius ks. S u e t o n i u s.

Svidja ks. Syr j ä.

Swieten [avitan], Gerard van (1700-72),

saks. lääkäri, toimi Maria Theresian henkilääkä-

rinä Wienissä sekä lääket. tiedekunnan pysyväi-

senä presidenttinä ja lääkintälaitoksen esimie-

henä, mutta koska hän oli katolilainen, ei häntä

nimitetty professoriksi. S:n julkaisuista mainit-

takoon „Commentarii in H. Boerhavii aphorismos
de cognoscendis et curandis morbis". M. O-Ii.

Swietenia ks. Mahonki.
Swift [suift], Jonathan (1667-1745), engl.

satiirikko, s. Dublinissa 30 p. marrask. 16G7,

k. siellä 19 p. lokak. 1745.

Suoritettuaan koulun-

käyntinsä S. siirtyi Dub-
linin Trinity college'iin,

missä saavutti „bachelor

of arts" arvon 1685.

Kolme v. myöhemmin hän
äiteineen pakeni vallan-

kumousta Leicesteriin

Englantiin. V. 1688 S.

tuli erään äitinsä sukulai-

sen, valtiomies William
Templen sihteeriksi, py-
syen tässä toimessa pie-

niä väliaikoja lukuunotta-
matta aina Templen kuo-

lemaan asti 1699. Hän
luki ja opiskeli ahkeraan
1692 „master of arts" tut-

ja vihittiin 1695 papiksi.
Kirjallisen uransa hän alkoi tällöin, sepittäen

on runoja (..Pindaric odes" y. m.), jotka jo

ennustavat tulevaa satiirikkoa. V:n 1696 tienoilla
1 iän kirjoitti ensimäisen laajahkon teoksensa
• A tale of a tub" (Tarina tynnyristä), joka
ilmestyi yhdessä ..The battle of the books" (Kirjo-

jen taistelu) nimisen teoksen kanssa 1704. Se
"n voimakas ja pureva satiiri, jossa hän sääli-

mättömällä ja sukkelalla ivalla ruoskii kristil-

listen uskontokuntien keskinäistä kilvoittelua

paremmuudesta, tähdäten iskunsa erikoisesti

katolilaisuutta ja Calvinin oppia vastaan. Se on
tyylillisesti mestariteos; joskin siltä puuttuu
yhtenäisyyttä, ja se jää ikäänkuin keskeneräi-
seksi, on se ehkä omaperäisin, joskaan ei kuu-
luisin S;n teoksista. ,,Hyvä Jumala, mikä nero

J. Swift.

tänä aikana, suoritti

kinnon Oxfordissa

minussa olikaan kirjoittaessani tuon kirjan",

sanoi S. vanhoilla päivillään. ..Kirjojen taistelu"

on pieni, mutta sattuva satiiri n. s. „Phalaris
riidasta", joka oli saanut alkunsa Hanskassa.

jota Englannissa kiihkeästi ajoi Richard Bentley
(ks. t.) ja joka koski klassillisen tai uudemman
kirjallisuuden suhteellista etevämmyyttä. Tässä-

kin teoksessa S:n satiirinen kyky pääsee täy-

siin oikeuksiinsa; siinä on eloisuutta, ilakoivaa

sukkeluutta ja murhaavaa pilkkaa, kaikki sovi-

tettuina antiikkisiin puitteisiin. — Suosijansa

Templen kuoltua S. muutti takaisin Irlantiin,

saaden papinviran Laraeorissa lähellä Dublinia

(1700). Seur. vuosina S. otti tehokkaasti osaa
ajan poliittiseen elämään ja julkaisi suuren jou-

kon teräviä lentokirjasia, joissa hän ajaa whig-
puolueen asiaa. Hän kirjoitti näinä aikoina

myöskin useita huvittavia satiireja varsinkin

kaikenlaisia almanakantekijöitä ja ennustajia

vastaan („Predictions of Isaac Bickerstaaf", 1708,

y. m.). Näiltä v:ilta on lisäksi runoelma ,,Baucis

and Philemon" (1707), humoristinen Ovidius-

travestia. — S. toivoi toiminnallaan whig-puo-
lueen hyväksi saavuttavansa tavoittelemansa pää-

määrän: piispan istuimen, ja oleskeli siinä tar-

koituksessa useita kertoja Englannissa. Mutta
S:n toiveet pettivät, ja silloin hän, joka mieli-

piteiltään oikeastaan oli pikemminkin tory, siirtyi

tähän puolueeseen. Sen puolesta hän nyt rupesi

kirjoittamaan „The Examiner" lehdessä, jota hän
julkaisi 1710-11. Uusien suosijainsa toimesta
hiin sai korkeamman virankin,, hänet kun nimi-
tettiin St. Patrickin tuomiorovastiksi Dublinin
lähelle (1713). Näin hän oli taas joutunut pysy-
väisesti Irlantiin, tuohon maahan, jota hän vihasi

ja jossa oleskelua hän aiua piti maanpakolaisuu-
tena, vaikkakin hän polveutui sieltä. S. oli

varhaisesta nuoruudestaan synkkämielinen ja

katkeroitunut luonne, ja hänen ärtyneisyyttään
uudet olosuhteet ja seurakuntalaisten alku-

aikoina häntä, vihatun hallituspuolueen miestä,

vastaan osoittama nurjamielisyys yhä enensivät.

Lisäksi tuli vielä S:n omituinen suhde kahteen
naiseen, jotka tav. tunnetaan nimillä Stella ja

Vanessa. Edelliseen, jonka oikea nimi oli Esther
Johnson, S. tutustui jo palvellessaan Templen
luona; tämän sisaren, lady Giffardin, seuranainen
oli hänen äitinsä. S. antoi alkeisopetusta Stel-

lalle, joka silloin oli nuori tyttönen, ja tämä
kiintyi häneen hartaalla rakkaudella, herättäen

hänessä voimakasta vastakaikua. Kun S. 1700

muutti takaisin Irlantiin, seurasi Stella häntä
sinne, pysyen hänen lähellään, kunnes S., joka

ei näytä olleen kykenevä todelliseen, syvään rak-

kauteen, pikemmin vain lämpimään ystävyyteen,

vihdoin 1716 kiinnitti hänet itseensä salaisen

avioliiton siteillä — seikka, jonka todenperäisyys
kuitenkin on asetettu epäilyksen alaiseksi. Mutta
jo useita vuosia sitä ennen, 1708, S.' oli tutus-

tunut Lontoossa holl. syntyperää olevaan Hester

Vanhomrighiin, jota hän nimitti Vanessaksi. Tyttö

rakastui intohimoisesti S: iin ja tämä vastasi

hänen tunteisiinsa omalla tavallaan. Kun S. 1714

muutti uuteen virkaansa, tuli Vanessa hänen
mukanaan Irlantiin. Suhteestaan häneen S. tekee

selkoa runoelmassaan „Cadenus (= decanus) and
Vanessa"; Stellan ja S:n välinen rakkaus taas

on aiheuttanut tunnetun „Journal to Stella"

(kokoelma kirjeitä Stellalle Lontoosta v.ilta
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1710-1.'!), joka epäilemättä on viehättävin S:n
kynästä lähtenyt tuote. S: ii kaksoisrakkau.s ei

kuitenkaan voinut ajonpitkään pysyä salassa:

Vanessa sai tietää hänen suhteensa Stellaan ja

tämä isku katkaisi hänen elämänsä [1723); d

kin Stellan elämä oli särkynyt, ja hän kuoli

viisi vuotta myöhemmin, jättäen S:n yksin mur-
tuneena ja entistään katkeroituneempana. Näinä

vuosina S. oli jälleen ..(tanut osaa |ioliit tiseen

elämään ja saavuttanut silla samoinkuin kirja!

lisella alalla suurimmat voittonsa. V. 1721 hän
julkaisi kuuluisat „Verkakauppiaan kirjeensä"
i.,Letiers iloni M. li., drapier"), joissa hän puo-
lustaa irlantilaisten oikeuksia Englannin halli-

tusta vastaan, joka oli antanut eräälle \Voo<lille

monopolin leimata Irlannin puolenpennyn vaihto-

rahaa Englannissa. Tällä lentokirjasella S. saa-

vutti rajattoman kansansuosion Irlannissa. V. 1726
S. oli käymässä Lontoossa, ja tällöin hän jul-

kaisi maailmankuulun teoksensa „Gulliverin seik-

kaihit" (,,Travels into several remote nations of

the World by Lemuel Gulliver"; osaksi suom.l,
tuon ihmeellisen kirjan, joka ensi näkemältä
tuntuu lapsille kirjoitetulta, mutta joka oikeas-

taan on mitä myrkyllisin satiiri koko ihmis-
kuntaa vastaan. Teos jakaantuu neljään eri

..matkaan", joista Gulliver tekee kaksi ensi-

mäistä Lilliput- ja Bröbdingnag-maihin, kää-
piöiden ja jättiläisten luo. Nämä osat ovat teok-

sen parhaimmat ja myöskin enimmin luetut,

niissä on verratonta huumoria, ja iva ei mene
yli sopivien rajojen. Kolmas ja neljäs matka
taasen ovat vähemmin onnistuneita, ja neljäs

varsinkin, Ilouyhulmmien eli oppineiden hevosten
luo, on suorastaan vastenmielinen kamalassa kat-

keruudessaan ja ihmisluonnon kaikkein rumimpien
ja iljettävimpien puolien paljastamisessa. Siinä

alkaa jo ikäänkuin tuntua ensi viitteet siihen jär-

jen heikentymiseen, joka lopuksi sai onnettoman
S: n valtoihinsa. Samaa on sanottava hänen
tärisyttävästä satiiristaan „A modest proposal"
(1729), jossa hän ehdottaa, että köyhien irlan-

tilaisten vuoden vanhat lapset teurastettaisiin

rikkaiden herkkupaloiksi, jottei heistä koituisi

maalleen rasitusta — satiiri, joka olisi kerras-
saan inhottava, ellei tietäisi sitä leimuavan vihan
sanelemaksi Irlannin kansan sortajia vastaan. —
S. kirjoitti loppuvuosinaan satiirisia lentokirja-

sia, sepitti joukon runoja, m. m. omasta kuole-

mastaan, mutta joutui vähitellen yhä kasvavan
heikkomielisyyden pauloihin, päättyen 1740-luvun
alussa täydelliseen mielenvikaisuuteen, josta

vasta kuolema hänet vapautti. — S:n teoksia
ovat julkaisseet Hawkesworth (1755, 14 md.),
dheridan (1784, 17 nid.), Walter Scott (1814, 19
uid.; uusi pain. 1883, 10 nid.), Roscoe (18.53, 2
nid.), Purves (1868). Paras julkaisu on Temple
Scottin Bonnin „Standard Library"ssa (1897-

1910, 14 nid.). S:n runot on julkaissut, viimeksi
W. E. Brovvning („Swift's Poems", 1910, 2 nid.) ;

hänen kirjeenvaihtonsa F. E. Ball („Swift's cor-

respondence", 1910-14, nit. 1-6). [Sheridan, ..Life

of S." (1787); Walter Scott, ,,Memoir of J. s."

(1826, 2 nid.); Craik, ,.J. S." (2:nen pain. 1894,

2 nid.); Stephen, „S." („Englishmen of letters",

1882) ; Simon, „S., ötude psychologique et littf-

raire" (1893) ; de Wailly, „Stella et Vanessa"
(1855); Borchowskij, ..Quellea zu Svvifts Gulliver"

(1893); Meye, „Die politische Stellung J. S:s"

(1903); Hofmann, ..Swift'- Tale oi a tul." (1911);
Die Satire J. S:s" (1913).] E. IV-s.

Swift fsuiftj, Lewis (1820-1913), amer. tähti-

tieteilijä, jonka uupumaton i tu tähtitieteen

tutkimiseen huolimatta taloudellisista esteistä

ja lukuisista onnettomuuksista johti kauniisiin

tuloksiin käytännöllisen tähtitieteen alalla. An-
tauduttuaan n. 1856 kaikkina lomahetkinään
taivasta havaitsemaan, hän 1862 keksi pyrstötäh

den 1862 III; pyrstötähtien keksijänä S. onkin
etupäässä mainittava: yhteensä hän keksi 13

uutta komeettia. V. 1882 rikas H. IL Warren
rakennutti S :lle ohservatorin Rochesteriin. Kau-
punkilaisten lahjoittamalla 16-tuumaisella kiika-

rilla S. jatkoi täällä komeetinhavaintojansa ja

keksi 900 nebuloosaa. V. 1804, kun Warren oli

tehnyt vararikon, S. sai uuden tyyssijan Lowe'n
rakennuttamasta observatorista Californiassa.

missä vielä ehti keksiä 340 tähtisumua ja 2

komeettia, ennenkuin myös Lowe teki vararikon

ja S:n täytyi lopettaa työnsä, pakotettuna sii-

hen myös silmiensä heikkenemisen takia. //. R.

Sviitti (ransk. suite), seurue (eritoten ruhti-

naallisten henkilöiden).

Uus. S. on vanhin moniosainen soitinsävellys-

muoto. S:iin kuului useita erilaisia tansseja,

joita yhteinen sävellaji liitti toisiinsa, aikamitan

ja rytmilajien vaihdellessa. Usein käytettiin

myös yhteisiä johtoaiheita. Tämän sävellysmuo-

don alkujuuri oli keskiaikaisissa piiritansseissa,

joissa vaihtelevat soolosäkeistöt vuorottelivat ker-

tautuvien kuorosäkeistöjen kanssa. Jonkunlaisia

tanssisarjoja tavataan jo 16:nnen vuosis. it.

luuttusävellyksissä, mutta varsinaiseen muotoonsa
s.-sävellys kehittyi 17:nnellä vuosis. Saksassa,

jossa se siirtyi kamari- ja orkesterimusiikin

alalle. Saksasta käsin tämä sävellyslaji levisi

Englantiin ja Ranskaan. Näitä tanssisarjoja mai-

nittiin alkuaan nimellä partita. S.-nimitys esiin-

tyi vasta 17;nneu vuosis. lopulla Ranskassa; sit-

temmin se tuli vähitellen kaikkialla käytäntöön.

Yleisesti tunnetut ovat Bachin piano-s:t; orkes-

teri-s:nsä hän nimitti ,,uvertyyreiksi" sarjan

ensimäisen osan mukaan. Bachin jälkeen s. -sävel-

lys väistyi sinfonian tieltä, mutta 19:nnellä vuo-

sis. se saavutti jälleen taiteellista merkitystä

tyylin ja muodon puolesta uusittuna (Lachner,

Ra ff y. m.). Tanssien asemasta on sarjan osina

monenlaisia vaihtelevia tunnelmakuvia; sävellaji

ei pysy samana läpi sarjan, vaan vaihtelee osasta

toiseen. I. K.

Swinburne [suinbSnj, Algernon Charles
(1837-1909), engl. runoilija,

s. 5 p. huhtik. 1837 Lou
toossa. k. siellä 10 p. huh-

tik. 1909. S., jonka isä oli

amiraali, polveutui van-

hasta skotl. aatelissuvusta.

Lapsuutensa hän vietti

merenrannikolla, milloin

Northumberlandissa, mil-

loin \Vight-saarclla. Näiltä

vuosilta ovat peräisin hä-

nen harras kiintymyksensä
mereen sekä ne syvät ja

katoamattomat vaikutel-

mat luonnosta jäsen valta

vista ilmiöistä, jotka ovat
niin luonteenomaisia koko \ c. swinburne.
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hänen runoudelleen. Käytyään koulua Etonissa,

S. opiskeli Oxfordissa, etupäässä klassillisia kie

liä ja kirjallisuutta, suorittamatta kuitenkaan
mitäiin tutkinnolta. V. 1862 hän läliti pitkälle

ulkomaanmatkalle, päämääränään Italia, jossa

hän tutustui runoilijavanhukseen W. S. Lando-
riin. S:n äiti oli saanut kasvatuksensa Firen-

Masfi ja herättänyt pojassa jo varhain rakkau-

den Italiaan, jonka kauneusmaailma nyt jätti

syvät jäljet nuoren runoilijan mieleen. Kotiin pa-

lattuaan S. sai kokea jonkun suuren, tarkem-

min tuntemattoman surun, jolla oli huomattava
vaikutus hänen tuotantoonsa. V. 1879 hiin

muutti maalle Putney'hin, Lontoon läheisyy-

teen ja eli siellä sitten loppuikänsä yhdessä

vänsii runoilija ja arvostelija Watts-Dunto-
nin kanssa, omistaen aikansa kokonaan kirjal-

lisille harrastuksille ja matkustuksille. — S. oli

alkanut varhain runoilla, ja jo hänen ylioppilas-

vuosiltaan on peräisin runsas lyyrillinen tuo-

tanto. Hän ihaili suuresti ransk. romantikkoja
ja sai voimakkaita herätteitä varsinkin Baude-

laireltB ja Victor Hugo'lta, sittemmin myös
engl. Rossetti'lta ja ennen kaikkea Shelley'ltä.

V. 18C0, jolloin S. jätti Oxfordin, hän julkaisi

esikoisteoksensa, näytelmät ,.The queen mother"
ja ..Rosamond", jotka kaikessa kypsymättö-
myydesaään ovat huomattavia todisteita teki-

jänsä harvinaisista runoilijalahjoista. Seurasi sit-

ten lyyrillinen draama ,,Atalanta in Calydon"
(1865), ihana antiikkisten esikuvain synnyttämä
runoelma, jonka aiheena on Meleagroksen elämä
ja traagillinen kuolema. V. 1866 ilmestyi ko-

koelma ,,Poems and ballads" (myöhemmin kaksi

uutta sarjaa, 1878 ja 1889), joka äkkiä teki

runoilijan kuuluisaksi. Se herätti jyrkällä radi-

kaalisuudellaan ja hehkuvalla aistillisuudellaan

ankaraa paheksumista, mutta usea sen runoista

oli jokaisen huulilla, ja sointuvampana ja sävel-

rikkaampana engl. kieli tuskin milloinkaan vielä

sitä ennen oli kaikunut. S. puolustautui hä-

neen kohdistettuja syytöksiä vastaan kirjoitel-

malla „Notes on 'poems and ballads'" (1866).

Sam. v. kuin „Atalanta" ilmestyi jo muutama
vuosi aikaisemmin kirjoitettu näytelmä „Chas-
telard", joka yhdessä pelottavan laajan „Both-
weH"in (1874) sekä ..Maria Stuarfin (1881

1

kera muodostaa valtavan trilogian Skotlannin
onnettoman kuningattaren elämästä. Nämä, sa-

moinkuin yleensäkin S:n näytelmät, uhmaavat
kaikkia teatterimahdollisuuksia. S. on ennen
kaikkea lyyrikko, jolla varsinkin runomuoto ja
kieli ovat vallassaan kuten tuskin kellään toi-

sella engl. runoilijalla. Hänen rikas ja moni
puolinen lyriikkansa sisältyy lukuisiin, pitkän
ajanjakson kuluessa ilmestyneisiin kokoelmiin:
..Songs hefore sunrisc" (1871) on poliittinen
hävyltään ja parasta, mitä S. on sepittänyt;
..Songs of tuo nations" (1875) ylistävät Haluin
valtion ja Ranskan tasavallan uudestisyntymistä,
ia edellisen maan vapaustaistelulle on myöskin
omistettu „Song of Italy" (1867). Muut i

liset runoteokset ovat: .,Songs of tUe springtides",
raltavin rytmein kirjoitettuja hymnejä merelle;
..Studies in song" (1880) ; ,,A century of roun-
dels" (1883); „A midsummer holiday" (1884);
„Astrophel" (1894); A Channel passage and oth-
er poems" (1904). Kertovia runoelmia ovat
• Tristram of Lyonesse" (1882) ja „The tale of

Ualen" (1896). Paitsi aikaisemmin mainituita
ovat S:n kynästä vielä lähteneet näytelmät:
antiikkisaiheinen „Ereehtheus" (1S76); „Marino
Falliero" (1885); „Locrine" (1887); nykyaikai-
sia kysymyksiä käsittelevä „The Sisters"

,
(1892) ;

,,Rosamuud, queen of the Lombards" (1899) sekä

.,Duke of Gardia" (1908). Lisäksi on mainittava
kirjeromaani „Love's cross-currents" (1905). S.

on epäilemättä engl. kirjallisuuden suurin lyy-

rikko, jonka mestarillinen runotekniikka ja

verraton kielenkäyttely varsinkin ovat olleet

aivan käänteentekeviä. Hänen säkeensä ovat

sointurikkaita kuin musiikki ja hän pukee aja-

tuksensa runokuviin, jotka usein häikäisevät

loistokkuudellaan. Tällöin hän saattaa kuiten-

kin välistä säveltavoittelussaan hairahtua epäi-

lyttävään sanahelinäänkin. S. rakastaa into-

himoisesti vapautta, ja hänen kapinallishenki-

nen runoutensa uhkuu hehkuvaa vihaa kaikkea

sortoa vastaan. Hallitsevin piirre siinä on kui-

tenkin voimakas, syvä ja herkkä luonnontajunta,
joka kasvaa todelliseksi luonnonpalvonnaksi.
Aurinko, tuuli ja meri — nämä kolme valtavaa

tekijää luonnossa ovat ennen muita hänet hur-

manneet, ja niistä on meri hänelle kaikki kai-

kessa. — Paitsi runoilijana on S. esiintynyt

myöskin kirjallishistoriallisena tutkijana ja ar-

vostelijana. Hänen teoksensa tällä alalla ovat

usein yksityiskohdiltaan nerokkaita, teräviä ja

lennokkaita, mutta kokonaisuutena yleensä vä

hemmän tvydyttäviä. Niistä mainittakoon: ,,Wil-
liam Blake" (1868) ;

„George Chapman" (1875) :

,,Essays and studies" (1875) ; „Note on Char-
lotte Bronte" (1877) ; „Study of Shakespeare"

(1879); ..Study of Victor Hugo" (1886); „Mis-

cellanies" (1886); „Study of Ben Jonson" (1889);

..Studies in prose and poetry" (1894); ,.The age

of Shakespeare" (1909). — S:n kootut runot ja

näytelmät ovat ilmestyneet v:sta 1904 lähtien

11 niteenä (Chatto & Windus, London). Bri-

tish Museumissa säilytetään käsikirjoituksina

joukko jälkeenjääneitä teoksia. [Stepherd, „Bib-

liography of A. C. S." (1889) ; VVollaeger, „Stu-

dien iiber S:s poetischen Stil" (1899); Wratis-
lav, „A. C. S." (1900) ; Woodberry, „S." (1905) :

Svanberg, „S." (1909); Sattler, „S. als Natur
dichter" (1910); Kado, „S:s Verkunst" (1910).]

E. W-s.

Svvinemiinde [svl-], kaupunki Preussissa, Pom-
merissa, Stettinin hallitusalueella, Usedomin saa

rella, Swinen (ks. PommerschesHaf f) länsi-

rannalla, ratojen risteyksessä; 13,914 as. (1910).

— Puolisenkymmentä kirkkoa; keisari Vilhelm
I :n muistopatsas. Linnoitettu, laaja satama
(Stettinin ulkosatama). Vilkasta laivaliiken-

nettä. Kalastus huomattava. Kivihiilikauppaa.
— Suosittu kylpylä (yli 30,000 kylpyvierasta

vuosittain). — Per. 1748 Fredrik Suuri; sai kau
punginoikeudet 1765. (E. E. K.)

Svinhufvud [svinhui-ud], Per Evind
(s. lS(il). lakimies, eduskunnan puhemies, yliopp.

1878, fil. kand. 1881. lakit. kand. 1886, tuli auskul-

tantiksi Turun hovioikeuteen, jossa eri viroissa

pain Iinaan 1901 nimitettiin asessoriksi. Samalla

hän oli lainvalmistelukunnan jäsen. Samoin kuin

toisetkin hovioikeuden jäsenet 1903 viralta pan-

tuna S. 1906 nimitettiin Heinolan, sitten Lap-

peen tuomiokunnan tuomariksi. Loppuvuodella

1914 hänet kuitenkin silloisen keuraalikuvernöö-
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nn toimesta virastaan erotettiin, vangittiin

ja kaorkoitettiin Bodan ajaksi Siperiaan Tom
kin kuvernementtiin ; va-

pautettiin Venäjän van
lian hallitusjärjestelmä ti

kukistuessa maalisk. 1917.

ätye luskunnan aikana

S. sukunsa päämiehei

telistossa otti valtiopäi

viin (.saa, kuuluen säädyn
suomenmieliseen vähem-
mistöön. Perustuslal

telun sytyttyä hän on joh-

donmukaisesti edustanut

sitä kaulan, että ehdoton

kiinnipitäminen Suomi'!,

laillisista oikeuksista on

meidän oloissamme ainoa

oikea ja paras politiikka

on horjumatta sen unikaan toiminut. Edus
kiinlaiiiuulokseu jälkeen S. on ollut nuor-

suomalaisena edustajana Viipurin läänin itäi-

sestä vaalipiiristä, ja oli 1907-12 eduskunnan
puhemiehenä, jona saavutti yleistä tunnustusta.

Mutta 1913 häntä ei uudestaan puhemieheksi
valittu, kun hän ei enää katsonut voivansa

yhtyä siihen eduskunnan enemmistön kantaan,
että maassa vallitsevan mielipiteen ilmaisu ei

ollut esilletuotava puhemiehen vastauspuheessa

raltaistuinsalissa. K. G.

Svinö [svinö]. 1. Saari Porvoou-joen suulla, n.

3 km etelään Porvoon kaupungista, pit. ja lev. n.

1 km. Kesähuviloita; höyrylaivalaituri. — 2. ks.

S o m m a r ö a r n a.

Svir ks. S y v ä r i.

Svistov (Sistova), kaupunki Bulgaariassa.

Nikopolin ja Rustäukin välillä Tonavan etelä-

rannalla, 13,101 as. (1910). — Kymmenkunta
kirkkoa ja moskeiaa. Puuvillateollisuutta, vil-

kasta viljakauppaa; viininviljelyä. — S:ssa teh-

tiin 1791 rauha Itävallan ja Turkin välillä. Ve-

näläiset hävittivät S:n 1810 ja kulkivat 1877 S:n
luona Tonavan poikki.

Svitjod (s. o. svealaisten maa 1. kansa) on
Pohjoismaiden historiallisissa tarinoissa käy-

tetty Keski-Ruotsin 1. Sveanmaan yhteisnimitys,

jonka vastakohtana on G ö t a 1 a n d (Göötan-

maa). Snorre Sturlason, joka arvelee svealais-

ten Odinin johdolla saapuneen myöhempiin asuin-

sijoihinsa Itä-Euroopasta, mainitsee sen lisäksi

..suuren Svitjodin" heidän muka siellä olleen

alkuperäisen asuinmaansa nimenä. K. G.

Svjatoj nos f-o'j] (= „pyhä niemi").— 1. Niemi
Kuollan niemimaan pohjoisrannikolla, 68° 10'

pohj. lev., n. 18 km pitkä, 1-5 km leveä. Sitä

pidetään Muurmannin rannikon itärajana. Kär-
jessä on majakka. Tienoo on merenkulkijoille

vaarallinen. — 2. Niemi Koillis-Venäjällä, Pet-

soran suusta länteen, Tseskaja-lahden suun itä-

puolella, 17 km pitkä, 4-5 km leveä. — 3. Niemi
Pohjois-Siperiassa, vastapäätä Uuden-Siperian-
saaria, 72" 57' pohj. lev. — 4. Niemeke (myös
Svjatoj mysj) Baikalin-järven itärannalla, poh-

joisesta etelään n. 53 km, idästä länteen 11 km.
Sen yhdistää mantereeseen kapea, hiekkainen kan-

nas. Kallioinen. Paimentelevia tunguuseja.

Svjatcpolk-Mirskij, Petr Dmitrievits
(1857-1914), ruhtinas, ven, kenraali ja val-

tiomies. Hän palveli ensin eri viroissa sotilas-

alalla, tuli 189S Pensas ja 1897 Jekaterinoalavin
kuvernööriksi, nimitettiin 1900 sisäasiainminis-

terin apulaiseksi sekä sa ntaruiikunuan päälli

koksi. Korotettuna 1901 kenraaliluutnantiksi

S. M. määrättiin l !m m Vilnon, Kovnon ja Orodnou
aalikuvemööriksi. Syyskuussa 1904 hän

nimitettiin sisäasiainministeriksi. Sekä kuver
nöörinä että ministerinä hän osutti vapaamieli

syyttä kohdellen m. m. sanomalehdistöä suopeasti,

Olli eron ministerin virasta v:n 1905 alkupuo
l-lla. K. \\ . R.

Svjatosiav (k. 972), ven. ruhtinas, Igorin ju

Olgan (ks. n.) poika, oli isänsä kuollessa ala

ikäinen, josta syystä Olga hoiti hallitusta

(n. v;een 9Ö7). Tultuaan miehenikään S. osoit-

tautui aito soturiksi, joka valloittaen hyökkäsi
vjatitsien, kasaarien, bulgaarien ja petfienegien

alueille. Tonavan rannoilla hän taisteli bysant-
tilaista keisaria Johannes Tziiniskestä vastaan

ja kaatui vihdoin retkellä petsenegejä vastaan.

Ä. G.

Svoldr, pieni saari luultavasti Riigenin länsi-

puolella, tunnettu sen luona suoritetusta meri
taistelusta, jossa 9 p. syysk. 1000 Norjan
kuningas Olavi Trygvenpoika (ks. Olavi, Nor
ja n kuninkaita 1) sai surmansa. A*. G.

S. V. K,., lyhennys. = Suonien valtion rautatiet.

Svälläri (sa.ks. Schvoeller) ks. Paisutin.
Svärd-s u k u /-<7-/ oli 1300-luvun lopulla

Preussista Suomeen tullut vapaamiessuku. Her-
man S v a r d in pojista otti toinen, Niilo, arvat-

tavasti äitinsä mukaan, Kurjen nimen tullen kuu
luisan Kurki-suvuu (ks. t.) esi-isäksi, toisen, Pie-

tarin, säilyttäessä alkuperäisen niinensä. Tämän
sukuhaaran jäsenistä oli huomattavin Pietari S :n

poika, asemies ja valtaneuvos Henrik S. (mai-

nittu 1418-39). Harvialan herra, joka oli nainut

Birgitta Klauntytär Djeknin; hän oli mahtava,
mutta väkivaltainen mies, joka väkisin anasti

talonpoikien maita ja vihdoin kuoli oman kätensä

kautta. Kuu häntä siitä syystä ei saatu viedä

ovesta kirkkoon haudattavaksi, kerrotaan tehdyn

aukon kirkonseinään ja hänen ruumiinsa siten

tuodun ja haudatun Vanajan kirkkoon. Muista

tämän suvun jäsenistä mainittakoon Henrikin
veli Olavi S., Pohjanmaan tuomari vv:n 1440-

ja 1450-luvuilla, ja eräs Henrik S., joka 1444

oli Raaseporin linnanisäntänä. Suku kuoli nähta

västi jo keskiajan kuluessa. — Toista alkuperää

on varmaankin Köönikkälässä Nousiaisissa 1500-

luvun lopussa tavattava Svärd niminen vapaa-

miessuku. K. G.

Syaani 1. cyaani (kreik. kya'neos = tumman-
sininen), hiilen ja typen kem. yhdistys, s.-yhdis-

tyksien radikaali, CN. Ei esiinny vapaana, vaan on

aina sidottu toiseen s.-ryhmään muodostaen n. s.

disyaanin, C2N 2 . Nimi S. johtuu ensimäi

seksi keksityn syaaniyhdistyksen, berliinin-sinen

väristä. Disyaanin, jonka nimi aluksi oli s..

keksi Gay-Lussac 1815. Se on omituisen hajui-

nen, väritön ja hyvin myrkyllinen kaasu.

Om.-p. l,a. Palaa ilmassa purpuranpunaisella,
vilu eureunaisella. liekillä. Hiili ja typpi yhtyvät,

vaikka hyvin vaikeasti disyaaniksi. esim. sähkö-

liekin avulla. Helposti sitä saadaan elohopea

syanidista, Hg(CN) 2 , kuumentamalla. Disyaani
on oksaalihapon nitriili, koska se hydrolisoituu

mainituksi hapoksi. Korkeassa lämpötilassa di-

syaani on jotenkin pysyvä yhdistys. N. 500°:eeu
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kuumennettaessa se polymerisoituu helposti

par asy a a n iksi (CN)x. Tämä i>n tumman
makea, liukenematon jauho, joka kovemmin kuu-

mennettaessa muuttuu jälleen disyaaniksi. Vedyn
kera kuumennettaessa n. 500°:een syntyy syaani-

retyhappoa, ECN. Kaliummotalli muuttuu di-

syaanissa kuumennettaessa kaliumsyanidiksi.

Disyaani liukene» veteen. Liuoksen seistessä

muodostuu siinä m. m. a t su 1 m iinihappoa.
s.-ylulist yksiä muodostuu vähän m. m. valukaa-

-ua valmistettaessa. Paitsi s.-yhdistyksiä on

vielä i s o s y a a n iyhdistyksiä, joissa hiili-

atomi on vain kahdenarvoinen. S. S.

Syaanihappo, vedyn, typen, hiilen ja hapen
kem. yhdistys, HNCO, väritön, pistävän hajuinen

pysymätön neste, joka kiihkeästi kiehuen poly-

merisoituu s y a m e 1 i d i k s i. Sitä valmiste-

taan tislaamalla s y a n u u r i h a p p o a, jota

viimemainittua muodostuu virtsa-ainetta kuu-
mennettaessa. S:n suolat ovat nimeltään sya-
naatteja ja isosyanaatteja. Kaliu m-
syanaattia saadaan kaliumsyanidia hapetta-

malla. A m m o ii i u m syanaatti muuttuu
kuumennettaessa virtsa-aineeksi. Viimemainitun
orgaanisen kemian historiassa tärkeän synteesin

keksi VVöhler 1S2S. S:n isomeerinen yhdistys on
rSjähdyshappo (ks. t.). S. S.

Syaanivetyhappo, s i n i h a p p o, acidum
hydrocyanicum, HCN. karvasmantelille tuoksina.

mitä myrkyllisin neste. Sen keksi Scheele 1782.

Sitä muodostuu m. m. karvasmantelissa olevan
aineen, amygdaliinin hajaantuessa erään fermen-
tin emulsiinin vaikutuksesta. Kirsikan ja luumun
siemenissä on myös s :oa sisältäviä aineita. Itä-In-

tian saaristossa kasvavan Pangium edulen leh-

det sisältävät n. 1% sinihappoa kuivattua ai-

netta kohti. S-.oa valmistetaan syankaliumista
tai keltaisesta verisuolasta happojen avulla. Se
on väritön, kevyt, helposti haihtuva, n. 26°:ssa
kiehuva neste. Pienikin määrä sitä vereen jou-

tuneena aiheuttaa äkillisen kuoleman, sisäisen

tukehtumisen. Veren hemoglobiini muuttuu
syaanihemoglobiiniksi ja elimistön entsymit
myrkyttyvät ja hermokeskukset lamautuvat sen
vaikutuksesta. Kuolettava annos täysikasva-

neelle on n. 0,06 grammaa. S:n happamet omi-
naisuudet ovat heikot. Se hajaantuu itsestään

vähitellen, etenkin valossa. Sitä käytetään myös
vähän lääkkeenä esim. karvasmanteliveden muo-
dossa. S:n suoloja nimitetään syanideiksi,
joita on yksinkertaisia ja kompleksisia. Alkali-

metallien syanidit ovat helposti liukenevia, kun
taas raskaiden metallien syanidit ovat vaikeasti
liukenevia. Syanidit yhtyvät helposti happeen
ja ovat senvuoksi hyviä pelkistimiä. Rikin

-a ne yhtyvät muodostaen rodaaniyhdistyk-
siä (ks. Rodaani). Tärkeimpiä syanideista on
k a 1 i u m s y a n i d i 1. syankalium i, KCN,
jota saadaan m. m. keltaista verisuolaa kuumen-
tamalla. Tämä on valkoista, kovaa, sinihapolle
tuoksuvaa, hyvin myrkyllisiä ainetta, jota käy-
tetään galvanoplastiikassa ja valokuvauksessa.
Natrium.syanidia saadaan johtamalla
ammoniakkia sulan natriumin ja hiilijauhon

-»en. Veteen liukenevaa elohopeasya-
n i d i a käytetään lääkkeenä. Kompleksisista
syanideista ovat berliinin-sininen (ks. t.). veri
suolat (ks. Veri suola), ja bariumplatina-
-> muuri (ks. t.) tärkeimmät. Sf. 8.

Syagrius /
>/'

/ (k. 486), roonial. maaherra
Galliassa, iEgidiuksen poika, tuli Länsi-Rooman
valtakunnan kukistuessa 47ti itsenäiseksi hallit-

sijaksi, mutta joutui kymmentä vuotta myohem
min Soissons'in taistelussa tappiolle Klodvigia

vastaan, pakeni länsigoottien luo, jotka kuiten-

kin luovuttivat hänet frankeille, ja mestattiin.

K. <;.

Syanaatit, syaanihapon (ks. t.) suolat.

Syanamidi, hiilen, typen ja vedyn kem.yh.dis

tys, CNNH», väritön kiteinen aine. S:ia valmis
telaan esim. ammoniakista ja kloorisyaanista

tai kalkista ja virtsa-aii sta. Se polymerisoi-

tuu helposti. .Muodostaa metallien kanssa tär

keitä yhdistyksiä m. m. n a t r i u m-s:n ja kai
siiuii-sai. Viimemainittua, CaCN2 , on n. s.

k alkkitypess ä. tärkeässä keinotekoisessa

typenpitoisessa lannoitusaineessa, jonka typpi on
sidottua ilman typpeä. Sitä valmistetaan johta-

malla ilmaa, josta happi on poistettu hehkuvien
vaskilastujen avulla, hehkuvaan kalsiumkarbidiin
sähköuunissa. Kalkkityppi sisältää paitsi kai

sium-s:ia vielä kalsiumoksidia ja hiiltä. S. 8.

Syanidit s y aa n i v e ty h a p o n (ks. t.) suo-

lat. Jos syntyy kahdenlaisia suoloja, nimitetään

sj imuista köyhempiä s y a n u u r e i k s i (vrt.

myös K 1 o r u u r i).

Syaniitti (kreik. kyanos = sininen) , aluminium-
silikaattikivennäinen (AloSiOs), kokoomukseltaan
sama kuin andalusiitti ja sillimaniitti. Kiteytyy
trikliinisesti ja on väriltään vaaleansiuertävä
tai harmaa. S. esiintyy liuskevuorilajien ainek-

sena, esim. monin paikoin Itä-Suomen liuske-

alueilla. P. E.

Syankaliumi - kaliumsyanidi. ks. Syaani-
vety h a p p o.

Syanoosi (kreik. kyanos - sininen), sininen

ihon ja limakalvojen väri, joka johtuu siitä, että

hapesta köyhä -(laskimo-) veri täyttää pinnanpuo-
liset, hienot verisuonet. Syanoosia tavataan sydän-
vioissa (sekä synnynnäisissä että myöhemmin
saaduissa), vaikeissa keuhkovioissa (esim. keuhko-
tulehdus), jolloin veren happeutuminen keuh-

koissa on vaikeutunut, sekä paikallisena ilmiönä

kaikkialla, missä verenkierto on huomattavassa
mää n n estynyt. Y. K.
Syanoottinen, syanoosille (ks. t.) ominainen.
Syanotypia (kreik. kyanos = sininen, ja typos

= jäljennös), sinijäljennös (ks. t.).

Syanuurihappo ks. Syaanihappo.
Syanuurit ks. Syanidit.
Sybaris, muin. kreik. kaupunki Ala-Italiassa,

jonkun matkan päässä Tarentnmin-lahden länsi-

rannasta. Krathis- ja S. -jokien välillä. S :n perus-

tivat 8: unen vuosis. jälkipuoliskolla e. Kr. Pelo-

ponnesoksen Akhaiasta läliteneet siirtolaiset.

Kaupunki kohosi alueensa viljavuuden takia erin-

omaiseen hyvinvointiin, jota kaiketi vielä enensi

kauppaliitto Miletoksen kanssa. S:sta tuli n. s.

Suur-Kreikan mahtavin valtio, joka hallitsi

useita alkuasukasheimoja ja ulotti valtansa

Tyrrheniii-merelle asti, perustaen sen rannikolle

siirtolakaupunkeja. S. oli kuuluisa ylellisistä

elämäntavoistaan, joista kerrottiin jos jonkin-

laisia kaskuja. Riitautuneena toisen akhaialais-

kaujiungin Krotonin kanssa S. joutui sodassa

alakynteen, valloitettiin ja hävitettiin 511-510

e. Kr., ja Krathis-joki johdettiin vii sm paikan,

a s. oli ollut. o. /•:. r.
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Sybel [zi/bal/, Heinrich von (1817-96),

saks. historiankirjoittaja, oli professorina Mar-
burgissa, Mtinehenissä, Bonnissa, ja viimei i

Berliinin valtioarkiston johtajana. Hän otti myös
osaa valtiolliseen elämään kuuluen kansallisvapaa

mieliseen puolueeseen. Hänen pääteoksensa ovat
„Entstehung des deutsehen Königtums" (1844,

uusi laitos 1881), „Geschichte der Revolutions-

/t-it" (5 os., useita painoksia) ja „Die Bcgriln-

dung des Deutschen Reichee durch Wilhelm I"

(1889-94, 7 os.). V. 1859 hän perusti kauan
aikaa toimittamansa tunnetun historiallisen aika-

kauskirjan „Historische Zeitschrift". h. <1.

Sycee-hopea [saisi-], erimuotoisia hopeahark-
koja, joita Kiinassa käytetään maksuvälineenä.
Nämät ovat hienoa (O.sjo) hopeata.

Sydenham [sidnom], alue Lontoon eteläo-

osaksi Levdshamin borough'ssa; kuuluisa Kris-

tallipalatsistaan (ks. Lontoo, palsta 1126).

Sydenham [sidnom], Thomas (1624-1689),

engl. lääkäri, esiintyi käytännöllisen lääket.

varsinaisena uudistajana. S. opetti että tau-

dit tapahtuvat ruumiissa; symptomit, tautia seu-

raavat oireet ja näkyvät ilmiöt, sitävastoin ovat
vain tautien ulkonaisia esiintymismuotoja. Tau-
dit oli S:n mielestä ryhmitettävä hoitokeinojen
aikaansaamien vaikutusten mukaan. M. OB.
Sydney [sidni], kaupunki Kaakkois-Austraa-

liassa, Uuden Etelä-VValesin pääkaupunki ja

Vustraalian väkirikkain sekä tärkein kaupunki,
monihaaraisen Port Jacksonin (ks. t.) eteläran-

nalla, n. 6 km merestä; esikaupunkeineeu
632.624 as. (1911; 38,s% Uuden Etelä-Wale-
sin koko väestöstä). — Varsinainen S. käsittää

Port Jacksonista etelään pistäväin Black-

vvattle bay ja Rushcutter's bay nimisten
lahtien välisen, Darling harbour, Sydney
cove, Farm cove ja Woolloomooloo bay nimisten
lahtien silpoman alueen, jossa 1901 oli 112,137 as.

Sitä kaikilta ilmansuunnilta ympäröivissä esikau-

pungeissa (lukumäärältään lähes 40; suurimmat
Balmain, Ne\vtown, North Sydney, Paddington)
uli sam. v. 369,693 as. — S:n pääosa on Darling
harbourin itäpuolella. Huomattavimmat kadut
(täällä yleensä verraten kapeat) ovat pohjoisesta
etelään kulkevat George street, Pitt street ja

Macquarie street. Huomiota ansaitsevia julkisia

paikkoja ei ole, mutta sensijaan S:ssä on paljo

laajoja puistoja: Hyde park, The Domain, jossa

kasvit. puutarha (Austraalian huomattavin),
Moore park, Centennial park (varsinaisesta S:stä
kaakkoon) y. m. — Mainittavia rakennuksia

Sydney.

i hiekkakivestä) : yliopisto, anglikaaninen ja

roomal.-katolinen tuomiokirkko, kuvernöörin pa-

lat i pörssi, postitalo, raatihuone, parlamentin-
talo, t tiilitalo, rahapaja, muutamien sanomaleh-
tien ja klubien rakennukset y. m. Kuningatar
Viktorian, prinssi Albertin ja Cookin mui-t<.

at. — Oppi- ja sivistyslaitoksia: yliopisto

(per. 1850; 1,631 yliopi)., 134 opettajaa 1913),

jonka yhteydessä St PauPs, St John's ja St And-
rew's nimiset, eri kirkkokuntain (anglikaanisen,

roomal. -katolisen ja presbyteerisen) colleget sekä
nais-college, teknillinen college, taidekoulu, tähtit.

observatori, bakteriologinen laitos, museo, yleinen

kirjasto. Royal society, Linnean Society ja Geo-
graphical society nimiset tieteelliset seurat. Useita
teattereita. Hallintoviranomaisten, roomal.-kato-
lisen arkkipiispan ja anglikaanisen piispan

istuin. — S:n asema rikkaalla kivihiilialueella

on synnyttänyt S:ssä verraten huomattavan teol-

lisuuden. Mainittakoon varsinkin suurenmoiset
nahka-, jalkine-, villa-, vaunutehtaat, laivaveistä-

möt, konepajat, valimot, olutpanimot, tupakkateh-
taat, myllyt y. m. Päämerkitys S:llä kuitenkin
on satama- ja kauppakaupunkina. Satama, jo

luonnostaan maailman parhaita, on varustettu

kaikilla uudenaikaisimmilla satamalaitteilla ; kym
menkunta kuivaa ja uivaa telakkaa (suuret kui-

vat telakat Cockatoo-saarella länteen varsinai-

sesta S:stä), n. 40 km laitureita y. m. Säännöl-

linen laivaliikenne on useimpiin maapallon pää-

satamiin. V. 1912 S:ssä selvitettiin kaikkiaan
n. 17 milj. rek. ton. netto (enemmän kuin mis

sään muussa Austraalian satamassa), josta ulko-

maisen laivaliikenteen osalle tuli 10,e milj. rek.-

ton. Ulkomaille viedään lihaa, vuotia, voita, veli

nää, tuodaan etupäässä teollisuudentuotteita. —
Rautatie lähtee S:stä suoraan länteen, sisämaa
lian. toinen etelään ja kolmas pohjoiseen. Esi-

kaupunkeihin (idässä olevat varakkaampien asu-

mia, lännessä liike-elämän, etelässä teollisuuden

hallussa) vievät höyry-, kaapeli- ja sähköraitio-

tiet sekä rautatiet ja höyrylautat. — S:ä ja

sen satamaa puolustavat patterit ja linnakkeet.
— Port Jacksonin eteläpuolella olevan Botany
bayn rannalle saapui 1788 Austraalian ensimäi
nen siirtolaisjoukko, lähes 800 karkoitusvankia

vartioineen kapteeni Phillipin johdolla. Botany
bay'n siirtola kuitenkin pian hyljättiin ja uusi

perustettiin nyk. S:n paikalle. Kehitys oli ensin

sangen hidasta (1S00 S :ssä oli vain 200 as.).

mutta vihdoin alkuun päästyään hyvin nopeata;
lSfil S:ssä esikaupunkeineen oli 95,000 as., 1831

237,300 as. ja 1901 481,830 as. E. E. K.

Sydow [-dö], Emil von (1812-73), saks. soti-

las, maantieteilijä ja kartografi. Julkaissut

kartografiaa koskevia tutkimuksia ..Petermanns
Mitteilungen"issa, suuren joukon karttoja ja

karttateoksia, kuten seinäkarttoja, ,,Methodischer

Handatlas fiir das wissenschaftliche Studium der

Erdkunde", „Sehulatlas in 42 Blättern" (H. Wag-
nerin uudistamana ,,S. Wagners methodischer
Sehulatlas"), „Hydrographischer Atlas" y. m.
Sydämen ahdistus ks. Sydäntaudit.
Sydämen halvaus ks. Sydäntaudit.
Sydämen heikkous ks. Sydäntaudit.
Sydämen hypertrofia ks. Sydäntaudit.
Sydämen kouristus ks. Sydäntaudit.
Sydämen laajentuminen ks. Sydän ta u-

d i t.
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conus \
8f*eriosus

A
A Ihmisen sydän edestäpäin katsottuna, a ylempi onttolaskimo, b vasemman eteisen korvake, aorta ascendens =kohoava
aorta, eentriculus dexter= oikea kammio, conus arteriosus = valtimokeko, arteria pulmonalis —- keuhkovaltimo, auricula dextra
— oikean eteisen korvake; sydämen pinnassa näkyy sepelvaltimolta ja -laskimoita. — B Ihmisen sydän takaapäin katsottuna,
a ylempi, 6 alempi onttolaskimo, c keuhkovaltimon haarat, d keuhkolaskimot, atrium sinistrum = vasen eteinen, arcus aor-

tae= aortakaari, sinus coronarius, laajennus, johon sydämen sepellaskimut yhtyvät.

Sydämen lämsäviat ks. Sydäntaudit.
Sydämen repeytymä ks. Sydäntaudit.
Sydämentykytys, sekä säännöllinen sydämen

toiminta, .sydämen (ks. t.) tykkiminen, että sitä-

paitsi (tav.) kohtauksittain tuleva sairaloinen
tykytys (palpitatio cordis). Tämä s. ei ole itse-

näinen tauti, vaan oire, joka liittyy hyvin moneen
sekä sydämen ja verenkiertoelinten että yleis-

tauteihin (kuten esim. kalvetustauti) ja hermo-
tauteihin. Toisinaan s. on kokonaan subjektii-

vinen tuntemus, jolloin sydämen toiminnassa ei

voida havaita mitään tavallisuudesta poikkeavaa;
useimmiten voidaan kohtauksen aikana todeta
kiihtynyt sydämen toiminta, erilaisia sivuääniä,
kasvojen punetusta j. n. e., joskus sydämen toi-

minta taas on heikko, suonensykintä tuskin tun-
tuva, potilas kalpea ja raukea. Kohtauksiin liit-

tyy useimmiten kova tuskan ja ahdistuksen
tunne (pseudoangina pectoris). Niistä seikoista,
jotka voivat olla syynä tällaiseen s:een mainitta-
koon orgaaniset sydänviat, nikotiinimyrkytys,
kalvetustauti, munuaistaudit, klimakterium, tut-

kintojen pelko sekä liiallisuudet ,,in Baccho et

Venere". y. r.
Sydän (vor). Anatomia. S. on verenkier-

ron keskuselin, joka säännöllisesti supistumalla
ja laajentumalla pitää veren eläinruumiissa liik-

keessä. Useilta selkärangattomilta s. puuttuu
kokonaan; näillä ruumiinneste (veri) joutuu eläin-
ruumiin liikkeiden avulla kiertämään ruumiissa.
Nivelmadoilla ja niveljalkaisilla s:nä toimii tav.

selkäpuolinen verisuoni, joka useimmilla ulottuu

läpi suurimman osan ruumista, mutta toisilla on
supistunut aivan lyhyeksi (esim. vesikirpuilla

y. m. äyriäisillä). Tämä s. supistuessaan taka-

päästä alkaen eteenpäin ajaa veren oraalisuun-

taan ja sivuanastomooseja pitkin eläimen vatsa-

puolelle; joskus (esim. kastemadoilla) sykkivät

myöskin anastomoosit. Niveljalkaisilla s :tä ympä-
röi ruumiinontelosta erilaistunut s.-pussi, johon

laskimoveri ensin kokoontuu joutuakseen sitten

parillisten, sivullisten, läpällä varustettujen

aukkojen (osiium) kautta s:een. Nilviäisten sydä-

messä huomataan 2 osaa, eteinen ja kammio;
eteisiä on joko 2 (joskus 4) tai 1. S.-pussi on
munuaisten ja joskus sukupuolielimien kanssa

yhteydessä; useilla kulkee suoli sen läpi. Veri

tulee s reen suoraan hengityselimistä. Muste-

kaloilla tavataan kiduksien tyvessäkin supistu-

vaisia verisuonia, n. s. kidus-s:iä, jotka puris-

tavat ruumiin eri osista laskimoveren kiduksiin.

Selkärangattomien s. on aina selkäpuolella, selkä-

rankaisten sitävastoin aina vatsapuolella; tämä
on yksi tärkeimmistä eroavaisuuksista eläinkun

nan molempien suurien pääryhmien välillä.

Vaippaeläimillä, jotka monessa muussakin suh-

teessa lähenevät selkärankaisia, s. on vatsapuo-

lella; tässä huomataan muuten se omituinen

ilmiö, että veri. kuljettuaan ensin jonkun aikaa

s:n kautta oraalisuuntaan, äkkiä muuttaa suun-

tansa päinvastaiseksi. — Putkisydämisillä (Lepto-

cardii) toimii s:nS suurin osa ventraalisia .veri-
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Sydämen vasen puolisko avanuna, a eteinen, h eteis-kam-
mioläppä (kaksiliuskainen läppä), jonka reunat läppäjänteet

yhdistävät läppähhaksiin, c kammio.

suonia (ks. S u i k 11 1 a i n e n), kaikilla muilla

selkärankaisilla s. on vahvaseinäinen, ontto lihas,

joka sijaitsee ruinniinontelokalvon muodosta
massa ohutseinäisessä s. -pussissa (pericardium)
ruumiinontelon oraaliosassa. Kaikkien pääkallol-

listen sikiöillä s. kehittyy suorasta putkesta siten,

että tämä tekee S-kirjaimen muotoisen äkkimut-
kan, jonka ylemmästä (selkäpuolisesta) osasta s.-

eteinen (atrium) kehittyy, alemmasta s.-kammio
( rcnl riciiinx I. Tälle 2 -lokeroasteelle s. jää kaikilla

kaloilla; sammakkoeläimillä eteinen pystyn väli-

seinän kautta jakaantuu kahteen osaan, oikeaan

ja vasempaan, mutta kammio pysyy muuttu-
matta; matelijoilla kammiokin alkaa väliseinän

kautta jakaantua kahtia, mikä krokotiileilla on
jo melkein täydellisesti tapahtunutkin, mutta
vasta linnuilla ja imettäväisillä nelijako on täy-

dellinen. S. -eteiseen t. eteisiin päättyvät kaikki

laskimot, mutta ennen sitä ne (paitsi vas. etei-

seen tulevia keuhkolaskimoita) muodostavat n. s.

laski m o 1 a a j e n n u k s e n (sinus < 1 nosusj,

joka alemmilla selkärankaisilla on selvästi etei-

sistä erillään, mutta linnuilla ja imettäväisillä

täydellisesti sulanut oikeanpuoleiseen eteiseen.

Alemmilla kaloilla (haikaloilla ja kiillesuomui-

silla) on s.-kammion oraalipuolella tämän ja

kiduksiin vievän kidu s aortan (truncus urte-

riosus) välillä kekomainen laajennus, valtimo-
keko (conus arteriosus), jonka sisäpinnalla on
useita taskumaisia läppiä monessa rivissä. Val-

timokeko, joka on kammiosta erilaistunut osa,

surkastuu luukaloilla ainoastaan kahdella läpällä

varustetuksi, ulkoapäin näkymättömäksi osaksi;

linnuilla ja imettäväisillä valtimokeko on koko-

naan kadottanut itsenäisyytensä sulattuaan yhteen

kammion seinämän kanssa. Luukaloilla valtimo-

keon paikalla huomattava keko- 1. sipulimainen

osa, valtimolaajennus (ouVbus arteriosus)

on kidusaortan laajennus. Veren takaisinvirtaa-

misen estämiseksi on läppäliuskoja paitsi valtimo-

keossa myös laskimolaajennuksen ja eteisen, sekä

Oikea kammio ja keuhkovaltimon alkuosa avattuna, a keuh
kovaltimo, b sen taskuläpät, c kammion seinämää, d eteis-

kammioläppä (kolmeliuskainen läppä) oikean kammion ja

eteisen välisessä aukossa.

eteisen ja kammion välissä. Nämä liuskat avau-

tuvat oven tavoin veren painosta oraalisuuntaan.

mutta sulkevat heti tien verivirran pyrkiessä

päinvastaiseen suuntaan. Kaloilla ainoaan etei-

seen tuleva veri on laskimoverta ruumiin eri

osista. Kahdella eteisellä varustetuilla eläimillä

laskimoveri tulee oikeanpuoleiseen eteiseen,

vasemmanpuoleinen eteinen saa hapettunutta

verta hengityselimistä. Sammakkoeläinten kam-
miosta lähtevä yhteinen verisuoni jakaantuu
vasta s:n ulkopuolella päävaltimoiksi, aortakaa-

riksi ja keuhkovaltimoiksi. Matelijain s.-kam-

mion vasemmanpuoleisesta osasta alkaa oikeallp

kaartuva aortakaari, oikeanpuoleisesta osasta

vasemmalle kaartuva aortakaari ja keuhkoval-
timo. Linnuilla ja imettäväisillä lähtee kummas
takin kammiosta vain yksi verisuoni, vasemmasta
aorta, oikeasta keuhkovaltimo. — Imettäväisten

ja ihmisen s. on rintaontelossa keuhkojen ja

pallean välissä s.-p u s s i n (pericardium) ympä-
röimänä. S. -pussissa erotetaan sisempi, s:n ulko-

pinnalle kiinnikasvettunut osa, pericardium visce-

rale, ja ulompi keuhkopussiin ja palleaan rajoit-

tuva pericardium parietalc. Näiden molempien
kalvojen viilissä on liinaisen nesteen täyttämä
s.-pussi- 1. perieardium-ontelo. Rakenteeltaan
s.-kammiot ovat eteisiä paljon vahvemmat ja

vasen kammio paksumpiseinäinen kuin oikea.

Kammioiden ja osaksi myöskin eteisten sisäpinta

on epätasainen eri suuntiin kulkevien lihaspoi-

rmijeu takia, jotka kammioissa muodostavat itse

naisiakin seinästä seinään läpi kammion ontelon

ulottuvia lihas-ansaita (traoeculm carneite). Kum-
mankin eteisen muodostaman suppilomaisen lisäk-

keen, n. s. s. -k o r v a k k e e n (auricula cordis)
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sisäpinta on lihas-ansaista hyvin epätasainen.

Oikeanpuoleiseen eteiseen päättyy, paitsi ylempää
n alempaa onttolaskimoa s.-lihaksesta :ilku\ a

s:n sepellaskimo (vena coronaria oordis).

\ asemmanpuoleiseen eteiseen avautuu 4 keuhkoista

i ulevaa k e u h k o 1 a s k i m o a (vena paini onalis).

Cteisen ja kammion välisessä aukossa on kum-
massakin s.-puoliskossa läppälaitos, eteis-
kammioläpät (valvulm atrio-ventriculares),

joka estää veren kammion supistuessa tunkeutu-

masta takaisin eteiseen. Vasemmanpuoleisessa
eteis-kammioläppälaitoksessa on 2 (kaksiliuskai-

upn läppä, valvula bieuspidalis) , oikeanpuoleisessa

3 läppäliuskaa (kolmeliuskainen l;i i >i>;i , valvula

tricuspidalis) ,
jotka ovat eteis-kammioaukon reu-

noissa kiinni. Liuskojen vapaasta reunasta kul-

kee lujia jänteitä, 1 äppä

j

äntei t ä (chord(c

,
kammion seinämään mataliin läppä-

lihaksiin (inuxculi papillares), joita kummassakin
kammiossa on yhtä monta kuin liuskaa saman-
puoleisessa eteiskammioläppälaitoksessa. Veren
paineesta liuskat sulkevat eteis-kammioaukon,

mutta läppäjänteet estävät niitä painumasta etei-

seen. Sekä vasemmasta kammiosta alkavan
aortan että oikeasta, kammiosta lähtevän keuhko-
valtimon (arteria pulmonalis) tyvessä on kum-
massakin samanlainen kolmen taskumaisen lius-

kan {vaivuin semilunaris) muodostama sulkulai-

tos. Aortan tyvestä, heti läppäliuskojen yläpuo-

lelta, alkavat molemmat s.-lihasta hapettuneella

verellä varustavat s:n sepelvaltimot
(arteriä coronaria cordis). P. B.

Fysiologia. S. toimii verta liikkeellepane-

vana pumppulaitoksena siten. että vuoroin
molemmat eteiset yhtaikaa supistuvat vuoroin

taas molemmat kammiot. Kammioiden Supistu-

mista seuraa pieni lepoaika. S:n supistumisvai-

hetta nimitetään systoleksi, sen lepovaihetta

d i a s t o 1 e k s i. S. toimii keskeymättä kautta

elämäniän. Se supistuu keski-ikäisellä miehellä
n. 72, keski-ikäisellä naisella 80 kertaa minuu-
tissa. Jokaisen s:n tykähdyksen aikana puristuu

3:stä veri sekä aortaan ja sitä tietä kaikkialle

ruumiiseen että keuhkovaltimoon ja sen mukana
keuhkoihin. Eri ikäkausilla on s:n tykintä eri

'<. lapsilla paljoa nopeampi kuin vanhemmilla,
8:n lyöntien luku lisääntyy myös työtä tehtäessä,

jolloin veri joutuu nopeampaan kiertoliikkeeseen

ruumiissa siten korvatakseen solujen lisäänty-

neen ravinnontarpeen. S:n lyönnit tihenevät
myös eri taudeissa, esim. kuumetiloissa, samalla
kuin ne toisissa, kuten esim. muutamissa aivo-

taudeissa, voivat huomattavasti hidastua. S:n
lyBntinopeuden vaihdellessa vaihtelee s:n systole-

jakson aika huomattavan vähäisen, kun taas s:n
lika, diastole. lyhenee kuta tiheämmässä tah-

-. lyö. Näin ollen s. kärsii levon puutetta
in. kun se toimii tavallista nopeammassa tah-

dissa. S:n toiminta voidaan sekä tuntea että
nähdäkin ruumiin pinnalla. Rintakehän vasem-
malla puolen viidennessä kylkiluuvälissä n. 8 cm
keskiviivan ulkopuolella tuntuu s:n kärkilyönti
jokaisessa s:n supistuksessa. Myöskin verisuonen
tykintä on epäsuora ilmaus s:n lyönnistä. Jos

>mme korvan rintakehää vasten s:n kohdalle,
kuulemme s:n toimiessa n. s. s.-äänet. Näitä on
kaksi, toinen kestävä ja kumea, toinen lyhyt ja
terävä. Edellistä nimitetään ensimäiseksi, jälki-

-ta toiseksi s. -ääneksi. Ensimäinen s.-ääni

kuuluu kammioiden supistuessa ja on n. s. liha

ääni, luinen kuuluu heti kammioiden supistumi-
sen jälkeen ja se johtuu s:n läppien sulkeutu-

misesta. Jos s:n läpissä on vikaa, jos ne esim.

vuotavat, niin kuuluu sitäpaitsi n. s. sivuääniä.

S. toimii tahdostamme riippumatta ja meidän
säännöllisissä oloissa edes tuntemattamme sen
tykintää. Sen omalla lihaksistolla näyttää olevan
omituinen kyky itse määrätä toimintansa. Sillä

tavalla tykyttää eläinruumiista eristetty s. itse--

n äisesti sopivasti käsiteltynä pitkät ajat, vieläpä

s:stä irtileikatut s:n seinämän kappaleetkin ovat
itsenäisesti tykyttäviä. Siitä huolimatta tarkas-

taa ja valvoo keskushermostomme s:kin toimin-

taa lähettäen sinne hermoja, jotka m. m. voivat

joko tihentää tai harventaa sen tykintää. Tä-tä
seuraa, että hermostuneilla henkilöillä voi olla

häiriöitä myös s:n toiminnassa ja että voimak-
kaat mieleuliikutukset voivat vaikuttaa sangen
suuresti s:n sääntöperäiseen työhön, joilta» s:n-

lialvaukseenkin. 1". K.

Sydänala 1. sydänalan kulma (angulus
infrasternaiis) on kummankin kylkiluukaaren
väliin muodostuva, alaspäin avoin kulma, jonka
kärjen jakaa kahteen osaan rintalastan miekka-
lisäke. Sanotussa kulmassa tulee pehmeän vatsan-

seinämän alle ylempänä osa maksaa ja alempana
osa mahalaukkua. Etenkin viimemain. elimestä

johtuvat kivut tuntuvat s:ssa, sairas maha-
laukku aristaa tunnusteltaessakin sanotussa
kohdassa. S. on eri henkilöillä hyvin eri terävä.

Jos rintakehä on kokoonpuristunut, niin s:kin

supistuu teräväksi; jos taas rintakehä on leveä,

on sanottu kulma suuri (tylsä). S:n muotoa pide-

täänkin silmällä, kun tarkastetaan rintakehän
rakennetta. Keuhkotautisilla tai henkilöillä, joilla

on taipumusta keuhkotautiin, s. on terävä, henki-

löillä, joilla on keuhkolaajennus (emphysema), on
tämä kulma tavallista avonaiscmpi. Y. Tv.

Sydäneteinen ks. S y il ä n.

Sydänhalvaus ks. Sydäntaudit.
Sydänhypertrofia ks. Sydäntaudit.
Sydänkalvontulehdus ks. Sydäntaudit

ja Sydänpussin tulehdus.
Sydänkammio (sydänventrikkeli) ks.

Sydän.
Sydänlauta, tukkeja laudoiksi sahattaessa

keskimäiseksi jäävä, puunsydämen sisältävä lauta,

vrt. P i n t a 1 a u t a. P-o Po.
Sydänmaa, rautatieasema (V 1.) Haapamäen-

Seinäjoen rataosalla, Alavuuden ja Seinäjoen ase-

mien välillä, 95 km Haapamäeltä, 23 km Seinä-

joelle: etäisyys Helsingistä 396 km.
Sydänpussi (pericardium) ks. Sydän.
Sydänpussin tulehdus (p e r i c a r d i t i s) on

bakteerien aikaansaama tulehdusperäinen tauti.

Se seuraa useita muita tauteja, joiden osallisuus

s. t:een on se, että nämä taudit ovat avanneet bak-

teereille pääsyn vereen, jonka mukana ne kulke-

vat m. m. myös sydänpussiin. Ainoastaan hyvin
harvoissa tapauksissa (rintakehiin kautta sydän-

pussiin ulottuvaa haavaa pitkin) tulevat baktee-

rit suorastaan sydänpussiin. — S. voi olla joko

k ii i v a (pericarditifi sieca), jolloin sydänpussin
sisus- ja seinämyötäinen lehti hankaavat toisiaan

aikaansaaden n. s. sydänpussin hankausäänen.

tai nestettä erittävä (pericarditis ex&v.-

dativa), jolloin, samaten kuin esim. nestettä erit-

tävässä keuhkopussin tulehduksessa, nestettä
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keräytyy suurissakin mailiin sydänpussin lehtien

väliseen onteloon (ks. Sydän). Sydänpussi laa-

jenee ja venyy silloin ja seu sisällä oleva sydän
joutuu tuudin synnyttämän nesteen puristu:

alaiseksi. Usein on nesteen eritys sydänpussissa
niin suuri, että lähellä olevat keuhkonosatkin jou-

tuvat puristuksen alaisiksi. Nuorilla henkilöillä

etenkin huomataan samalla rintakehän seinämän
sydämen kohdalta tällöin pullistuvan ulospäin.

Oulainen tila häiritsee luonnollisesti sekä sydä-

men toimintaa että verenkiertoa yleensä. Sen
vuoksi syntyykin verentungosta laskimoihin,

josta Seuraa m. m. kasvojen sinipunainen väri(sya-

uoosi, ks. t.) myös hengenahdistus on seurauk ena

verenkierron häiriytymisestä. Sairas tuntee tus

kaa. ahdistuksentunnetta ja kipuja sydämen seu-

duilla. Usein on tautiin yhtyneenä myös kuume.
Toisinaan jatkuu tulehdus läheiseen keuhkopus
siin (pleuropericarditis), toisinaan taas sydän-

pussia ympäröivään välikarsinan sidekudokseen
(mcdiastinitis). V. K.
Sydänpussin vesipöhö (hydropericardium) on

taudilliiien tila, jossa nestettä kerääntyy sydän-

pussiin, kuitenkaan siinä erittymättä. (Tällaista

nestettä sanotaan transsudaatiksi erotukseksi

siitä nesteestä, exsudaatista, joka erittyy tuleh-

tuneesta sydänpussista, ks. Sydänpussin
tulehdus.) S. v:ssä on nesteen keräytymisen
syynä joku yleistauti, kuten sydämen heikkou>

ja siitä johtunut verenkierron vitkastumineu.
munuaistauti, vähäverisyys (anemia) ja näivetty-

minen (kakeksia), tai on syynä paikallinen veren-

kiertohäiriö keuhkojen tai keuhkopussin sairas-

tumisen vuoksi. Samalla kuin s. v. esiintyy, on
potilaalla usein vesipöhöä muissakin ruumiin-

osissa, kuten kasvoissa, raajoissa, keuhkopussissa,

vatsaontelossa j. n. e. Sydänpussi ei tällaisissa

tapauksissa, kuten sydänpussin tulehduksessa, ole

sairas. Kuitenkin ovat taudinoireet kummassakin
tapauksessa osittain samat, riippuen siitä puris-

tuksesta, jonka alaisena sydän joutuu tällöin toi-

mimaan. Y. K.

Sydänpuu, nimitys, jota käytetään puiden run-

gon sisäosista näiden huomattavasti, tav. jo ulko-

näöltä erotessa pintapuusta 1. m annosta.
Useilla puilla (esim. koivulla) rungon sisäosat-

kin säilyvät yleensä elävinä, eivätkä sanottavasti

eroa ulko-osista. Toisilla (männyllä y. m.) taas

sisäosat puun vanhetessa kuolevat, veden liike

niissä lakkaa ja muitakin muutoksia tapahtuu.

Niinpä voi kettoihin imeytyä runsaasti parkki-
aineita, jotka suojaavat kuollutta puuta lahoa-

masta, onteloihin ja käytäviin laskeutuu pihkaa
t. m. s. tai syntyy ennen s:n kuolemaa tulppa

muodostuksia, jotka tukkeavat puun vesijohdot.

Erityisen selväksi käy ero s:n ja pintapuun vä-

lillä, kun, mikä on hyvin yleistä, edellisen väri

muuttuu (tummenee) nähtävästi oksidatsioni-

ilmiöiden synnyttämien n. s. puuväriaineiden
vaikutuksesta. Täten syntyy monenlaista ,,väri-

puuta", esim. ebenholtsi, sinipuu, bresiljapuu

y. m. — S. on yleensä lujempaa ja kovempaa kuin

pintapuu (vrt. Puu). Jos taas suojelusaineet

puuttuvat, voi s. helposti lahota ja runko tulee

usein vanhana ontoksi (esim. raita). /. V-s.

Sydansimpukka ks. Sinipiika t.

Sydäntaudit. 1. Ihmisessä. S :sta mainittakoon
ensinnä sydämen sisäkalvon tuleh-
dus (1. sydämen tulehdus) (endocarditis),

koska tämä tauti on alkusyynä useille muille

s:lle. Kysymykses6äolevan taudin aiheuttavat

erilaiset bakteerit, jotka veren mukana pääsevät
sydämeen. Yleisin näistä on erää staphylococcus-

laji, sama, joka aikaansaa äkillisen nivelreuma
t isminkin. Molemmat taudit esiintyvätkin sen-

vuoksi usein perätysten. Endoearditiksessa voi

olla sydämen sisäkalvossa vaiu lievempi tulehdus
tai tauti, joka johtaa haavamuodostuksiin. Useim-
missa tapauksissa tulehduspesä on sydämen
läpissä, tavallisemmin sydämen vasemmassa puo
liskossa. Sairasta vaivaa kuume, sydämen tyky
tys ja usein hengenahdistus. Tauti voi paran
tua 'täydelleen, mutta usein se jättää merkkejä
sydämen läppiin, jotka senjälkeen eivät enää sul-

keudu täydellisesti, vaan johtavat uuteen sairaa

loiseen tilaan. Tällaista tilaa sanotaan sydä
m e n läppäviaksi. Sydämen läppävikoja on
erilaisia, riippuen siitä, mikä läppä on sairaa

loisesti muuttunut, ja myös siitä, minkäluontoi
nen tuo muutos on. Yleensä nämä läppäviat jae

taan kahteen suureen ryhmään ; läpänvuoto

(insufficientia) ja läpän rajoittamaa aukon
kutistuminen (ste7iosis). Edellisissä tapauksissa

vuotaa esim. kammiosta aorttaan puristunut veri

sydänlihaksen heltyessä uudelleen kammioon ta-

kaisin, ja ainoastaan osa sydämestä ulostyönty
nyttä vertaa jää jatkamaan matkaansa verisuo
i.es-a. Esimerkissämme oli vuotava läppä aortan
tyvessä. Yleisin on läpän vuoto vasemman etei-

sen ja kammion välillä (insufficientia valvuke
mitralisj. Tällöin osa verta pakenee sydämen
puristuessa kokoon epätäydellisestä sulkeutuvan
eteiskammioläpän kautta takaisin oikeaan etei

seen, ja ainoastaan toinen osa kulkee tarkoi-

tuksenmukaista tietä aorttaan. Kummassakin
tapauksessa vaaditaan sydämeltä ylityötä, jotta

verenkierto voisi esteettä tapahtua. Jos taas on
kysymys stenosiksesta, niin on se aukko, jonka
kautta veren pitäisi kulkea esim. vasemmasta
kammiosta aorttaan, liian pieni, joten vaaditaan
tavallista pitempi aika ja suurempi voima, ennen-

kuin saadaan sydämestä sanotun aukon kautta

puristumaan tarvittava verimäärä. Tässäkin ta-

pauksessa vaaditaan sydämeltä ylityötä. Tämä yli-

työ taas lisää sydänlihaksen volyymia, se paksunee
ja syntyy tila, jota nimitetään sydämen h y-

pertrofiaksi. Jos sydämen läppävika kohtaa
ainoastaan yhtä läppää, kuten useimmiten on
tavallista, hypertrofioituu ainoastaan vastaava

sydämen osa, ei koko sydän; tällainen sydä-

men sairaaloinen muuttuminen on helppo todeta

ruumiin avauksessa. Tällä tavoin sydän hyper-

trofiallaan ja toimintaansa lisäämällä korvaa sen.

minkä läpän sairaaloinen tila vähentää sen työ-

kyvystä. Niinkauan kuin asia on tällä kannalla,

sanotaan että sydänvika on kompensoitu. Mutta
aikaa voittaen ja läppävian usein vähitellen pahe-

tessa ei sydän enää jaksa kompensoida vikaa,

vaan syntyy sydämen väsyminen, sydä-
men i n s u f f i s i e n s s i (insufficientia cordis).

Tällöin vasta potilas alkaa suuremmassa määrin
kärsiä s:staan; hän tuntee hengenahdistusta, hui-

mausta, sydämen tykytystä ja kipuja sydämen
seudussa, jotka toisinaan esiintyvät, kohtauksit-

taisina sydämenkouristuksina (angina

pectoris, stenoeardisina kohtauksina). Paitsi näitä

suorastaan sydämestä johtuvia oireita vaivaa

potilasta tässä tilassa useat toisarvoiset taudit.
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Verenkierron vilkastuminen synnyttää, paitsi

hengenahdistusta, erilaisia keuhkojen tauteja;

verentungos maksassa ja pernassa näet aikaan-

.-aa häiriöitä näiden elinten toiminnassa. Sen
li.-äksi esiintyy turvotusta ruumiissa, etenkin

niissä osissa, jotka ovat alempana ja joihin paino-

voima ..pysäyttää" veren tavallista pitemmäksi
ajaksi; myöskin esiintyy nestettä keuhkopussissa,

sydänpussissa ja vatsaontelossa. — Eräs sydän-

vian myöhemmän vaiheen oire on vielä sydä-
men laajentuminen (dilatatio vordis). Jo
se seikka, että sydänlihas vahvistuu ja hyper-

trofioituu läppäviassa, tekee luonnollisesti itse

sydämen ulkorajat jonkun verran tavallista laa-

jemmiksi, mutta sydämen laajentumisella tarkoi-

ltaan jonkun sydämen lokeron venymisen tu-

liaista laajenemista. Jos esim. aorttaläppä vuotaa,

ja veri siis aortasta sydämen diastolessa virtaa

vasempaan kammioon, niin se pingoittaa tätä si-

ten, että se vähitellen laajenee.

Paitsi sydämen sisäkalvossa voi tulehdus myös
dia sydänlihaksessa ja sydämen ulkokalvossa.

Edellistä sanotaan sydänlihaksen tuleh-
dukseksi (nniocarditisj. Tähänkin tautiin on
monta syytä: joko taudinsiemen tulee suorastaan

tai sisä- t. ulkokalvon välityksellä sydämen
lihastoon. aikaansaaden siinä tulehdusperäisiä

muutoksia, tai tauti on seurauksena jostakin

sydämen verisuonien taudista, joka häiritsee

sydänlihaksen luonnollista ravitsemista ja syn-
nyttää lihaskadon sekä sitä seuraavan arpimuo-
dostuman. Äkilliset verisuonien tukkeumat sydän-
lihaksen verisuonissa synnyttävät myös paikalli-

sen ravitsemishäiriön ja lihaksen taudin, n. s.

infarktin. Tällaiset iufarktimuodostukset
voivat toisissa tapauksissa johtaa sydämen
seinämän repeymään t. sydänaneu-
rysmaan, s. o. seinämän sairaaloiseen puJ-

listumaan. Potilaan tuntemat oireet tässä sydän-
lihaksen taudissa ovat suurissa piirtein samat
kuin sydämenläppävioissa. Kuitenkin voidaan
tutkimalla helposti erottaa nämä taudit toisis-

Myocarditiksen oireista puhuttaessa mai-
nittakoon tälle taudille erityisesti luonteenomai-
nen sydämen epätasainen tykintä. Nyt kysymyk
sessäoleva sydäntauti johtaa hyvin usein s y d ä-

m e n h a 1 v a u k s e e n. Usein sydämenhalvaus
tulee niin odottamatta, että potilas tuskin tun-

tee itseään sairaaksi, toisinaan potilas taas on
kohtauksen edellä hieman pahoinvoipa. Toisinaan
sydämenhalvaus kohtaa henkilöä, joka ei ole tie-

tänytkään sairastavansa myoearditista. Tavalli-

ämenhalvauksen uhri on yhteiskunnalli-
Besti hyvinvoipa vanhanpuoleinen henkilö; hal-
van- seuraa tav. jotakin pientä tilapäistä syytä :

musasta ateriaa, voimakasta ruumiin t. mielen-
liikutusta j. n. e. Kohtaus päättyy joko muuta-

-i silmänräpäyksessä tai vasta useiden tun-
tieu kuluttua kuolemalla. Usein on henkilöllä
jo ennen varsinaista halvausta ollut vaikeita
s y d ä m e n k o u r i s t u s k o h t a u k s i a.

•Sydämen ulkokalvon I. sydänpus-
situlehdus (pericarditis) on bakteerien

ittama tauti sydänpussissa ks. Sydän-
pussin t u 1 e h d us. y. ä.

'-. t.läinl. S. kohdistuvat joko itse sydänlihak-
-en tai sitä ympäröivään sydänpussiin. Niistä
mainittakoon tulehdukset (esim. ruuansulatti
misra tunkeutuneen terävän esineen aiheuttama
M IX. Painettu «/, 17.

on naudoilla tavallinen), n. s. sydänviat, sydä-

men laajentuminen, epäsäännöllinen tykintä.

sydänlihaksen liikaka.-vamineu, sydänkasvannni
set j. n. e., jotka esiintyvät joko itsenäisinä, mui-
den tautien yhteydessä tai niiden jälkivikoina.

Kp.

Sydäntulehdus ks. S y d ä n t a u d i t.

Sydänvalu, valumuottiin sovitetun sydämen
avulla ontoksi valettu valukappale (vastakoh-

tana täys valu), vrt. Valaminen.
P-o Po.

Sydänvarjo ks. Varjo.
Sydänviat ks. Sydäntaudit.
Sydänäänet. Sydämen toiminnasta saannin

ulkoapäin tutkimalla käsityksen kahdella eri

tavalla: voimme tunnustelemalla havaita sydämen
liikkeen, lyönnin (jonka vaikutus aaltoliikkein

tavoin jatkuu verisuoniinkin ja havaitaan täällä

pulssina 1. valtimon lyöntinä), toiseksi voimme
suorastaan kuuntelemalla havaita sydämen toi

miessa syntyvän äänen, s. Näitä on kaksi, n. s.

ensimäinen ja toinen sydänääni. E n s i m ä i

nen 1. systolinen sydänääni syntyy
sydänkammioiden supistuessa. Se on ainakin pää-

asiassa peräisin kammioiden seinämäin lihaksista

(lihasääni, joka voidaan kuulla muidenkin lihas-

ten supistuessa), sitäpaitsi oletetaan pari muuta-
kin tekijää tulevan lisäksi ensimäistä sydän-

ääntä muodostamaan, nim. eteiskammioläppäin
nopea kiristys ja sulkeutuminen sekä sen aiheut-

tama verenväreily ja lopuksi aortan ja keuhko-
valtimon tyvessä olevain puolikuunmuotoisten läp-

päin avautuminen. Ensimäinen sydänääni on
kumea ja pitkä sekä kestää jotenkin saman ajan

kuin sydämen systole. Tätä seuraava toinen
1. diastolinen sydänääni on lyhyempi
ja kirkas; sen aiheuttaa main. verisuonien ty-

vessä olevain puolikuunmuotoisten läppäin nopea
sulkeutuminen ja siitä johtuva veren aaltoliike.

Koska sydämessä on kaksi kammiota, joiden sei-

nämälihakset synnyttävät ensimäisen sydänäänen,
ja kaksi ryhmää puolikuunmuotoisia läppiä, jotka

antavat alun toiselle sydänäänelle, syntyy sydä-

men toimiessa siis oikeastaan kaksi ensimäistä

ja kaksi toista sydänääntä. Nämä peittävät kui-

tenkin yleensä toisensa, koskapa sydämen kumpai-
setkin puoliskot toimivat samanaikaisesti, mutta
joskus s. voivat haljeta, joten kuuluu jakautu-

nut ensimäinen ja jakaumaton toinen sydänääni
tai päinvastoin. Toista sydänääntä seuraa lyhyt
paussi, jonka jälkeen taas kuuluu ensimäinen
sydänääni. S:n tarkastaminen on tärkeä apu
arvostellessamme sydämen toimintaa. Niiden voi-

makkuudesta voimme päättää sydämen työskente-

lyn voiman, niiden säännöllisyydestä tai epäsään-

nöllisyydestä sydämen toiminnan säännöllisyyden

ja niiden puhtaudesta sydänläppäin tilan. Jos

läppä vuotaa, syntyy lisä-ääni, n. s. sivuääni,

joka silloin sekoittaa tavallisen puhtaan sydän-

äänen. Riippuen siitä, missä sydämentoiminta-
jakson kohdassa sivuääni esiintyy tai millä koh-

dalla sydäntä sen paraiten kuulemme, syntyy
erilaisia sairaaloisia sydänäänimuotoja, joiden

tunteminen johtaa meidät eri tapauksissa kasit

tämään, missä sydämen kohdassa on se vika.

joka muuttaa säännöllisen sydänäänen tavallisiin

desta poikkeavaksi. Myöskin sydämen lähimmässä
ympäristössä olevat taudit voivat muuttaa taval-

liset s., minkä seikan sydäntä kuulostellessa
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(auskulteeratessa) usein hyvin Uelpo ti toi Ii

S:ii keskinäinen suhde eri tapauksissa selviää

seuraavista kaavoista.

~ v S:n laajuus ja rytmi

s d s d s il

i kurjessa (korko ensi— r— — >" — >" maisella aaneiia).

N d S tl S il

S. suurten valtimoiden tj ves B
~^

(korko loisella sydänäänellä).

s d s d

__ ^_ Jakautunut ensimäinen sydan-
alliii (terveessä sydämessä).

s d s d s ii

»"-
• i— ' Nelistävä sydämenlyönti.

ss s — systole, d - diastole.

y. k.

Syene ks. A s s u a n.

Syeuiitti (nimitys johtuu Syenen, muinais-

egypt. kaupungin, uimestä), eruptiivinen syvä-

vuorilaji, jouka pääasiallisena vaaleana ainek-

sena on alkalimaasulpä. Tavallisesti ou lisäksi

vähän kvartsia; kun tätä tulee enemmän, muun-
tuu vuorilaji graniitiksi. Toiset muunnokset sisäl-

tävät vähän nefeliiniä ja ovat silloin sm ja

nefeliini-s :n välimuotoja. Jos taas alkalimaa-
sälvän lisäksi tulee plagioklaasia, saadaan väli-

muotoja moutsoniittiin. Tummina aineksina on
s:eissä amfibolia, pyrokseenia tai kiillettä.

S:t ovat jotenkin harvinaisia vuorilajeja, esiin-

tyen useimmiten sellaisilla alueilla, missä myös-
kin nefeliini-s :e,jä tavataan, esim. Kuollassa ja

Kristiaanian seudulla. Asultaan ja väreiltään

s:t muistuttavat eniten graniitteja; niitä käy-

tetään myös samoihin tarkoituksiin. P. E.

Syeniittiporfyyri, kvartsista vapaa tai väkä-

kvartsinen vuorilaji, jossa hienorakeisessa perus-

massassa on alkalimaasälpäkiteitä. Etupäässä
juonivuorilaji. P. E.

Syfilidologia (kreik. syphilis = kuppa, ja

logos = oppi) . kuppatautioppi.
Syfilidi ks. K n p p a.

Syfilis ks. K u p p a.

Syfilomi, kumikasvain, ks. Kuppa.
Sykkeli 1. sykli (kreik. kyklos = ympyrä.

piiri), jakso. Ajanlaskussa s. merkitsee ajan-

jaksoa, jonka jälkeen jotkut kalenterivuoden
ominaisuudet uudistuvat samassa järjestyksessä.

Tärkeimmät s:t ovat: 1) auringon-s. 1. sun-
nuntaikirjain (ks. t.) -s y k k e 1 i, joka on
28 v. 1. 7 karkausjaksoa (viikon päivät sattuvat

samoina kuukaudenpäivinä); 2) kuun-s. (ks. t.i

1. enneadekaeteerinen 1. Metouin jakso,

joka on 19 v. (kuun faasit samoina kuukauden-
päivinä) ; 3) i n d i k t s i o n i j a k s o (ks. t.).

15 v. Ajanlaskun periodit (ahtaammassa
merkityksessä, laajemmin periodi merkitsee,

kuten sikin, jaksoa yleensä) ovat siien yhdistel-

miä: auringon- ja kuunsyklit antavat viktoriaa-

nisen periodin, p ä ä s i ä i s-s. (ks. t.), suuren

vuoden (28x19 = 532 v.). Kaikki kolme mainit-

tiin s: ii muodostavat Juliaanisen perio-
din (28x19x15 = 7980 v.). U. R
Sykkyräsuoli ks. Suoli.
Syklinen (lat. cyclua, < kreik. kyklos - piiri

ympyrä), ympyränmuotoinen, pyöreä, vrt. myös
S y k k e 1 i ja C y k 1 i n e n.

Syklami ks. Cyclamen.
Syklinen vaihtelu (kreik. kyklos = ympyrä)

johonkin yhdistelmään kuuluvien suureiden paik-

kojen vaihtaminen sillä tavoin,

että tietystä ryhmityksestä toi-

seen siirtyminen tapahtuu, kun
jälkimäisen ryhmän ensi suu-

reeksi otetaan edellisen toinen

suure, toiseksi edellisen kolmas

j. n. e. sekä viimeiseksi edellisen

ryhmän ensimäinen suure. Kaikki
mahdolliset B:t v:t saadaan hel-

posti järjestämällä suureet ympy-
rän kehälle (tästä nimi s. v.).

1. 2, 3, 4, 5 s. v. antaa ryhmät 2, 3, 4, 5, 1

;

3, 4, 5, 1, 2: 4, 5, 1. 2, 3 ja 5, 1,2,3,4 (ks. kuvaa).

U. S:n.

(engl. cykcl = polkupyörä), polkupyö-

Syklinen vaihtelu

Esim. lukujen

Syklisti
räilijä.

Sykloidi (kreik. kyklos = ympyrä, ja eidos -

muoto), tasokäyrä, jonka suoraa viivaa myöten
liukumatta pyörivän ympyrän kehällä oleva piste

muodostaa (käyrä AEB kuva 1). Ympyrän pyö-
riessä useita kertoja ympäri s. jatkuu muodos-

taen AEli :n kanssa yhteellisiä kaaria. Pisteissä

A, B j. n. e. s :11a on rebroussement-piste (ks. t.l.

Suora Ali on yhtä suuri kuin pyörivän ympyrän
kehä. Kuten Galilei punnitsemalla huomasi ja

Roberval sittemmin todisti, on kuvion AEB pinta-

ala = kolme kertaa ympyrän ala. Jos s: n pinta

asetetaan pystysuoraksi niin, että suora AB on

ylöspäin ja ajatellaan painavan pisteen liikku-

van ainoastaan painovoiman vaikutuksesta käv-

Kuva 2.
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rää myöten, niin aika, jonka pisto tarvitsee jou-

tuakseen sen alimpaan pisteeseen iKi, on, kulon

lluyghens ensiksi on osoittanut, aina sama alka-

koon liike mistä viivan kohdasta tahansa. Suun-

taan Bentähden, että s. on i s o k roni eli t aut o-

kroni (vrt. I s o k r o n i n e n). Jakob Bernoulli

on todistanut, että s, on myös brakisto-
k r o n i, s. o. painovoiman vaikutuksesta liikkuva

kappale kulkee pisteestä toiseen s :11a lyhyem-

mässä ajassa kuin mitä muuta näitä pisteitä

yhdistävää viivaa myöten tahansa (vrt. P u t o u s-

liike). — Kun ympyrä pyörii toisen ympyrän
kehää myöten joko sen uiko-

Kuva

ikuva 2 A Ai As A3 .1,)

tai sisäpuolella,

niin ensinmaini-

tun ympyrän ke-

hällä oleva piste

muodostaa edelli-

sessä tapauksessa

ep i sy k 1 o i-

-d d i k s i, jälkimäi-

sessä h y p o-

sykloidiksi
sanotun käyrän.

Jos molemmat
ympyrät ovat

yhtäsuuret sano-

taan epi-s:a

kardioidiksi
Ilypo-s:n esittää kuva 3.

U. .S': h.

kyklos = ympyrä, ja met-
ro., käytetty mat-

Syklometri (kreik

ron = mitta), polkupyörissä y
kanmittauskoje.
Syklometriset funktsionit (kreik. hyklos =

ympyrä, ja metron = mitta), trigonometristen
(goniometristen) funktsionien käänteisfunktsionit

(vrt. Trigonometria). Jos esim. tri-

gonometrinen funktsioni sinx = a on tunnettu ja

kaari x on määrättävä, niin saadaan syklomet-
rinen funktsioni x = arc. sin a (lue: arkus-
sinus o). Muut tavallisimmat s. f. ovat a r e.

co s o, a r e. t a n g a ja a r c. c o t a. S. f. ovat
äärettömän monikäsitteisiä, koska goniometriset
funktsionit ovat jaksollisia. V. S:n.
Sykloni 1 k y k 1 o n i ks. M y r s k y.

Sykofantti (kreik. sykopha'ntrs), kiristäjä,

juonikas, salakavala panettelija, alkuaan henkilö,

joka vääriin (tai aiheellisen) ilmiannon uhalla
kiristää ihmisiltä rahaa. S:t olivat muinaisessa
Ateenassa ajoittain oikeana maanvaivana, ja hei-

dän turmiollista toimintaansa koetettiin ehkäistä
ankarilla laeilla. Tavallinen selitys, jonka mukaan
-. merkitsi henkilöä, joka antoi ilmi niitä, jotka
harjoittivat muka kiellettyä viikunain (sykon)
Attikasta vientiä, on luultavasti väärä.

0. E. T.

Sykomoori, e gy p t. viikunapuu (Ficus
tmorus), Egyptissä ja Itä-Afrikassa kasvava,

leveä- ja tiheälatvuksinen, 12-15 m korkea puu.
jonka runko voi joskus tulla 10 m:n paksui-
seksi. Lehdet ovat munuamaiset. Hedelmät
loikeastaan kypsyneet kukinnot), egypt. vii-
kunat, jotka ovat 2-3 cm pitkät, päärynämäi-
Mt ja likaisen valkeat, ovat syötäviä, mutta vai-
keasti sulavia. Puu on hyvin kestävää, ja sitä

käytettiin aikoinaan yleisesti muumiokirstuihin.
Raamatussa s:ia sanotaan m e tsä vi ikuh a-

puuksi, vrt. Ficus. K. h.

Sykosis 1. mentagra. partarohtuma (ks.-t.).

Syksy ks. Vuodenajat.
Syli (ruots. fanin), vanha suom. pituusmitta

= 3 kyynärää =6 jalkaa (ks. t.) = l,78u m. S. II;

on ollut vastineensa hyvin monessa maassa.
li jalkaa sisältää tansk. favn ( l,essis m), norj.

favn 1 1 . s s 2 j u m), holl. vaam i l.ttss m), sakB.Faden
(Preussin s. = Tanskan) tai Klafter (Itäv.-Unka-
rissa = 1,8005 m), engl. (athom (l.ssss m), esp.

hraza (l,»7is m) ja port. braca (2,a m). Ransk.
brusse oli 5 jalkaa (l,«s4a m) ja ven. sazenj

7 jalkaa (ks. t.). vrt. myös Halkomitta.
U. S.-n.

Sylinteri ks. Silinteri.
Sylinterikello 1. silinterikello k>.

Kello.
Sylinterinvaippa ks. H ö y r y v a i p p a.

Syljenvuoto (salivatio), eri syiden, esim. eri-

laisten suutautien, aiheuttama syljen sairaaloisen

runsas erittyminen. Elohopeamyrkytyksessä s.

ilmenee myöskin.
Sylki, sylkirauhasten erite, ks. S ali v a ja

Sylkirauhaset, vrt. Ruuansulatus.
Sylkifisteli (ks. F is teli), sylkirauhasesta

tai sen tiehyistä johtava luonnoton aukko tai

kanava, fisteli, josta vuotaa sylkeä.

Sylkikaskas (Pliilcenus [Aphrophora] spuma-
ita), 5-6 mm pitkä pikkukaskas 1. kemppainen
(ks. Kaskaat), joka väriltään vaihtelee tuvat-

tomassa määrässä. Sitä on erotettu Suomessa
18 eri muunnosta. S. on levinnyt miltei kautta
koko Suomen ja on erittäin yleinen ruohikossa

y. m. Pehmeä, kellertävä toukka elää keskellä

vaahtomaista ainejoukkoa (..käärmeen- 1. konnan-
sylkeä"), jonka se itse valmistaa itsellensä suo-

jaksi. ..Sylki" syntyy seur. tavalla. Toukan
imiessä nestettä kasvista valuu haavasta enem-
män kuin eläin jaksaa syödä. Tähän nesteeseen

s. pusertaa ilmaa peräsuolen yhteydessä olevasta

|
rakosta, josta samalla sekaantuu joukkoon munan-
valkuaisainetta. Näin syntyy ilmakupla. Sitten

toukka täyttää uudelleen rakon ilmalla ja muo-
dostaa toisen kuplan j. n. e., kunnes vaahto-

joukkio vihdoin on valmis. Vaahto suojelee touk-

kaa sekä auringon kuivattavia säteitä että vihol-

lisia vastaan. Vasta sen jälkeen kuin täysiniuo-

toinen s. on tullut esille, kuivuu vaahto vähi-

tellen. U. S-s.

Sylkikivi, kivimuodostuma, joka tavataan
sylkirauhasessa tai sen tiehyissä ja aiheuttaa

sylkirauhasen turvotuksen.

Sylkirauhaset (gtandulce salivales) ovat suu-

onteloon avautuvia rypälemäisiä (alveolaarisia)

rauhasia, joita on hyönteisillä, hämähäkkieläimillä

ja maalla elävillä selkärankaisilla; vesieläimiltä

s. yleensä puuttuvat. Imettäväisillä erotetaan

3 paria s: ia, joita paikkansa mukaan nimitetään
korvanalus- (glandula parotis), leuanalus- (g. sub-

maxillaris) ja kielenalus-s :ksi (g. sublingualis)

.

Korvanalus-s :n tiehyt (ductus parotideus) päät-

tyy posken limakalvoon ylempien takahampaiden
luona, leuanalus-s :n tiehyt (d. submaxillaris)

avautuu kielen alle kielijänteen kummallekin puo-

lelle: kielenalus-s :sla vievät useat pienet tiehyet

suun limakalvoon kielen sivuilla. S:SSa erittynyt

sylki, saliva (ks. t.), sisältää ptyaliinia, joka

toimii ruuansulatuksessa muuttamalla tärkkelyk-

sen sokeriksi, vrt. K u u a n sul at U s. P. Ii.

Sylkirauhasten tulehdus, sylkeä erittävien

rauhasten, etupäässä korvanalussylkirauhasen tn-
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lehdua fparotitia), joka voi esiintyä äkillisenä,

paikallisena tautina tahi yleisen tarttumataudin
ilmiönä, esim. sikotaudissa (ks. t.).

Sylkky, pellavan (ks. t.l hedelmä.

Syllaba anceps ks. A n c e p s.

Syllabus (kreik., = luettelo)
,

paavi Pius l\n
jouluk. 8 p. 1864 julkaisema luettelo „nykyajan
80 erehdyksestä" (s, errorum). Siinä hylätään

kristinuskonvastaisei maailmankal lomukset, ku-

ten panteismi, naturalismi, ratsionalismi j. n. e.,

mutta sen oliossa tuomitaan myöskin siviiliavio

liitto, uskonnonvapaus y. m. nykyajan uudistus
pyrinnöt, s. oli tavallaan paavikunnan sodanjulis-

tus uuden ajan kulttuuria vastaan. - Uudeksi
s:ksi nimitetään paavi Pius X:n heinäk. 3 p. 1907

antamaa julistusta „Lamentabili", jossa tuomi-

taan 65 lausetta uudemmasta katolisesta juma-
luusopista. Lauseet o\ai etupäässä poimitut

l.oisy'n ja Tyrrellin kirjoista, vrt. M o d e r-

n i s m i. E. K-a.

Syllogismi (kreik. syllogismo's = ajatusten -yh-

distäminen; yhteenlasku), log., päätelmä, varsin-

kin deduktiivinen päätelmä, jonka teoriaa jo

Aristoteles seikkaperäisesti esitti (ks. P ä ä-

i e 1 m ä).

Sylo-w, Peter Ludvig Mejdell (s. 1832)

.

norj. matemaatikko, oli matematiikan ja luonnon-
tieteiden yliopettajana Fredrikshaldin latinakou-
lussa 1858-98, nimitettiin 1898 matematiikan yli-

määräiseksi professoriksi Kristiaanian yliopis

toon. S:n huomattavimmat julkaisut käsittelevät

GaIois'n ryhmäteoriaa. Tärkeimmät keksintönsä
tällä alalla, m. m. n. s. S:n väittämän, hän
on kerännyt lyhykäiseen julkaisuun ,,Th<5orömes

sur les groupes des substitutions" (Clebsch,

..Mathemalisehe Annalen" 1872). S. on myös tutki-

nut elliptisiä funktsioneja. Ansiokkaan työn S.

on suorittanut keräämällä ja julkaisemalla yhdessä

Sophus Lien kanssa Abelin kootut teokset (työ

valmistui 1881). f . 8:n.

Sylt (Silt < Silendi, muinais-friisink.. = ..meri-

maa"), suurin Pohjois-Friisein saarista, kuuluu
Saksaan, Slesvig-Holsteiniin, pitkä (pohjoisesta

etelään 30 km), kapea (1-14 km; keskikohdalta
ulottuu itään päin pitkä niemeke), 102 km5

.

Mantereesta S:n erottaa 12-22 km leveä \vatti-

meri. jonka poikki 1913 ruvettiin rakentamaan
ajovallia. S:n pohjois- (List) ja eteläniemi
(Hörnum) sekä länsirannikko ovat enimmäkseen
täynnä lentohiekkakenttiä ja -kinoksia (30 m
korkeita), keskellä on marski- ja geestimaata,
loka itään päin kasvamistaan kasvaa \vatti-meren
maatuessa, mutta länteen päin pienenee tulva-

veden ja lentohiekan vaikutuksesta. N. 3.500 as.;

ovat friisiläisiä (Listillä asuu joku määrä tanska
laisia), harjoittavat kalastusta ja merenkulkua.
Säännöllinen höyrylaivaliikenne Hoyerin (Slesvig-

Holsteinissa) ja Hampurin kanssa; rautatie kul-

kee S:n eteliipäästä Munkmarschiin itärannikolla.
— Suosittu merikylpvpaikka. jonka kylpy vierai-

den lukumäärä nopeasti kasvaa. (E. E. K.)

Syltti (ruots. syli), hillo.

Syltty (ruots. syltä), kylmä liharuoka, valmis-

tettu hyytelöksi jähmettyneistä lihapalasista.

Sylva," Carmen (k. 1916) ks. Elisabet.
Romaanian kuningatar.

Sylvan /-«'»/. Otto (s. 1864), ruots. estee-

tikko ja kirjallisuushistorioitsija. Fil. kand.

Lundissa 1886, fil. lis. 1892, dosentti smu. v.,

estetiikan ja kirjallisuushistorian prof. Gööte-
porissa 1901. Julkaissut: ,.Svensk periodisk
litteratui under Erihetstidene första del" (1892).

.Svenska pressens historia tili Btatsvälvningeo
1772" (1896), „Fran Bt&ngpiskana dagar" (1901)
..Sveriges litteratur 1830-60" (1903), „Den mo-
derna pressen" (1900), ..Europas litteraturhi-to

ria" (I-II, yhdessä J. Bingin kanssa, 1909-10)

„J. 11. Kellgren" (1912), y. m. (E. \V-s.)

Sylvester /ve'-J, kolmen paavin nimi. — s. 1

(paavina 314-336) on tarinan mukaan paran
tanut spitalista ja kastanut kristinuskoon kei

sari Konstantinus Suuren ja siitä palkin
noksi saanut n. s. Konslanlinuksen lahjakirjan.
joka oikeastaan on 8:nnella vuosis. tehty vää
reiinys. S. vaikutti lähettiläidensä kautta ja

Nikaian (325) kirkolliskokousten päätöksiin.

Häntä kunnioitetaan pyhimyksenä, 8. 11 (paa

vina 999-1003), niaallikkoniniellääu Gerhert.

S. oli syntynyt 947 luultavasti Aurillacissa

Auvergnessa, opiskeli ensin sikäläisessä luosta-

rissa, sittemmin Espanjassa, Koomassa ja viii

doin Koimsissä, jonka koulua hän johti 10 v.

tuli 973 Bobbion abbotiksi, 991 Reimsin arkki
piispaksi. V. 997 S. oli pakotettu luopumaan
arkkipiispanvirastaan ja siirtyi Saksaan, johon
Otto 111 kiitollisena S:n hänelle vallanperimys-
asiassa tekemistä palveluksista oli kutsunut hänel

opettajaksi ja neuvonantajaksi. V. 998 keisari

korotti hänet Kavennan arkkipiispaksi ja seur. v.

paaviksi. S:iä innostutti pyhän Rooman valta

kunnan uudistamisen aate, ja hän uskoi, että

keisari ja paavi voisivat sovussa toimia kristi-

kunnan parhaaksi. S:iä pidetään aikansa oppi

neimpana miehenä. Varsinkin matematiikassa,
astronomiassa ja musiikissa on hänen työnsä

huomattava. Joutuipa hän oppinsa tähden velhon

maineeseen. [Schultess, ,,Papst S. II. als Lehrer
und Staatsmann" (1891); Picavet, ..Gerbert. un

pape philosophe" (1897) ; Lux, „Papst Silves-

ters 11. Einfluss auf die Politik Kaiser Ottos III"

(1898); Schultess, „Die Sagen iiber Silvester II."

(1893).] — S. III (paavina 1045-46), aikaiseni

min Johannes Sabinan piispa, Benediktus IX :n

vastapaavi, erotettiin virasta Sutrin kokouksessa

1040. A. J. Vii.

Sylvester [silve'sta], James Joseph
(1814-97). engl. matemaatikko, toimi aluksi asian

ajajana, tuli fysiikan professoriksi Lontoon Uni

versity collegeen 1837, siirtyi matematiikan pro-

fessoriksi Virginiaan 1840, mutta pysyi siinä toi

messa vain (i kuuk.; palattuaan kotimaahansa
hän tuli (1844) engl. henkivakuutusyhtiön (,,Legal

and equitable life assurance eompany"n) aktuaa-

riksi, oli matein, professorina Wool\vichin sota

akatemiassa 1855-70. V. 1877 hän muutti matem.
professoriksi John Hopkins universityyn Balti-

moreen. S:n etevä opetus herätti Ameriikassa
eloon korkeamman matematiikan virkeän oppimis

halun. S. oli ,,American Journal of mathematics"
aikakauskirjan ensimäinen toimittaja. S. on

aikansa etevimpiä invarianttiteorian tutkijoita.

Hiin on myös tehnyt tutkimuksia lukuteorian,

uudenaikaisen algebran ja geometrian alalla:

suunnitellut pantografin (ks. t.), joka piirtää tun-

netun monikulmion kanssa yhdenmukaisen kuvion

ja kiertää tämän mielivaltaisen kulman ympäri.

S:n koottujen teoksien („Collected mathematieal

papers") ensim. osa ilmestyi 1904. V. S:n.
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Sylvester (Erdösi), Jinos (silvästär

(ärdöH) jänösi (s. n. 1504, kuolinvuosi tuntema-

ton), tink. protestanttinen pappi ja opettaja, opis-

keli Krakovan yliopistossa, toimi m. m. Wienin
yliopistossa 1544-52 ensin heprean kielen, sit-

temmin historian opettajana. Julkaisi eusimäi-

neo unkarin kieliopin. ..Grammatica hungaro-

latina" (1539), jossa hiin erikoisesti tähdentää

unkarin kielen muista eurooppalaisista kielistä

eroavaa rakennetta, sekä vielä m. m. Uuden testa-

mentin unkarinnoksen (1541), jolla hän tehok-

kaasti edisti uskonpuhdistuksen asiaa Unkarissa.

[J. Dankö, ..Toannes Sylvester Pannonius Erdösi,

Leben, Schriften und Bekenutniss" (1871).]

Y. W.
Sylvia ks. Kerttuset.
Sylviayhdistys. ,,Kevät-yhtiö lintusten tur-

vaksi" oli alkuaan sen lasten eläinsuojelusyhdis-

fcyksen nimi, jonka Z. Topelius perusti 1 p. toukok.

1870. Kevätyhdistys-aate levisi nopeasti .yli koko
maan, etupäässä koulunuorison keskuuteen. Tope-

lius itse kertoo yhdistyksessä 1878 olleen n. 30,000

liiseiltä. Innostus laimeni vähitellen, erittäinkin

kun toiminta oli jotenkin heikosti järjestetty.

Mutta aate ei kuollut, ja 6 p. syysk. 1895 muu-
tamat helsinkiläiset eläinsuojelustyön harrastajat

päättivät uudelleen järjestää Kevätyhdistykseu
työn lasten keskuuteen tarkempien sääntöjen
mukaan. Yhdistys muutettiin nyt nimeltään
Sylviayhdistykseksi. Sen kunniapuheenjohtajaksi

ja kunniajäseneksi valittiin Z. Topelius. — S:tä
Topelius edelleen kannatti monella tavalla, m. m.
lähettämällä kirjoituksia yhdistyksen silloiseen

äänenkannattajaan ..Sylviaan" ja luovuttamalla
yhdistykselle sen kymmenpennisistä kootun ra-

haston 1.400 mk., jonka Suomen lapset olivat

Topeliuksen 80:ntenä syntymäpäivänä hänelle

lahjoittaneet eläinsuojelustyön edistämiseksi Suo-
men lasten keskuudessa. S. toimii edelleen pää-
asiallisesti koulunuorison keskuudessa. Sen kes-

kushallitus sijaitsee Helsingissä.

A. v. K.
Sylviini, helposti liukeneva suolakivennäinen,

kokoomukseltaan kaliumkloridi (KCI), kiteytyy
kuutioina kuten vuorisuola ja lohkeaa myös
kuutiomaisesti. S. on arvokas, mutta harvinai-
nen kalisuola, jota saadaan Stassfurtin ja

Kaluszin suolakaivoksista. P. E.

Sylvius, ^neas ks. Pius II.

Sylvius, Franciscus (Frangois de la
[le] Bo e) .(1614-72), holl. lääkäri, v:sta 1658 lää-

ket. professorina Leidenissä. S. selvitti ruuan-
»ulatusilmiöiden luonnetta vertaamalla niitä käy-
miseen ja otaksumalla ne kemiallisiksi tapahtu-
miksi. Hän antoi ensimäisen kuvauksen tuberke-
leista ja otaksui näiden olevan yhteydessä keuhko-
taudin kanssa. Teoksia: „Disputationum medica-
nim decas" (1663/, „Praxeos medica? idea nova"
il667i.

Sylvius, Jacob (Dubois) (1478-1555),
ransk. anatomi. Hänen nimellään mainitaan yhä
edelleen eräitä aivojen osia, niinkuin S:n uurre
ja S:n vesijohto (ks. Aivot).
Symbaali (kreik. kymbalon), rniis. 1. Vanhan

ajan kansojen käyttämä lyömäsoitin, nyk. hely-
levyjen (ks. t.i kaltainen, joiden ransk. nimitys
(cymbales) yhä muistuttaa niiden muinaista alku-
perää. — 2. Keskiaikainen kellopeli (ks. C a r i 1-

lon). johon kuului 8- t. 9-sävelinen asteikko;

ix i i i IL valmistettiin luostareissa 10-l2:nneIIfi

vuosis. — 3. Mustalaissoitin, joka rakentecltaai

on samanlainen kuin piano ilman koskettimia.

Sen kieliä lyödään suoraan vasaralla. Tämä soi-

tin oli keskiajan loppupuolella yleinen ja siitä

on piano vähitellen kehittynyt (ks. Piano). -

4. Mikstuurin (ks. t.) kaltainen urkuäänikerta.
/. K.

Symbioosi (kreik. sj/n = yhdessä, ja bios -

elämä), hioi., kahden (t. useamman) eri lajiin,

usein hyvinkin kaukaisiin ryhmiin kuuluvan

eliön läheiseksi, pysyväksi, sääntöperäiseksi yh-

dyselämäksi muodostunut suhde, joka tarjoaa

molemmille (kaikille) osallisille, symbion-
teille, hyötyä. Laajemmassa merkityksessä

tätä nimitystä on käytetty yleensä kaikista löy-

hemmistä tai kiinteämmistä eri eliöiden välisistä

suhteista, joista tavalla tai toisella on hyötyä

kaikille osallisille. Tässä yleismerkityksessä,

vastakohtana loiselämän, parasitismin yksipuoli-

sille suhteille, käytetään nykyään usein nimitystä

mutualismi (van Beneden) ; varsinainen s.

käsittää silloin ne mutualistiset suhteet, joissa

symbionttien riippuvaisuus toisistaan on suurin.

Ilmeistä on, ettei "tällöin voi vetää jyrkkää ra-

jaa s:n ja löyhempien mutualististen suhteiden

välille. — Täydellisimmässä s:ssa symbiontit voi-

vat olla niin suuresti toisiinsa mukautuneita ja

toisistaan riippuvia, että itsenäinen elämä on

niille vaikeaa tai mahdotontakin, joten siis on
syntynyt varsinainen kaksoiseliö. Näin voi

olla laita solu- t. kudos-s:ssa, jossa toinen

symbiontti elää toisen sisässä. Toiselta puolen

tämäntapaiset s. -suhteet voivat olla vaikeasti ero-

tettavissa päinvastaisista yhdyselämän muodoista.

Ioiselämästä, ja nähtävästi tavataankin luonnossa

monenlaisia näiden äärimäisyyksien väliasteita.

— S:ksi selitettyjä yhdyselämän muotoja tun-

netaan sekä kasvi- että eläinkunnasta ja myös
kasvien ja eläinten välisiä.

Kasvi-s:sta on tunnettu esimerkki sienen ja

levän yhdyselämä jäkälissä (vrt. t.). Näissä

levä, eläen täydellisesti sienirihmain kietomana
vankina, yhteyttää sienen hyväksi, saaden puo-

lestaan sienen välityksellä vettä siihen liuon

neine suoloineen. Todellisen s:n olemassa olo

puheenalaisessa tapauksessa on toistaiseksi kat-

sottava epäselväksi. On näet todettu sienen

eräissä tapauksissa muodostavan levien sisään

tunkeutuvia imurihmoja; samoin viittaavat eri-

näiset muutkin havainnot parasitismia lähentele-

vään suhteeseen sienen puolelta. Samaten on
sienijuuresta (ks. t.) mainittu s.-suhde

vielä epävarma. Samaa on sanottava kolmannes-

takin, yleisesti tunnetusta s.-tapauksesta: palko-

kasvien ja erään maabakteerin, Rhizobium (Bac-

terium) radicicolan, eräissä tapauksissa Rh. Bey-

erinckin, yhteiselämästä palkokasvien juurissa.

Tunkeutuen juurihapsien kautta juuren kuoreen

mainittu bakteeri aiheuttaa ärsytyksellään juu-

ressa äkämämäisiä pikkupahkoja, j u u r i n y s-

t y r ö i t ä. Eläen näiden sisällä bakteeri yhteyt-

tää ilmasta vapaata typpeä, joka varsinkin hajoa-

mistilassa olevista b a k t-e r o i d e i s t a (vrt. t.

tulee myöskin palkokasvin hyväksi, joka täten voi

kasvaa typpiköyhässäkin maaperässä. Seikalla

on hyvin suuri käytännöllinen merkitys (vrt

esim. Typpi ja L a n n o l t u s a i n e e t, palsta

538). Suhde bakteerin ja palkokasvin välillä He
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nee sekin pääasiassa parasitismia Ainakin on

bakteeri aluksi korkeamman kasvin loisena. —
S:iin kuuluu tavallaan myös metabioosi
(ks. t.).

K a a v i e n ja eläinten välisistä sub

teista lienevät varininunin s:n luontoisiksi käsi

tettävät lukuisat tapaukset yhdy.sel8.mail levien

ja eri selkärangattomien välillä. Niinpä useilla

alkueläimillä (esiin, aurinko- ja säde-eläinten,

siima- ja ripsilikoeläinten y. m. ryhmissä) lava

taan soliiruumiissa, ja monisoluisilla selkäran-

gattomilla, etenkin sieni- ja polttiaiseläimillä,

myös eräillä madoilla, y. m., solujen sisässä t.

muualla ennen isäntäeliön osiksi luultuja ,,vili-

reitä soluja", zoochlorelleja t. ..keltaisia

soluja", zooxanthelleja, jotka epäilemättä
ovat katsottavat leviksi (t. toiset, kasvillisiksi

flagellaaleiksi) ja näyttävät yleensä elävän isän-

tiinsä kanssa oikeassa S:SSa. Hyvä esimerkki on

meilläkin yleinen vilireii lampipolyyppi (ks.

Hydra), jonka vihreä väri juuri johtuu ento-

dermin soluissa elävistä levistä. Hyvin usein

isäntäeläimen ja levän suhde on aivan pysyvä,
saman eläinlajin kaikissa yksilöissä aina sama
levä. Eräillä yhteys on niin kfinteä, etteivät nuo-

ret eläinyksilöt voi kehittyä ilman levää; samoin
taas levät voivat, menettää kykynsä itsenäiseen

elämään. Levät ovat kenties alkuaan ravintohiuk-

kasten tavoin joutuneet eläimeen, mutta säily-

neet vahingotta, ja vähitellen on suhde vakiin-

tunut. s:ksi. Sen perustana on tällöin ilmeisesti

symbionttien aineenvaihdon luonteen vastakkai-
suus: levät rakentavat orgaanista ainetta saaden
yhteyttämiseensä hiilihapon ja veden eläimeltä,

tämä taas saa. happea ja ehkä valmista ravintoa

leviltä j. n. e. Pienoiskoossa siis tapahtuu saman-
lainen aineen kiertokulku kuin ulkona luonnossa
kasvi- ja eläinkunnan välillä. Tällainen solu- t.

kudos-s. voi kuitenkin lähetä loiselämää, etenkin
koska eläimet yleensä eivät ole aivan välttämät-

tömästä levien läsnäolosta riippuvia. Myös bak-
teerien ja hiivasienien väitetään monessa tapauk-

sessa elävän oikeassa s:ssa eläinten kanssa. Joka
tapauksessa on lukuisissa hyönteisissä (tora-

koilla, pistiäisillä, nivelkärsäisillä y. m.) aivan
säännöllisesti ja usein kaikilla kehitysasteilla

huomattu määrättyjä bakteereja t. hiivasieniä,

ja näyttää luultavalta, että ainakin jotkut niis f ä

elintoiminnallaan hyödyttävät isäntänsä ruuan-
sulatusta. Todennäköisesti myös selkärankaisissa,

ainakin kasvinsyöjillä, tavataan puhtaasti sym-
bioottisia bakteereja. Niinpä voidaan katsoa mä-
rehtijäin ruuansulatuskanavassa tapahtuvan sel-

luloosan käymisen aiheuttavien bakteerien ole-

van s. -suhteessa isäntäänsä. Ihmisen ruuansula-

tuskanavan lukuisien bakteerien suhteesta ruuan-

sulatukseen on eri mieliä; mahdollisesti on nii-

denkin joukossa symbioottisiksi kehittyneitä muo-
toja, joskaan niiden merkitys ei liene erikoisen

huomattava (vrt. Ruuansulatus). Kor-
keampien kasvien ja eläinten välisistä monen-
laisista suhteista katsotaan yleensä enimmän
varsinaisen s:n luontoisiksi eräiden muurahaisten

ja muurahaissuosijain kasvien suhteita (ks.

M u u r a h a i s s u o s i j a t)

.

Eläinten kesken ei aineenvaihdon yhden-

kaltaisuuden vuoksi mielellään voi ajatella oikeaa

solu- t. kudos-s :ia. Sen sijaan erinäisissä ruu-

miin onteloissa t. pinnalla y. m. asustavien loi

-ien joukoE on i Lntään $ niin vähän haittaa
ii ettS siilnle kenties \ni nila synoikiaa,

lois- ja s. -suhteen välimuotoa jolle on ominaista.

että hyöty kyllä tulee vain toisen osaksi, mutta
luinenkaan ei kärsi vahinkoa. Oikeat synoikia

suhteet ovat yleisiä m. m. merieläimistössä, eten

kin siinä muodossa, että alustaan kiinnittyneet

t. vain vilhän liikuntokykyisel eläimet (sieni- ja
polttiaiselii imet, putki mad, t. siimajalkaiset y. m.)

elävät liikkuvampien eläinten, etenkin elotto-

malla panssarilla varustettujen (äyriäisten, nil-

viäisien \. m.), pinnassa. „Päällysvieraat", epi-
zooi-t, voivat tällöin tulla osallisiksi liikkuvai-

suuden eduista raittiin veden, ravinnon saannin
y. m. suhteen. Erikoistapauksissa aluseläimellä-

kin voinee olla hyötyä epizooeista, esim. siten

ttii niiniä muodostavat jonkinlaisen suojelusnaa-

mion sen pinnalle tai että niiden poltinelimet

puolustavat aluseläi ntäkin. Yleensä tällainen

kiinnittyminen kuitenkin on luonteeltaan satun
naista. Saman lajin pinnassa voi asustaa mitä
erilaisimpia epizooeja, ja nämä puolestaan esiin-

tyvät yhtä usein kaikenlaisiin muihinkin lajei-

hin t. elottomiin esineihin kiinnittyneinä. Var-
sinaisesta s:sta voi puhua vasta kun suhde on
vakiintunut niin, että määrätyt lajit säännölli-

sesti esiintyvät yhdessä. Näin on laita etenkin
erakkoäyriäisiin nähden. Nämä kuljettavat muka
naan kotilonkuorta, jossa äyriäisen pehmeä taka-

ruumis on suojassa, ja kuoren pinnalle asettu

neena tavataan lukuisissa tapauksissa aivan mää-
rätty sienieläin, hydroidipolyyppi- t. merivuokko-
kolonia. Toisten kuorella on yksinään elävä

merivuokkolaji, ja näissä tapauksissa s. näyttää
olevan täydellisin. Tunnetuin esimerkki on Eu-
pagitrus (Pagurus) PrMeaH.rt-erakkoäyriäisen ja

Adamsia palltafa-merivuokon yhteiselämä (kuva
ks. E r a k k o ä y r i ä i s e t). Kumpaakaan ei

luonnossa tavata yksinään, paitsi aivan nuorena,

ja jos merivuokko poistetaan, tarttuu äyriäinen

siihen t. toiseen samanlajiseen ja „istuttaa" sen

(äkäisin paikalleen; myös voi merivuokko itse

ryömiä kuorelle. Jos äyriäisen kasvaessaan on

pakko vaihtaa kuorta, siirtää se myös symbiont
tinsa, ja tämä antaa siirron rauhassa tapahtua.

Sitä paitsi asunnonvaihto on paljon harvinai-

sempi kuin yksinelävillä erakkoäyriäisillä, sillä

merivuokko voi muodostaa äyriäisen ympärille

jatkuvasti suurenevan suojuksen, siis rakenteelli-

sestikin mukautuen s:iiu. Muuten symbionttien
toisilleen tuottama hyöty on samanlaista kuin

edellämamituissa satunnaisissa tapauksissa; li

saksi voi vielä tapahtua saaliinkin jakoa molem-
pien kesken. — Myöskin yhteiskunnissa elävien

muurahaisten sekä termiittien keskuudessa tava-

taan esimerkkejä eriasteisesta s:sta, lähinnä

n. s. s y m f i 1 i a-suhteissa muurahaisten ja niiden

..vieraiden" välillä. Useimmiten nämä suhteet

kuitenkin lienevät verraten löyhiä ja lähenevät

asteittain synoikiaa, joka muurahais- ja termiitti-

pesissä on hyvin yleinen ilmiö (ks. M u u r a-

haisvieraat). Tavallaan samankaltaista s:ia

kuin muurahaisten ja niiden vieraiden välinen on

pohjallaan ihmisen ja useiden kotieläinten suhde,

viimemainituthan jleensä ovat jo niin riippuvia

ihmisen hoidosta, että itsenäinen elämä olisi niille

mahdoton. — Esimerkkeinä mutualistisista suh-

teista, joista s.-nimeä sen laajimmassa merkityk-
sessä on käytetty, mainittakoon krokotiilin ja



74H Symblefaroni—Symbolismi 750

krokotiilinvartijan (ks. t.i. air. nautaeläinten

y. m. ja niiden ihosta toukkia syövien saivai

tajahakkelicn (ks. Buphaga), sekä parvissa

.'lavien, eri lajeihin kuuluvien eläinten, kuten

seebrojen, antilooppien, strutsien y. m. liittymi-

nen yhteen, josta voi olla kaikille hyötyä esim.

jos toisilla on näkö. toisilla kuulo, toisilla taas

hajuaisti erityisen hyvin kehittynyt. Täten on kai-

killa yhdessä suurempi mahdollisuus kuin kullakin

lajilla erikseen ajoissa huomata uhkaava vaara.

S.-suhteet ovat teoreettisesti erikoisen mieltä-

kiinnittäviä sen vuoksi, että niissä on pohjana eri

lajien välisen keskinäisen avun ja
yhteenliittymisen periaate, mikä eläin-

kunnassa yleensä esiintyy korkeintaan vain sa-

man lajin piirissä, kun taas muuten luonnossa

vallitsee ,,kaikkien taistelu kaikkia vastaan''.

[O. Hertwig, ..Die Symbiose im Tierreich" (1883) ;

Kraepelin, „Beziehungen d. Tiere zueinander und
zur Pflanzenwelt" (1905) ; Buchner, „Studien an
intrazellularen Symbionten" (Archiv f. Protisten-

kunde, 1912) ; A. Reichensperger, ,,Symbiose"
iHandwörterbueh d. Natunvissenschaften IX,

1913) ; Hesse & Doflein, „Tierbau und Tierleben

11. 1914).] /. V-.s. <C- A". L.

Symblefaroni (kreik. syn = yhteen, ja ble/iha-

ron = silmäluomi) , silmäluomien ja silmämunan
ybteenkasvettuminon.
Symboli (kreik. aymiolon, lat. symbolum),

iiinnusmerkki. tunnuskuva; merkki, jolla havain-

uollistutetaan jokin ajatus t. aate. — Pakanalli-

sissa salamenoissa käytettiin s:eina jotakin tun-

nussanaa tai kaavaa, josta menoihin vihityt tun-

kivat toisensa. Kristillisessä kirkossa ruvettiin

s:eina pitämään sakramentteja ja varsinkin

sakramenttien välineitä (vettä, leipää, viiniä);

sittemmin s. tuli merkitsemään tunnustusta ja

tunnustuskirjoja (vrt. Symboliikka).
Symboliikka (ks. Symboli), oppi symbo-

leista 1. tunnuskuvista. S:n tarkoituksena on
saada selville merkin t. tunnuskuvan sisäinen

tarkoitus. Egyptiläiset käyttivät jumaliensa tun-

nuskuvina eläimiä, eläin- ja ihmishahmojen yhty-

miä, hieroglyfejä tai salamerkkejä, jotka olivat

läheisessä yhteydessä palvelusmenojen kanssa,

länsimaisilla kristityillä oli omat tunnuskuvansa,
jotka oli otettu eläin- ja kasvimaailmasta sekä

Raamatusta. Karitsa esim. oli Kristuksen uhri-

kuoleman, risti ja hyvä paimen Kristuksen
itsensä tunnuskuva. Palmu oli marttyyrien
voitonmerkki. — Myöskin oikeuselämässä on.

eritoten alkukantaisilla kulttuurikausilla, tunnus-
kuvilla ollut suuri merkitys (esim. kädenanto,
sormennosto valaa tehdessä y. m.). — L u k u-

-:sta ks. t. — Eläin-s:aa kehitettiin varsinkin
keskiajalla. Muutamat eläimet olivat joko määrät-
tyjen hyveiden tai paheiden edustajia, ja kuvaavat
taiteet ottiva.t ne tällaisina tunnuskuvina käy-
täntöön. Jalopeura oli voiman ja jalomielisyyden,
kotka kuninkaallisen arvon, riikinkukko ylpeyden,
vk-isarvinen viattomuuden, koira uskollisuuden
tunnuskuva j. n. e. — Evankelistat saivat jo

aikaisin omat tunnuskuvansa (Matteuksen: sii-

vekäs ihminen; .Markuksen: jalopeura; Luuk-
kaan: härkä: Johanneksen: kotka). Tavallisim-
mat eläin- ja kasvisymbolit otettiin käytän-
töön jo renesanssin taiteessa. Risti, sydän ja

ankkuri ovat uskon, rakkauden ja toivon tunnuk-
-ia. Muutamat tunnuskuvat vakiintuvat myylil-

listen tai historiallisten henkilöiden pysyväisiksi
at I ribuuteiksi (ks. t.) : Zeuksen attri-

buuttina on salama, Junon riikinkukko, apostoli

Pietarin avain, Paavalin miekka j. n. e. [Ver-

neuil, „Dictionnaire des symboles, emblemes et

attributs" ( 1 S'.17) .] vrt. Ikonografia.
Teol., oppi symboleista, s. o. kirkollisista tun-

nustuskirjoista. Tämä teologinen oppihaara sai

alkunsa vasta uskonpuhdistuksen jälkeen. S. oli

luonteeltaan poleeminen ja koetti osoittaa, että

oma kirkkokunta oli oikeassa, muut väärässä.

Boomalais-katolista kirkkoa vastaan kirjoitti

M. Chemuitz purevan „Examen concilii Triden-

tini" (1565-73), johon katoliselta puolelta kardi-

naali R. Bellarmin vastasi yhtä ankaralla „Dis-

putationes de controversiis Christianaj fidei"

(1586-93). Puhdasoppista luterilaisuutta edustaa
Caloviuksen ..Synopsis controversiarum" (1653).

Vasta vähitellen kehittyi historiallisempi käsi-

tys kirkkokuntain ja tunnustuskirjain synnystä.

Tähän suuntaan vaikutti pietismi teroittaessaan

elämän merkitystä opin rinnalla ja antaessaan
suurempaa arvoa lahkoille, mikäli niissä esiin-

tyi hengellistä elämää. Mutta vasta n. s. valistus

teki puolueettoman esityksen ja arvostelun mah-
dolliseksi. Tältä kannalta ovat laaditut S. J.

Baumgartenin ..Gescnichte der Religionsparteien"

(1766), Chr. F. W. VValchin „Breviarium theo-

logiffi symbolien: lutheranar" (1765) ja varsinkiu

G. I. Pianokin ,,Abriss einer historischen und
vergleichenden Darstellung der dogmatischen
Systeme" (1796). S. nimeä käytti ensinnä

Ph. K. M a r h e i n e k e teoksessaan ,,Christliche

Symbolik oder historiseh-kritische und dogma-
tisch-komparative Darstellung des katholischen,

lutherischen. reformierten und sozinianischen

Lehrbegriffs" (1810-13). Paljon käytetty oppi-

kirja on ollut J. G. YVinerin „Komparative
Darstellung" (1824; 4:s pain. 1882). Etevän kato-

lisen esityksen s:sta kirjoitti A. Möhler (1832).

Uudemmissa esityksissä otetaan huomioon paitsi

asianomaisia tunnustuskirjoja myöskin erikoisten

kirkkokuntain virsi- ja hartauskirjoja y. m. kir-

jallisuutta. Tältä kannalta ovat kirjoittaneet:

F. Kattenbusch, „Lehrbuch der vergleichendeii

Konfessionskunde" (I, 1892) ja F. Loofs, ,.Sym-
bolik" (1902). E. K-'a.

Symbolinen (ks. Symboli), tunnuskuvalla
nen, kuvannollinen.
Symboliset kirjat ks. Tunnustuskirjat.
Symbolismi (ks. Symboli), ransk. kirjalli-

suudesta otettu nimitys 1800-luvun viime vuosi-

kymmenien uusromanttisille pyrkimyksille, jotka

esiintyvät vastavaikutuksena naturalismille. Ku-
vaamataiteissa s :11a tarkoitetaan suuntaa, jonka
seuraajat koettavat saada teoksiinsa mahdollisim-

man paljon vertauskuvallista, salaperäistä, yli-

maailmallista ja ennen kaikkea henkistä sisällystä.

S:n taidesuunnan perusti Ranskassa ransk. kir-

jailija Josephin Peladan, joka Pariisissa 1892-97

järjesti ..Salons de la Rose-Croix" nimisiä taide-

näyttelyjä, joihin ottivat osaa sangen monet
tunnetut kuvanveistäjät ja etenkin maalarit.

Mitään erikoisempaa merkitystä ei s :11a enää

ole. mutta realistis-naturalistista taidekäsitystä

vastustavana ilmiönä se vaikutti m. m. Suomen
taiteeseen, jossa sen kannattajista 1890-luvulla

mainittakoon V. Vallgren, M. Enckell, A. Gallen

Kallela ja II. Simberg. E. R-r.
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Symbolistit, symbolismin fks. t.) kannat-
tajat.

Symeonm. imu I040),„uusi t e o I o g i", kreik.

munkkijohtaja js teologi Koa tantinopolissa itä

maisen kirkon ja munkkilaisuuden etevin mj
tikko. lliineii ajatuksensa edustavat kenties pe:

soonallisinta kristinuskon käsitystä, inikii kreik.

kirkon pohjalla on saavutettu. S. uskoi lialtioitu

neen näkemyksen (ekstaasin) hetkinä saaneensa
katsahtaa Jumalan luomattomaan kirkkauteen;
hän opetti, että ainoastaan persoonallisesti eletyllä

ja omistetulla on arvoa uskonnossa ja että uskonto
ei ole orjailemista, vaan autuutta ja iloa Junia

lassa. S. on kreik. kirkon etevimpiä hymnirunoi-
I i joita. Kun etevimpänS pidettyä kirkkoisää

Gregorius Naziansilaista itämailla kunnioitettiin

,,teologin" arvonimellä, merkitsi Sille annettu
nimitys „uusi teologi", että hänet tunnustettiin

samanarvoiseksi. J, G.

Symetria ks. S y m m e t r i a.

Symfilia ja s y m I ii 1 i t ks. Symbioosi
ja M u u r a h a i s v i e i a a t.

Symfonia (kreik. symphöni'a = yhteensointu-

minen), muinaiskreik. musiikissa = könsonanssi
(ks. t.) ; ks. S i n f o n i a. /. K.
Symfyysi (kreik. symphysis = yKteenkasvami-

nen, yhtyminen), rustosauma, kiinteiden jäntei-

den tai kalvojen muodostama luiden liitoskohta,

varsinkin lantiossa.

Symmachus, Q u i n t u s Aurelius (n. 340-

402), roomal. puhuja ja valtiomies, oli kristin-

uskon vastustajien johtomiehiä Koomassa. S., joka

oli kaupunginpäällikkönä 384-385 ja konsulina

301, on jättänyt jälkeensä puheita (katkelmia

säilynyt) sekä kirjeitä (10 kirjaa, julk. O. Seeck,

1883). K. J. II.

Symmagmaattinen (kreik. syn = yhteen, ja

magma = kiinteä massa). S:isia ovat eruptiivi-

vuorilajit, jotka ovat differentsiatsionin kautta

syntyneet samasta magmasta, P. E.

Symmetria (kreik. symmetri'ä = oikea suhde),

sopu-, tasasuhtaisuus ks. Symmetrinen.
Symmetrinen (ks. Symmetria), tasasuh-

tainen. Geometriassa sanotaan kahden pisteen

sijaitsevan symmetrisesti suoraan viivaan tai

tasoon nähden, kun suora tai ta.so on kohtisuo-

rassa pisteitä yhdistävää janaa vastaan sen

keskipisteessä. Suoraa viivaa sanotaan s y ni-

in e t r j a-a k s e 1 i k s i ja tasoa symmetri a-

tasoksi. Kaksi tasoa tai kappaletta on s :tä

tasoon nähden, kun jokaista pistettä toisella pin-

nalla tai kappaleella vastaa toineu tasoon näh-

den s. piste toisella. Pinnan tai kappaleen kanssa
s. suure on siis yhteellinen edellisten tasopei-

lissä synnyttämän kuvan kanssa, mutta s:t suu-

reet eivät silti ole yhteellisiä, yhtä vähän kuin
kappale ja sen kuvakaan, koska niitä ei voida

asettaa päällekkäin, niin että ne yhtyisivät.

—

S:iksi määrättyihin lukusuureisiin nähden sano-

taan algebrassa funktsioneja ja yhtälöitä, jotka

eivät muutu, kun nämä suureet keskenään vaih-

tavat paikkaa. Siten ovat esim. x4-y-\-z = 0:

xy-\-xz-\-yz - ja xyz - 1 s:iä yhtälöitä. Jos
tunnetaan tällaisen yhtälöryhmän yksi juuri-

ryhmä, niin saadaan muut juuriryhmät perinutoi-

malla ensinmainitut juuret kaikilla eri tavoilla.

U. S:n.

Symonds [simondz t. saimandzj, John
Addington (1840-931, eugl. runoilija ja kult-

tuurihistorioitsija; tunnettu varsinkin renesans-
sia käsittelevistä tutkimuksistaan: ,,Int ruiluct ion

lo the study of Dante" (1872), „Kenaissanee in

Italy" (pääteos, 7-os., 1875-86), „8hakespi
predeeessors in the English drama" (1884). ,,Ben

Jonson" (1886), „Life of Michelangelo Buonar
roti" (2-os., 1802), ..Boccaccio" (1804) y. m.

/:'. K-r.

Symons [seinxons], Barend (s. 1853).

alankom. filologi, Groningenin yliopiston profes-

sori, on tullut tunnetuksi germ. sankaritarujen
tutkijana. Paulin suureen kokoomusteokseen
..Grundriss der germ. Philologie" (3:nteen nitee

seen)' hän on kirjoittanut esityksen sankari
tarusta (,,Heldensage" 2:nen pain. ss. 606-734).

Muista julkaisuista mainittakoon laajalla johdan-
nolla varustettu Kudrun-eepoksen kriitillinen

teksti (1883, 2:nen pain. 1914). II. 8-hti.

Sympaali ks. S y m b a a 1 i.

Sympaattinen (ks. Sympatia), myötätun
loa herättävä, miellyttävä. — S. hermosto
ks. S i s ä 1 m y s h e r m o s t o.

Sympateettinen hoito iks. Sympatia), etu-

päässä suggestiivisiin vaikutuksiin perustuva
hoitokeino, jossa kaikenlaisia itsessiiän merkityk-
settömiä menettelytapoja ja esineitii käyttäen
herätetään potilaassa usko tervehtymiseen.
Sympathicus, t r u n e u s s., ks. Sisälmys-

hermosto.
Sympatia (kreik. sympa'tlieia, saks. Mitgefiihl)

1. myötätunteisuus on taipuvaisuus tuntea toisen

olennon mielihyvää omana mieliin vänä (myötä
ilo) ja mielipahaa omana mielipahana (sääli'

S:aan sisältyviä yksityisiä tunnetiloja nimite-

tään sympaattisiksi tunteiksi. Mai
nitun merkityksen ohessa, joka lienee yleisin, on
s :11a kuitenkin sekä jokapäiväisessä kielenkäy

tännössä että sielutieteessä useita muita merki-

tyksiä. Varsin usein tarkoitetaan s :11a sitä välit

tömältä ja perustelemattomalta tuntuvaa mielty-

mystä, jota henkilö, usein ihan aluu perin, voi

tuntea jotakin toista henkilöä tai jotakin asian

kohtaan. Perustelemattomuus on tietysti vain

näennäistä, mutta usein on sekä henkilön itsensä

että muidenkin vaikeata osoittaa mieltymyksen
syitä, vaikkapa niitä koetettaisiin tietoisesti

etsiäkin. Muutamat sielutieteilijät (esim. F. Jodi

katsovat s:ksi sitä kykyä, että yksilö voi omassa
mielessään jäljitellä eli kuvastaa toisen tunteita,

kokea samoja tunteita kuin toinen, riippumatta

siitä, miten hän toisen tunteisiin suhteutuu.

Tässä merkityksessä esim. vahingonilo ja jul-

muus ovat sympaattisia tunteita huolimatta siitä,

ettemme niissä tunne toisen yksilön kärsimyksiä
ominamme, vaan hänen kärsimyksinään, joista

häneen kohdistuvan pahansuonnin takia samalki

nautimme. Samoin ylpeys ja häpeä ovat tässä

merkityksessä sympaattisia tunteita, sillä niissä

me mielessämme kuvastamme sitä kunnioitusta

ja ihailua tahi sitä halveksintaa ja pilkkaa, jota

toiset tuntevat meitä tai meidän tekojamme koh-

taan, ja suhteudutamme nämä tunteet omaan
itsetuntoomme ja itserakkauteemme. Toiset sielu-

tieteilijät käsittävät s:n siksi mielihyvän tun-

teeksi, jota tunnemme, kuin muissa ihmisissä huo-

maamme samoja mielihyvän tai mielipahan tun-

teita kuin mitä meillä itsellämme olisi samoissa

tilanteissa (vrt. ruotsin kielen mukaista sanonta

tapaa ..sympatiseerata jonkun kanssa"). Kun
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- aa käytetään tässä merkityksessä, ei käsitetä sen

merkitsevän, että yksilön oma tunnetila berät-

täS suoranaista osanottoamme sanan ylempänä
mainitun päämerkityksen mukaan, vaan kat-

sotaan s:n merkitsevän, että toisen yksilön saman-

mielisyys meidän kanssamme herättää mieltymys

tämme. Nämä eri merkitykset voivat tarjoutua

sopivasti käytettäväksi, kun s:n syntyä ja eri

kehitysasteita sielutieteellisesti tutkitaan. Tässä

tutkimuksessa on usein koetettu osoittaa, että s. ei

ole alkuperäinen tunne ihmisessä, vaan kehittyy

jostakin itsekkäästä tunteesta motiivinsiirtoa ja

mielikuvaan assosiatsionia koskevien lakien perus

tuksella. Niinpä esim. huomautetaan, että pieni

lapsi kiintyy äitiinsä sen hoidon takia, jota hän
tarvitsee ja äidiltään saa; myöhemmin tämä vai-

kutin siirtyy lapsen tietoisuudessa syrjään, se

unohtuu ja lapsella on välitön kiintymys äitiinsä.

Uimisten yhteiselämässä, niin tältä kannalta

selitetään, kunkin täytyy jo oman etunsa vuoksi

ottaa huomioon toisenkin etu ja vähitellen itsek-

käästä toisen etujen huomioouotosta kehittyy nii-

den arvossapito niiden oman itsensä takia. Näin
voinee, ottaen huomioon ne yhtäläiset olosuhteet

ja yhteiset harrastukset, joita ihmiselämä kehit-

tää, osalta selittää s:n syntyä, mutta kaikkea
s:n esiintymistä sillä tavalla tuskin voinee

selittää; vaan täytynee myöskin vedota alkuperäi-
seen, vaistomaiseen s:aan, jonka perustyyppinä
on äidintunne. Kaikkein alkuperäisin s:n muoto
on kenties se tunne, joka yksilössä syntyy toi-

sen yksilön tunnetilan välittömänä heijastuk-

sena; kun esim. näemme toisen haavoittavan
itseään veitsellä, niin voimme, jos olemme herkkä-
tuntoisia, tuntea kipua oman ruumiimme vastaa-

vassa osassa. — S:n klassillisin tutkija on
Adam Smith. Z. C.

Sympatiseerata (ks. Sympatia), tuntea

myötätuntoa, olla samaa mieltä.

Sympetalee, Mono- 1. Gamopetal»,
yhdisteräiset, 2-sirkkaisten nuorin, kor-
keimmalla kehityskannalla oleva pääryhmä, jonka
tuntomerkkinä on teriön yhdisteräisyys. Ryh-
mään kuuluvat m. m. huuli-, naama- ja mykerö-
kukkaiset. Rinuakkaisryhmänä ovat iältään van-
hemmat ja lajUimiltaan suuremmat eriteräi-
iet (Ch o r i p e t ai as, ks. t.). K. L.

Symphoricarpus ks. L u m i m a r j a p e n s a s.

Symphytum ks. Raunionyrtti.
Symplegadi-kalliot (kreik. Symplega'des),

kreik. tarustossa kaksi meressä olevaa äkki

i\ rkkää kalliota, jotka alituisesti iskevät yhteen,

musertaen kaiken, mikä niiden väliin joutuu,
kunnes ihmeellinen Argo-laiva (ks. A r g o n a u t-

tien retki) Heran tai Athenen avulla pujah-
taa läpi

; erään tarun mukaan S. silloin juurtui-
vat kiinni paikoilleen. S. ovat alkuaan olleet

samat kuin Odysseiassa esiintyvät Planktai-
kalliot. Tav. S. sijoitettiin Mustaanmereen, Bos-
poroksen suun edustalle: niiden ohessa mainitaan
loskns (Apollonios Rhodioksen Argonautikassa)
1'lanktai eri paikkana iMessinan-salmessa).
Alkuaan S. (tai Planktai) luultavasti ovat tar-

koittaneet salaperäistä kallioporttia, joka muka
ihmismaailmasta erottaa Okeanoksen ynnä sen
varrella olevan manalan. 0. E. T.

Sympodium. kasvit., haarajatko; s y m p o-
d ia ai in e n. baarajatkoinen, ks. Haarautu-
minen.

Symposion [-po'-J (kreik.), juomingit. .Muinais

Kreikassa miesten juhla-ateriat i .iv. päättyivät
juomiukeihin. Tuotiin sisälle hedelmiä ja kaiken

laisia pikkuherkkuja sekä ennen kaikkea viiniä,

jota isoissa maljoissa (krätPr) sekoitettiin ve-

dellä (tavallisin sekoitus V3 viiniä ja 2
/3 vettä).

Juomingit alkoivat juomauhreilla ja lyhyellä

virrenveisuulla (paiäfn); säestystä varten oli

läsnä pari huilunsoittaja- (1. pillipiipari-) tyttöä.

Juomatoverit loikoivat leposohvilla. Viininjuonti

tapahtui tarkkojen sääntöjen mukaan (vrt. saksa

laisten „Biercomment") , ja jokaisen täytyi, ran-

kaisujuonnin uhalla, noudattaa ,,kuninkaaksi" 1.

juominginpäälliköksi valitun toverin komentoa.
Viinin ääressä pidettiin hauskaa— paitsi hilpeällä

pakinalla — laululla ja soitolla sekä seuraleikeillä.

Laulu järjestettiin yleensä niin, että kukin vuo-

rostaan (tav. kitaralla säestäen) lauloi laulun-

pätkän, n. s. skolionin, joka saattoi olla vakavaa
(uskonnollista, eetillistä, valtiollista) tai leikki-

sää (esim. lempeä tai viiniä ylistävää) laatua.

Seuraleikeistä ja peleistä mainittakoon arpakuu
tioiden heittäminen ja n. s. kottahos, jonka
monille eri lajeille oli yhteistä se, että viini-

tilkka oli taitavasti roiskautettava erityiseen

kojeeseen. Monasti saatiin myös kuulla palkat

tujen taiturien laulua tai soittoa, katsella tanssi-

joita, akrobaatteja, ilveilijöitä t. m. s. Usein
liittyi seuraan, paitsi yllämainittuja huilun

soittajatyttöjä, muitakin naispuolisia ilolintuja,

hetairoja, jotenka s:t saattoivat päättyä rivoon

irstailuun. Mutta milloin pitoveikkoina oli vaka-

via, korkeampiin harrastuksiin antautuneita mie-

hiä, syrjäytti tietenkin keskustelu muut huvit-

telut ja ajanvietot, irstailusta puhumattakaan.
Niinpä Platonin ja Ksenophonin S.-nimisissä

teoksissa kuvataan pitoja, joiden keskushenki-
lönä on Sokrates ja joissa henkevästi keskustel-

laan elämän korkeimmista kysymyksistä. Noudat-
taen näitä esikuvia useat muut kirjailijat aset-

tivat aatteitaan tai kuvauksiaan s:n kehykseen.
Pöytäpakinain muotoon on m. m. Athenaioksen
tunnettu runsassisältöinen tietokokoelma (,.Dei-

pnosophistai") puettu. O. E. T.

Symptomatologia (kreik. symptätnu - sattuma,

ja ln'gos = oppi), se puoli tautioppia, joka käsit-

telee tautien ilmenemismuotoja, oireita ja tunnus-

merkkejä.
Symptomi (kreik. symptörna = tapahtuma, sat-

tuma), taudinoire, esim. kuume, kipu, oksennus,
kouristus, y. m. s., jotka eivät itsessään ole tau-

teja, vaan ainoastaan esiintyvät erilaisina tau

dinmerkkeinä ja ilmauksina.

Synagoga (kreik. synagoga; hepr. ksneset),

juutalaisten kokous-, rukous- ja kouluhuone. Kun
Ueuteronomin mukaan (ks. Pentateukki)
uhrata sai vain Jerusalemin temppelissä, niin

tämän tultua hävitetyksi juutalaisten oli

pakko turvautua uhrittomaan jumalanpalveluk

seen, jossa rukous ja pyhien kirjojen lukeminen
oli pääasia. Siten on luultavaa, että s. sellaisen

jumalanpalveluksen paikkana syntyi jo Babylo-

nian vankeudessa. Siitä muodostui sitten vähi-

tellen tapa, jota eivät noudattaneet vain diaspo-

rassa, (ks. t.), vaan itse Palestiinassakin asuvat

juutalaiset. Egyptissä on todistettavasti ollut s: ia

n. v:sta 230 e. Kr., Palestiinassa makkabealais-

a joista. Mutta vasta Jerusalemin temppelin lopul-

lisen hävittämisen jälkeen (70 j. Kr.) s:sta tuli
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vväinen laitos, johon juutalaisten henkinen
elämä keskittyi ja joka usei a kohdin on ollut

kristillisellekin jumalanpalvelukselle esikuvana.

S:aan kokoonnut i un varsinkin sabbatteina ja

juhlapäivinä (sitäpaitsi maanantaisin ja torstai

sin). Jeesuksen aikaua näyttää s.-jumalanpalve-

lukseen kuuluneen uskontunnustus, lain ia pro

feettain lukeminen, pappissiunaus, seurakunnan
., Allien" ja psalmienvei8UU. Tekstin lukuun saat-

toi liittyä vapua esitys (Luuk. 4 17 seur.). Suu
remmissä kaupungeissa oli useita s:i;i (Ap. t. 68 ).

Sm hallintoon kuului m. m. „S:n esimies"

(Luuk. 13 14 ), joka valvoi jumalanpalvelusta, yksi

tai useampia palvelijoita (Luuk. 4 L
.u i pyhien kir-

jojen esilletuomista, kurin täytäntöönpanoa y. m.
varten. Nyk. kuuluu s:n toimihenkilöihin vahti-

mestari, joka asuu sissa; n. s. esirukoilija, joka

lausuu liturgiset rukoukset, antaa uskonnon-
opetusta ja toimittaa rituaalisen teurastuksen

(sektauksen) ; ja rabbiini (ks t.), jonka tulee

saarnata, mutta joka myös voi hoitaa esirukoili-

jan tehtäviä. Nykyiset s.- rakennukset, jotka ulko-

asultaan eri maissa ovat sovelletut ympäristön
tyyliin, ovat pohjapiirrokseltaan suorakulmaisia,

itse s.-huone on neliömäinen. Sisäänkäytävän vas-

taisella sivulla on kaappi, niissä on lakikäärö,

sen edessä lukupulpetti ja saarnastuoli. Naisia
varten, jotka ovat miehistä erotettuja, on tav.

lehterejä.

Suuri s., 120 jäsentä käsittävä virasto,

joka juutalaisen traditsionin mukaan oli Jeru-
salemissa Esran (ks. t.) ajoista v:een 330 e. Kr.,

kirjoitti Hesekielin, 12 pientä profeettaa, Danie-
lin ja Esterin kirjan ja järjesti purim-juhlan
(ks. t.) vieton y. m., on pääasiassa epähisto-

riallinen, joskin muutamat sen perustamiksi väi-

tetyistä uskonnollisista laitoksista lienevät syn-

tyneet jo Esran ajalla, jolloin m. m. pappiskirja
(ks. Pentateukki) julkaistiin ja pantiin
ankarasti täytäntöön (Neh. 8-10). vrt. myös
K o r k e a r a a t i. A. F. Po.
Synallagmaattinen (kreik. synallagma =

sopimus), kaksipuolisesti velvoittava. S: ia ovat
eräät oikeustoimet, kuten kauppa, vaihto,

vuokra y. m. Jos s:sta oikeustoimesta vain toi-

uen osallinen tulee sidotuksi, esim. sen joh-

dosta, että alaikäinen on päättänyt kaupan,
sanotaan tällaisia sopimuksia ontuviksi (saks.

fiinkende Verträge, lat. negotia claudicantia)

.

El. K.
Synantherae, y h d i s p o n s i s e t, mykerökuk-

kaisista (ks. t.) ennen käytetty nimitys.

Synapsis, eräs aste sukupuolisolujen kypsymi-
sessä, ks. Siitos, palsta 1268.

Syncytiuni, biol., useatumainen alkulimajouk-
kio. S. voi olla syntynyt useampien ketottomien
solujen yhteensulautumisesta (esim. limasienien
eräät asteet) tai, tavallisemmin, siten, että yhden
solun tuma jakautuu lukuisiksi tytärtumiksi
ilman että varsinaista solunjakautumista tapah-

tuu. Alhaisimmilla kasveilla ja alkueläimillä

usein koko organismi on s:n luontoinen.

Syndaktylia (kreik. syn = yhteen, ja daktylos
= sormi), sormien tai varpaitten synnynnäinen
yhteenkasvettuminen.
Syndesmologia ikreik. syn = yhteen, desmo's -

side, ja la'gos = oppi), oppi ruumiin jänteistä ja

kalvoista.

Syndetikon (kreik. synde'in = sitoa yhteen

yleinen kauppanimi etikka-, typpi- t. oksaali-

hapolla juoksevana pysytetylle liimalle

Syndikaatti (ks. Syndikus), alkuansa
useampien henkilöiden yhteenliittymä yhteisten

etujen valvomiseksi valtuutettujen (syndiku ten

kautta; nyttemmin, varsinkin Saksassa, joko =

kartelli (ks. t.) tai konsortsiumi iks. t.). Kans
työväen ammattiyhdistys.

Syndikalismi (ran>k. syndicat = ammattiyhdis
sosialistinen suunta, joka pitää ainoana

sosialismin lopulliseen päämäärään vievänä kei

nona : uilt ivhdistyksiksi järjestyneen työväen
omaa välitöntä toimintaa (Vaction directe) ja hyl-

kää kaiken edustajain kautta tapahtuvan välil-

lisen, s. o. sosiaalidemokratian kannattaman val-

tiollisen ja parlamenttaarisen toiminnan, koska
viimemainittu johtaa pelkkiin kompromisseihin
ja sovitteluihin, sammuttaa vallankumouksellisen
luokkataisteluhengen ja hämmentää työväen tie-

toisuudessa sosialismin lopullisen päämäärän.
Työväen välittömän, suorastaan kapitalistisia

työnantajia vastaan kääntyvän toiminnan tais

telukeinoina tulevat kysymykseen: boikottaus,

tahallinen hidastelu työssä (cacanny), tuotanto-

välineiden turmeleminen (sabotage), osittainen

taistelulakko ja lopuksi yleislakko. Näitä tais-

telukeinoja käyttämällä työväki syndikalistien

mielestä heikontaa kapitalistisia yrittäjiä, vah-

vistaa itseänsä aineellisesti ja kasvattaa itseänsä

sen päivän varalle, jolloin se voi antaa lopul-

lisen kuoliniskun kapitalistiselle järjestykselle.

Tämän tuloksen saavuttamista varten ei kuiten-

kaan ole välttämätöntä, että koko työväestö on
järjestynyt, yhteistoimintaa varten. Riittää, jos

työväen valiojoukko saadaan kannattamaan s:ia.

sillä vallankumouksia ovat ennenkin panneet
toimeen toimintakykyiset vähemmistöt, jotka sit-

ten ovat temmanneet laumatkin mukaansa. —
Työväen vapautuksen vastustajia on myöskin
sotilaallisilla y. m. valtakeinoilla varustettu val-

tio, joka on vain kapitalistien etuja suojeleva

luokkalaitos. Tästä s:n käsityksestä johtuu sen

vihamielisyys valtiota kohtaan (anti-etatismi),

sen antipatriotismi ja antimilitarismi. S:ssa on
marxilaisia, anarkistisia ja babouvistisia ainek-

sia. Se ei oikeastaan ole mikään uusi sosialis-

tinen teoria. Se rajoittuu vain suosittelemaan

erityistä taktiikkaa. Uutta siinä on oikeastaan

vain väite, että sen taktiikka on ainoa perille

viepä. Syndikalistisista kirjailijoista mainitta-

koon Georges Sorel, Ed. Bert h, Marcel
Pelloutier, Victor Griffuelhes,
Gustave Hervfi, Hubert Lagardelle.
Arturo Labriola, Robert Michel s.

B. K r i t s c h e w s k i, Erwin Szabö.
Silla, joka on syntynyt Ranskassa, on kan-

nattajia etupäässä tässä maassa ja Italiassa.

Ranskassa tämän liikkeen keskuksena on v. 1895

perustettu
,
.Confederation gi^nCrale du travail"

niminen järjestö. Tämän vallankumouksellisen

sm rinnalla on Ranskassa olemassa reformisti

nen s., joka samaten kuin ammattiyhdistysliik-

keen pääsuunta muissa maissa pitää päämäärä-
nään nykyisen yhteiskuntajärjestyksen puitteissa

saavutettavia parannuksia. Myöskin Englannissa
viime vuosina tapahtuneissa suurissa työlakoissa

on ollut huomattavissa vallankumouksellisen sm
vaikutusta. S:ia lähellä ou Saksassa ja Skandi
naavian maissa, varsinkin Ruotsissa, esiintynyt
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antimilitaristinen ja auarko-sosialistinen nuor-
s O s i a 1 i s m i. J, F.

Syndikus (kreik. syndikos = asiamies oikeu-

asianajaja, auttaja), jonkun yhdyskunnan,
laitoksen i. d. e. lainopillinen asiamies ja neuvon-

antaja. Preussissa n. s. kruuniin s:t ovat

lainoppineita, jotka hallituksen vaatimuksesta
antavat lausuntoja valtio-oikeudellisista kysy-

myksistä samaten kuin englantilaiseen ministe-

ristOön kuuluvat kruununjuristit. J. F.

Synedriuni ks. Sanhedrin.
Synekdoke (kreik. synekdokhC, oik. = mukana

ymmärtäminen), eräs laji metonymiaa, puhekuvio,

jossa kokonainen on ilmaistu osan, suku lajin,

monikko yksikön ilmauksella tai päinvastoin

(esim. Sadat purjeet [= purjeveneet, -alukset]

kiitivät vedenpintaa. Sitä Musti muille, mitä
Mustilla itsellä. Puussa on jo iso lehti. Sinä
osaat ruotsit ja venäjät). A. K.
Synekia (kreik. si/n = yhteen, ja ekhein.= pitää

kiinni), yhteenkasvettuminen, varsinkin silmä-

teränkehän yhteenkasvettuminen joko sarveiskal-

von tai linssin kanssa.

Synektrit ks. Muurahaisvieraat.
Synergidisolut ks. A 1 k i o r a k k o.

Synergismi (kreik. synergi'a - myötävaikutus,
apu), teologinen oppisuunta, joka teroittaa

vapaan tahdon myötävaikutusta ihmisen käänty-
misessä.

Synergistinen riita (1555-67), oppiriita anka-
rain luterilaisten ja Melanchthonin oppilasten

välillä ihmisen kääntymisestä. Vastoin Lutheria
Melanehthon antoi suhteellisen merkityksen ihmi-

sen tahdon vapaudelle armon omistamisessa.
Varsinainen oppiriita syntyi siten, että Melanch-
thonin oppilas, professori Victorinus Strigel

sanoi, että ihminen itse myötävaikuttaa käänty-
miseensä. Tätä vastaan Jenan professori Matias
Flacius väitti, että synti on ihmisen olemus ja

että ihminen tulee pelastetuksi vasten tahtoansa
Jumalan armovaikutuksen kautta. Flacius sai

ensin aikaan, että Strigel harhaoppisena vangit-
tiin ja pidettiin linnassa, mutta kun jonkun
ajan kuluttua hovin suunta muuttui, päästettiin

Strigel vapaaksi, ja Flacius karkoitettiin maasta.
Sovinnon kaavassa synergismi tuomittiin (1577).

(O. Ritschl, ..Dogmenseschichte des Protestantis-
mi»" (II. 19121.1 E. Ka.
Synesis (kreik.), mieli, ajatus. C o n s t r u c-

tio ad sv n es in. ajatuksenmukainen konst-
ruktsioni 1. rakenne, sellainen kieliopillinen

lauserakenne, jossa ajatusta silmälläpitäen on
poikettu lauseenjäsenten muodollisista mukautu-
missääunöistä (esim. Te, pastori, olette vielä nuori
(ei nuoret, vaikka Te olette muodollisesti on
monikko]. Joukko koulupoikia, kirjat kainalossa,
huutavat täyttä kurkkua). A. K.
Syngenesia ks. L i n n G n siitinjärjes-

t e 1 m ä.

Syngnathus ks. Särmäneula.
Synhedrium (henr. sanhedrin) ks. S a n h e d-

r i n.

Synklinaali (kreik. syn = yhteen, ja lainein -

nojata) 1. allas, vuorenpoimuttumisessa synty-
nyt, alaspäin taipunut kerrospoimu. S:n vasta-
kohta, ylöspäin taipunut poimu, on nimeltään
ant i kl i n aa 1 i. P. E.
Synkooppi, mus. (kreik. syn- yhteen, ja lni)>-

'e»n = lyödäi, sävel, joka alkaa iskualan iskutto-

malta osalta ja jatkuu seuraavan iskualan iskulla.

esim.Hs. S. peittää täten varsinaisen rytmil-

lisen iskutuksen ja on mitä vaikuttavimpia ryt

millistä tasapainoa horjuttavia taidekeinoja.

/. K.

Synkope (kreik. syn = yhteen, ja koptein =

lyödä), sisäheitto, vokaalin tai kokonaisen
tavun katoaminen sanan keskeltä, esim. lat.

seeclum <C sceculum, ruots. himlen < himmelen,
vir. tiitre < tättären. Tilapäisen s:n meikkinä
käytetään joskus heittomerkkiä, esim. saks.

ew'ger < eiviger. A. K.
Synkratia (kreik. syn = yhdessä, ja kratos -

voima), valtiomuoto, jonka mukaan kansa edus-

tajiensa kautta ottaa osaa hallitukseen. Vasta-

kohta autokratia.
Synkretismi (kreik. syn = yhteen, ja krvlis

mo's = kreettalaistapa, petos), sekoitus, semmin
kin uskonnollisella alalla. Nimitykseen liittyy

tav. se sivumerkitys, että erilaisia uskonnollisia

aineksia yhdistettäessä eri käsitystapojen olee!

lisiä puolia on mielivaltaisesti sivuutettu tai

ainakin pintapuolisesti tulkittu ja että yhdistel

»iältä niin ollen puuttuu sisällistä eheyttä.

Suurenmoisin synkretistinen liike uskonmuotojen
historiassa on se itämaisten uskontojen sekoit-

taminen antiikkiseen pakanuuteen, joka jo

3:nnella vuosis. e. Kr. alkaneena saavutti huip-

punsa 3: unella vuosis. j. Kr. Evankelisessa kir-

kossa herätti 17:nnellä vuosis. paljon levotto

muutta Yrjö Calixtuksen (ks. t.) toiminnasta
aiheutunut n. s. synkretistinen riita.

A. J. P-ä.

Synkronismi (kreik. syn = samalla, ja khronos
= aika), samanaikaisuus. — Synkrouisti-
n e n, samanaikuineu, yhdenaikaiset asiat rin-

nastava.

Synkroninen moottori ks. Sähkömoot-
tori.
Synnerberg [-bärjj, Carl (1837-1915), koulu-

mies, filologi; tuli ylioppilaaksi 1855, roomal. kir-

jallisuuden dosentiksi 1866, fil. lisensiaatiksi

1868; oli 1869-1902 alkeisoppilaitosten ylitarkas-

tajana koulutoimen ylihallituksessa; julkaissut

m. m. „Horatii oder och den nyare kritiken"

(1877), ,,Observationes critica; in M. Minucii
Felicis Octavium" (1889, sarjassa „Acta soc.

scient. fenn.") sekä joukon koulukirjoja; toimitti

v:sta 1871 kasvatusopillisen yhdistyksen aika-

kauskirjaa.

Synninpäästö (lat. absolu'tio), papin katuvalle

syntiselle antama vakuutus, että hänen syntinsä

ovat anteeksiannetut. S. perustuu Jeesuksen
sanoihin Matt. 16i , 18i 8 ; Joh. 20 2 2, 23- Ihmisen
puolelta s. edellyttää rippiä (ks. t.), joka saattaa

tapahtua joko yhteisesti tai yksityisesti. Erote-

taan myöskin ehdollinen ja ehdoton s. Edelli-

sessä tapauksessa julistetaan s. sillä ehdolla, että

syntinen katuu, jälkimäisessä tapauksessa tätä

ehtoa mainitsematta. [Th. Kliefoth, ,,Liturgiselle

Abhandlungen II. Die Beichte und Absolution"

(1856); C. G. von Essen, „Om bikt och aflösning"

(1867).]

Synnintunnustus ks. Rippi.
Synnyttimet ks. Sukupuolielimet,
Synnytys (lat, partua), raskausajan lopulla

tapahtuva sikiön ja jälkeisten säännöllinen pois-
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turainen. C%m8 tapahtuu ihmisellä useimmiten
10 neliviikkoista eli 9 kalenterikuukautta kestä-

neen raskauden jälkeen. 8:t8 sanotaan ennen-
aikaiseksi s:ksi (p. prcematurus), jos ras-

kaus keskeytyj ennen kuin tämä säännöllinen
aika on kuluuni, mutta kuitenkin niin lähellä lop-

puansa, että sikiön • [oonjääminen on mahdollinen.
Uaja-ail a pidetään 28 viikkoa. Tätä aikaisemmin
tapahtuvaa raskauden keskej tyrnistä

k e s k e ii ui enoksi (ahorlus). Keskenmenossa
ei sikiö vielä poistu s:n varsinaisten sääntöjen
mukaan, vaan voi suhteettoisen pienuutensa tiili

den kulkea lantion läpi yksinkertaisemmin. Jota
lähempänä sääntöaikaista B:tii raskaus keskey-

tyy, sitä enemmän tulee s. -koneisto kysymykseen,
koska etenkin sikiön pää voi vain määrätyttä
liikkeitä teinien pujottautua lantion luuston muo-
dostaman jäykän, kaarevan kanavan läpi, jota

vielä pehmeät, mutta silti vastustuskykyiset syn-
nyttämien osat tuntuvassa määrässä pitentäväl

alaspäin.

Täysin säännöllisenä voi ainoastaan s:tä taka-

raivo- eli kuten tavallisesti lyhyesti sanotaan,
raivotilassa, pitää. Se edellyttää, että sikiön

pituusmitta kulkee pääasiassa emän ja Uulin ruu-

miin pituusmittasuunnassa, että pää on lantio-

ontelossa tarjoutuvana osana sekä, kuten varta-

lokin, vahvasti eteenpäin taipunut 1. fleksioni-

asennossa. 95% kaikista s:istä tapahtuu tässä

tilassa, huput ovat säännöttömiä tiloja, jotka
sopivimmin jaetaan kolmeen päälajiin.- 1) deflek-

sionitilat (1^). 2) perätilat (3%) ja 3) poikki-

tilat. -— Pefleksionitiloissa on sikiön pään ja

vartalon fysiologinen eli luontainen eteenpäin-

taipuminen erinäisistä syistä enemmän tahi

vähemmän suoristunut tai muuttunut taaksepäin
taipumiseksi. Täten kehittyvät defleksionin mää-
rän mukaan laki-, otsa- ja kasvotilat. S. voi

näissäkin tiloissa tapahtua luonnollisesti, mutta
sen vaarat ovat kuitenkin silloin moninkertaiset
ja avustus paljoa useammin tarpeen. — Perä-
tilan alalajeja ovat varsinainen perätila, polvi

tila ja jalkatila (peräeteinen, polvieteinen. jalka-

eteinen tila), sen mukaan tarjoutuuko s:ssä ensi-

mäisenä sikiön perä. polvet, vai jalat. Sekä perä-
että jalkatila voivat sitten vielä olla täydelliset

tai epätäydelliset jalkojen vaihtelevien asentojen
mukaan. Perätilassa on sikiön henki suuressa
vaarassa, koska napanuoran likistymisen ja muu-
tamien muiden mahdollisten sattumien vuoksi
verenkierto napanuorassa voi pysähtyä tai tauota,
ennenkuin pää on syntynyt, ja sikiö senvuoksj
tukehtua. Lapsenpääst-i jän on sentähden tarkoin
valvottava, että hän ryhtyy perätilassa oikealla

hetkellä ja oikealla tavalla auttamaan yläruu-
miin ja pään syntymistä. Jos hän ryhtyy liian

aikaiseen toimintaan, voi hän suuressa määrin
vaikeuttaa tehtäväänsä ja näin syntyvän ajan-
hukan vuoksi tehdä tyhjäksi antamansa avun
hyödyn. Yleensä pitää tällöin odottaa, kunnes
perä on syntynyt. Mutta sattuupa usein niin-

kin, että täytyy n. s. käännöksen avulla muut-
taa pääeteinen tila perätilaksi ja heti toimit-

taa ulosveto tahi perätila sinänsä äkkiä lopettaa

ulosvetämällä, kun on aivan välttämätöntä
nopeasti päättää vain vähän edistynyt s. —
Poikkitila on sellainen tila, jossa sikiön ja emän
pituusmitta eivät käy yhteen, vaan leikkaavat

toisiaan. Tällöin ei siis pää eikä perä asetu

i.m joutuvaksi lantion rengasta vaataan, vaan poik-

ii tästä sivulle (sikiö on poikittain). Ellei

tämä lila s:n uhissa itsestään korjaannu tahi ellei

sikiö ole niin pieni, eitii Be voi kaksinkerroin tai

puneena poistua, ei poikkitila milloinkaan päät;.

onnellisesti ilman lapsenpäästäjän apua, ja sil-

loinkin, jos hänen apuaan hoetaan myöhään, jou-

lun bänen taitonsa usein kovalle koetuksille.

Se voima, joka saattaa sikiön raskauden lopulla

poistumaan emästä, "n emän oma jaksottainen

lihastoiminta sekä vatsalihasten ja pallean sama-
ten jaksottain esiintyvät puristukset. Koska äiti

tuntee nämä enemmän tahi vähemmän kovina
kipuina, sanotaan niitä poltoiksi. Ne vaihte-

levat s:n kestäessä määrätyllä tavalla ja aikaan-
saavat tyypillisiä muutoksia synnyttimissä ja

sikiön asemassa. Alkaen harvoina ja heikkoina m-

taajenevat ja vahvistuvat kiihtyen lopulta muuta-

man minuutin päästä uusiutuviksi, n. l
/s minuut-

tia kestäviksi ankariksi pakotuksiksi ensin risti

luissa ja sitten vatsanpohjissa ja reisissä. Pää-

asiassa ne aikaansaavat aluksi emän suupuolen

aukeamisen, joka siten vähitellen tässä s:n

ensimäisessä vaiheessa valmistuu sikiön tarjou-

tuvan osan (pään tahi perän) läpikuljettavaksi.

Tiiman kestäessä ratkeavat tavallisesti sikiön kal-

vot ja lapsivesi- (amnion-) neste, joka ympäröi
sikiötä, virtaa ulos. Lapsivesi voi kuitenkin pois-

tua jo ennen synnytyksen alkuakin, ja voivatpa

kalvot toisaalta olla niin sitkeät, että vasta pään
synnyttyä joutuvat puhkaistaviksi. Kun tarjoutu-

van osan kulku synnytyskanavan läpi alkaa, alkaa

samalla s:n loinen vaihe, joka päättyy, kun sikiö

mi täydellisesti syntynyt. Sikiön suuremman tar-

joutuvan osan, etenkin pään painaessa lantion

pohjalihaksia vastaan ja kulkiessa ulkosynnyt-

timien kautta, supistuvat vatsalihakset voimak-

kaasti mukana; tämänlaisia polttoja sanotaan

ponnistu spol töiksi. Usein sanotaan näitä

tahdosta riippuviksi ja ovatkin sitä osaksi,

mutta itse aloite (impulssi) näihinkin polttoihin

on, kuten emiin lihastoiminta kokonaisuudes-

saan, tahdosta riippumaton. — Kolmas vaihe

päättyy kun jälkeiset — istukka, napanuora ja

sikiökalvot — ovat poistuneet tahi poistetut.

Paitsi sikiön säännöttömiä tiloja, voivat

lukuisat muut häiriöt ja epäsäännöllisyydet,

jotka koskevat sikiötä, istukkaa, sikiökalvoju

ja synnyttävää äitiä, vaikeuttaa s:tä. Synny-
tys- 1. lapsenpäästöoppi (obstet-
riikka) esittää s:n kulun ja opettaa sen hoito

tuvan, mitä on noudatettava sekä säännöllisissä

että säännöttömissä s:issä. — Muinaisuudesta

saakka on koetettu antaa apua synnyttäjille,

mutta ennakkoluulot, jotka kauan aikaa estivät

vapaan huomioiden teon juuri tällä, niistä niin

ylen riippuvalla alalla, pidättivät suhteellisen

kauan kehityksen kulkua. Vasta 1500-luvulta

alkaen voi varsinaisesti puhua tieteellisestä

s.-opista, ja senjälkeen on tämäkin tiede kehitty-

nyt ripein askelin. Mainittakoon vain muutamin

sen suurimmista saavutuksista: lantion (ks. t.)

ja sen epäsäännöllisyyksien tarkka tunteminen,

synnytyspihtien (ks. t.) keksiminen, lantiota laa-

jentavat leikkaukset, uudenaikainen keisarileik-

kaus (ks. t.) sekä aseptinen haavahoito, mitä

viimeksimainittua oikeastaan ensinnä johdon

mukaisesti käytti ja opetti kuuluisa unk. obstet

rikko Semmehveiss. B. IJ. J :s.
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Synnytyslaitos, sairaalan tapaan järjestetty

laitos, jossa synnyttäjille annetaan hoitoa ja

kaikkea mahdollisesti tarvittavaa apua synnytyk-
sen aikana sekä lapsivuoteessa. Yleisel s:t,

joissa vähäisestä maksusta tahi aivan ilmaiseksi

tarjotaan synnyttäjille kaikkia taitokseen liitty-

viä etuja, ovat toisinaan samalla opetuslaitoksia.

Näissä lääkäreiksi aikovia ja kätilöit» valmis-
i t .i.iii lapsenpäästäjiksi, vrt. Suomen lää-
kintälaite 8. li. II. J :s.

Synnytysoppi 1. lapsenpäästöoppi,
obstetriikka ks. S y n n y t y s.

Synnytyspihdit. pihdit, joiden avulla, kun
sikiö ei itsestään synny, määrätyissä tapauk-

sissa autetaan esille sikiön pää (joskus periikin).

S-ejä on monenmuotoisia, kaikissa kaksi käin-

Synnytyspihdit.

nientii. varret ja lukko, usein sitäpaitsi erityi-

nen vetokaliva. Kämmenet ovat lävistetyt ja

sulkevat, kun pihdit lukitaan, pään ikäänkuin
kahden lusikan väliin. Paitsi kämmenien lusikka-

maista kaarevuutta, on kaikissa uudemmissa pih-

deissä lantiota vastaava kaarevuus, jopa usein

välililiaukin kiertävä kaarevuus. B. II. J :s.

Synnytyspoltot ks. S y n n y t y s.

Synodaali (ks. Synodi), synodia koskeva.

Synodaalijärjestelmä ks. P r e s b y t e r i 1 ä i-

n e n kirkkojärjestys.
Synodaalikokous (ks. S y n o d i) , pappein-

kokous (ks. t.).

Synodaaliväitöskirja (ks. Synodi), voimassa
olevan kirkkolain 440 §:n edellyttämä, jostakin

jumaluusopillisesta aineesta laadittu ..lyhykäinen

kirjoitelma'', jonka johdosta keskustellaan viral-

lisessa hiippakunnan pappeinkokokuksessa. S:n
tekijä valitaan edellisessä pappeinkokouksessa.
Synodi (kreik. synodos = kokous), kirkollisia

asioita kiisittelevä, semminkin kirkkokunnan yksi-

tyisiä alueita edustava kokous. Katolisessa kir-

kossa piispan johtamaan hiippakunt a-s:i i n

(synodus dicceesalis) kokoontuu hiippakunnan
papisto, arkkipiispan johtamaan maakunta-
kin (s. provineialis) yhden tai useamman arkki-
|iiispan alueen piispat. K a n s a 1 1 i s-s :i i n, jota

johtaa joko patriarkka tai maakirkon primas
(ks. t.i tai valtiollinen arvohenkilö, ottaa osaa koko
maan korkeampi papisto. Viime aikoina tapahtunut
katolisen kirkkohallinnon kehitys virastolliseen

-uuntaan on vaikuttanut, että s :t ovat jääneet mil-

tei kokonaan pois käytännöstä. Sen sijaan on evan-
kelisessa kirkossa s.- järjestelmä entisestään paljon
vakaantunut ja voittanut alaa. Sen 8:issaon maal-
likfcoaineksella huomattava asema. ks. Presby-
teriläinen kirkkojärjestys ja K i r-

k o 1 1 i s k o k o u s. ~A. J. P-ä.

Synodinen kiertoaika ikreik. synodos = koh-
taus). Planeetin s. k. on ^e aika. joku on kulu-
nut planeetin ko.: junktsionista tai oppositsio-
Bista aurinkoon nähden see-aavaan samannimi-
seen konjuuktsioniin tai oppositsioniin (vrt.
v M'ektit). Kuun s. k. ks. Kuukausi.

Synodinen kuukausi (kreik. synodos - koh-
taus) ks. K u u k au s i.

Synoikia ja s y n o i k i t (kreik. syn = yhdessä.

ja oilcos = asuntoi ks. Symbioosi ja Muu
rahaisvieraat.
Synonymi (kreik. syn = yhteen, ja onyma

nimi: yliteisniminen), samanmerkityksinen. S:eja
ovat sellaiset sanat, joilla on joko sama tai

samanlaatuinen merkitys, vaikka niiden äänne
asu ja synty on erilainen, esim. Vaasa ja Niko-
lainkaupunki; ukkonen, isänen ja pitkäinen;
puhella, haastella ja jutella; usein ja monesti.— S y n o n y m i i k k a, tieteenhaara, joka käsi!

telee s:eja. vrt. II o m o n y m i. A. K.
Synopsis (kreik.), yhdistävä yleiskatsaus. —

Synoptinen, yleiskatsauksellinen. S y n o p-

tiset evankeliumit, Matteuksen, Markuk-
sen ja Luukkaan evankeliumin yhteisnimi.

Synoptinen kartta 1. sääkartta ks. Sää.
Synovia (kreik. syn - yhteen, ja lat. övum =

muna), nivelvoide, nivelissä oleva liukas, limainen
neste, jonka myötävaikutuksella nivelessä yhty-

vät luuosat voivat hankaamatta liikkua vastak
käin. ks. Nivel.
Syntaksi (kreik. syntaksia = yhteenasettami-

nen, kokoonpano), osa kielioppia (ks. t.). Huma-
nistien ja heidän seuraajiensa latinankieliopissa

s. oli pääasiallisesti kokoelma sanaluokittain

järjesteltyjä sääntöjä „de constructione", s. o.

siitä, miten latinainen lause oli „pantava kokoon"
1. ..konstruoitava" taivutusopin tarjoamista sana-

ja muotoaineksista. Siihen saattoi sisältyä myös-
kin n. s. sopeutumissääiitöjä („de congruentia"
1. „de eonvenientia"), tyyliopin (ks. Kieli-
oppi) sääntöjä kielikuvista, huomautuksia
..barbarismeista" (ks. t.) y. m. hyvän latinan

käyttötaidon harjoittelijalle hyödyllistä. S. oli

pääsisällykseltään siis oikeakielisyyden vaati-

maa sanain toisiinsaliittämis-oppia. Tätä kantaa
kuvastavat aikaisemmat suomenkin kieliopit —
esim. Martinius (ks. t.) sanoo: ,,S. opettaa, kuinka
toinen suomen sana on oikein liitettävä yhteen

toisen sanan kanssa" — K. v. Beckeriin (ks. t.)

asti. jonka kieliopissa „s. opettaa asettamaan eri

sanat kokonaisuudeksi niin että ne ilmituovat

jonkin ajatuksen". 1800-luvun alkupuolella s.

muuttui sisällykseltään lauseopiksi (ks. t.), joka

käsittelyn pohjaksi pani lauseen (ks. t.) käsitet

tynä loogillisen ajatuksen, likinnä arvostelman

ilmaisuvälineeksi. Suomen kieliopissa tämän
suunnan ensimäinen edustaja on G. E. Eur£nin

iks. t.) 1849 ilmestynyt kielioppi. Toisen käsi-

tyksen mukaan, jota johdonmukaisimmin on

noudattanut slaav. kielten tutkija Miklosich (ks. t.)

— suomen kieliopissa jo ennen häntä, vaikka

ei yhtä johdonmukaisesti, M. V. Vikström (ks. tl

— . s:n tehtävänä on sanaluokkain ja sanan tai-

vutusmuotojen merkitysten selvittely; tällöin s

siis on pääasiallisesti merkitysoppia. Näiden

suuntain edustajien rinnalla on keskenään eri-

laisia n. s. sekasyntakseja, joiden sommittelussa

ja esitystavassa eri näkökannat ovat enemmän

tai vähemmän risteytyneillä ja sekaantuneina:

on esim. oppia lauseesta ja sen osista sekä näi-

den ilmaisukeinoista, taivutusmuotojen eri mer-

kitystehtävistä, pronominien merkitysvivahduk-

sista ja „käytöstä", sanain järjestyssääntöjä

y. m. Entisten syntaksityyppien heikkoudet

osoitti 1S04 saks. John Ries (ks. Merkitys-
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oppi) siimalla suunnitellen s:lle uudessa kieli

opin-j ir|:stelm.is> ;'i:in kahdenlaisen 1 1 1 1 i \ i ii :
s.

cm (kulloinkin käsiteltävän tutkimusobjektinsa
unikaan jäsennetyn) kieliopin kolmas o a joka

sekä muodon että merkityksen kannalta käsittelee

kielen sanayhtymäl (ks. t.). Riesin suunnitelma
on saanut noudattajiakin, mutta kaikki hänen
arvostelunsa hyväksyjä! eivät ole voinee!

hänen järjestelmäänsä ja sen peruskatsanto
la. in. Etupäässä Noreen (ks. t.) lahloo palani

taa s:n sen alkuperäisemmälle kannalle, nim.

sanayhtymäin muoto-ominaisuuksien järjestel

malliseksi tutkimukseksi ja esitykseksi. Tässä

järjestelmässä, jonka perusaatteet Suomessa vv.

1906-15 toiminut valtion n. s. kielioppikomitea

(ks. komiteanmietintö n :o C, 1915) omaksui, s.

siis on osana muoto-oppia. E. .1. T.

Synteesi (kreik. synthe&is), yhteen asettami-

nen, yhdistäminen.
1. Lag. s. 1. synteettinen metodi on

tutkimus- tai esitysmenetelmä, joka. lähtee selvi-

tettävällä tutkimusalalla vallitsevista yleisistä

laeista ja perusteista, asettelee niitä yhteen ja

johtaa siten johtopäätöksiään. Se on täten pää-

asiassa yhtä kuin deduktiivinen 1. progressiivi-

nen 1. etenevä menetelmä. Vastakohta a n a-

1 y y s i, analyyttinen metodi. A. Gr.

2. Kem., jonkun kem. yhdistyksen valmistami-

nen alkuaineistaan t. alkuosistaan. Kem. s:n

vastakohta on kem. analyysi. Tärkeä on erittäin

orgaaninen s., joka viimeaikoina on kehit-

tynyt hyvin pitkälle. Useimmat tärkeät elimel-

lisessä luonnossa esiintyvät kem. yhdistykset

(sokerit, väriaineet y. m.) on voitu s:n avulla

keinotekoisesti valmistaa. Luonnossa tapahtuu

orgaaninen s. etupäässä kasvikunnassa, jossa

lehtivihreän (ks. t.) välityksellä ja auringon-
valon myötävaikutuksella hiilidioksidista ja ve-

destä syntyy tärkkelystä t. sokeria. Edv. Ej.

Synteettinen (ks. Synteesi), yhdistävä. —
S. arvostelma on arvostelma, jonka predi-

kaatti ei sisälly subjektikäsitteeseen ja joka siis

liittää subjektiin uuden määräyksen. Sen vasta-

kohta on analyyttinen arvostelma, joka
omistaa subjektille määräyksen, mikä jo kuuluu
subjektikäsitteeseen, joteu arvostelma vain sel-

vittää tämän käsitteen sisällystä. Analyyttisen

arvostelman pätevyys johtuu välittömästi sub-

lekti- ja predikaattikäsitteistä; s. arvostelma tar-

vitsee sitävastoin aina jonkin toisen perusteen,

joka osoittaa sen päteväksi. — Synteettinen
me t o d i ks. S y n t e es i. A. G).

Synti (ruots. synd), Jumalaa vastaan tehty

rikos. Samassa määrässä kuin jossakin uskon-

nossa teroitetaan jumaluuden vaatimuksia, esiin-

tyy myöskin synnintajuntaa. Niin esim. bab.

uskonnossa on varsin kehittynyt, tietoisuus s:stä.

Vielä enemmän oli Israelin uskonto ankarine
käskyineen ja kieltoineen omansa synnyttämään
tällaista tietoisuutta. Alkupuolella V:aa T:ia on
huomion esineenä itse rikos pelkkänä tekona huo-

limatta siitä, onko se lähtenyt pahasta aikomuk-
sesta. Kuitenkin jo laissa erotetaan tahalliset ja

vahingossa tehdyt rikkomukset. Profeetat pane-

vat pääpainon mielenlaadulle, josta syntinen teko

lähtee.

S:t saattoivat olla joko kultillista (jumalan-

palvelusta koskevaa) tai siveellistä laatua. Kultti-

s:ejä, esim. sabbattirikoksia ja pyhien esineiden

tl < pidettiin alkuaikoina erityisen

raskaina, jotavastoin profeetat taas etupää
tuomitsevat siveellisiä rikkomuksia, knten
ylpeyttä, vääryyttä, säälimättömyyttä j.n. e. Kun
myöhempi juutalaisuus farisealaisuuden vaikn

tuksesta panee pääpainon kulttirikoksille, asetta

vat Jeesus ja apostolit siveelliset velvolli

del ja rikkomukset ensi sijaan, esim. „Jos tuot

lahjasi alttarille, ja siellä muistat, että veljel-

läsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi

siihen alttarin eleen ja käy ensin sopimassa vei

jesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahja-si"

(Matt. 523 . s«).

A l k u k r i s t i 1 1 i s y y il e 1 1 ä oli se vakau-
mus, että seurakunta oli Jumalan armosta pelas-

tunut s:stä, jotavastoin pakanuus oli edelleen s :n

ja perkeleen vallan alaisena. Anteeksianto ja

pelastus saatiin kasteessa, joka oli uuden syn-

tymisen peso. Voitiinko uudistettu lankeemus
saada anteeksi, oli jossakin määrin epävarmaa.
Esim. Hepr. 64 se kielletään. Apostolien jälkei

sellä ajalla ruvettiin erottamaan heikko n

dens:t. joista oli jatkuva anteeksianto, ja

kuolema ns :t (huoruus, jumalanpilkka ja

murha), joiden anteeksisaamiseen vaadittiin eri-

tyinen katumusaika harjoituksineen. Tämän
uudistetun katumuksen tahtoivat montanismi
(ks. t.) ja Tertullianus kieltää, mutta käytännöl-
liset asianhaarat pakottivat kirkon sen hyväk-
symään. S:n-tajunta tuli täten kohdistumaan
etupäässä kuoleman-s :eihiu ja anteeksianto saa-

vutettiin kasteen ja katumussakramentin kautta-

Kristikunnan s:n-tajunta syventyi valtavasti

Augustinuksen vaikutuksesta. Augustinus
teroitti s:iä ihmistä vallitsevana pahana haluna,

joka aiheutuu Aatamin tekemästä s:stä. Ainoas-

taan Aatami oli vapaa, ja senjälkeen kuin hän
vapaasti teki s:iä, joutuivat hänen jälkeläisensä

s:n vallan alaisiksi. S. jatkuu sukupolvesta toi-

seen peri-s:nä luonnollisen sikiämisen välityk-

sellä. S:u olemuksena on aistillinen himo ja

ylpeys. Ihminen on luonnostaan kokonaan s:n

orja; hänellä on ainoastaan vapaus pahaan. Koko
ihmiskunta on kadotettujen joukkio (massa perdi

tionis), josta Jumala pelastaa ainoastaan harvat
valitut. Uskovaisiin nähden Augustinus teroit-

taa jatkuvaa armon osallisuutta, mutta hyväksyy
myöskin yleiskatoliset katumusharjoitukset, almut

y. m. anteeksisaannin ehtoina. Perisyntioppi kyllä

kirkossa hyväksyttiin, semminkin syystä, että se

tuki lastenkasteen traditsionia, mutta muuten
opetettiin edelleen tahdon vapautta ja myötävai-
kutusta ihmisen kääntymiseen nähden. Augustino-
laisuuden vaikutus katolisessa kirkossa rajoittui

lopuksi yksityisiin ryhmiin.
Keskiaikana lisättiin kuoleman-s :ien

lukumäärä seitsemään (tai kahdeksaan). Semmoi-
sina pidettiin juopumusta, haureutta, ahneutta,

vihaa, tyytymättömyyttä, kerskausta, ylpeyttä

(ja raskasmielisyyttä). Muutamat skolastikot

kehittivät s :n-tajuntaa. AbeJard teroitti pahaa
aikomusta varsinaisena s:nä ja Anselm kuvaili

s:iä Jumalan kunnian loukkaamisena ja siitä

johtuvana syyllisyytenä. Tämän johdosta Anselm
tuli esittämään ensimäisen sovitusoppijärjestel-

mäu. Mutta kirkollisessa käytännössä vallitsi

edelleen pintapuolinen käsitys s :stä.

Luther hyväksyi oman uskonnollisen kokemuk-
sensa perusteella Augustinuksen s.-opiu ja
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killitti sitä edelleeu Roomalaiskirjeen Täinen
luvun suuntaan. Uiminen on luonnostaan s:n
vallan alainen, mutta uskossa Kristuksen lunas-

tustyöhön pelastettu. Uskovainen ei kuitenkaan
ole kokonaan s:n vallasta vapaa, vaan tarvitsee

ja nauttii jatkuvaa s:ein anteeksiantamusta.

Luther rakastaa paradoksia: uskovainen on
Munalla pyhä ja syntinen, Kristuksessa pyhä
mutta itsessään syntinen. Kuitenkin luin myös
teroittaa Jumalan armon kasvattavaa ja puhdis-

tavaa vaikutusta. Useissa evankelisissa piireissä

on kuitenkin tämä puoli syrjäytetty ja vaivuttu
ponnettomalle »vaivaisen syntisen" kannalle.

Metodismi teroittaa enemmän pyhitystä, ja muu-
tamat yltiSmetodistiset suunnat esittävät synnit-

tömyyttä kristityn normaalitilana. Luterilainen
s.-oppi pysyttelee todellisuuden ja uskonnollisen
kokemuksen kannalla. [J. Muller, „Die christ-

liche Lelire von der Siinde" (5:s pain. 1867);

C. Clemen, „Die chr. Lelire von der Siinde"

(1897); Justus Köberle, „Sunde und Gnade im
religiösen Leben des Volkes Israel bis auf

Christentum" (1905): H. YVindiseh, „Taufe und
Siinde im ältesten Christentum" (1908).]

E. E-a.
Syntiinlankeemus, joka kuvataan paratiisi-

kertomuksen yhteydessä (1 Moos. 3), oli seurauk-
sena eläimellis-demonisen olennon viettelyksestä.

joka lapsen kannalla olevassa ihmisessä herätti

epäluuloa Jumalaa kohtaan ja aistillista himoa.
Vastinetta tälle kertomukselle ei ole tavattu
Babylonian alueelta (sellaiseksi usein väitetty
muuan kuvallinen esitys, jossa on luultu tunnet-
tavan puu, mies, vaimo ja käärme, ei ole var-
masti selitettävissä). Siihen voinee parhaiten
verrata iraanilaista kertomusta siitä, kuinka
Ahriman viettelee ensimäisen ihmisparin, Mash-
jan ja Mashjanin. Raamatun s.-kertomuksella,

siis tahtoo selittää synnin alkuperää, ei

muualla V:ssa T:ssa ole erityistä merkitystä, ja

synti ajatellaan johtuneeksi ihmisen yleisestä

epätäydellisyydestä (Job. 15u seur., ps. 1432 )
ja

synnynnäisestä taipumuksesta pahaan (1 Moos.
Bsii ps. ~<h), mutta ei missään ,,Adamin syylli-

Byydi stä"', niinkuin uskonpuhdistuksen tunnustus-
kirjat perisynnin määrittelevät. A. F. P-o.

Syntipukki ks. A s a s e 1.

Synti Pyhää Henkeä vastaan on Jeesuksen
lauselman mukaan Matt. 12 21 , 32 pilkka eli her-
jaus, joka on kohdistettu P. Henkeen. Tällainen
synti on anteeksiantamaton. E. K-a.
Syntoninen komma ks. K o m m a.

Syntymämerkki (noevus) on useanlaisten,
ihossa ilmenevien ja värinsä vuoksi selvästi

'•siintyvien epämuodostumien nimitys.

Syntyneisyys on tärkeä väestötekijä, sillä sen
suuruudesta ensikädessä riippuu vastaisten suku-
polvien jäsenmäärä. Syntyneiden lukumäärä
kuvastaa siten tavallaan kansan elinvoimaa ja
lisääntymiskykvä. Jo syntyneiden kokonaismää-
rää ja sen vaihteluita eri aikoina tarkastamalla
saadaan paljon selvitystä syntyneisyyteen eri

maissa. — Tilastollisesti syntyneisyyden suuruus
tavallisimmin ilmaistaan n. s. syntyneisyys-
luvulla. eli vuosittain syntyneiden luvulla väes-
tön 1.000 henkeä kohti. Tällöin ei kuitenkaan
yleensä kuolleenasyntyneitä oteta lukuun, lähinnä
-iitä syystä, että tilastolliset tiedot kuolleena-
syntyneistä ovat varsin epävarmat.

Syntyneiden luku on eri aikoina tuntuvasti

vaihdellut, vaikkakin vuodesta toiseen syntynei-
syyaluvun muutokset yleensä ovatkin kovin pie-

net. Eri maissakin syntyneisyys on varsin eri

lainen. Yleiskatsauksen syntyneisyyteen muuta-
missa tärkeimmissä maissa tarjoavat seuraavat
luvut, jotka osoittavat elävänä syntyneiden luvun
vuonna 1910 sekä niiden suhteellisen luvun väes-

tön 1,000 henkeä kohti viime vuosikymmeninä

Eläviini! Elävänä syntyneitä vii* ston
syntyneitä 1,000 henkeä k. .hi

V. VV. VV. VV. VV.

1910 1871-80 1881-90 1891-1900 1901-

Suomi 92,984 37,o 35,o 32,2 31,i

Ruotsi 135,625 30,» 29,, 27,, 25,»

Norja 61.461 31,o 30.o 30,» 27,4

Tanska 75,299 31,4 32,0 30.2 28.»

Iso-Britannia 1,122.984 — 31,s 29., 26,»

Ranska 774.390 25,4 23,8 22,2 20,«

Saksa 1,924,778 39,i 36,b 36,i 32,»

Italia 1,144.41(1 36,9 37,8 35.0 32.7

Itävalta 923.545 39,o 37,9 37,i 34,7

Unkari 74 '.899 — 44,o 40,6 37.0

Serbia 112,309 40,6 45,o 41,7 38,9

Venlljtt (1909) 5,124,246 — — 49,2(1909)43,»

Syntyneisyys on, kuten luvuista näkyy, yleensä

melkoisen suuri Euroopan itä- ja kaakkois-osissa,

pienempi taas Länsi- ja Luoteis-Euroopan johta-

vissa kulttuurimaissa. Vähäisestä syntyneisyy-

destään tunnettu Ranska on asteikossa alimpana.
Suurin suhteellinen syntyneisyys on taas Venä-
jällä, jossa elävänä syntyneiden vuotuinen luku

viime aikoina on ollut yli 5 miljoonaa, Puolaa,
Kaukaasiaa ja Aasianpuoleista Venäjää tähän
lukematta. Euroopan ulkopuolisten maiden syn-

tyneisyydestä mainittakoon, että Austraalian
syntyneisyysluku vv. 1901-10, 26.», oli hiukan
isompi kuin emämaan, Ison-Britannian. Kana-
dassa ja Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa, sikäli

kuin viimemainitusta maasta tietoja on olemassa,

on syntyneisyys verrattain pieni. Etelä-Amerii-

kan valtioissa on syntyneisyysluku taas jotenkin

Euroopan itäosain lukujen tasalla. Japanissa oli

v. 1910 elävänä syntyneitä 1,712,857 ja synty-

neisyysluku vv. 1901-10 32,s.

Myöskin saman valtion alueella syntyneisyys

huomattavasti vaihtelee. Länsi-Venäjällä, kuten
esim. Itämeren-maakunnissa, on syntyneisyys

paljoa pienempi kuin valtakunnan itäisemmissä
osissa, joissa syntyneitä on 50 ja enemmänkin
väestön 1.000 henkeä kohti. Saksan itäisissä

maakunnissa on myöskin syntyneisyysluku mel-

koista suurempi kuin saman valtakunnan länsi-

osissa. Suomesta mainittakoon, että kun vuosina
1901-10 syntyneisyysluku Viipurin läänissä oli

34.0. oli se Vaasan läänissä vain 28,3 ja Turun
ja Potin läänissä 29,s. Kaupungeissa Byntynei-

syys yleensä on melkoista pienempi kuin maa-
seudulla. Suomessa esim. syntyneisyysluku mai-

nittuna vuosikymmenenä oli kaupungeissa vain

27,», mutta maaseudulla 31,7.

Nämä syntyneisyydessä havaittavat erilaisuu-

det saavat lisävalaistusta, jos tarkastetaan syn-

tyneisyyden vaihtelua eri aikoina. Sikäli kun
tilastotietoja on aikaisemmilta ajoilta olemassa,

osoittavat ne syntyneisyyden yleensä olevan ale-

nemassa. Niinpä Suomessa syntyneisyysluku

1751-55 oli 45,s, mutta 1851-55 enään vain 36,a.

Ranskankin syntyneisyysluku oli 1840-luvulla vielS

27,». Aleneminen tosin ei ole ollut yhtämittaista

Saksassa esim. 1860- ja 1870-luvuilla oli suu-
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rempi syntyneisyys kuin edullisina vuosikymme
ninii |a .Silinne ssakin 1860-luvun kiitojen jälkeen oli

syntyneisyys 1870-luvulla hyvin iso. Viime vuo

kymmeninä s y a t y n e i s y j il e a s 1 e ti e m i-

n e n Euroopan maissa kuitenkin on käynyl ylei

.-.eksi ilmiöksi, ja on tämä aleneminen aamalla

tullut varsin aopeakai. Kuten edellä esitetyistä

tilastonumeroistakin näkyy cm tämä aleneminen
alkanut myöhimmin Kaakkois- ja Itä-Euroopassa
ja samalla on aleneminen siellä vielä ollut

pientä, eipä alenemista Romaaniassa ja Bulgaa-

riassa ole vielä voitu varmuudella todetakkaan,

Lännempänä sensijaan aleneminen on sekä

aikaisemmin alkanut että nopeammin jatkunut.

Nopeata syntyneisyyden alenemisia on todettu

Euroopan ulkopuolellakin, kuten Pohjois \merii-

kassa ja Austraaliassa. Vain yksityisiä poik-

keuksia, kuten .lapani, jo ;a pntyneteyys on
lisääntynyt, esiintyy säännöstä. Vaikkakin ale-

neva kuolleisuus on jossain määrin korvan-

nut alenevan syntyneisyyden vaikutusta, mitä
väenlisäykseen tulee, ei se ole kokonaan kyen-

nyt sitä tyhjäksi tekemään. Siten ou syu-

tyneisyydeu aleneminen johtanut väenlisäyksen

ehtymiseen, semminkin sittenkuin useissa maissa
aivan viime aikoina on saatu todeta aikaisem-

min vain Ranskassa havaittu ilmiö, ettei ainoas-

taan syntyneiden suhteellinen luku pienene, vaan
elävänä syntyneiden kokonaismääräkin vähenee
vuosi vuodelta. Täten on kysymys muodostunut
varsin tärkeänluontoiseksi nykyajan sivistyskan-

soille.

Syitä syntyneisyyden erilaisuuteen eri kanso-

jen keskuudessa haettiin aikaisemmin mitä eri-

laisimmista seikoista. Niinpä katsottiin Itä-

Euroopassa vallitsevan suuren syntyneisyyden ja

Ranskassa huomatun vähäisen syntyneisyyden
johtuvan suurten kansanrotujen erilaisesta

lisää ntymiskyvystä. Slaavilaiset kansat täten
edustaisivat suurta, romaanilaiset pientä, ger-

maanilaiset keskinkertaista syntyneisyyttä. Toiset

taas ovat arvelleet voivansa erilaisessa synty-
ueisyydessä Euroopan eri osissa havaita eri

uskontunnustusten vaikutusta. Yhä selvemmäksi
on kuitenkin käynyt, että syntyneisyyden alene-

minen on oleellisesti yhteydessä koko nyky-
aikaisen kapitalistis-taloudellisen ja kulttuuri-

kehityks >n kanssa, ja samoinkuin eri kansat ovat
eri pitkälle tässä kohden päässeet, samaten ne
myöskin vielä syntyneisyyden alenemisessa ovat
eri asteilla. Kaupungeissa, jotka ovat nyky-
aikaisen kehityksen polttopisteitä, on syntynei-
syyskin pienin.

Useita yksityiskohtaisia yrityksiä tilastolli-

sesti lähemmin selvitellä syntyneisyyden alene-

misen luonnetta ja sen syitä on viime aikoina
tehty. Näissä tutkimuksissa ei yleensä ole tyy-
dytty siihen summittaiseen tietoon minkä edellä

käytetty yleinen syntyneisyysluku antaa, vaan
on syntyneisyyden suuruus laskettu tarkemmin
käyttämällä n. s. hedelmällisyyslukua, jolla tar-

koitetaan syntyneiden (synnytysten) lukua syn-

nytysiässä (tav. 20-45 v. tai 15-50 v.l olevain

naisten lukuun verrattuna. Hedelmällisyysluku
voidaan laskea joko yleensä kaikkiin mainitussa
iässä oleviin naisiin nähden tai voidaan erikseen

ilmoittaa avioliitossa eläviin ja naimattomiin
naisiin sekä näiden eri ikäluokkiinkin nähden.

Tällaisten tutkimusten kautta on m. m. todettu.

että suurkaupungeissa bedelmällisyyBluvut ovat
monta vertaa isommat köyliemmän väestön asu
missä kaupunginosissa kuin varakkaissa osissa

Berliinissä täten 1,000 15-50 vuoden Ikäistä
naista kohti oli köyhimmissä kaupunginosissa
vuosittain 157 Byntynyttä, mutta rikkaimm
osissa vain 47 syntynyttä. E räästä toisesta Saksan
kaupungista (Mainin Frankfurtista) kootut tiedot

osoittavat, että mitä suurempi osa väestöstä asui

aivan pienissä asunnoissa ja sen mukana myös
huonommin, sitä suurempi oli kaupunginosassa
naisten hedelmällisyys. Helsingissäkin 20-45 vuo
den ikäisten naisten hedelmällisyysluku vuosina
1011-1;! oli työväen parhaasta päästä asumassa
Sörnäisten suomalaisessa seurakunnassa 134,«.

mutta sisäkaupungin seurakunnissa, joissa asuu

runsaasti varakastakin väkeä, vaihteli se Ö5,j:n

ja 77,» :n viilillä, ollen siis puolta pienempi.
Suomen maaseudun hedelmällisyysluku vuosina
1906-10 taas oli 172. i. Laajemmalla perustalla

toimitettu tutkimus Saksasta v. 1001 on osoitta

nut, että mitä suurempi säästöjen määrä asu

kasta kohti Saksan eri osissa oli, sitä pienempi
oli aviollinen hedelmällisyys. Samaan tulokseen
oli eräs suomalainen tutkija aikaisemmin tullut

Ranskaan nähden. Italiassa on todettu sellainen

suhde väestön sivistysmäärän ja syntyneisyyden
välillä, että mitä yleisempi lukutaito on. sitä

pienempi on naisten hedelmällisyys. Tämänkal-
taisten tutkimusten kautta saattanee katsoa sel-

vitetyksi, että samoinkuin aleneva syntyneisyys
voimakkaimpana esiintyy johtavissa kulttuuri-
maissa, samaten se on saanut enimmän jalan

sijaa varakkaiden ja edistyneimpäin kansanluok
kien samoinkuin kaupunkilaisväestön keskuu-
dessa.

Toiselta puolen on merkittävissä, että synty-
neisyyden aleneminen lähinnä näyttää johtuvan
aviollisen hedelmällisyyden pienenemisestä, s. o.

lapsiluvun supistamisesta avioliitossa. Avioliit

tojen perustaminen ei yleensä nykyaikana ole

tilastollisesti todettavissa muuten kuin pohjois-

maihin. Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen nähden.
Mutta näissäkin maissa aviollisen hedelmällisyy-

den pieneneminen varsinkin kaupungeissa on
tärkeänä syynä syntyneisyysluvun alenemiseen.
Kaikki tämä näyttää osoittavan, että nyky-
aikainen syntyneisyyden aleneminen johtuu tar-

koituksellisesta lapsiluvun supistamisesta, mitä
n. s. ehkäisyvälineiden lisääntynyt käyttö ou
suuresti helpottanut.

Syntyneisyyttä tarkastettaessa ei kuitenkaan
ole kiinnitettävä yksin huomiota edellämainit-

tuihin yleisseikkoihiu. Vaikkakaan syntyneisyys
yleensä ei vuodesta toiseen paljon muutu, ja

vasta pitempiä aikoja tarkastettaessa esiintyy

kehitystä suuntaan tai toiseen, saattavat kuiten-

kin erikoisen poikkeukselliset olot aikaansaada
tilapäisiä häiriöitä. Niinpä katovuonna 1868

syntyneisyysluku Suomessa oli vain 24,o. alin

meillä koko maahan nähden todettu luku. Sitä

paitsi syntyneisyydessä huomataan vuoden eri

aikoina aaltomaista vaihtelua siten, että alkuvuo-
desta ja alkusyksystä syntyneiden luku on taval-

lista isompi. Tällainen vaihtelu todettiin jo

1700-luvun keskivaiheilla Ruotsi-Suomessa. Suo-
messa nykyisin voidaan todeta kolme huippu-
kohtaa, nimittäin tammikuussa, kesäheinäkuussa
ja kolmas, väliin, syyskuussa.
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Vaikkakin tilasto kuolleenasyntyneistä ei ole

luotottava, ei se kuitenkaan ole merkitystä, vailla.

Kuolleenasyntyneiden luku laskettuna prosen-

teissa kaikista syntyneistä vaihtelee näet nielkoi-

<isti. Suomessa tiima prosenttiluku on viime

aikoina ollut noin 2, 5 kaikista syntyneistä, mutta
Saksassa on (1905) todettu 3,o % kuolleenasyn-

tyneitii, Alankomaissa 4, o %, Ranskassa 4,5 ja

Japanissa 9,«, kun taas Unkarissa suhdeluku

oli vain 1.». Kuolleena syntyy yleensä suhteel-

lisesti enemmän poikia kuin tyttöjä, ja aviotto-

mista synnytyksistä on kuolleenasyntynyt lapsi

suhteellisesti jonkun verran useammin tuloksena

kuin aviollisista synnytyksistä.

Synnytyksistä on aina jotenkin säännöllinen

osuus kaksois- ja useampisikiöisiä synnytyksiä.
Suomessa on säännöllisesti 14 ä 15 jokaisesta

1.000 synnytyksestä ollut tällaisia. Tämä luku
on kuitenkin varsin suuri, sillä Keski- ja Länsi-

Euroopassa vastaava luku vaihtelee 9 ja 12°/ o'n
välillä. Yleensä on havaittu, että nuoret lapsen-

synnyttäjät suhteellisesti harvemmin kuin van-

hemmat synnyttävät kaksoisia.

Syntyneisyyden yleisen muodostumisen kan-
nalta melkoista tärkeämpi kuin juuri edellä kos-

ketellut seikat on aviollisten ja aviottomain syn-
tyneiden keskinäinen suhde. Tämä vaihtelee mel-

koisesti eri maissa, ja siihen vaikuttaa tuntuvasti
sekin, suuriko osa väestöstä elää naimattomana.
Tästä syystä yleensä käytetty aviottomain lasten

osuutta kaikista syntyneistä osoittava suhdeluku
usein on harhaanjohtava ja olisi sitä tarkis-

tettava ottamalla huomioon aviottomain naisten

hedelmällisyysluku, s. o. suhdeluku, joka osoittaa

aviottomana syntyneiden lukua synnytyskykyi-
sessä iässä olevaan naimattomana tai leskenä

elävään väestöön. Seuraavat luvut, pääasiassa

vuosien 1890-1905 väliajoilta, valaisevat tällä

tavoin aviotonta syntyneisyyttä eri maista.

Aviottomina synty-
Sadasta neitä 1.000 15-50 vuo-

syntyneestä den iässä olevaa
oli aviotto- naimatonta naista

mia tai leskeä kohti

Suomi 6,5 17.0

Ruotsi 11,6 22,8

Norja 7,B 15,7

Tanska 9,9 23.0

Englanti 4,0 8,3

Saksa 8.T 25,k

Ranska 8,« 17,i

Sweitsi 4.4 9,9

Italia 5.9 18,7

[uivalta 13,5 40,c

Unkari 9.o —
Serbia 1,1 S,.

Bulgaaria 0,4 2.3

Venäjä 2.K —

Vviottomana syntyneiden osuus kaikista syn-
tyneistä on yleensä kaupungeissa suurempi kuin
maaseudulla. Yleensä on aviottomain osuus kai-
kista syntyneistä ollut kasvamassa, mutta kun
naimattomien naisten luku on kasvanut vielä no-

peammin, on avioton hedelmällisyys yleensä
vähentynyt. E. Q-ng.
Syntysanat, erikoinen laji kertovaisia loitsu-

runoja, joissa esitetään taudin tai vamman aiheut-
tajan alkuperä taikka jonkun parannusväli-
neen synty. Tautien synnyistä huomattavin on
yhdeksän taudin synty. Portto Pohjo-
lan, s. o. helvetin, emäntä, tulee tuulesta ras-
kaaksi ja saa suurella vaivalla synnytetyksi
*. IX. Painettu : "

, 17

yhdeksän poikaa, jotka hän. turhaan pyydettyään
Johannesta kastajaksi, itse kastaa ja nimittää.

Kolmen taudin synnyssä kerrotaan, mi-
tenkä Salomonin porttovaimo synnyttää kolme
lasta, jotka hän tappaa ja hautaa Samarian kir-

kon alle. Yksityisten tautien synnyistä mainitta-

koon pistosnuolien synty ristinpuuta ku-
vailevan tammen lastuista ja h a m m a s m a d o n
synty Neitsyt Maariaa edustavan lakaisijanei-

don luutaan tarttuneesta rikasta. Vammojen ja

loukkausten aiheuttajina voivat olla luonnonvoi-
mat, elottomat esineet ja elolliset olennot. Veden
synty on vuoresta, josta sen kultaisella kepil-

länsä valuttaa Neitsyt Maaria. Tulen syn-
tyä taivaasta esitetään kahdella eri tavalla.

Iskettynä alas tuli kirpoaa reppanan kautta
tupaan, jossa se polttaa Neitsyt Maariaa ja

hänen poikaansa. Tuuditettuna kultaisessa kät-

kyessä tuli varomattomalta pitelijältä putoaa
Aluen eli Alavaan järveen, s. o. Kuolleeseen
mereen, jossa joutuu kalan vatsaan; liinasta

kudotulla nuotalla tulikala pyydetään ja halkais-

taessa saadaan vihdoin tulikipuna kiinni. Pak-
kasen kerrotaan syntyneen Hiitolaisten häik-

seen tappaman hevosen veren taivaalle kohon
neesta höyrystä; taivaassa sillä oli kuitenkin

liian lämmin, jonka vuoksi Luoja sen päästi

lähteeseen. Myös mainitaan pakkasen yrittäneen

kylmätä Neitsyttä ja hänen Pätöistä poikaansa.
Raudan esitetään syntyneen milloin Neitsyt
Maarian tai kolmea Maariaa tarkoittavien Kol-

men neidon maahan vuodattamasta maidosta, mil-

loin suden ja karhun jälkiin kasvaneesta ruoste-

heinästä, jonka itse ilmoinen Jumala löytää ja

vie pajaansa; jälkimäiseen on kertomarunoista
usein sekaantunut seppä Ismaroisen Kultaneidon
taonta. Puiden syntyyn, joita Jeesus eli

Jumala on kylvänyt kutakin lajia erilaiselle

kasvinpaikalle, on yhtä usein sekaantunut Sämpsä
Pellervoisen viljankylvö. Jumalan luomien pui-

den ohella mainitaan vielä paholaisen luomina

:

haapa, pihlaja ja leppä, koska kansan käsityk-
sen mukaan niistä on tehty ristinpuu, ynnä
myrkyllinen paatsain. Eläinten synnyistä 011

tärkein käärmeen, jonka eri lajeillakin on

oma syntynsä. Yleisin on maakäärmeen synty
paholaisen kuolasta, jolle Jeesus Pietarin pyyn-
nöstä on antanut hengen; siitä myös aiheu-

tunee vesikäärmeen synty Syöjättären vesille syl-

kemästä kuolasta. Erikoisesti kyykäärmeen ker-

rotaan syntyneen Israelin kuninkaan (Saulin)

sylkyttelemän keihään taittuneesta kärjestä. Pa-
rannusvälineiden synnyistä huomattakoon voi-
teen synty Maarian maidosta tai Johannek-
sen keräämistä ruohoista.

Niinkuin näistä esimerkeistä näkyy, ovat

syntyloitsumme enimmäkseen kristillisperäisiä.

Kertomuksia eläinten ja muiden olioiden syn-

nystä tapaamme suorasanaisina kansantarinoina

kaikkialla Euroopassa. Joskus on niitä loitsu-

lukuihinkin sovitettu, kuten Venäjällä tautien

synty Herodeksen tyttäristä, Ruotsissa veden

synty vuoresta ja tulen putoaminen taivaasta;

puolalainen loitsu kertoo paholaisen antaneen

käärmeelle ruumiin, johon sitten Jumala pani

hengen.
Suomalaiset syntyloitsut ovat alkaneet muodos-

tua Länsi-Suomessa, jossa tapaamme tulen, rau-

dan, käärmeen, puun, kiven ja ähkyn synnyt.
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Paljoa useampia ei tunneta Varsinais-Inkeri

kään, jonne loitsul ovat vaeltaneet Län i

Suomesta Suomenlahden ympäri. [tä-Suomessn
tavataan näiden lisäksi suuri joukko muita
Byntyloitsuja. Suomen Raja-Karjalassa ja Venä
jän Karjulassa niiden määrä taas väl

Mmi. ! seikat, esim. aimenmuoto Pietari, harvoin

Pi .ui, sekä Ben latinainen määresana santti,

„pyhä", osoittavat Byntyloitsujen kulkeneen
rooui. -katolisen vaikutuksen alaisesta Suomesta
kreikanuskoisten karjalaisten alueelle. Itäsuoma-

laisista syntyloitsuista voi vielä muutamia
säkeiden vertailun ja kielellisien todisteiden

avulla (js. littaa alkuperältään länsisuomalaisiksi.

Mutta suuri osa on saanut runollisen muodos
tuksensa ja sumin osa täyden kehityksensä vasta

Itäsuomessa, tarkemmin määräten savolais
alueella. [Kaarle Krohn. ..Suomala is. t

syntyloitsut" (1917).] A. A".

Syntyväisyys ks. S y n t y u e i s y y s.

Syphax [syfaks], massesvliläisten kuningas
Länsi-Numidiassa, oli toisessa puunilaissodassa

1218-201 e. Kr.) ensin roomalaisten, sitten, saa-

tuaan karthagolaisen sotapäällikön Hasdrubalin

tyttären Soplionisben puolisokseen, viimemainit-

tujen puolella; joutui 203 roomalaisten vangiksi

ja kuoli vankeudessa. J. F.

Syphilis ks. Kuppa.
Sypressi, kypressi (Cupressus), havupuu-

suku, josta tunnetaan 12 lajia eri osissa pohjoisen

pallonpuoliskon lämpimää vyöhykettä. Pienet

suomumaiset lehdet ovat 4 rivissä neliskulmai-

sella varrella. Kävyt pyöreähköt. Tunnetuin laji

on italialainen s. (C. sempervirens), joka

on joskus yli 20 m korkea, pylväsmäinen tai

terävän kartiomainen puu, mikä usein painaa

leimansa Välimeren seutujen maisemiin (kuva

liitteessä Havupuita I). S. on alkuaan kotoi-

sin Persiasta. Yähä.stä-Aasiasta ja Kreikasta,

mutta on jo vanhoista ajoista yleisesti viljelty

kaikissa Välimerenmaissa. Tummanvihreän vä-

rinsä ja jäykän, jylhän ulkomuotonsa vuoksi s.

oli jo vanhojen kulttnurikansojen keskuudessa
surun vertauskuvana ja sitä istutettiin varsin-

kin hautausmaille j. n. e. Puuta käytettiin jo

muinoin hienompiin puusepäntöihin y. m. Läheistä

sukua varsinaiselle s\ pressille on Chamcecyparis-

suku, jonka oksat ovat litteät. Lawsonin s.

(Ch. Laicsoniana), joka on kotoisin Pohjois-

Ameriikan länsiosista, on hyvin komea, aina
50-60 m korkea puu, jota monin paikoin Keski-

Euroopassa viljellään puistojen kaunistuksena,

jopa jossakin määrin metsäpuunakin. Varsinkin
Ckamtecypuris-suvusta. viljellään usein Relinos-

/.ora-muotoja, joilla on lehdet harittavia kuten

taimilla. Näitä saadaan käyttämällä taimia pis-

tokkaina. A~. L.

Syra ks. S y r o s.

Syracuse [sirakjuz), kaupunki Yhdysvalloissa,

Nevv-Yorkin valtiossa, Ontario-järvestä kaakkoon
Onondaga-järven etelärannalla, monen radan sekä

Erie- ja Os\vego-kana vain risteyksessä : 149,353 as.

(1914; 1901: 108,374, joista 23,757 ulkomailla

syntynyttä, näistä 7,865 Saksassa, 5,717 Irlan-

nissa). — Kaunis kaupunki. Roomal.-katolinen

tuomiokirkko, Iiittorakennus, kauntin oikeus-

palatsi, kaupungintalo, S:n universitv'n y. m.

korkeakoulujen rakennuksia. S. university (per.

1870, 3,323 yliopp., 277 opettajaa: kirjastossa

d. 120,000 nid., sisältäen m. m. Leopold v. Ranken
kirja ton), opettajaseminaari, I hriatian brothers'

academy, St John' academy, St. Johnin soti

nila y. m. -- Teollisuus kukoistava; vanhin
on suolateollisuus, perustuen rikkaisiin buo]

teisiin, joiden takia S. alkuaan perustettiil

Nyk. huomattavampia ovat kone- (maanviljelys

y. m. -. sekä kirjoituskoneita; L. C. Smith Ä
Bro m tehtaaii. vaatetus-, rauta- ja teräs- -eka

jalkineteollisuus; valmistusarvo 1'JU'J kaikkiaan
2."ih milj. mk. Käyttövoima saadaan Niagara t

S:n ulkopuolella olevassa Solvayn kylässä ovat

maailman Buurimmat kalsineeratun soodan teh

taat. (3,000 työmiestä). — Ransk. jesuiitta

Lemoyne löysi 1053 S:n suolalähteet. V:een 1788
niitä käyttivät intiaanit; main. v. valtio otti

ne haltuunsa, myöden ne 1898-190S. E. E. A

Syrakusa (kreik. HyrOfkosai t. Kyra'k n sai. lal

Syracusee), vanhalla ajalla Sisilian huomattavin
kaupunki, joka alkuaan oli perustettu Sisilian

itärannikon edustalla sijaitsevalle Ortygian saa-

relle, mutta myöhemmin levisi vastapäisellekin

Sisilian rannalle; 6:nnen vuosis. puolivälistä

alkaen yhdisti silta Ortygian Sisiliaan. Kor
keimmillaan ollessaan S:n väkiluku nousi

n. 500.000 :een. S. käsitti silloin 5 kaupungin-
osaa: Ortygian, sitä vastassa olevan Akhradinain
vuoriylänteen, jonka länsipuolella oli Tykhe ja

lounaispuolella Neapolis; viimemainituista län-

teen oli Epipolain ylänkö. S :11a oli 2 oival-

lista satamaa: suurempi, Ortygian länsipuolella

(nyk. Porto Grande) ja pienempi (Lakkios, nyk.
Porto Piccolo) sen pohjoispuolella. — S:n perus-

tivat 734 e. Kr. korinttilaiset. Se tuli ennen
pitkitä mahtavaksi ja perusti itse vuorostaan
useita siirtoloita Sisiliaan (Akrai, Kasmenai.
Kamarina). S:n valtiomuoto oli alkuaan ylimys-
valtainen, hallitus oli suurtilallisten (yamoroi)
hallussa. Mutta 6:nnen vuosis. lopulla kansan
valtainen puolue karkoitti ylimykset. Nämä haki

vat turvaa Gelan itsevaltiaalta, Gelonilta (ks. t),

joka toi heidät takaisin S:aan, mutta käytti

samalla tilaisuutta itse anastaakseen S:n halli-

tuksen (485 e. Kr.). Gelon teki S:sta valtiolli-

sen keskustan, jonka vaikutuksen alaisina useat

Sisilian kaupungit olivat. Varsinkin Himeran
taistelun jälkeen 480 e. Kr. (ks. H i m e r a) S.

oli erittäin kukoistava. Gelonia seurasi hänen
veljensä Tlieron I (478-467 e. Kr.; ks. t.), joka

loistavaan hoviinsa S:aan kutsui Kreikan etevim-

piä runoilijoita, filosofeja, taiteilijoita y. m. Kol-
mannen veljen, Thrasybuloksen, tultua karkoite-

tuksi 466 e. Kr. saatettiin voimaan kansanval-
tainen hallitusmuoto. Kun sitten syrakusalaiset
pyrkivät levittämään valtaansa Sisiliassa, pyysi-

vät heidän ahdistamansa Leontinoin kaupungin
asukkaat apua Ateenalta (427 e. Kr.); ateena-

laiset lähettivät vv. 427 ja 425 e. Kr. Sisiliaan

laivaston, joka ei kuitenkaan saanut mitään
sanottavaa aikaan. V. 424 e. Kr. S:n johtomies
Hermokrates sai toimeen yleisrauhan Sisilian

kreikkalaiskaupunkien kesken. Mutta uusia selk-

kauksia syntyi pian, ja 416 e. Kr. Segesta anoi

Ateenalta apua rajariidassa S:n kannattamaa
Selinus kaupunkia vastaan. Tämän johdosta

ateenalaiset lähettivät mahtavan laivaston Sisi-

liaan 415 e. Kr. (Ateenan ja S:n välisestä

sodasta ks. S i s i 1 i a n-r e t k i). — Ateenasta
saavutetun voiton jälkeen pääsi S:ssa demokraat-



.73 Syr-Darja 774

linen puolue valtaan ja se kai koitti llermokra-

teen (410 t. 400 i'. Kr.). Sillävälin olivat karthago-

laiset alkaneet pontevasti sekaantua Länsi-

Sisilian asioihin. Heidiin menestyksensä (m. m.

Akragas valloitettiin 400 e. Kr.) aiheutti sen,

ettfi syrakusalaiset erottivat siihenastiset strate-

ginsa ja valitsivat ylipäällikökseen Dionysioksen,

loka ennen pitkää hankki itselleen rajattoman

Syrakusa. Amfiteatteri.

yksinvallan. ITän ympäröi S:n esikaupungit muu-
rilla ja varusti sen linnoituksilla, joten S:sta

tuli laajin ja parhaiten linnoitettu kreik. kau-

punki. Dionysioksen hallituksesta ks. D i o n y-

s i o s I. Häntä seurasi 367 e. Kr. hänen poi-

kansa Dionysios II (ks. t.), irstas hirmuvaltias,

jonka 357 e. Kr. karkoitti Dion (ks. t.), joka

itse murhattiin 354 e. Kr. Myöhemmin kuiten-

kin Dionysios palasi ja sai haltuunsa Ortygian.
Mutta syrakusalaisten avukseen kutsuma Timo-
leon (ks. t.) valtasi väkirynnäköllä S:n (344

e. Kr.), ja Dionysioksen täytyi sittemmin luovut-

taa hänelle Ortygia ja jättää hallitus (343 e. Kr.)
;

S:n vapautumisen merkiksi Timoleon revitytti

tyrannin linnan. Hän sääsi S:lle kansanvaltaisen

hallitusmuodon ja kutsui sitten S:aan, jonka
väkiluku valtiollisten levottomuuksien johdosta

oli melkoisesti vähentjmyt, Kreikan eri yhteis-

kunnista asukkaita, niin että täysivaltaisten

kansalaisten luku nousi 600,000 :een. Karthago-
laiset Timoleon voitti Krimisos-joen rannalla

(lähellä Segestaa). Timoleonin kuoltua (337 e. Kr.)

vallitsi S:ssa puolueriitoja, kunnes Agathokles
(kB. t.) valittiin syrakusalaisten „itsevaltiaakKi

päälliköksi" (317 e. Kr.). Hän soti useita vuosia

karthagolaisia vastaan vaihtelevalla onnella, kun-

nes hän teki näiden kanssa rauhan, joka rajoitti

heidän valtansa Sisilian länsiosaan (306 e. Kr.).

Tästä ajasta alkaen oli S:n ylivalta Sisilian kreik-

kalais-yhteiskuntiin nähden taattu, ja Agathokles
otti itselleen kuninkaan nimen. Hänen kuoltuaan
(289 e. Kr.) koetti hänen murhaajansa Mainon
tekeytyä hallitsijaksi, mutta hänet karkoitti Hike-
tafi, joka itse anasti hallituksen (288 e. Kr.). Hike-
tas karkoitettiin 279 e. Kr., minkä jälkeen syra-

kusalaisten kutsusta Sisiliaan 277 e. Kr. saapui
Pyrrhos (ks. t.), joka alussa soti menestykselli-
sesti karthagolaisia vastaan, mutta ennen pitkää
oli pakotettu palaamaan Italiaan. Hänen poistut-

D syntyi S:ssa levottomuuksia, joiden aikana
nimitettiin sen sotajoukkojen ylipäälliköksi Hie-
tön, josta myöhemmin (n. v. 269 e. Kr.) tuli

Sisilian kreikkalaisten kuningas (ks. H i e-

ron II). Puunilaissotien aikana Hieron piti

roomalaisten puolta ja turvasi -iten itselleen Sisi-

lian itäosan. Mutta hänen seuraajansa ja pojan-
poikansa Hieronymus asettui karthagolaisten pito

lelle ja sai sen johdosta aikaan sekä oman kukis
lumisensa (215 e. Kr.) että S:n itsenäisyyden
häviön. Urhoollisesti puolustautuneen S:n val-

loitti Marcellus (212 e. Kr.), ja kaupunki luet-

tiin siitä lähtien Rooman ,,Sisilia" maakuntaan.
- Keskiajalla S. kuului Itä-Roomalle, kunnes

arabialaiset valloittivat sen 878. — Nykyinen S.

(Siracusa) on pääkaupunkina samannimisessä
provinssissa, joka käsittää Sisilian kaakkoisosan
ja on jaettuna 3 hallintopiiriin (Modica, Noto,

Siracusa) ;
provinssin pinta-ala 3,713 km2

,

193,5X9 as. (1914). Nykyinen S. käsittää pää-
asiallisesti vain Ortygian saaren ja on ympäryk-
seltään u. 4 km; 41,580 as. (1913). Se on vilkas

kauppakaupunki (tuonti 31,612 tonnia, vienti

78,022 tonnia) ; öljy, viini ja etelänhedelmät ovat

päävientitavaroita. S:ssa on maaherran (prefek-

tin) ja arkkipiispan sija; huomattavia rakennuk-
sia ovat linna (Castello Maniace, 13:nnelta

vuosis.), katedraali (Santa Maria del Piliero),

rakennettu v. 640 Athenen temppelin sisälle,

arkkipiispan palatsi (16:nnelta vuosis.), kun-
nallispalatsi (17:nneltä vuosis.). S:ssa (osaksi

Ortygian saarella, osaksi Sisilian puolella) on run-

saasti antiikkisia muinaismuistoja; paitsi äsken-
main. Athenen temppelistä on jäännöksiä 2 muusta
doorilaisesta temppelistä, kaupunginmuurista,
vesijohdosta y. m.; edelleen on mainittava n. s.

Arethusau lähde, laaja hautuumaa (enemmän kuin
600 hautaa, 7-6 vuosis. e. Kr.), muinaisaikaiset
kivilouhimot, vankiloina käytetyt ,,Latomiai"

(m. m. Latomia del Paradiso, missä on n. s. Dio-

nysioksen korva, omituisesta kaiustaan kuuluisa
luola), kreik. teatteri (Sisilian suurin), rooma-
lainen amfiteatteri y. m. Muinaiskristilliseltä

ajalta on olemassa laajoja katakombeja. [Privi-

tera, „Storia di Siracusa antica e moderna"
(2 os. 1879); Cavallari ja Holm, „Topografia
archeologica di Siracusa" (1884), josta on ole-

massa saksalainen laitos, toim. Lupus (1887) ;

Diehl, „Syracuse" (1907) y. m.] E. R-n.
Syr-Darja [-a']. 1. Joki (vanhan ajan Jaksar-

tcs, arabialaisten Sas ja Sihun) Venäjän Keski-
Aasiassa, alkaa Naryn nimisenä Semiretsenskin
provinssin lounaisosassa, Tjansanilta, Terskej-

Alataun etelärinteeltä, 3,700 m yi. merenp.
Issyk-kulin eteläpuolella, virtaa läntistä pääsuun-
taa kulkien usean huolellisesti viljellyn laakso-

altaan (ent. järvenpoh jia) halki (suurin ja tär-

kein Ferganan laakso). Saa matkalla vas. Kara-
darja nimisen lisäjoen, muuttuen tällöin nimel-

tään S.-D:ksi. Murtauduttuaan Ferganan laakson

länsipäätä salpaavan Mogl-taun poikki Bigo-

vatin koskissa, S. Hodzentin alapuolella kääntyy
luoteiseen virraten tätä pääsuuntaa Kizil-kumin
erämaan itä- ja pohjoisrajalla ja laskien kolmen
suuhaaran kautta Aral-järveen; 2.803 km, vesi-

alue 453,300 km 2
, suurimmat lisäjoet Kara-

darjan ohella Tsirtsik, Arys ja Bugunj, kaikki

oik. — S.-D:n leveys alajuoksulla on Vs-1
/* km;

tulvavedellä alajuoksun rantamaat peninkulmien
alalla joutuvat veden valtaan. Kuljettava S.-D.

on Bigovatin koskista alkaen (1,300 km), mutta
laivaliikennettä sillä ei enää harjoiteta (1800-

luvun lopulla hallituksella oli S.-D: 11a melkoinen
höyrylaivasto) ;

puutavaroita uitetaan sensijaan
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\ idä. Tavattoman tärkeä S.-D. on maanviljelyk-
ielle; iMiiini:i osaa Turkestanin pelloista voi

daan viljellä vain s. i> sta vettä saarien kastelu

kanavien avulla. — Jäässä S.-D. on suupuolel-

laan I. keskijuoksussaan 0-1 kk. - Orenbu
Taäkentin rata noudattaa S.-D m laaksoa

Ennen vanhaan, jolloin Keski-Aasia oli paljo

aderikkaampi, S.-D :11a todennäköisesti oli myös
kiu toinen, paljo eteläisempi lasku Aral-järveen.
— 2. Provinssi (ven. Byr-Darjinskaja oblastj)

Venäjän Keski-Aasiassa, Aral-järven, Tjan
läntisien haarakkeiden, Amu-Darjan alajuoksua
ja Tsu-joen välillä, S.-D.-joen ala- ja keskijuok

sun ympärillä; 489,24(1 km», 1,989,800 as. la rv.

1913), 4 km'-':llä, — S.-D. on idässä vuorista

Aleksanterin vuoristo 3,000-4,200 m yi. merenp.,

400 km luoteiseen käsin erämaan keskelle pis

tävä Kaiatau 2,100 m, Talasskij Ala-tau 4, .'.on m
y. m.), mutta suurimman osan, n. 80%, täyt-

tävät enimmäkseen hiekkaerämaan luontoiset

tasangot (Kizil-kum S.-D.-joen ja Amu-Darjan
välissä, Mujun-kum Kara taun pohjoispuolella,

Kara-kum S.-D.-joen pohjoispuolella), joissa pai-

koin on laajoja suolasoita, paikoin myös heinä-

aroja ja vain jokien varsilla keidasmaisia viljel-

tyjä seutuja. Joet (S.-D., Amu-Darja, Tsu y. m.)

\atkiu monihaaraisille kastelukanavilleen maan-
viljelyksen välttämättöminä edellytyksinä (vain

n. 15% viljellystä maasta on ilman kastelu-

laitoksia). Lukuisia suolajärviä (kaikkiaan
1.800 km"). — Ilmasto jyrkästi mantereinen;
Petro-Aleksandrovskissa (Amu Darjan varrella)

v :u keskilämpö
-f- 12,s° C, tammikin — 4.7° C.

heinäkin -4-28.s°C; vuotuinen sademäärä var-

sinkin tasangoilla sangen alhainen, n. 150 mm
(Petro-Aleksandrovskissa vain 04 mm), idässä

vuoristojen rinteillä jonkun verran suurempi
(Taskentissa 331 mm). Tasangoilla touko-lokak.

on melkein täydellisesti sateetonta. — Asukkaista
kirgiisejä n. 60 %, sarteja 20 %. karakalpakkeja
7 %, uzbekeja 5 %, venäläisiä 4 %. Uskonnol-
taan n. 96 % on muhamettilaisia. Lukutaitoi-
sia 4%. Maataloutta harjoittaa 82,5%, teolli-

suutta 5. s %, kauppaa ja liikennettä 4,s %.
Maanviljelys tuottaa vehnää 310,000 ton., hirs-

siä 61,000 ton., ohraa 60,000 ton., riisiä, kauraa,
ruista, viiniä, kaikenlaisia hedelmiä, arpuuseja,

meloneja, kurkkuja, sipuleita y. m. Hyvin tär-

keä on puuvillanviljely, joka 1913 tuotti 65.000

ton. (vain Ferganan provinssissa enemmän). Tär-
keä on myös silkkiäistoukanhoito. — Suurempi
osa S.-D:n väestöstä on paimentolaisia ja har-

joittaa paimentolaistapaan karjanhoitoa. Tärkein
on lampaanhoito; 1913 oli lampaita (ja vuohia)

4,845,300 kpl., hevosia 640,100 kpl., nautakarjaa
719,800 kpl., sikoja 21.200 kpl. Kameleja 1900
tienoilla oli 400,000 kpl., mutta niiden lukumäärä
on senjälkeen tuntuvasti vähentynyt Orenburgin-
Taskentin radan valmistuttua. — Tehdasteolli-

suus mitätön (n. 800 työmiestä 1910». keskit

tynyt Taskentiin; huomattavimmat teollisuus-

laitokset ovat puuvillanpuhdistamot. Käsiteolli-

suus sitävastoin huomattava; sitä harjoitetaan

sekä kaupunkilaisten että paimentolaisten kes-

kuudessa. Tuotteista mainittavimmat ovat kaiken-

laatuiset kankaat (villa-, silkki- ja puuvilla-)

sekä kangasteokset. Vuorityö tuottaa toistaiseksi

vähän kivihiiltä ja suolaa. — Rautateitä (Keski-

Aasian ja Orenburgin-Taskentin rata) 1,119 km.

— Kansakouluissa (181) 12,652 oppilasta., muha-
mettilaisissa kouluissa (984) 24,021 opp., keski
kouluissa (li 1,756 opp., ammatillisissa keski- ju

missä kouluissa (6) 1,053 opp. (1912). —
Sairaaloita 33, lääkäreitä 04 (1911). — Hallin
uollisesti S.-D. jakaantuu 6 piirikuntaan. Pää
kaupunki lasken t. i /;. A'.

Syreeni (Byringa), kasvisuku OZcaces-heimossa.
Korkeakasvuiaia pensaita, joilla on ehyet, vas-

takkaiset lehdet ja pienet, 4-lukuiset, runsaskuk
issa tertuissa sijaitsevat kukat; hedelmä kota.

Yleinen s. (B. vulgaris), jolla on pnikeat 1

melkein berttamai el herttakantaiset lehdet ja

punasliierväl t. valkoiset kukat, on yleisimpiä

koristepensaitamme. Kasvihuoneissa sitä liyöde

tään talvella kukkivaksi huonekasviksi. Kotimaa
Ivaakkois-Eurooppa. .lusikan s:i & {S. Josikcea)
jolla on kapeakantaiset lehdet ja sinipunervat
kukat, viljellään meillä myös koristepensaana
varsinkin kaupungeissa; kotoisin Itä-Unkarista.

K. L.

Syria ks. S y y r i a.

Syria dea 1. Dea Syra (lat., = Syyrian juma-
latar), Syyriassa palveltu jumalatar, jonka kul-

tin pääpaikkana oli Bambyke (nyk, Membidz.
n. 75 km Alepposta koilliseen) 1. Hierapolis
(= pyhä kaupunki). Hänen palvelustaan, johon
kuuluivat samanlaiset menot kuin Astarten
(ks. t.) palvelukseen, kuvaa seikkaperäisesti

Lukianoksen nimellä käypä teos ..De dea Syra"
(Strong ja Garstang, „The Syrian Goddess",
1913). S. d., jota mainitussa teoksessa sanotaan
Heraksi, on sama kuin Atargatis 1. Attargate
(josta Derketo Askalonissa), s. o. At(t)ar, Iäta-

rin arani, muoto, ja Ate (ehkä = Attis), jotka
molemmat sanat esiintyvät jumalien niminä.
Atargatista kuvataan leijonan selässä istuvaksi.

päässä sakarakruunu. Koska tällainen jumalat-
taren kuvailu ensin tavataan heettiläisillä

Kappadokiassa ja Bambykekin näkyy olevan
heettiläis-vähäaasialainen nimi, niin Atargatis
alkuperältään lienee heettiläinen jumalatar, niin-

kuin hänen miehinen vastineensa Hadadkin, ja

sukua Vähän-Aasian suurelle äitijumalattarellc.

vrt. Kybele, Ma. K h e a. A*. Tt.
Syrian kieli ja kirjallisuus ks. Syyrian

kieli ja kirjallisuus.
Syrian kristityt ks. Syyrian kristityt.
Syrinks [sy-J, vanhanaikuinen puhallussoitin.

ks. Pan-huilu. Kreik. tarustossa sen keksi-

jänä tav. esiintyy luonnonhaltia Pan (ks. t.)

;

erään tarun mukaan S. oli vedenneitonen, joka
lakastuneen Panin ahdistamana turvautui Ladon-
jokeen ja muuttui ruo'oiksi; kun tuulenviima
kävi läpi ruovikon, soi siitä vienon haikea ääni:
siitä ihastuneena Pan kyhäsi ruo'oista s.-nimisen

puhallussoittimen. O. E. T.

Syrinx, lintujen n. s. alempi kurkunpää, ks.

I. i n n u t. palsta 1014.

Syrjä (ruots. S v i d j a, suom. myös Suitia).
maatila (allodisäteri, alustiloineen 2 -'/.-, manttaa-
lia, n. 655 ha) Siuntion pitäjässä 5 km poh-
joiseen Siuntion rautatieasemalta. S., joka ensi-

kerran mainitaan 1420, kuului 1400-luvulla kihla-

kunnantuomari Björn Bagvaldinpojalle, jolta se

siirtyi hänen vävylleen valtaneuvos Jaakkima
Flemingille (1490). Sen omistivat m. m. kuu-
luisat Eerik Fleming |k. 1548) ja Klaus Fleming,
..Suitian nokinenä" ik. 1597). Sitten se oli viime-
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Syrji..

mainitun tyttärillä ja heidän puolisoillaan Eerik
Bielkellä ja Pietari Bauerilla sekä Bauerin
vävyllä Klaus St jernskjöldillä, joka 1664 möi
tilan Eerik Henrikinpoika Flemingille, Lajusten
vapaaherralle (k. 1679). Tämän perillisiltä S.

joutui oston kautta 1699 vapaaherra C. M. Reh-
binderille (k. 1709). mutta palautui takaisin

Flemingeille, jotka 1730 möivät sen kenraali
Karl Henrik Wrangelille. Viimemainittu möi
tilan 1754 hovimarsalkka Esbjörn Christer Reu-
terholmille (k. 1773), joka itse asui tilalla, ja

jolta sen peri hänen poikansa, tunnettu valtio-

mies Gustaf Adolf Reuterholm (k. 1813). Reuter-
hclm-suvulta S. joutui pois 1815 ja on 1815-98

ollut Stjerncrantz-, Favorin-, von Zansen- ja von
Mroemer-sukujen jäsenillä. Nyk. omistaja (1916;

v:sta IS98) vapaaherra August Wrede af Elimä.
S., joka vielä Reuterholmien aikana käsitti

23 » 7/„ manttaalia, oli jo 1500-luvulla Eerik Fle-

mingin aikoina todellinen suurtila. Kivinen pää-

rakennuksen alakerta ja kellarikerros harmaista
kivistä tehtyine holveineen ovat epäilemättä
1500-luvulta (erään tiedon mukaan v:lta 15451.

Alkuaan oli rakennuksen toinenkin kerros har-

ia kivistä, mutta tämä kerros purettiin

E. C. Reuterholmin aikana ja sijaan rakennet-
tiin tiilikerros. Nyk. omistajan aikana on raken-
nus täydelleen uusittu ja sisustettu m. m. gootti-

laista tyyliä jäljittelevillä seinäpaneleilla. — Kus-
taa Vaasa oleskeli 1555 kartanossa muutamia
päiviä. A. Es.

SyTJänharju. 1. Harju Pälkäneen kirkolla,

luonnonihana näköalapaikka. — 2. S.. 1. tavaili

lesti vain ..Harju", ks. Jyväskylä.
Syrjäsakset 1. reuna sakset ks. Levy-

sep&nteollisuus ja Sakset. Po P-o.

Syrjätä, r e u n a t a, särmätä, sahata lau-

dat ja lankut suorasyr jäisiksi (ks. Saha).
Po Po.

Syrjäviiva ks. S i v u v i i v a.

Syrjäyskone, särmäsaha, ks. Saha.
Syrjäänien muinaisuskonto. Varhaisimmat

ja arvokkaimmat tiedot syrjäänien pakanuuden-
aikaisesta uskonnosta ovat Epifanij Viisaan kir-
joittamassa Pyhän Tapanin (k. 1396). syrjäänien
..apostolin" elämäkerrassa (ks. Tapani P y b ii >

.

Heillä kerrotaan olleen runsaasti epäjumalia Bekii

kylissä ;;. asunnoissa että metsissä, kukkuloilla
ia teiden varsilla. Niiden kuvat olivat pääasial-
lisesti puusta veistettyjä, joskus puettuja, ihmi-
senkaltaisia, vaihdellen kooltaan ja arvoltaan.

Toisten suojaksi oli rakennettu erikoisia, nälitä

rästi hirsistä valmistettuja uhriaittoja, joissa oli

uhripöytiä ja joissa säilytettiin suuret määrät
uhriantimia. metsäneläinten nahkoja y. m. arvo

esineitä, kuten kultaa, hopeaa, vaskea, rantaa ja

tinaa sekä uhreissa tarvittavat, työkalut, ja esi-

neet. .Muutamat uhriaitat muodostivat syrjää-

nien käsityksen mukaan suuren rikkauden.

Mahta.vimmille, laajan heimon palvomille hai

tioille tuotiin uhreja kaukaa, viikonkin matkan
päästä. Kodeissa säilytettyjä kotihaltioita palvoi

sitävastoin vain asianomainen perhe. Pyhäköi
liian, joilla oli erityiset kaitsijat, syrjäänit kovin

kavahtivat. Kukaan ei tohtinut koskea siihen,

mitä jumalille oli uhrattu, eikä turhan vuoksi

uskallettu lähestyä pyhiä lehtoja. Mainitussa

elämäkerrassa kerrotaan heidän suuresti kum-
meksineen sitä, että Tapani tohti päivällä ja

yöllä liikuskella epäjumalien seutuvilla, — Tie

läjän uskottiin saattavan vallita luonnonvoimia
sekä voivan hankkia tarpeellisia tietoja etäi

sistä paikoista. Hänen sanotaan tietäneen „sinii

päivänä, sillä hetkellä", mitä tapahtui „kaukai
sessa seudussa, toisessa kaupungissa, yhdeksän
nessä maassa". Nämä tiedot hankittiin tietysti

..loveen" lankeamalla. Mahtavin syrjäänien sil-

loisista tietäjistä oli Tapanin vihamies Pam.
..kuuluisa noita, velhojen päämies, loitsijoiden

vanhin", jolla näyttää olleen huomattava sanan-

valta maallisissakin asioissa. — Nykyajan syr-

jäänien uskomuksiin, joita vasta viime aikoina

on kerätty talteen, on venäläinen kansanusko
jo ennättänyt painaa syvän leiman. [A. Hämä-
läinen, „Epifani| Viisaan tiedot Pyhästä Tapa-
nista ja syrjääneistä", Suomi IV, 6 (1909) ; Uno
Holmberg. ..Perinalaisten uskonto" (1914).]

V. Hbg.
Syrjäänin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.

S. k., syrjäänien (ks. t.) puhuma kieli, muodos-
taa yhdessä läheisen sukulaisensa, votjaakin kie-

len (ks. t.) kanssa suomalaisugrilaisen kielikun-

nan permiläisen kieliheimon (vrt. Suoma-
1 a i s-u grilaiset kielet). Sitä alku- 1.

kantakieltä, josta nämä permiläiset, kielet ovat

kehittyneet, sanotaan alkupermin kieleksi. Syr-

jäänin ja votjaakin kielten erikoiskehitys voi-

daan laskea alkavaksi n. 9:nnellä t. 10:nnellä

vuosis. j. Kr., s. o. niihin aikoihin, jolloin syr-

jäänien alueellinen erkaneminen votjaakeista

todennäköisesti alkoi. S. k:n murteet voi-

daan jakaa kahteen ryhmään, eteläiseen ja

pohjoiseen. 1) Eteläisen ryhmän murteita puhu-
taan Permin kuvernementin pohjoisosissa sekä

Vjatkan kuvernementin Glazovin piirin pohjois-

kolkassa (tätä murreryhmää on usein — varsin-

kin Venäjällä — nimitetty erikoisella nimellä

permjaakin kieleksi). Nämä murteet voi-

daan puolestaan jakaa kahteen päämurteeseen
..'-murteeseen" ja „t'-murteeseen", joista jälki

mainen on korvannut alkuperäisen (muljeeraa
mat loman) 7-ääntoen kaikissa asemissa (myös-

kin sanan alussa) w:llä. 2) Pohjoiseen ryhmään
voillaan lukea kaikki muut, pääasiallisesti Vo
logdan ja Arkangelin kuvernementeissa puhutut
miuleet: I. tkan-l.uzaii. Sysolan, Petsoran, Vy-

tsegdan, Izman ja Udoran päämurteet. Näistä

ensinmainittu useissa kohdin lähentelee eteläryh-

män murteita. Eteläisen ja pohjoisen murreryh-
niiin välisistä eroavaisuuksista mainittakoon
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vain Beuraavaa: eteläisessä ryhmässä korko on

vaihteleva (eri murteissa eri tavalla), pohjoi-

sessa se on määrättyyn tavuun (useimmissa mur
teissä ensimaiseen, yhdessä viimeisen edelliseen)

kiintynyt; erinäisten eteläryhmän vokaalialkuis-

ten sanojen vastineel ovat pohjoisryhmi
kuisia (esim. etel. 0(2Vo^pohj. vod'z' = esi) ; eri

naisissa johto ja taivutuspäätteissä etel,

taa puh]. </:tä (isiin. etel. kujimsft /x/ pohj. koi-

mad kulmasi ; konsekutiivi sijaa (pääte

tavata eteläryhmässä, jotavastoin jälkimäisessä

tavataan pari (myöhään postpositsioneista muu
Jostunutta) sijapäätettä i oyn = päällä, ja -rat' =

yli), joita ei ole pohjoisessa ryhmässä; sitäpaitsi

molemmat ryhmät sanastollisesti huomattavassa
määrässä' eroavat toisistaan. Eroavaisuudet eivä!

kuitenkaan estä eri ryhmien edustajia toi

ymmärtämästä. Sitävastoin ovat eroavaisuudet
-\i|itniu |i viii laakin Vilillä kaikin puolin

korostuksessa (votjaakissa yleensä viime tavulla),

äänneasussa, (etupäässä vokaaliasussa) , muoto-
ja lauserakenteessa ja varsinkin sanastossa jo

siksi suuret, etteivät syrjäänit ja votjaakit enää
toistensa kieltä \ mmärrä.
Syijiamssä m -\ 1 1 i ini-votjaakissa esiintyvit

eroavaisuudet korkoseikoissa kuvastavat omalla
lavallaan jo suom.-ugrilaisessa alkukielessä to-

dennäköisesti vallinnutta vaihtelevaa korkoa.
Samuin myös näissä kielissä ja niiden murteissa

tavattava vokaaliasun kirjavuus on seurauksena
ikivanhoista, astevaihtelun yhteydessä esiinty-

neistä vokaalivaihteluista. Vanha erotus etu- ja

takavokaalisten sanojen välillä on hälvennyt.
Ivonsonanttiasuitn nähden syrjääni ja votjaakki
monessa kohden ovat säilyneet varsin alkuperäi-
sellä kannalla; niinpä, esim. niissä vielä tavataan
säilyneinä: vanhat affrikaatat ts ja di. t's' ja

</V (esim. syrj. tsuS, votj. täuzjem = suom. hatu,
syrj.-votj. (;//.; .-: muhii, kehä; syrj. dzydz = suom.
tiili-, syrj. i's'ilinii. votj. t's'altyny = suom. suol

taa; syrj. d'z'eskyd, votj. d'z'oslcyi suom. tyyskä)
,

s äänne (esim. syrj.-votj. syr = suuni, hiiri) :

sanansisäinen nasaali (esim. votj. pui], syrj. pom,
lion = suom. pää) ; alkuperäinen ero muljeeraamat -

tornien ja muljeerattujen n-, 1- ja s-äänteiden (n
ja n', 1 ja V, s ja s) sekä puheäänet tiimien ja

puheäänellisten sananalkuisten klusiilien (A- ja

7, t ja d, 2' ja b) välillä; (paremmin kuin muissa
-mun. -ugrilaisissa, kielissä, esim. suomessa) sanan-
alkuinen v (myös labiaalivokaalin seuratessa.

esim. syrj. vcm, votj. vijym = suom. ydin, syrj.

vodi = suom. olava, syrj. vu-nsdny, votj. runc-
tyny = suom. unohtaa) y. m. Vanha paradigmaat-
tinen konsonanttivaihtelu on sitävastoin yleistys-

ten johdosta hävinnyt, joskin sen hajanaisia jäi

kiä vielä, on havaittavissa (esim. syrj. A;o ja kola,

votj. kua ja Jcuala, vrt. suom. koia^jkodan; syrj.

jukny, votj. jukyny = suom. jakaa, mutta syrj.-

votj. pi = suom. poika; syrj. lyrp, votj. tyrpy =
suom. turpa, mutta syrj. kolny, votj. kulyny =

suom. kelpaa). - S. k:n nominitaivutuk
huomataan runsas si jainuodostus (useita paikal-

lissijoja; useimmilla sijoilla on vastineensa vot-

jaakissa) ; omistusliitteisessä taivutuksessa, joka
murteittain on jossakin määrin erilainen, käy
omistusliite toisissa sijoissa sijapäätteen edellä.

toisissa taas sen jäljessä; 3:nnen persoonan
omistusliitteellä on hyvin usein vain yleinen

determineeraava merkitys (joskus myös 2:sen

pei n m liitteellä). Paitui tavallista monikon
päätettä i jaa) tavataan vielä toinenkin (-a

joka esiintyy predikaatit
I

-un. »un
byras' bordys'jns = autuaita ovat murheelli
Verbitaivutus on hyvin yksinkertainen; tapa
n toja on kaksi: indikatiivi ja imperatiivi

aikamuotoja kaksi: preesens (samalla futuuri
m pieti riti (jälkimäisen tunnus f = suom. impei
feklin ii. Passiivi ilmaistaan joko käyttämällä
refleksiivistä verbi johdannaista passiivisessa mer
kityksessä taikka erään nominaalimuodon ynnä
apuverbin avulla. Kieltosana taipuu. Sanan
johtop.i itt: il i, varsinkin yhdysperäisiä verbin
johtopäätteitä, on paljon. Lauseopillisista sei

koista mainittakoon vain, että substantiivi!

edessä käyvä adjektiiviattribuutti aina ou tai

pumaton, että objektinsijoiha käytetään sekit

päätteetöntä (nominatiivin kaltaista) että päät
teellistä akkusatiivia, ja että lukuisain nominaali-
muotojen käyttö on varsin monipuolinen. Muu
Ien venäjän kieli huomattavasti on vaikuttanut
s. k:n lauserakennukseen.

S. k:ssä tavattavista vierasperäisistä sanoista
on historiallisesti mielläkiinnittävin osa peräi-
sin esisyrjääniläiseltä ja esipermiläiseltä ajalta.

Sellaisia ovat eräät vanhat indoeurooppalais-,
arjalais- ja iraanilaisperäiset kuin myös muinais
tsuvassilaiset (volgan-bolgaarilaiset, vrt. Bol
gaarit) lainasanat. Osa iraanilaisperäisiä lai-

noja samoinkuin muinaistsuvassilaiset laini
sanat ovat alkupermiläiseltä ajalta peräisin. Voi
laakissa on muinaistsuvassilaisten lainain luku
määrä paljoa suurempi kuin syrjäänissä, miksi
seikka saa selityksensä siitä, että syrjäänit per
uiiläis-tsuvassilaisten kosketusten alkupuolella
vähitellen alkoivat siirtyä pohjoiseen päin sillä

välin kuin votjaakit edelleenkin pitkäksi aikaa
jäivät muinaisten tsuvassien naapuruuteen ja

vaikutuksen alaisiksi. Syrjäänissä tavattaviin

muinaistsuvassilaisten lainasana in lukumäärit
nousee 30:n paikkeille. Votjaakeista erottuaan
syrjäänit pohjoisempana joutuivat vuorovaiku-
tukseen obin-ugrilaisten (vogulien ja ostjaal.

kien). samojedien, venäläisten, vieläpä skandi
naavien ja itämerensuomalaistenkin (Vienajoen
karjalaisten, ..bjarmien", vrt. B j a r m a 1 a n t il

kanssa, niinkuin näiden kansain ja syrjäänien
väliset kielellisetkin kosketukset todistavat.

Vaikka syrjäänien suhteet skandinaaveihin ja

karjalaisiin venäläisten (novgorodilaisten) vä-

liintulon vuoksi pian katkesivat, ehti s. k:een
kuitenkin kulkeutua muutamia suomalaisperäisiä
sanoja, vieläpä jokunen skandinaavilainenkin.
Yhteys muiden mainittujen kansain kanssa jat-

kuu vielä tänäkin päivänä. Samojedin kielestä

saadut lainat, jotka pääasiassa rajoittuvat s. k:n
pohjoisiin murteisiin ja etupäässä koskevat
poronhoitoa, eivät ole runsaslukuiset, ja vielä

paljoa vähäisempi on uhin-ugrilaiselta taholta

saatujen lainain määrä (sitävastoin obin-ugrilai-

set kielet ovat syrjäänistä lainanneet koko jou-

kon sanojat. Mutta venäjän kielestä on s. k:een.
sen kaikkiin murteisiin, tunkeutunut hyvin suuri

määrä kaikenla jisia lainasanoja, kuvastaen elä

västi veti. kulttuurin monipuolista ja pitkä-

aikaista vaikutusta. Venäjän kielen välityksellä

on s. k:een myös kulkeutunut useita tataarilais-

peräisiä sanoja (eteläiseen murreryhmään myös
muutamia sanoja suoraan tataarista).
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länsimainen yritys syrjäänin kieliopin
esitykseen on A. Flerovin nimissä kulkeva, mutta
oikeastaan Kozlov nimisen syrjH6.nil8.isen semi

ilaiseu kirjoittama ylen heikko tekele ../.vi

janskaja grammatika" (1813), joka on esittävi

nään Odoran murretta. länsimaisen oikeaan

suuntaan kulkevan, joskin aivan lyhyen katsauk-

sen s. k:n rakenteeseen antaa A. J, Sjögren

kirjoituksessaan »Uebei den grammatischen Bau
Btlrjänischen Sprache mit Riicksicht auf die

iinnische" (1832); sen täydennykseksi ilmestyi

1841 II. C. v. d. Gabelentzin „Grundziige der

syrjänischen Grammatik", joka on eusimäinen
varsinainen, vaikka kylläkin puutteellinen s- k:n
kielioppi. Suuren edistysaskelen muodostaa
M. A. Castrenin omakohtaiseen kansankielen

tuntemiseen perustuva, Iznian murretta esittävä

..Elementa grammatices syrjanx" (1844). Sitä

seuraava F. J. \Viedemannin ,,Versuch einer

Grammatik der syrjänischen Sprache" (1847)

perustui, samoinkuin Gabelentzinkin kielioppi,

pääasiallisesti erääseen 1823 ilmestyneeseen

Mateuksen evankeliumin käännökseen. P. Savvai-

tovin ..Grammatika zyrjanskago jazyka" (1849)

perustuu etupäässä Sysolan ja Vytsegdan mur-
ti isiin, N. Rogovin ..Opyt grammatiki perm-

jatskago jazyka" 1I86O) taas eteläiseen (Permin)

murteeseen. Täydellisimmän esityksen permiläis-

ten kielten (varsinkin syrjäänin) rakenteesta

antaa F. J. Wiedemannin „Grammatik der syrjä-

nischen Sprache mit Beriicksiehtigung ihrer Dia-

lekte und des VVotjakischen" (1884). G. S. Lyt-

kinin „Zyrjanskij kraj — — i zyrjanskij jazyk"
teoksessa (1889) oleva pieni kielioppi on siitä

merkillinen, että se on kirjoitettu sekä venä-

jäksi että syrjääniksi. Kieliopillisia tiedonantoja

Permin itämurteesta antaa A. Genetzin „Ost-

permische Spraehstudien" (1897) ja muista mur-
teista Y. Wiehmannin ..Kurzer bericht iiber eine

sttnlienreise zu den Syrjänen 1901-1902" (1903).

Sanastoista ja sanakirjoitta on
ensiksi mainittava M. A. Castrenin izmalainen

iluettelo (n. 1.200 sanaa), joka ilmestyi hänen
kielioppinsa (1844) liitteenä. P. Savvaitovin syrj.-

ven. ja ven.-syrj. sanakirja (,,Zyrjansko-russkij

i russko-zyrjanskij slovarj", 1849; syrj.-ven. osa
sisältää n. 5.000 syrj. sanaa) esittää etupäässä
sysolan ja Vytsegdan murteita, N. Rogovin
syrj.-ven. ja ven.-syrj. sanakirja (,,Permjatsko-

rus>kij i russko-permjatskij slovarj", 1869;
syrj.-ven. osa sisältää n. 7,500 syrj. sanaa) taas

eteläistä (Permin) murretta. Täydellisin syrj.

sanakirja on F. J. Wiedemannin „Syrjäniscb
deutsches Wörterbuch nebst einem wotjakisch-

deutschen im Anhange und einem deutschen
Register" (1880: sisältää n. 16,000 syrj. sanaa),

johon tekijä myöhemmin vielä julkaisi lisiä ja

oikaisuja („Zusätze und Berichtigungen zu dem
-yrjänisch-deutschen und wotjakisch-deutschen
VVörterbuch 1880". Bulletin de 1'Academie Imp.
des Sciences de St.-Petersbourg. T. XXXI, siv.

!6; 1886). Lytkinin ylempänä mainitussa
teoksessa on myös syrj.-ven. sanasto (>,Zyr-

jansko-russkij slovarj"), vieläpä ven.-syrj.-

votjaakkilainenkin („Russko-votsko-zyrjanskij
slovarj"). A. Genetzin „Ost-permische Spraeh-
studien" (1897) sisältää m. m. Permin itämurteen
sanaston (n. 1,600 syrj. sanaa). — Kielihisto-
riallisia tutkimuksia: Yrjö Wichmaun.

..Zur geschichte des vokalismus der ersten silbe

im vvotjakischen mit riicksicht auf das syrjä
niselie" (1897. Suom.-ugr. seur. toimituk-
sia XXXVI), sama, ,.Pie syrjänische bildung auf

öi, -op und der komparativ im finnisch-

ugrischcn" (1901, Fiun.-ugr. Forsch. Ii, sama.
..Ktvmologisches aus den permischen sprachen"
(1901, 1903. 1912, Finn.-ugr. Forsch. I. III, XIII,
sama. ..Samojedisches lehngut im syrjänischen"

(1902, Finn.-ugr. Forsch. II), sama, ,,Die tschu-

wassisehen lehnvvörtcr in den permischen
sprachen" (1903, Suom.-ugr. seur. toimituk-

sia XXI) ; J. Kalima, „Die russischen lehnwörter
im syrjänischen" (1910, Suom.-ugr. seur. toimi-

tuksia XXIX) ; ö. Beke, „A votjak 6s a ziirjen

prolativusrftl" (1912, Nyelvtud. Közlem. XLI) :

D. R. Fuchs, ,,Egy zurjfin-votjak köpzöröl"

(1912, Kel. Szemle XIII), sama, „t?ber die adver-

bialen zahhvörter im syrjänischen" (1913, Finn.-

ugr. Forsch. XIII), sama. „Beiträge zur gramma-
tik der permischen sprachen" (1913, Suom.-ugr.
seur. aikakauskirja XXX), sama, ,,Die reflexiven

Zeitwörter im Syrjänischen" (1913-14, Kel.

Szemle XIV).
2. Kirjallisuus. Lähinnä unkaria on

suom.-ugrilaisista kielistä syrjäänin kielellä

vanhimmat kirjalliset muistomerkit. Niiden ole-

massaolosta saamme kiittää pyhää Tapania
(ks. t.), joka 14:nnen vuosis. jälkipuoliskolla syr-

jäänien ensimäisenä kristinuskoonkäännyttäjänä
eli ja toimi heidän keskuudessaan. Koettaessaan
kasvattaa nuoria syrjäänejä lähetyssaarnaajiksi

Tapani kirjoitti heitä varten pienen aapisen ja

käänsi syrjäänin kieleen lyhyen liturgian, luul-

tavasti vielä muutakin kristinuskon opetusta
edistävää kirjallisuutta. Merkillistä on, että

Tapani piti tarpeellisena muodostaa syrjäänin

kieltä varten erityisen uuden kirjaimiston. Tapa-
nin aikuisista (ja enimmäkseen luultavasti hänen
itsensä toimittamista) syrjääniläisistä kielen-

muistomerkeistä ovat tiettävästi seuraavat säi-

lyneet: 1) lyhyt liturgia, jonka ensiksi (1780)

julkaisi I. I. Lepehin (ks. t. ; Lepehinin käyt-

tämä käsikirjoitus ei ollut enää syrjääniläisillä,

vaan kirkkoslaavilaisilla kirjaimilla kirjoitettu) ;

2) osia syrjääniläisestä aapisesta, jonka Tapani
laati 1372; 3) kaksi syrjääniläisillä kirjaimilla

kirjoitettua pyhäinkuvakirjoitusta (toista pyhäin-

kuvaa, joka luultavasti on Tapanin tai jonkun
hänen oppilaansa maalaama, säilytetään Vologdan
Sofian-kirkossa; toista taas, joka on jäljennös

vanhemmasta, hävinneestä originaalista, Voze-

min seurakunnan kirkossa). Pyhän Tapanin laa-

tima kirjaimisto ja toimittamat kirjat olisivat

tietysti syrjääneille tarjonneet oivallisen lähtö-

kohdan omakielisen kansallisen kirjallisuuden

luomiseen. Sellaisen aikaansaamiseen heiltä kui-

tenkin näkyy puuttuneen voimia. Syrjääniläiset

kirjaimet eivät kuitenkaan Tapanin kanssa men-
neet hautaan, sillä vielä eräissä 15:nnen ja

16:nnen vuosis. ven. käsikirjoituksissa tavataan

siellä täällä joku syrjääninkielinen syrjääniläi-

sillä kirjaimilla kirjoitettu reunamuistutus. Ja

venäläiset käsikirjoitusten jäljentäjät käyttivät

ainakin vielä 15:nnellä vuosis. reunamuistutuk-

sissaan syrjääniläisiä kirjaimia salakirjoituk-

seen. — Vasta 1815 s. k. taas heräsi eloon

Ustjsysoljskin rovastin Aleksanteri Serginin
kääntämien, rokotusta koskevien ohjeiden ilmes-
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tyessä. Suina Sergio oli myös ensimäisenä mii-

henä kääntämässä 1823 ilmestynyttä Mateuksen
rankeliumia. Senjälkeen ilmestynyt vähäinen syr-

jääninkielinen kirjallisuus on suurimmaksi osaksi

uskonnollista laatua: Raamatun osien käännöksiä,
kertomuksia Raamatun historiasta, rukouskirja-
sia, liturgian käännöksiä, aapisia y. m. s. Nii-

den toimittajista mainittakoot, paitsi yllämainit-

tua Serginiä, A. Popov, N. P. Popov, I. V. Sestakov,

A. Saharov, syrjäänitär Th. J. Zaboeva ja ennen
kaikkia G. S. Lytkin (ks. t.), jonka käännök-
sistä huomattavimmat ovat liturgia (1883),

evankeliumit ja Apostolien teot (1885) sekä

Psalttari (1885). Varsin huomattava on myös
Lytkinin julkaisema kokoelmateos „Zyrjanskij
kraj pri episkopah permskih i zyrjanskij jazyk"
(,,Syrjäänien maa permiläisten piispain aikana

ja syrjäänin kieli", 1889), jossa — paitsi syrj.-

ven. ja ven. -syrj. sanaluettelolta sekä syrj. ja

ven. kansanrunousnäytteitä — kaksikielisinä

esiintyvät myös: „Pyhän Tapanin elämäkerta",
,,Pyhän Tapanin jälkeiset permiläiset piispat",

„Syrjäänin kielioppi" ja ..Rukouksia". — Onpa
syrjäänin kieltä yritetty taivutella taiderunou-
denkin palvelukseen, varsinkin 1860- ja 1870-

luvuilla, jolloin ustjsysoljskilainen koulunopet-
taja (sittemmin Turkestaniin hallinnolliseksi

virkamieheksi siirtynyt) Juhani Kuratov
(s. 1839, k. 1875?) ja hänen ystävänsä Gugov
sepittelivät syrjääniläisellä äidinkielellään lyy-

rillisiä runoja, joista jokunen lienee ilmestynyt
painettunakin jossakin lääninlehdessä. Suurin
osa heidän runoistaan, joista useat sisällyksenkin

puolesta ovat sangen kauniita, ovat kuitenkin
vain käsikirjoituksina säilyneet. Myöskin he
.käänsivät syrjääniksi eräitä Horatiuksen, Schil-

lerin, Heinen ja Burnsin runoja. Samoilta ajoilta

lienevät myös eräät muut, sivistyneempien syr-

jäänien keskuudessa tunnetut taiderunot, joiden

tekijät ovat joutuneet unohduksiin. Viime ai-

koina on opettaja A. A. Tseusov kirjoitellut ja

julkaissutkin syrjääniläisiä runoja.

Syrjäänien kansanrunous ei ole lähes-

kään niin rikas kuin heidän lähimpien suku-
laistensa, votjaakkien. Tämä johtuu siitä, että

syrjäänit jo kauan ovat olleet kristillisen kult-

tuurin ja venäläisyyden vaikutuksen alaisina.

Heidän kansanrunoutensa eri lajeista ovat itku-

virret sisällyksen kauneuden puolesta huomat-
tavimmat. Lauluja lauletaan vielä kyllä oma-
kielisiäkin, mutta venäjänkieliset ovat yhtä ta-

vallisia, vieläpä monin paikoin miltei yksin-

omaan käytännössä olevia. Lastenlauluja ja

-lukuja, m. m. samantapaisia kuin Kantelettareen
otetut suom. lastenluvut (esim. „Menin minä sep-

pälähän" tai „Ken söi kesävoin?") tavataan
myös, samoin satuja, sananlaskuja ja arvoituk-

sia. Runomitta perustuu yleensä säkeen tavujen
lukumäärään. Tavallisimpia ovat 6-, 7- ja 8-ta-

vuiset säkeet. Erimittaiset säkeet voivat usein

vaihdella samassa laulussa. Säkeitä ja säkeis-

töjä, joissa on säännöllinen, korkoon perustuva
trokeinen poljento, tavataan kuitenkin myös.
Joskus tapaa ajatuksenkertoa (parallelismia)

kuin myös sanankertoa niin samassa kuin kah-

dessa toisiaan seuraavassa säkeessä. — Syrjääni-

Iäisiä häärunoja kokosi jo M. A. Castren; ne jul-

kaisi T. G. Aminoff Suomen tiedeseuran Acta-

sarjan XI osassa (,,Syrjääniläisiä häälauluja",

1878j. Kansanrunousnäytteitä isältavät a
yllämainitut Savvaitovin ja Rogovin kieliopit.

Lytkinin teos ,, Zyrjanskij kraj" (vit. ylempä
Lytkinin kokoelma on ilmestynyt myi. s Suom.-
ugrilaisen seuran aikakauskirjan X osassa, 1892.

,

i/in „Ost-permische Sprachstudien" ja Y
VViehmannin ,.Kurzer berieht iiber eine Btudien-
rei.se zu den Syrjänen 1001-1902" (ino:j). v. 1913
julkaisi syrjääni A. Tsember pienen satukokoel-
man: „Komi moidan kyvjas", sam. v. ilmestyi

unkarilaisen D. Fokosin (Fuehsin) kokoelma
..Ziirjen ndpköltgszeti mutatvänyok" (14 la\ilua.

44 arvoitusta, 20 satua) ja 1916 Y. VViehmannin
koko'elma ,,Syrjänische volksdichtung" (Suom.
ugrilaisen seuran toimituksia XXXVIII; sisältiiä

64 satua ja kertomusta, 294 arvoitusta, 181 sanan-
laskua, 44 laulua, 15 itkuvirttä ja 35 lastenlau-

lua ja -lukua). Y. W.
Syrjäänit (syrj. komi; Permin ja Vjatkau

kuvernementtien s:ejä venäläiset nimittävät
perin jaki' nimellä, muita he sanovat zyrja'neikai;
vanhemman ajan ven. aika- ja asiakirjoissa s:n
nimenä usein esiintyy permj, permja'ne t. per-

mi'tH) muodostavat viidessä votjaakkien kanssa
suomalais-ugrilaisten kansain permiläisen ryh-
män.
A s u m a- a 1 u e e t. S. asuvat nykyään pää-

asiallisesti Arkangelin, Vologdan, Permin ja

Vjatkan kuvernementeissa Koillis-Venäjällä.

vähemmissä määrin myös Siperian luoteis- ja

länsiosissa. Tarkemmin: Arkangelin kuver-
nementin Mezenjin ja varsinkin Petsoran piiri-

kunnissa (etupäässä Mezenjin,' Petsoran ja

Izman varsilla), Vologdan kuvernementin
Jarenskin ja Ustjsysoljskin piirikunnissa (etu-

päässä Mezenjin ja Vaskan, Vytsegdan ynnä
Vymin, Sysolan, Loktsimin ja Vyseran, sekä

Luzan, Izman, Petsoran ynnä muiden, pienem-
pien jokien varsilla), Permin kuvernementin
Tserdynin ja varsinkin Solikamskin. sitäpaitsi

myös vähemmissä määrin Kungurin ja Verho-
turjen piirikunnissa (etupäässä Kaman syrjä-

jokien Kosan ja Invan varsilla), Vjatkan
kuvernementin Glazovin ja Orlovin piirikun-

nissa (etupäässä Kaman ja Letkan varsilla)
;

vielä myös vähemmissä määrin Toboljskin
kuvernementin Berezovin, Jalutorovskin ja

Tjukalinskin piirikunnissa, T o m s k i n kuver-

nementissa varsinkin Barnaulin piirikunnassa,

ja vielä muutama satakunta Akmolinskin ja

Ferganan alueilla. S:n aasianpuoleiset asutuk-

set ovat syntyneet verrattain myöhäiseen
aikaan. Heidän varsinaisia pesäpaikkojaan ovat

Vologdan ja Permin kuvernementit.
Väestötilastoa. V:n 1897 väenlaskun

mukaan oli syrjäänejä kaikkiansa 258,336 hen-

keä. Näistä asui Arkangelin kuvernemeu-
tissa 23,260 (Mezenjin piirikunnassa 1,101.

Petsoran piirikunnassa 21,971) 1. 6,71 % kuver-

nementin koko väestöstä; Vologdan kuverne-

mentissa 114,966 (Ustjsysoljskin piirikunnassa

82.936, Jarenskin piirikunnassa 31.592) 1. 8,6 %
koko väestöstä; Permin kuvernementissa
97,115 (Tserdynin piirikunnassa 28,024, Soli-

kamskin piirikunnassa 65,261, Verhoturjen piiri-

kunnassa 1,466 ja Kungurin piirikunnassa 757>

1. 0,2% koko väestöstä, Vjatkan kuverne-

mentissa 10,778 (Glazovin piirikunnassa 5.369 ja

Orlovin piirikunnassa 5,115), Toboljskin
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I /liian rkangelin kuvernementistal.

kuvernementissa 7,091 (Berezovin piirikunnassa
-.017. Jalutorovskin piirikunnassa 2,504 ja

Tjukalinskin piirikunnassa 1,752), Tomskin
kuvernementissa 2.496 (m. m. Bariumiin piiri-

kunnassa 896), A k m o 1 i n s k i n alueella 240 ja

K i- r g a n a n alueella 590. Kolmessa yllämaini-
tuista piirikunnista s:ejä on enemmän kuin 50%
piirikunnan koko väestöstä: Petsoran piirikun-

nassa 62,8%, Jarenskin piirikunnassa 68,«% ja

Ustjsysoljskin piirikunnassa 92,8 %. Ustjsy-

aoljskissa, ..syrjäänien pääkaupungissa", on s:ejä

3,699 1. 82,7% kaupungin koko väestöstä. S :ejä

tavataan pienemmissä määrin myös ulkopuolella

yllämainittujen alueiden, esim. Jeniseiskin kuver-
nementissa ja Kuollan niemimaalla, vaikkei
v:n 1897 virallinen tilasto niistä vielä tiedä

mainita. — P. v. Köppenin mukaan oli s:ejä
1835 Arkangelin kuvernementissa 6,958, Vologdan
kuvernementissa 64,007, Permin kuvernementissa
17,605 ja Vjatkan kuvernementissa 4,599, eli

yhteensä 123,169. S:n kartunta 62 v:n
kuluessa (1835-97) oli siis 109,? %. Huomatta-
van suuri on kartunta mainitun ajan kuluessa
Arkangelin ja Vjatkan kuvernementeissa: edel-

lisessä 234,s%, jälkimäisessä 134,i%, seikka.

joka saa selityksensä syrjääniläisen väestön siir-

tymisistä viime aikoina. Verrattain myöhäisiä
ovat myös s:n siirtymiset Uralin toiselle puo-
lelle. Paikka paikoin syrjääniläinen asutus leviää

samojedilaisen kustannuksella. Niinpä esim. Kol-
van samojedilaiskylä i Arkangelin kuvernemen
tissa) on aivan syrjääniläistynyt.

Sivistysoloista antaa jonkunlaisen
kuvan sääty jakoa koskeva ven. tilasto v :lta 1897:
perinnöllistä aatelia oli 10 henkeä, persoonallista

aatelia sekä aatelittomia virkamiehiä (perheineen)
29 h., hengellistä säätyä 495 h., kunniaporvareita
iperheineen) 44 h., kauppiassäätyä 49 h., pikku-
porvarissani vä 4.042 h., 1. l,a%, ja loput—97.a%

—

talonpoikaissäätyä. Lukutaitoisia oli 10 :täv. van-
hemmasta väestöstä: miehistä 26,s % ja nai-

sista 3,j %. Alkeissivistystä korkeampi sivistys
oli (10:tä v. vanhemmista) 389:llä (0,j%:lla).
S:n ruumiillisia ominaisuuksia on

hyvin vähän tutkittu. Ven. tutkija, toht. N. Maliev
kiinnitti huomionsa vain eteläisiin. Permin kuver-
nementin syrjänneihin, suorittaen täydellisiä mit-

tauksia ainoastaan 100:sta henkilöstä. Maliev
sanoo, että eteläiset, syrjäänit yleensä ovat ter-

vettä, keskikokoista kansaa, jonka ruumiin-
rakenne on keskinkertaisen luja. Rinnan ympä-
rys on keskimäärin 88,: cm, siis huomattavasti
suurempi kuin puolet ruumiin pituudesta, joka
viimemainittu on keskimäärin 161.8 cm. Sadan
mitatun henkilön keskimääräinen pääkallon-

indeksi oli 82.5. joten he siis ovat luettavat lyhyt

kalloisiin kuuluviksi. Vaaleaihoisia oli 63 %,
enemmän tai vähemmän tummaihoisia 37 %

;

sinisilmäisiä oli 44 %, harmaasilmäisiä 42 %,
ruskeasilmäisiä 14%; suora- ja ohutnenäisiä

01%, leveänenäisiä 17%, litteänenäisiä 16%;
vaaleanruskeatukkaisia oli 57 %, tummatukkaisia
27 %, mustatukkaisia 9 %, vaaleatukkaisia 3 %
ja punatukkaisia 2%. Hiukset harmenevat hyvin
myöhään; kaljupäisiä on varsin vähän. Parran-
kasvu on keskinkertainen tai alle keskinkertai-

sen. Kasvojen muoto on jotenkin vaihteleva,

usein soikea. Tavallisimmat taudit ovat syyhy.

leini sekä keuhko- ja vatsakatarrit. Tutkimus-
tensa yleisenä tuloksena Maliev erikoisesti mai-

uitsee, että eteläiset. Permin kuvernementin syr-

jäänit ovat täysin elinvoimaista kansaa. — On
hyvin luultavaa, että yllämainittu pääkohdittain
soveltuu muihinkin syrjääneihin. Heistäkin voi-

daan sanoa, että he ovat osaksi tumma-, osaksi

vaaleaverisiä sekä keskikokoisia; ruumiinrakenne
on kuitenkin lujempi kuin eteläisillä s:llä.

S:n henkisistä ominaisuuksista
muutama piirre. Metsästysretkillään he osoitta-

vat erinomaista kärsivällisyyttä, kestävyyttä ja

rohkeutta. Heidän yritteliäisyytensä, kekseliäi-

svvtensä ia viekkautensa ilmene© varsinkin

Letkan ByrjäänejU (Vologdan kuvernementin Ustjsysoljskin
[Minkunnasta. Vjatkan kuvernementin rajalta).
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Permin kuvernemeutin Tserdynin piirikunnan Kosinskoen
voolostin syrjäänejä.

siellä, missä he joutuvat taloudellisissa (esim.

kauppa-) asioissa tekemisiin muiden kansalli-

suuksien (esim. ahdistamiensa samojedien) kanssa.

Tästä syystä syrjäänimaiden sivistyneet venäläi-

set, kuvaillessaan s:n luonnetta, sanovat heitä

„Pohjan juutalaisiksi". Jo lapsuudessaan s.

osoittautuvat erittäin tiedonhaluisiksi, ja kansa-
kouluopettajat kehuvat heitä yleensä hyväoppi-
siksi. Kirkollisiin oppeihin ja tapoihin s. yleensä

suhtautuvat suurella hartaudella, mikä ei suin-

kaan estä heitä olemasta sangen taikauskoisia.

Vieraanvaraisuus on yleinen. Varakkaat s. osoit-

tavat monesti huomattavaa komeilunhalua fniink.

esim. alisella Izmalla.). Syrjääniläisen luonteen
nurjimpia puolia ovat silmiinpistävä kateellisuus,

ylenmääräinen riidan- ja käräjöimisenGalu sekä
monesti hillitön kostonhimo.
Mistään korkeammista rahvaankeskisistä hen-

kisistä riennoista ei voi puhua. Kaupunkipai-
koissa ja taajaväkisissä yhdyskunnissa valistu-

neempien s:n ja venäläisten henkiset harrastuk-

set käyvät käsikkäin, sillä erotuksella kuitenkin,

että, mikäli esim. on kysymyksessä kansanvalis-

tus, edellisten suhtautuminen syrjääniläiseen rah-

vaaseen tunnesävyltään luonnollisista syistä on
toisenlainen kuin venäläisten. S:n keskuudessa
ilmenneistä kirjallisista harrastuksista varsinkin
1870- ja ISSO-luvuilla ks. Syrjäänin kieli
ja kirjallisuus. 2. (Kirjallisuus).

S:n taloudellisia oloja ei voi sanoa
huonoiksi, joskaan ei erikoisen hyviksikään.

Heikoimmalla kannalla ne ehkä ovat Permin ja

Vjatkan kuvernementeissa, joissa maatalouden
ohella harjoitetut sivuelinkeinot ovat vähemmän
tuottavia kuin pohjoisempana. Parhaimmassa
taloudellisessa asemassa lienevät izmalaiset

Arkangelin kuvernementissa, varsinkin Izman ja

Molitsan suurien yhteiskuntien s., joiden käsissä

maakunnan pääomat ja kauppa pääasiallisesti

ovat.

S:n tärkeimmät elinkeinot ovat maanvil-
jelys (ynnä siihen liittyvä karjanhoito), metsfia-

kalastus sekä poronhoito. V:n 1897 viral-

lisen tilaston mukaan B:stä 90%, kuului maan-
viljelijäin ammattiluokkaan, s. o. harjoitti

m a a »viljelysi ii pääelinkeinonaan. Etelässä,

Permin ja Vjatkan kuvernementeissa, s. maan-
viljelyksen rinnalla vain vähäisessä määrässä
harjoittavat muita elinkeinoja (jonkun verran
metsästystä ja kalastusta Tserdynin piirikun-
nassa). Kuta pohjoisemmaksi tullaan, sitä vähin

semmäksi käy maanviljetyksen merkitys, ja

Arkangelin kuvernementissa sitä vain nimeksi
harjoitetaan (Petsoran piirikunnan eteläisim-

missä osissa). Ennen vanhaan kaskiviljelys oli

aivan yleinen; nykyjään pellonviljelys on saman
hipaista kuin ympäristön venäläisten: kolmi-
jakoista vuoroviljelystä. Tärkein siemenvilja on
ohra; sitäpaitsi viljellään ruista, etelämpänä
myös kauraa ja vehnää. Pellavaa ja hamppua
kasvatetaan jotenkin yleisesti. Vihanneksista ovat
tärkeimmät nauris, kaali, lanttu, peruna; vähene
mässä määrässä viljellään sipulia ja hernettä.

Etelämpänä kasvatetaan humalaa. Maanviljelyk-
seen liittyvä karjanhoito on Permin kuver-
nementissa vähäpätöinen laitumien niukkuuden
vuoksi. Vologdan kuvernementissa pidetään
päinvastoin verrattain paljo hevosia, lehmiä,

lampaita laitumien runsauden vuoksi. Muuta
kotikarjaa ovat siat ja kanat. — Metsästyk-
sellä on suurin merkitys ylisellä Vytsegdalla.

Petsoralla, ylisellä Izmalla sekä Mezenj- ja

Vaska-joilla, joskaan sitä näilläkään seuduilla ei

voi sanoa pääelinkeinoksi muuten kuin yksityi-

siin poikkeustapa uksiin nähden. Metsästyskausia
on kaksi : syyskuun lopusta joulukuun alkuun ja

tammikuusta huhtikuun alkuun. Metsästyksen
esineinä ovat orava, kärppä, jänis, saukko, näätä,

soopeli (hyvin harvinainen), peura, kettu, ilves.

ahma, susi ja karhu; linnuista pyy, metsäkana,
teiri, metso ja vesilinnut. Tärkeimmät s:n met
sästystaloudessa ovat näistä orava ja pyy, joita

saadaan suurissa määrin. Metsästyskuntaan kuu-
luu 2-5 miestä, joskus useampikin. Pyyntimaat
voivat olla 10-20. jopa (Petsoralla) 40-50 :kin

peninkulman päässä kotikylästä. Metsästysvarus-
tuksiin kuuluvat m. m. laukkuvaippa (laz),

leveät, lyhyet, poron koipinahalla pohjitetut suk-

set sompasauvoineen, narttareki (ks. N a r 1 1 a)

muonavarojen, pyydyksien ja saaliin kuljetusta

varten ja (tavallisesti pienikaliberinen, paikka-

kunnalla tehty) piilukkoinen rihlapyssy tarpei-

neen sekä kompassi. Koirat ovat teräväkuonoi

sia, tuuheahäntäisiä pystykorvia. Metsästys-

alueella on joen tai puron rannalle rakennettu
metsäpirtti 1. -sauna, jossa yönseutu vietetään ja

tarpeen vaatiessa kylvetäänkin. Tällaisia sau-

noja on metsäjokien varsilla aina n. 10-15 km:

n

päässä toisistaan. Niitä rakennetaan myös
kalastusasemille. tukinuittoväylien varsille, niet-

sänhakkuupaikoille ja ulkoniityille. Metsästäjä-

saunan läheisyj-dessä on myös pieni, patsaan

päähän kyhätty aittanen eväiden ja saaliin Bäi

lyttämistä varten (metsän pedoilta, vars.

ahmalta) . Kun saalis saunan seuduilta vähenee,

niin siirrytään toiselle alueelle. Metsästyskau-
den loputtua saalis jaetaan tasan metsästyskun-
nan jäsenten kesken, jotka sitten myyvät tava-

ransa kierteleville ostajille. Tärkein pyynti-



Vyljgortin kylän taloja (Sysolan alijuoksulta, läheltä Ustjsysoljskin kaupunkia).

väline on pyssy; mutta sitäpaitsi käytetään
monenlaisia ansoja, satiinia, loukkuja ja rautoja,
i "ravat ja pyyt saadaan enimmäkseen ampu-
malla — Kalastusta harjoitetaan etupäässä

soran ja Vytsegdan varsilla, välineinä eri-

i padot, katiskat, merrat, veikot, nuotat,

i haavit, nostoverkot y. m. Jaloimmat kala-

ovat lohi, nelma, eräs sampilaji (Adpencer
schypa), siika ja lahna; muista, yleisemmistä
kaloista mainittakoon hauki, ahven, säyne, made,
~ärki. seipi ja rantatörö. — Poronhoitoa
S. harjoittavat Arkangelin kuverneinentissa; siellä

tupäässa on keskittynyt Izman alijuoksulla

asuvien, n. s. izmalaisten, oveliin käsiin, joissa

se erinomaisesti on kehittynyt. S. osaavat nimit-

täin — päinvastoin kuin samojedit — pitää
huolta porolaumojenpa taloudellisesta tuottavuu-

: he valvovat tarkoin niiden lisääntymistä
.i käyttävät viisaasti hyväkseen kaikkia poron-
hoidontuotteita. Laumojen paimentaminen usko-
taan tavallisesti samojedirengeille; s. eivät itse

uraa porolaumojansa. V. 1896 laskettiin

Petäoran piirikunnassa olevan poroja 276,315,

joista enimmät. 1. 194,120, olivat Mohtsan voolos-

tin s:n hallussa. Samojedeilla oli 46.950 poroa ja

loput. 1. 35,245, olivat muilla s:llä sekä venä-
läisillä. — Varsinkin poronhoidon yhteydessä on
Arkangelin kuvernementin s:n keskuudessa kehit-

tynyt varsin vilkas ja tuottava kaupan-
käynti, jossa vientiesitieinä suureksi osaksi
vat poronliha, poronnahat, poronkarvat ja sää-

uiskä; muuta vientitavaraa saadaan metsästyk-
ja kalastuksesta. Mutta myöskin Vologdau

kuvernementin s. ryhtyvät mielellään kauppa-
toimiin, osaksi antautuen välittämään metsänriis-

tan ja kalan pääsyä kaukaisemmille markkinoille,
osaksi taas toimien tavallisina sekatavarakaup-

pa kotiseudullaan. — Kaikenlaista muutakin
ansiotyötä harjoitetaan, niink. tukinhakkuuta
ia -uittoa, halonhakkuuta (vars. Vymillä Serego-
vin Buolakeittämöä varten), tervan- ja sydenpolt-
toa. proomujen rakennusta, lastausta ja kulje

tusta (vars. Luzalla), rahdinvetoa, tahkokivien
hakkuuta Uralin rinteillä olevista hiekkakivi
vuorista sekä sembramännyn siemenien keruuta
Petsoralla

|
, liuopatyöntekoa, räätälinammattia

y. m.
Edellisestil jo selviää, että leipävilja, liha ja

kala muodostavat sm tärkeimmät ravintoai-
neet. Niiden ohella on piimällä ja juustolla
huomatta' imoin vihanneksista nauriilla.

kaalilla, lantulla ja viime aikoina perunalla.
Jokapäiväistä ruokaa on koko syrjääniläis
alueella jauholla suurustettu liha- t. kalakeitto.
Pohjoisimmilla s:llä liha-, kala- ja maitoruok.i

on ensi sijalla, leipä- ja vihannesravinto toisella.

Kansallinen nautintoaine on kaura- t. ruisjau-

hoista ja maltaista valmistettu humaloitu koti-

olut, vaaleanharmaa, hapahko, sakea ja vaah-

toava; nautitaan usein lämpimiltään.

S. asuvat kylissä, jotka nykyään ovat saman-
tapaisia kuin venäläiset, suorine katuineen ja

kujineeu. — Rakennukset ovat jossakin

määrin toisenlaiset etelässä, Permin Euverne
mentissa, kuin pohjoisessa. Etelässä asuin-

rakennukseen kuuluu kolme osaa: tupa, aitta ja

niiden välinen porstua. Tupa on korkea, niin

että (uunin ja seinän välisellä, oven yläpuolella

olevalla) nukkumalavalla voi suorana seisoa,

seinänvierustoilla penkit, muina huonekaluina

iso pöytä, joskus myös kaappipöytä, istuinpölkky

ja \ aliin joku tuolikin. Tuvan alla on kellari

kerros, kaikenlaisten talouskalujen säilytyshuone,

johon laskeudutaan tuvasta, uunin viereisestä

karsinasta. Porstuaan tullaan ulkoa kuistilta

jolle matalat rappuset johtavat. Porstuasta pääl-

tään aittaan, joka on kaksikerroksinen: yleni

mässä säilytetään vaatteita ja kaikenlaisia pie-

nempiä talouskapineita, alemmassa viljavarat.

Asuinrakennukseen, jonka harjahirren ulkoneva
päätyosa on suuren hevosenpään tapaiseksi veis-

tetty, liittyvät sitten ulkohuoneet, aitat ja karja
suojat. Muilla syrjäänialueilla asuinrakennuk-
seen kuuluu kaksi tupaa, arkitupa ja vieras-

tupa, ja niiden välissä porstua kuisteineen.

Arkitupa on sisältä samantapainen kuin eteläi-

sillä s:llä; vierastuvassa on kakluunintapainen
sekä uudenaikaisemmat huonekalut : sänky, pöytä,

peili ja joku tuoli. Asuinhuoneet ovat pääraken-

nuksen kaksilappeisen katon toisen lappeen alla:

toisen alla ovat yläkerrassa heinäliiteri (johon

porstuastakin pääsee), alakerrassa karjasuojat.

Kaupunkipaikoissa ja isoissa kylissä rikkailla

s :llä usein on 2-kerroksiset asuinrakennukset.

Alisen Izman rikkaat s. sisustavat yläkerrassa

olevat vierashuoneensa varsin ylellisesti. Muista

Syrjääniläinen tulo Cvahanaikalnen, savupirttelneen)"Luk-

tsim nimiseltä VytSegdan syrjäjoelna (Vologdan kuverne
mcntin Ustjsysoljskin piirikunnan Mordinskoen kvlästa).
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rakennuksista mainittakoon hirsistä rakennettu

riihi, jota lämmitetään maanalaisesta pohji

roksesta (muutamin paikoin, Kaman ylijuok-

sulla, tavataan vielä seipäistä kyhätyn kartion-

muotoisen kodan tapainen vanhanaikainen riilii),

sekä tavallisesti joen rantaan rakennettu sauna
jossa ahkerasti kylvetään.

Miesten pukuun kuuluu kesällä paita, hou-

sut ja kauhtana (iabur), kaikki pellavakang
joka väriltään vaihtelee eri seuduilla (tavalli-

sesti valkeaa 1. sinistä); k \ I liiemmalla säällä, var-

sinkin keväisin ja syksyisin, käytetään lämpi-

mämpää, tavallisesti mustaa t. ruskeaa sarka

kauhtanaa (dukcs). Päähineenä käytetään pyö-

reää huopahattua tai myös uudenaikaisempaa ven.

lakkia. Pohjoisessa käytetään kesällä suo

hyttysiä vastaan karjalaisen kukkelin !. taakka-

lakin tapaista, hartioille ulottuvaa umpinaista

päähinettä, jonkn kasvoaukkoa suojaa tiheä

jouhiverkko. Jalkavarusteisiin, niin miesten kuin
naisten, kuuluu etelässä jalkarievut, säärivaat-

teet ja niinivirsut, harvemmin kengät tai saap-

paat
; pohjoisempana käytetään enimmäkseen

nahkajalkineita. Naiset käyttävät valkoisten

alusvaatteiden päällä ven. sarafaania (tavallisesti

sininen), paitsi Tserdynin piirikunnassa, jossa

sen sijalla on hame ja ruumiinmukainen röijy.

Naisten päällyskauhtanat ovat samantapaiset

kuin miesten. Tavallisin ja yleisin päähine on

huivi. Permin kuvemementissa käytetään vielä

juhlina samsura nimistä helmikirjailuilla ja hel-

miäisnapeilla koristettua päähinettä, jonka alle

palmikot kerätään. — Talvella ovat pakkasilla

päällysvaatteina käytännössä etelässä lammas
nahkaturkit ja jalassa huopasaappaat, pohjoisem-
pana taas poronnahkatamineet : umpinainen, usein

huppukauluksella varustettu alusturkki, matifsu,
karvapuoli sisäänpäin; väliturkki, parka, karva-

puoli ulospäin; päällysturkki, ssvik, karvapuoli
ulospäin; poronnahkasukat, lipti, karvapuoli
sisäänpäin, ja vyötäreille asti ulottuvat poron-

nahkasaappaat, pi/mi, karvapuoli ulospäin (kaikki

nämä poronnahkaiset vaatetusesineet ovat samo-
jedilaista alkuperää). Irrallisena talvipäähi-

neenä käytetään sitäpaitsi pitkillä korvallisilla

varustettua poronnahkaista lakkia. — Kirjo-
kudoksia, jotka suuresti muistuttavat muiden
suomensukuisten kansain vaatekirjauksia, tava-

taan lapasissa, sukissa, vöissä, nauhoissa, naisten

paitain olkapäissä ja hihansuissa, sekä miesten

mekkopaitain liepeissä.

Kunnollisia ajoteitä on vielä tänäkin päivänä
s;n laajalla asuma-alueella sangen vähiin. Ke-
sällä käytetään kulkuneuvoin a siitä syystä

ei vain jalkoja, ratsuhevosta ja venettä, vaan
myös rekeä, sillä rattaat, varsinkin nelipyöräi-

set, ovat valtateistä syrjempänä perin harvinai-

set. Kaskaiden esineiden, niink. esim. hirsien ve-

dättämistä varten on kesällä käytännössä erään-

laiset purilaat : kaksi maata laahaavaa puuta,

joiden juurista muodostuneet jyrkästi ylöspäin

kääntyvät tyvipäät yhdistää paju (vedätettävä

Uskelaan pajulle). Muutamin seuduin näistä

purilaista on kehittynyt kaksipyöräiset (oikeam-

min: kaksikiekkoiset) ajoneuvot lavoineen lai-

toineen. S:n veneet ovat keveitä, yksi- t. kaksi-

lapaisella melalla melottavia haapioita: yhdestä

puusta koverrettuja haaparuuhia, joihin korok-
keeksi on liitetty laudoista yksi- t. kaksikerrok-

siset laiteet. Talven kulkuneuvoja oval Bukset

(vrt. yllä), tavallinen hevosenvedettävB kuorma-
reki sekä (varsinkin Arkangelin kuvernemi

nartta iks. n a rt i a, jossa kuvia).
Historia. — Vanhin aika. Permiläi

si.ssä kielissä, syrjäänissä ja votjaakissa, tavat

ta bolgaarilais-tsuvassilaisista lainoista aina-

kin osa on siltä ajalta, jolloin permiläiset
\ieiii (luultavasti Vjatkan kuvemementissa ja

Permin kuvernementin länsiosassa) muodosti-
vat yhtenäisen kansa- ja kieliyhteyden, s. o.

alkupermiläiseltä ajalta. Koska tsuvassien esi-

isät, Volgan bolgaarit, luultavasti vasta n.

700:n tienoilla j. Kr. ilmestyivät Volgan keski

juoksun varrelle, permiläisten eteläisiksi naa
puniksi, niin voidaan päättää, että alkupermi-
litinen aika kesti ainakin vielii mainittuun
aikaan. Toiselta puolen osa 8:ejä luultavasti

jo ll:nnellä vuosis. asui Vytsegda-joella s. t

PetSoran yläjuoksulla. Näin ollen näyttää toden-

näköiseltä, että s: n asteettainen siirtyminen poh-

joiseen päin alkoi suunnilleen 9:nnellä-10;nnellä

vuosis. Asutuksen leviäminen pohjoisemmaksi
tapahtui pääasiallisesti Kamaa ja sen yläjuok-

sun syr.jäjokia myöten, mutta osaksi ehkä myös
lännempänä Vytsegdan syrjäjokea SyBolaa ja

Jugin syrjäjokea Luzaa pitkin. Länteen päin

syrjääniläinen asutus levisi aina Vienajoen ylä-

juoksulle asti, minkä huomaamme siitäkin, että

vielä Pyhän Tapanin aikoina. 1300-luvun
lopulla, Ivotlas (syrj. Pyras) 1. se kohta, jossa

Vytäegda laskee Yienajokeen, oli syrjääniläinen

paikkakunta. Tätä tietä s. joutuivat joksikin,

joskin verraten lyhyeksi . ajaksi suoranaisiin

kosketuksiin Vienajoen varrella asuvien karja-

laisten (venäläisten aikakirjain zavolotsjskaja

tsudjin, skandinaavien kuuluisien bjarraien)
kanssa, mistä syrjäänin kielessä tavattavat kar-

jalaiset lainasanatkin ovat todistuksena (Arkan-
geli 1. Vienankaupunki on syrjääniksi Ear-dor.
jenka nimen alkuosa varmaankin tarkoittaa

Karjalan kansaa tai maata, jälkiosa taas mer-
kitsee ..rantaa

7

', — siis ..Karjalan-ranta", vrt.

ven. Koreljskij bereg). 9:uneu vuosis. loppu-

puolella aina 13:nnen vuosis. alkuun asti norja
laiset (ensimäisenä Ottar) tekivät meritse ryöstö-

jä kaupparetkiä Vienajoen suuseuduille (ks.

Ii j ar m alan ti). Vieläpä on mahdollista, että

imrj. kauppiaat kävivät aina s:n maalla asti,

päättäen m. m. siitä, että syrjäänin kieleen ou
kulkeutunut pari skand. lainasanaa. Vallatessaan

Vytäegda- ja Petsora-joet saivat s. haltuunsa
toisen tärkeän, Lännen ja Idän välisen kauppa-
tien, joka johti Uralin yli Siperiaan ja Aa-
sian rikkaisiin maihin; entuudestaan heillä

jo ainakin osaksi oli käsissään Kaman
kauppaväylä, joka johti mahtavan Bolga-

rin valtakunnan sydämeen (ks. Bolgaarit).
Mahdollista on. että osa s:ejä, Kama- joelle jää-

neet, maksoi Bolgarille jonkinlaisia veroa.

Se alkupermiläinen kulttuuripohja, jolta s., vot-

jaakkilaisista veljistään erotessaan, lähtivät, ei

suinkaan enää ollut aivan alkeellinen. Kielel-

li-ten seikkain perustuksella voimme näet päät-

tää, että alkupermiläiset tunsivat esim. kaikki

tärkeimmät metallit (raudan. teräksen.
tinan. vasken. hopean, kullan), tärkeimmät
viljelyskasvit (rukiin, vehnän, ohran,

kauran, hampun, herneen, sipulin, humalan) ja
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k o t i e 1 ä i m e t (hevosen, lehmiin, lampaan,

sian, kiinan, mehiläisen, koirani. Maanvil-
jelyksen ja sen tuotteiden alalta tunnettiin

\ ielä in. m. aina, äes, riihi, puimavursta, pohdin,
kSsimylly, seula, kaunat, jauho, suurima, mal-

taat, taikina. taikinakatikalo. leipä, rukka.

jauholiemi, olut, kalja; hampun loukuttaminen
ja harjaaminen, rohtimet; vainio, niitty, haasta,

aitaus, raja: k a r j a n li o i d o n ja sen tuot-

teiden alalta esim. karjapiha, valjastaminen,

kammitsa, päitset, ohjakset, länget, kuohitsemi-

nen, ruuna; lypsäminen, maito, maitoastia,

kerma, taale. voi, juusto; hunaja, vaha; talou-

dessa tärkeistä luonnontuotteista m. m.

suola, rikki, terva, niini; kotiteollisuu-
den alalta m. m. kirves, veitsi, tahko, taltta,

höylääminen, lauta; villa, villanpieksin, harjak-

set, 'harja, värttinä, lanka, vyyhdinpuut, niidet,

kutominen, piikkokangas, sarka, huopa, ompele-

minen, rihma, neula, sormustin, paita, kauhtana,

turkki, vyö, jalkavaate. kenkä, virsu, lioitettu

niini, naskali; seppä, raudan karaiseminen,

valinkaava, naula, tulukset; nahka, hihna, par-

kitseminen; liima, saippua, lipeä; rakennuk-
sista ja niiden osista m. m. kota, hirsitupa,

talo. talas, aitta, riihi, ovi, lukko, sarana, salpa,

akkuna, uuni, reppana; talousesineistä
m. m. pöytä, penkki, istuinpölkky, vuode, uudin.

seinähylly, purnu, vanne, ruuhi, useanlaisia

koppia ja koreja, laukku, säkki, pussi, huhmar,
kattila, riehtilä, kuppi, lusikka, kauha, ämpäri,

korento, nuija, pärepihti, köysi, kätkyt, nukke,

eräs kielisoitin; kulkuneuvoista lautta.

vene, reki, sukset; kaupanteossa m. m.

kauppatavara, arvioiminen, laskeminen, mittaa-

niinen, punnitseminen, hinta, osuus, määräaika:

niitoista in. m. vaaksa, kyynärä, syli:

yhteiskunnallisia oloja kuvaavista

käsitteistä mainittakoon linna (kaupunki), kylä,

yhdyskunta, ruhtinas, rikas, köyhä, orja, palkka,

vuokra, vero, arpa, puumerkki, valan vannomi-
nen, sodankäynti : uskonnollisia oloja
kuvaavista: taivaanjumala, paha henki, syylli-

syys, uhri, rukous, pyhä huone, tietäjä, sielu;

muita henkisiä harrastuksia ilmaise-

vista : laulaminen, sadunkertominen, arvuuttami-

nen vieläpä jonkunlainen kirjoittaminenkin.

Ylläolevasta selvinnee, että jo alkupermiläiset,

saatikka sitten s., olivat ehtineet hyvän matkan
sivuuttaa varsinaisen metsästäjäkansan kannan.

Mielenkiintoinen on kysymys s:n ja heidän

esi-isiensä, alkupermiläisten, suhteesta siihen

kulttuuriin, jota arkeologit nimittävät ..perma-

laiseksi" (ks. Per m ai a in e n kulttuuri).
„Muinaistieteellinen Perma" käsittää ..Vytsegdan,

Kaman yläjuoksun varren ja seudut keskisen

Uralin kahden puolen". Hyvin epävarmaa on.

olivatko alkupermiläiset osaksikaan ajanlas-

kuamme aikaisempaa ..permalaista" pronssi-

kautta kannattamassa, koska emme voi tie-

tää, kuinka kauas pohjoiseen ja itään heidän

äärimäiset alueensa silloin ulottuivat. Vanhem-
paan „permalaiseen" rautakauteen (n. 1-700

j. Kr.), siihen, jolloin ..Kaman-takaisia hopeita"
eniten kertyi turkiksista rikkaaseen ..Permaan".
saattoivat sitävastoin kylläkin osaksi (nim.

Kaman varrella) olla osallisina alkupermiläiset.
mutta tuskinpa s., koska s:ejii ei kai siihen

aikaan vielä ollut syntynytkään. Nuorempaa

..permalaista" rautakautta voimme kyllä sanoa
Sinkin kannattaneen, mutta vain osaksi, niiiiil

täin Kaman ja Vytäegdan (sekä ylisen Petso-

ranVi varsilla. „Permalaisen" pronssi- ja rauta-

kauden kulttuurin muut kannattajat ovat luul-

tavasti olleet osaksi (aikaisemmin) alku-ugrilai-

sia (s. o. ost jaa.kkien, vogulien ja unkarilaisten

esi-isiäi. osaksi (myöhemmin) yksityisiä ugri-

laisia kansoja, joiden aikaisemmat asuinsijat

todennäköisesti (m. m. eräistä paikannimistäkin
päättäen) ovat olleet ainakin osaksi ,,muinais-

lieteellisen Perman" rajojen sisäpuolella.

Novgorodin veronalaisina. Tärkei-
den kauppateiden varsilla asuessaan s. varmaankin
vaurastuivat, mutta herättivät samalla ennenpit-
kää mahtavampien naapurien saaliinhimoisen huo-

mion. Viita 1096 on vanhoissa ven. aikakir

joissa tieto, että petsoralaiset, joita useat tut-

kijat ovat arvelleet s:ksi, maksoivat veroa
Novgorodille (ks. t.), josta tiedetään, että se

puolestaan 11 innellä ja 12:nnella vuosis. mak-
soi ,,petsoralaista veroa" Kiovan suuriruhtinaille.

Petsoralle kävi tie Suhonaa ja Vytsegdaa pit-

kin, ja petsoralaisten maan läpi kuljettiin

Jugraa (ks. t.) verottamassa. 12:nnen vuosis.

keskivaiheilta Rostovin-Suzdalin ruhtinaat (esim.

1149 ja 1169) koettivat Novgorodilta riidellä

Petsoran ja Jugran veroa, ja kerrotaanpa
veronalaistenkin, jugralaisten, petsoralaisten ja

„taipaleentakaisten tsuudien" (s. o. Väinäjoen
karjalaisten) saman vuosis. loppupuolella (1187

ja 1193) nousseen ankaraan aseelliseen vasta-

rintaan. 13:nnen vuosis. alkupuolelta lähtien

taas Rostovin ruhtinaat Ustjugin venäläisten

välityksellä alkoivat tehdä mainittua veroa

riidanalaiseksi. Missä määrin Vytsegdan ja

Kaman varsilla asuskelevat s. olivat osallisina

niissä sotaretkissä, joita tehtiin Bolgarin ja

Rostovin välisissä sodissa esim. vv. 1192, 1217

ja 1220 ja joissa kulkureitteinä olivat Vytsegda
ja Kama, ei ole tunnettua. — Äskenmainitut
Ustjugin venäläiset olivat luultavasti juuri ne.

jotka kiilana tunkeutuivat s:n ja Vienajoen

karjalaisten väliin siten, että näiden välillä

alkuunpäässyt yhteys katkesi. Ustjugin kau-

punki perustettiin 1212, mutta sen ven. asuk-

kaat olivat siirtyneet sinne eräästä vanhem-
masta ven. siirtolasta, läheisestä Gledenjistä,

jonka perustamisvuotta kuitenkaan ei tunneta.

14:nnen vuosis. alkupuolella Moskovan ruhti-

naiden mahti vähitellen alkaa paisua. Ensin

he alistivat vaikutusvaltansa alle Rostovin ynnä
Ustjugin. ja senjälkeen he rupesivat Novgorodilta

riitelemään Uralin seudun veroja. V. 1332 Mos-
kovan suuriruhtinas suorastaan vaati Novgo-
rodilta .,Kaman-takaisia hopeita" ja v:sta 1386

Novgorodin täytyi ruveta maksamaan veroa

Moskovalle. S:n joutumista Moskovan vallan

vaikutuspiiriin joudutti suuresti Ustjugissa

syntyneei., Rostovissa opin käyneen ja Mosko
vasta tehokasta kannatusta saavan Tapanin

(ks. Tapani Pyhä) toiminta s:n käännyt-

tämiseksi. Tapanin toiminnan keskuksena oli

Istjvym. Kun hänen käännytystyönsä menestyi,

asetti' M o s k o V a 1383 hänet ,.Vanhan Permin".

s. o. Vytsegdan ja sen syrjäjokien Vyniin ja

Sysolan syrjääniläisalueiden piispaksi. Tapani

toimi tarmokkaasti myös hiippakuntansa aineel-

listen etujen puolesta. Niinpä Iiii n 1385 "ai tor-
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jutuksi sekä vogulien että novgorodilaisten hyöl

käyksen. Viimemainittujen vihamielinen yritys

osoittaa, ett il Novgorodissa pelättiin Permin jo

olevan luisumassa uuden isännän käsiin.

kin Vjatkan venäläisten hyökkäyksen Sysola-

joelle Tapani 1392 sai keskeytetyksi.
Se seikka, että s:n maan omistamisesta käy

tiin alinomaista BOtaa, osoittaa myös p

että tässä maassa oli aineellista vaurautta. Venä
Iäistä Byntyperää olevan pyhiin Tapanin mer
killiset yritykset omaperäisin kirjaimin kii

t ti ii syrjääniläisen kirjakielen luomiseksi viittaa

vat ehkä s:n ruhtinaiden kansalliseen arkatu
uiiiicn, joka vaati sopivaa viihdyttelemistä.

Moskovan ja V e n ä j ä n vai 1 a n a ika,
Kun .Moskovan asettamat piispat olivat Mosko
van maallisen vallan alaisia, joutui myös pyhän
Tapanin piispakunta 1. ,.Vanha Permi" tosi-

asiallisesti Moskovan vaikutusvallan piiriin.

Novgorod piti kuitenkin yhä edelleen kiinni

vanhoista ..oikeuksistaan" ja vielä vv. 1434 ja

1456 Novgorod, Moskovan kanssa sopimuksia
tehdessään, kirjelmissään lujasti sanoo Permiä
omaksi alueekseen ilman että Moskovan ruhti-

naat olisivat yrittäneet tätä kieltää. Mutta
Puolan kuninkaiden kanssa tehtyjä välirauhoja
koskevissa kirjelmissään vv. 1449 ja 1494 Mos-
kovan ruhtinaat jo nimittävät itseään m. m.
..permiläisiksi", ja 1471 Novgorodkin jo selvästi

myöntää „Vanhan Permin" Moskovan alueeksi.

15:nnen vuosis. keskivaiheilla s:n itäiset

naapurit, vogulit, jotka huomasivat s:n maan
kautta lähestyvän moskovalaisen vaaran, Asyka
ruhtinaansa johdolla ahdistelivat s:ejä, tekivätpii

1455 sotaretken aina ,,Vanhan Permin" pääkau-
punkiin Ustjvymiiu asti, jossa surmasivat syr-

jäänien piispan, Pitirimin. Tämän johdosta
Moskova toimitti vogulien niskaan vv. 1465 ja

1467 rankaisuretkikuntia, joihin sikin ottivat

osaa (Asyka vangittiin 1467). Näihin aikoihin

asti oli „Iso Permi", s. o. Kaman seudun s:n
maa, jonka pääkaupunki oli Tserdyn, säilynyt
kristinuskolta. Pitirimin seuraaja. Jona (piis-

pana 1456-70), kastoi 1463 ,,Ison Permin" ruh-
tinaan, joka nyt sai nimen Mihail. Tämä nähtä-
västi ei kuitenkaan riittävästi alistunut Mosko-
van vallan alle, koska suuriruhtinas Iivana III :n

oli pakko 1472 lähettää häntä vastaan ruhtinas

Fedor Pestryj, joka voitti s. Iskorin luona,

vangitsi ruhtinas Mihailin ja neljä hänen sota-

päällikköänsä (joiden nimet olivat Kats, Bur-
mat, Mitäkin ja Zyran), valloitti m. m. Iskorin

ia Tserdynin sekä laski koko ,,Ison Permin"
Moskovan vallan alle. Tähän päättyy lopulli-

sesti s:n itsenäisyyden aika. Tosin heidän

maansa hallintoa toistaiseksi lähinnä hoitavat

kotimaiset ruhtinaat „Ison Permin" Tserdynissä

ja ,,Vanhan Permin" Ustjrymissä, mutta Mos-
kovan käskyläisinä. Mutta jo 1505 Tserdynin
ruhtinas Matvej, yllämainitun Mihailin poika,

erotetaan virastaan, ja hänen lilalleen tulee

Moskovan tsaarin käskynhaltia. Eräs Tserdynin

luostarissa tavattu vanha sielumessuluettelo

mainitsee peräkkäin 7 ,,permiläistä", 3 „vymi-

läistä" ja 1 ..isopermiläisen" ruhtinaan sekä

3 „isopermiläistä" ruhtinatarta, jotka kaikki

elivät 15:nnen vuosis. keskivaiheilla ja loppu-

puolella, viimeinen — mainittu Matvej — vielä

seur. vuosisadan alussa. Mutta heitä kaikkia

anotaan samalla myös „i8opermiläisiksi"
(„Mni-i;i. Herra, näiden isopermiläiaten ruhti-

naiden ja ruhtinatarten sieluja"), mikä näyttää
viittaavan siihen, että he olivat Bamaa sukua.

jo ta toinen haara hallitsi TSerdynissä, toinen

taas Ustjvymissä (tämän ruhtinassuvun viimei
imi, tunnettu jäsen, ruhtinas Matvej Fedorovitä
Velikopei niskij, moskovalainen aatelismies, jonka
pelättiin menev&n ,,kalmukkien puolelle", kai

koitettiin Siperiaan 1641). Myös „Vanhan Pei

min" valtiollinen merkitys lakkasi I5:nnen ja

16:nii'ii vuosis. vaiheessa, mikä näkyy siit.ikih

että. sen piispat v:sta 1492 lähtien asuvat
enemmän Vologdassa kuin I stjvymissä.
Tämän jälkeen, 15:nneu vuosis. lopulla ja

16:iinen vuosis. alkupuoliskolla s., enimmäl
venäläisiin liittyneinä, käyvät Botia ahdistelevia

voguleja ja ostjaakkeja (esim. vv. 1483-85) seka

tataareja (esim. vv. 1505 ja 1545) vastaan
Tärkeä käännekohta Kaman s:n kohtaloissa

tapahtui 1558. Silloin äärettömän suuri
n. 3 Vä miljoonaa desjatinaa käsittävä alue

molemmin puolin Kamaa Lysva-joesta Tsusovaja-
jokeen saakka lahjoitettiin Soljvytäegodskin
suolatehtailijalle ja tilanomistajalle Anikij
Stroganoville, joka Moskovan tsaarille uskotteli,

että nämä alueet, joita myöhemmin vielä tuntu-
vasti lisäeltiin, olivat autioita. Stroganov puo-

lestaan sitoutui asuttamaan nämä seudut, joiden

puolustamiseksi (nogaijilaisia y. m. vastaan) hän
kustannuksellaan rakentaa asestettuja linnoituk-

sia ja ylläpitää sotaväkeä. Tämän johdosta suuri

osa eteläisiä s :ejä aikaa myöten joutui maa-
orjuuteen sekä venäläistymisvaaran alaiseksi.

Moskovassa kyllä pian huomattiin, että halli-

tukselta oli kaupassa hämmennetty silmät, mutta
Stroganovit osasivat tehdä itsensä valtiovallalle

tarpeellisiksi niinhyvin puolustaessaan maitansa
vogulien, ostjaakkien ja tataarien hyökkäyksiä
vastaan (esim. 1573), kuin myös toimittaessaan

1581 donilaisen kasakkarosvon Jennakin (ks. t.-

valloittamaan Siperiaa (Jermakin oppaina oli

s:ejä).

17:nnen vuosis. s:ejä ja s:n maita koskevat

asiakirjat ovat suurimmaksi osaksi Venäjäu
tsaarien kirjelmiä, joissa puhutaan maan hal-

linnosta sekä verojen ja sotaväen otosta. Syr-

jäämmaiden. Vanhan ja Ison Permin, valtaus

oli loppuun suoritettu ja niitä hallitaan tämän
jälkeen niinkuin tavallisia ven. maakuntia.

S:n kristinuskoon käännyttäminen ei suin

kaan ollut Tapani ja Jona piispojen työllä

suoritettu. Heidän eläessään oikeastaan vain

pieni murto-osa syrjääniläistä kansaa siirtyi

uuteen uskoon, ja siitäkin monet vain muodol-

lisesti. Niinpä metropoliitta Simon „Ison Per-

min" „sekä ylhäisille että alhaisille" s:lle lähet-

tämässään paimenkirjeessä v :lta 1501 varoittaa

heitä palvelemasta epäjumalankuvia ja noudatta-

masta kaikenlaisia muita pakanallisia tapoja.

Paljo pakanallisia uskomuksia on s:n keskuu-

dessa säilynyt meidän päiviimme asti. vaikka
kin he ovat hartaita kristillisen kirkon jäseniä.

[Laajasta kirjallisuudesta mainittakoon vain

:

M. Mihajlov, „Promysly zyrjan Ustjsys. i Jar.

uezdov Volog. gub." (Zurn. M. Vn. D. XXXIV, 4,

1851) ; M. A. Castren, ..Nordiska resor oeh

forskningar" (1852-70); N. Popov, ..Etnogr.

zametki o permjakah (Zurn. M. Vn. D. XXXIX.
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1852); N. Rogov, „Materialy dlja o|iis:uiij:i byta

permjakov" (2urn. M. Vn. D., 1858); A. J. Sjö-

gren, »Die Syrjänen" (Ges. Scliriften I) ;

P. Seetakov, „Svjatoj Stefan" (Uts. zap. Kaz.

univ. IV, 1868); A. Drzevetskij, „Mediko-
topografija Ustjsys. uezda Volog. gub." (1872);
i'. A. Arsenjev, ..Zyrjane i ih ohotnitsji pro-

mysly" (1873); K. A. Popov, „Zyrjane i zyrj.

kraj" (Izv. Imp. Obsts. ljub. jest., antr. i etn.

XIII, 2, 1874); J. R. Aspelin, „Suom.-ugr.
muinaistutkinnon alkeita" (1875) ; D. Smysljaev,
»..Istotsiiiki i posobija dlja izutäenija permsk.
kraja" (1876); N. D. Volkov, „Udorskij kraj"

(Volog. sborn. I, 1879; II, 1881); Dobrotvorskij,

..Permjaki" (Vestn, Jevr. 1883, n:ot 3 ja 4);

St. Sommier, ..Sirieui, Ostiacchi e Samoiedi
dell* Ob" (1887); N. Maliev, ..Antrop. otserk

plemeni permjakov" (Tr. Kaz. Obsts. jestestvoisp.

XVI, 4. 1887); A. Dmitriev, „Permskaja Sta-

rina" I-VI (1889-95); G. S. Lytkin, »Zyrjanskij
kraj pri episkopah perruskih i zyrj. jazyk"

9); I. N. Smirnov. ..Permjaki" (1891);

A. Dmitriev. „Istor. otserk permskago kraja"

18961; ,.2itie svjat. Stefana, episkopa permskago,
napisanuoe Epifaniem Prenmdrym" (1897) ;

\. P. Engelhardt, ..Russkij sever" (1897);

Teplouhov-Spitsyn. ,,Drevnosti Kamskoj tsudi"

1902); Y. YVichniann, ,,Die tschuwassischen

lehnwörter in den permischen Sprachen" (1903) ;

\'s. Janovits. ..Permjaki" (2ivaja Starina
1903, 1-2); S. V. Martynov, ..Petsorskij kraj"

1905); A. Hämäläinen, ..Epifanij Viisaan tie-

dot P. Tapanista ja syrjääneistä" (Suomi IV, 6,

1908) ; Appelgren-Kivalo, „Die Grundziige des

-kythisch-permischen Ornamentstieles" (SMYA
XXVI, 1) ; kokoelmateokset ..Permskij sbornik"

III, 1859-60), ..Trudy permskoj utsenoj arhivnoj

kommissii" (v:sta 1892) ja „Permskij kraj" (jonka
• isissä IIII 1892-95 m. m. on F. A. Teplouhovin
Pennin kuvernementin muinaisjäännöksiä kos-

kevat kirjoitukset).] Y. W.
Syrlin [z-], Jörg (n. 1430-91), saks. veisto-

taiteilija, työskenteli Uimissa; Saksan parhaim-
pia kuorituolien, laulajapulpettien, sakramentti-

-iiiliöiden y. m. s. veistäjiä. E. R-r.

Syrmia (unk. Szeräm, kroat. Srim), entinen

lierttuakunta Slavoniassa. Tonavan ja Savan
välillä: saanut nimensä muinaisroomal. kau-

pungista Sirmiumista; kuului ensinnä Unkariin,
sitten Turkkiin, jolta se otettiin pois 1688; nyk.

Szeremin komitaatti käsittää ainoastaan herttua-

kunnan itäisen osan. J. F.

Syrnium k?. Pöllöt.
Syrokomla ks. K o n d r a t o w i c z.

Syros (Syra), Kreikalle kuuluva saari Aigeian-
mcressä, jokseenkin keskellä Kykladeja; 81 km2

.

31,939 as. (1907). Vuorinen (korkein huippu
141 m yi. merenp.), metsätön, tuottaa viljaa ja

viiniä. Asukkaiden päätoimena kuitenkin on
kauppa ja merenkulku. Pääpaikka (suurin osa
väestöä asuu siellä) itärannikolla oleva, mainio-
satamainen ja suurta laivaliikennettä harjoittava
Hermupolis (ks. t.).

Syrphidae ks. Kukkaskärpäset.
Syrrhaptes ks. A r o k a n a t.

Syrtit, kaksi laajaa mutkaa Afrikan pohjois-

rannikolla, Välimeren eteläosassa. Idässä on
I s o-S y r 1 1 i (Sidran-mutka, Dzun-el-Kebrit)

.

Barkan ylängön ja Tripoliksen välissä, n. 450 km

leveä, lännessä P i e n i S y r t t i (Gabeksen-
tnutka), Kerkennah ja Dzerba nimisten saarien
\iilissä, n. 12H km leveä. Molemmat vailla hyviä
satamia.

Sysi, puuhiili, ks. Hiili, Hiilenpoltto,
M i i 1 u.

Sysimiilu ks. M i i 1 u.

Sysmä. 1. Kunta. Mikkelin 1., Heinolan
kihlak., Sysmän nimismiesp. ; sijaitsee keski

-

Päijänteen itärannalla, kirkolle Lahdesta maan
teitse 81 km, vesitse ja talviteitse n. 70 km,
Heinolasta 54 km, Suopellon (ks. t.) laivalaitu-

rista n. 8 km. Pinta-ala 690,8 km2
,
josta viljel

tyä maata (1910) 10,061 ha (siinä luvussa luon-

nonniityt 2, 1 70 ha, puutarha-ala 22, s ha). Mant-
taalimäärä 47,9588, talonsavuja 310, torpan-

savuja 269 ja muita savuja 1,504 (1907). 8,658 as.

(1914); 1,960 ruokakuntaa, joista maanviljelys
pääelinkeinona 1,336:11a. 1,200 hevosta. 5.963 nau-

taa (1913). — Kansakouluja 14 (1915). Karjan-
hoitokoulu. Säästöpankki. Kunnanlääkäri. Kun
naneläinlääkäri. Apteekki. Kunnansairaala pää-

tetty rakentaa. ..Ainolan" keuhkotautiparantola
naisia varten (omist. ..Keräystoimikunta vähä-
varaisten keuhkotautisten hyväksi"). — Teolli

suuslaitoksia: Liikolan saha; Lavönin saha ja

mylly; Martin saha ja mylly; Nuoramoisten
2 myllyä, Virtain 2 myllyä, Kirveskosken mylly

ja Lauhijoen mylly; kirkonkylän osuusmeijeri ja

Joutsjärven osuusmeijeri. — Vanhoja kartanoita:

Suurikylä (Storgärd), Strandgärd, Rapala (1. Ra-
poilai, Virtaa (Virtoinen 1. Virtainkylä), Norden-
land, Hovila, Niemi (Niemis), Vanha- ja Uusi
Olkkola. — Säännöllinen laivaliikenne Lahdesta
(Vesijärveltä) kirkonkylän ja Suopellon laivalai-

tureihin. — 2. Seurakunta, konsistorillinen,

Savonlinnan hiippak., Heinolan rovastik.

;

Hämeen vanhimpia pitäjiä, mainitaan itsenäisenä

seurakuntana jo 1442 (esiintyy vanhimpina
aikoina myös nimellä Sysmäki). S:stä ero-

tettiin jo 1400-luvulla Jämsä ja Padasjoki itse-

näisiksi seurakunniksi; myöhemmin on siitä ero-

tettu Hartola ja Luhanka. — Kirkko harmaasta
kivestä, rak. keskiajalla, korj. ja laajennettu

(ristikirkoksi) 1834. L. fl-nen.

Sysmäjärvi, järvi Joroisten pitäjässä, suurin
pit. luoteesta kaakkoon n. 18 km, pinnan kor-

keus 89 m yi. merenp. ; laskee Joroistenjokea
myöten Haukiveden luoteisreunustan vesiin.

Sysmän reitti, Päijänteen Tehinselkään idästä

laskeva vesireitti, alkaa Suonteenjärvestä
(ks. t.) 1. Suonteesta (aikaisemmin Puulavedestä,

ennen sen laskemista; nykyään on vain heikko
vesiyhteys korkean veden aikaan olemassa Puula-

vedestä Pirtinjoen-Keskisen-Kälänjoen kautta

Suonteeseen) . Suonne (92, ss m yi. merenp.) las-

kee Viherinkosken-Viherinjärven -Joutsankosken
kautta pienehköön Joutsanselkään, joka yhtyy
Angesselkään leveällä salmella (salmen

poikki vie nykyjään 185 m pitkä kivipenger, jota

myöten kulkee Joutsan-Hartolan maantie). Anges-
selkään (91,05 m yi. merenp.) yhtyy lännestä

suurehko Rautavesi lisävesineen; sen jälkeen

jatkuu vesistö Säynätveden veden ja Oravakiven-

salmen kautta suureen Tääsjärveen (91,os m
yi. merenp.; pinta-ala 65. i km2

, suurin pit. 18 km.
suurin lev. 9,; km). Jääsjärvi laskee Hartolan-

joen 1. Tainionvirran kautta Joutsjärveen, joka

taas Muittarinjoen-Enoveiten-Keiliäsjärven-Nuo-
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ramoistenjoen kautta Nuo ramo ie t e n ) ii r

veen (81, «s m yi. merenp.) ; uuta vie Virtain

joki Majuvesi uimiseen Päijänteen lahteen (jonka

pohjoisrannikolla sijaitsee Sysmän kirkonkylä).
S. r. tuo Päijänteeseen keskiveden aikaan 8 m3

vettä sekissä (korkean veden aikaan 35 m3 ja

matalan 4 m8
). L. II-nen.

Sysola, joki Koillis-Venäjällä, melkein koko-

naan Vologdan kuvernementissa, Yyt.-ee.dan lisä-

joki vas., alkaa Vjatkan kuvernementin koillis-

kolkasta, virtaa luoteista, sitten pohj. pääsuun-

taa, laskee Vytiegdaan CJstj-Sysoljskin (»Syrjää-

nien pääkaupunki"; 5,393 as. 1911) kohdalla;

362 km, leveys paikoin 200 m. Suurimmat lisä-

joet: Nydyb, Ka/im oik., Tsernaja, Vizinga vas.

Kulkukelpoinen S. on Kajgorodokista alkaen
(250 km); laivaliikenne kuitenkin vähäpätöistä.
— S:n ympärillä asuu syrjäänejä.

Syssitiat (kreik. syssl'tia, < syn = kanssa,

si'tos = ruoka), muin. kreikkalaisten keskuudessa
paikoittain käytännössä, olleet yhteiset miesten
ateriat. Spartassa kaikki täysikäiset kansalaiset

olivat velvolliset nauttimaan päivän pääaterian
s:ssa, joihin jokaisen tuli kontunsa tuotteista

toimittaa säädetty määrä ohria, viiniä, juustoa

ja viikunoita sekä rahaa sianlihan hankkimi-
seksi. Tärkeimpänä ruokalajina oli n. s. musta
koitto. Lisäksi saattoi joku osanottaja tarjota

metsänriistaa, vehnästä y. m. s. (n. s. epaikla).

Aterioitiin kaupungin ulkopuolella olevissa ma-
joissa, n. 15 miestä kussakin. Ruokakunta täy-

densi itsensä palloäänestyksellä. Se oli samalla
tel ttakuntana (sysk^nion) sodassa. Spartalainen,
joka laiminlöi s., joko siksi, ettei pystynyt sää-

dettyihin suorituksiin tai muusta syystä, menetti
kansalaisoikeutensa. Spartassa s:n nimenä oli

l'hiili'ti<i. — Kreetassa kansalaisten ateriat niin-

ikään olivat yhteisiä; niitä ei nautittu maja-
kunnittain, vaan suuressa ..miesten salissa" (siitä

nimi andreion) ; ainakin muutamissa kaupungeissa
yhteisateriat olivat kommunistisesti järjestetyt

siten, että valtio ne kustansi. — Nähtävästi s.

perustuivat ikivanhoihin tapoihin, jommoisia on
havaittu useiden villikansojen keskuudessa; Krei-
kassa ne säilyivät etupäässä vanhoillisimmissa
yhteiskunnissa. O. E. T.

Systeemi (kreik. systema = monista osista muo-
dostettu kokonaisuus), järjestelmä (ks. t.) ; ks.

Ceologiset muodostumat. — Syste-
ma a t i k k o, järjestelmän laatija. Syste-
maattine n. järjestelmällinen.

Systemaatikko ks. Systeemi.
Systemaattinen ks. S y s t e e m i.

Systematiikka (ks. Systeemi), järjestelmä-

oppi, järjestelmällinen rakenne, opastus järjestel-

män laatimiseen. — Kasvit, ja eläint. Kasvi- ja

eläin-s:n pyrkimyksenä on selvittää maapallon
eliömaailman kokoonpano ja ryhmittää kasvit ja

eläimet kummatkin luonnolliseen järjestelmäänsä,

jonka tarkoituksena toiselta puolen on palvella

käytännöllistä yleiskatsauksellisuuden tarvetta,

toiselta puolen taas mahdollisuuden mukaan
kuvastaa eliöiden polveutumissuhteisiin perustu-

vaa sukulaisuutta ja alempaa t. korkeampaa
kehitysastetta. Siten s:u päämääränä lopulta on
todellisen, asianomaisten tieteiden kaikkien eri

haarain saavutuksiin nojaavan fylogeneettisen

järjestelmän aikaansaaminen. Tässä suhteessa

eläin-s. yleensä on ehtinyt pitemmälle kuin
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kasvi s.; mitään lopullista järjestelmää ei tietysti

kumpikaan ole voinut eikä voi laatia. Kasvi-
s:sta (ja S:sta yleensä) on lähemmin tehty selko»

kirjoit uksessa K a s v i j ä r j
e s tel m ä, ks. li-

säksi Kasvitiede, Kliiimet ja Eläin-
t ied e. Tässä mainittakoon lisäksi vain suom.
oppisanastossa tav. käytetyt tärkeimmät ryhmä-
nimitykset :

Kasvisystematiikka.

Kaari (Hivitio, Phylum)
Luukka (Olatta)
Parvi (Ordo)
H,eimo (Familia)
Suku föentit)
Laji (Speciet)

Elälnsyatematdkka

Pääjakso (Divisia, Phylum)
Luokka (Classis)

Lahko fOrd i

Heimo {Familia)
Suku fÖmut)
Laji (Spteiet)

Näiden lisäksi käytetään tarpeen mukaan lisä-

ryhmiä: alakaari, alaluokka, alaheimo, alasuku
alalaji, muunnos j. n. e. Edellämainittujen syste-

maattisten käsitteiden luonteesta ks. lähemmin
Laji (vrt. myös Pol veutumi so pp i).

/. V-s.

Systeme de la nature [HstSm da In naty'r)
(ransk.), kuuluisa materialistinen ja ateistinen

teos, ilmestynyt 1770, ks. H o 1 b a e h.

Systerbäck J-beh] ks. Rajajoki ja 8 i e s-

t a r j o k i.

Systole, fysiol., sydämen supistumisvaihe, k-.

S y d ä n, palsta 733.

Syttymispiste, se lämpötila, johon aine täy-
tyy kohottaa, jotta syttyminen tapahtuisi. S.

riippuu, paitsi kunkin aineen erikoisista omi
naisuuksista, palamisen reaktsionilämmöstä, läm-

mön johtokyvystä, ympäristön lämpötilasta, pai-

neesta y. m. m. suhteista. S. 8.

Sytyttäjä. Pyssyiss ä syytettiin ruutipanos
alkujaan avonaisella liekillä tahi n. s. kintulla,

mutta lö-.nnella vuosis. ruvettiin niissä käyttä-
mään piilukkoa (ks. t. : vrt. Ampuma-aseet).
ISOO-luviin alussa piilukko korvattiin nallilukolla,

jossa ruudin s:uä oli jo nalli: se asetettiin

nallipiikin kärkeen, syttyi hanan iskusta ja nalli-

piikin reiän kautta tunkeutui liekki ruutipanok-
seen. Nykyisissä takaaladattavissa pyssyissä on
s:nä nalli, joka on upotettu patruunan perään
sorvattuun syvennykseen. Nalli on vaski- t.

messinkilevystä puristettu pieni kuppi, jonka
pohjalle on valettu kerros räjähdyselohopeaa.

Sytytysmassa niissä usein päällystetään hyvin

ohuella metallikerroksella, joka suojelee sitä kos-

teudelta. — Salonkikiväärin patruunat ovat

ilman nallia; niissä on räjähdyselohopea valettu

patruunakotelon uurteeseen, joka hanan lyönnistä

litistyy sytyttäen räjähdyselohopean.

Tykeissä oli s:nä alkujaan lunttu, jolla

tuli vietiin sytytysreiässä olevaan ruutiin tahi

sytytysmassaan. Uudemmissa takaaladattavissa

tykeissä, joissa käytetään patruunia, on s:nä

nalli, mutta suuremmissa tykeissä, joissa ei enää

käytetä patruunia. toimii s:nä sytytyspilli

(ks. t.).

Räjähtävien tykinkuulien s :t ovat

kehittyn et pääasiallisesti vasta takaaladattavien

tykkien tultua käytäntöön. Niitä on kolmea lajia,

nim. s \ > ä y s- 1. 1 y ö n t i-s., a i k a-s. ja yhdis-
tetty s.

1. Sysäys- 1. 1 y ö n t i-s :ää käytetään gra-

naatissa, jossa se saa aikaan räjähdyspanoksen

syttymisen sillä hetkellä, jolloin granaatti tiel-

lään kohtaa äkillisen vastuksen. Tämä koje, joka
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Kuva 1. Lyiintisytyttäj» C/89.

ruuvataan kuulan kärkeen tahi n. s. panssaria-

läpäisevissä kranaateissa sen takapäähän, on va-

rustettu lyöntipultilla, joka pysyy liikkumatto-

mana kuulaa kuljetettaessa jäsen ollessa tykin pii-

pussa, muita vapautuu laukaisun jälkeen, ja kun
jokin este pysäyttää kuulan, jatkaa lyöntipultti

hitauden lain mukaan liikettään sattuen nalliin,

joka silloin syttyy ja saa aikaan räjähdyksen.

Kuva 1 esittää yllämainitun periaatteen mukaan
rakennettua saks. s:ää. Kappale 6 on lyönti

pultti, g nalli ja tulkka d on pultin varmuus-
laite, joka laukaisuhetkeen saakka pitää sen pai-

koillaan, mutta ,|<>ka kranaatin äkkiä lähtiessä

liikkeelle hitausvoiman vaikutuksesta suoristaa

vieterin c ja liikkuu taaksepäin lyöntipultin

piialle sen olkapäi-

hin asti, jolloin

viimemainittu on
vapaa ja kranaatin
kohdattua jonkin
esteen vuorostaan
yhdessä kappaleen

d kanssa jatkaa
liikettään eteen-

päin ja sytyttää

nallin. Koska am-
mutun kranaatin
pyörimis- 1. rotat-

siouiliike on enim-
min tai vähemmän
vaappuva (preses-

sioniliike, vrt. Hyrräliike) ja ettei lyönti-

pultti sen vaikutuksesta lähtisi liikkeelle, on spi-

raalivieteri e asetettu pultin ja nallin väliin. —
Uudemmissa sovituksissa (kuvat 3 ja 4) muodos-
taa lyöntipultin varmuuslaitteen suuri ruutijyvä

10, joka laukaisuhetkellä syttyy lyöntipultin h lau-

kaistessa nallin x. — Usein sovitetaan s:n ja

tulyspauokseu väliin hitaastipalava ruuti-

panos, n. s. hidastuttaja. Tällaisia granaatteja

käytetään panssarisuojuksia ja muita varustuk-
sia vastaan ja ne laukeavat vasta sitten, kun
kuula on saavuttanut määrätyn sisääntunkeu-

tmnissyvyyden.
Koska kenttätykistölle tuottaa vaikeuksia

monenlaisten kuulien mukanakuljettaminen, ovat
sellaista tykistöä varten aiotut kranaatit varus-

tetut vipulaitteella, jota asettamalla haluttaessa

lian 8:n hidastuttaja poiskytketyksi.
2. A i k a-s. sytyttää panoksen tykinkuulan

kuljettua määrätyn ajan. joka säädetään ampuma-
matkan mukaan. Sel-

laisen s:n pääosat

ovat ; lyöntipultti,

nalli sekä asetettava

hidastuttaja, jona on
renkaan muotoon so-

vitettu hitaastipalava

ruutipanos. Ruuti
rengas on s:n kärki

kappaleessa, joka on
kääntyvä ja asteikolla

varustettu (kuva 2).

Asteikko näyttää sa-

doissa metreissä srap-

nellin laukeamisetäi

syyden laskettuna
tykin suusta. S:n kiinteässä osassa on ruu-
dilla täytetty sytytyskanava, joka johtaa srap-

*. IX. Painettu »/< 17.

Kuva 2. Aikasytyttäj&n jtlr

jestajä ruutirenkaineen.

neliin räjähdyspanokseen. Kun nyt asetettava

ruutirengas on palanut niin pitkälle, että

tuli pääsee syly tyskanavaan, räjähtää srapnelli.

Suurin etäisyys, jolle kenttätykin srapnellin s.

nykyään rakennetaan, on 5,500 m, suurempien
lykkien srapnellit sitävastoin varustetaan siiliä,

joiden suurin vaikutusetäisyys on jopa 10,000 m.
3. Kaksois-s. on yhdistys molemmista edel-

lisistä ja on lavallisin s. nykyaikaisissa srapnel

leissa. Sellaisella s:llä varustettu tykinkuula

voidaan asettaa laukeamaan joko ilmassa tahi

vasta kohdattuaan jonkun esteen. Jos aika-s.

jostakin syystä ei toimisi, laukeaa srapnelli pu-

dotessaan maahan. Tykkiä tarkistettaessa, s. o.

määrättäessä etäisyyksiä taistelukentällä, anne-

taan yksistään lyönti-s:n

toimia, srapnellin maassa
lauetessa savupilvi osoit-

taa silloin sen putoamis-

paikan.

Kuvat 3 ja 4 esittävät

saks. kaksois-s :ää C/o*.

Koje on kokoonpantu
kolmesta pääosasta a, h

ja c, joista o on kiertyvä

a:n kaulan ympäri. Ren-
gas e on kiinnitysmut-

teri, joka pitää osat o

ja e yhdessä. Aika-s :n

lyöntipultti on h, x on
nalli ja q on varmuus-
haka, joka otetaan pois,

ennenkuin kuula pau-

naan tykkiin. Kun haka

q on poistettu, lepää kap-
pale h vieterin k päällä.

Tykin lauetessa vieteri k oikenee ja kappaleessa 1

oleva kärki laukaisee nallin, jolloin aika-s :n

ruutirengas A syt-

tyy. Palamisen siir-

ryttyä sytytyskana-

van kohdalle syt

tyy ruutijyvä K,

josta tuli siirtyy

renkaalla d peitet-

tyyn sytytyspanok-
seen D. Sen räjäh-

täessä tuli tunkeu-
tuu
kautta
sinaiseeu

räj ähdyspanokseen
ja srapnelli lau-

keaa. Samalla ker-

taa, kuin nalli x
sytyttää asetetta-

van ruutireukaan

A, iskee tuli kana-
vien i kautta myös-
kin ylempänä mai-

nittuun ruutijy-

vään ie, joka toimii lyönti-s:n varmuuslait-

teenä. Kun ruutijyvä m on palanut, on lyönti-

sytyttäjä m valmis toimimaan; sen nalli on X\.

Koska tykinkuulien räjähdyspanokset ovat

vaikeasti syttyviä, on kojeeseen yhdistetty vielä

helpommin syttyvää kuivaa puuvillaruutia si-

sältävä kapseli s, jonka välityksellä räjähdys

siirtyy varsinaiseen srapnellin panokseen. —

Kuva 3. Kaksoissytyttäjä.

C/92.

tuu kanavien a. /ff# in
kautta silloin var- s^. ' ^*M
ainaiseen kuulan >>y^
räj ähdyspanokseen ^^"TT"

Kuva 4. Kaksoissytyttajä C/92,

leikkaus otettu 90° kulmassa
verrattuna kuvaan 3.



803 Sytytyskuula -Syvänmeren eläimet

Kuva 5. Kuva 6.

Kruppin mekaaninen sytyttäjä.

Koska hitaaatipalavalla ruutirenkaalla varuste-

tulla aika-s:l!ä on muutamia epäkohtia, nim.
ruutirengas voi helposti pilaantua ja sen palamis-
aika on riippuvainen ilman paineesta ja kosteu-

desta, yritettiin kauan rakentaa mekaanista
sytyttäjää, mutta ilman menestystä. Vasta 1904
onnistui Kruppin konstrueerata kelvollinen

mekaaninen s. (kuvat 5 ja 6). Se on monimut-
kainen kellolaitos, joka määrätyn ajan kuluttua
laukaisee nalliin 31 lyövän hanan. S:n toiminta-

hetki säädetään samalla tavalla kuin vanhem-
pienkin aika-s:ien. V. V. E-o.

Sytytyskuula, tykistä ammuttava heittokap-

pale, aiottu sytyttämään puurakennuksia, aluk-

sia y. m. palavia esineitä ja sotatarpeita. Ennen
ruudin keksimistä tähän tarkoitukseen käytettiin
sytytysnuolia t. sytytysputkia, jotka
lingot.tiin heittokoneista. Sytykkeenä käytettiin

vuoriöljyn, salpietarin ja rikin seosta. Sittem-
min käytettiin rautarenkaiden suojaamia, pikeen
kastettuja pusseja, jotka oli täytetty salpietarin,

rikin, ruudin ja kolofoniumin seoksella. Ne syt-

tyivät tykin piipussa laukauksen vaikutuksesta
ja lensivät palavina päämaalia kohti. Kun näi-

den sattumisvarmuus ei ollut suuri, siirryttiin

sytytyskranaatteihin 1. sytytys-
p o m m e i h i n. Nämä olivat onttoja, pyöreitä
kuulia; sytytyspanos saatiin syttymään onttoon
sisukseen johtavan reiän kautta. Sytytyskranaa
tit ammuttiin lyhyistä tykeistä (mörssäreistä ja

haupitseista). Jälkeen v:n 1472 käytettiin myös
hehkuvia kuulia. Kihlattujen tykkien tultua käy-
täntöön kävi mahdottomaksi sytyttää s:t. itse pii-

pussa. Tavalliset ontot kranaatit täytettiin syty-

tysaineella ja aivan pienellä räjähdyspanoksella,
joka räjähtäessään synnytti kranaattiin vain

halkeamia, joista sytytysaineen liekit voivat

päästä esille sytyttämään ympärillä olevia tulen-

vaarallisia aineita. Sellainen kranaatti voi palaa
5 minuuttia, mutta sen vaikutus on erittäin epä-

varma, m. v. n.
Sytytysneulakivääri, Dreysen rakentama ta-

kaaladattava kivääri, 'jossa pyssyn hana iskee

nallin yhteydessä olevaan sytytysneulaan. vrt.

A m p u m aa s e e t. M. r. H.

Sytytysnuoli ks. Sytytyskuula.
Sytytyspilli, ohut, ruudilla täytetty metalli-

putki, joka pistetään tykin sytytysreiästä lataus

panokseen ja saa aikaan tämän, syttymisen.

Aiemmin s:ssä oleva ruuti sytytettiin luutulla,

myöhemmin sovitettiin pillin ruutipanokseen

Hill

nyörillä varustettu riipijä, joka nopeasti ii!-,

vetäessä kitkallaan sai aikaan syltyin

(kilkasytyttäjäj. Nykyään sytytyspilli on varuc-

Lettu nallilla ja muistuttaa pyssyn patruunaa
Viime aikoina myöskin B:n ruutipanos sytytetään
joko sähkökipinällä tai saattamalla platinalanka
Lhkövirran vaikutuksesta hehkumaan.

M. v. II.

Syvyysmittari ks. Luotaaminen ja

li a l o m e t r i.

Syvyystulkki, syvyysmitta, ks. Mitta
t y ö kalut.
Syvyysvirtamittari ks. R e o b a t o m e t r i.

Syvälahti (ruots. Sjölaks), maatila Kemiön
pitäjässä n. (i km (linnuntietä) kaakkoon kir-

kolta, amiraali Chr. L. Jägerskiöldin määräyk-
sen mukaan v:lta 1791 Jägerskiöld-suvuo sääntö
perintötila; käsittää 2 allodisäteriä, yhden piiri

talon ja 11 muuta tilaa (jotka vain osittain kuu-
luvat sääutöperintöön), yhteensä 9 '/s manttaa-
lia, n. 1,500 ha. Laivaliike Turusta, Hangosta
ja Helsingistä. — S. on 1400-luvun loppupuolelta
alkaen ollut Rääf-, Stälhandske-, Ekelöf-, Bäck
i Finland- ja Bosin-suvuilla, kunnes 1700-luvun
alussa (n. 1715) joutui Jägerskiöld-suvulle
(ensiksi hovioikeudenneuvos Clas Jägerskiöldille.

jonka puoliso oli Margareta Bosin). Nyk. omis-
taja (1916) hovioikeudenneuvos K. Jägerskiöld. —
Vanha päärakennus (puusta), uusittu 1811. Van-
haa huoneka lustoa, muotokuvakokoelma. A. Es.

Syvänmeren eläimet. Etenkin viime vuosis.

loppupuoliskolla suoritetut tutkimukset ovat osoit-

taneet, että valtamerien syvyyksissä asustaa run-
sas eläimistö, joka merkillisellä tavalla on voi-

nut mukautua niihin erikoisiin, vaikeisiin elin-

ehtoihin, minkä alaisena elämän suurissa syvyyk-
sissä täytyy olla. S. e:n asuinalueeksi luetaan
yleensä ne syvyydet, joihin tavallisissa oloissa

ei enää pieninkään kajastus auringon valoa
ulotu ja joissa siis eläviä kasvillisia eliöitä, bak-
teereja y. m. s. lukuunottamatta, ei enää tavata
(vrt. Syvänmerentutkimus). Eri me-
rissä täten yläraja on eri syvällä, ei kuitenkaan
kirkasvetisimmissäkään troopillisissa merissä
yleensä n. 400 m:iä syvemmällä. Tästä alaspäin

eläinelämää on tavattu kaikissa syvyyksissä,

mitä tähän asti on tarkemmin tutkittu. Jou-
kossa on osaksi pohjamuotoja, osaksi eri vesi-

kerroksissa vapaasti eläviä, pelagisia lajeja.

Lukumäärä tietenkin vähenee suuriin syvyyksiin
jouduttaessa, kuitenkin on esim. varsinaisia

pohjaeläimiä vielä 4,000-5,000 m:n syvyydessä
tavattu monta sataa lajia. S. e:ssä on edustajia

kaikista selkärangattomien pääryhmistä: alku

eläimiä (runsaasti foraminifeerejä ja säde-eläi-

miä), sieni- ja polttiaiseläimiä (hyvin runsaasti),

piikkinahkaisia (kaikki alaryhmät edustettuina,

runsaimmin merililjoja, meri- ja käärmetähtiä)

,

matoja (pohjalla putkimatoja, pelagisina nemer-
tiinejä y. m.), lonkerojalkaisia ja sammaJ-
eläimiä, nilviäisiä (lukuisat, luonteenomaiset
mustekalat huomattavimmat), niveljalkaisia (suu-

ret määrät sekä pelagisia että pohjaäyriäisiä.

etenkin korkeammista ryhmistä) ja myös vaippa-

eläimiä. Selkärankaisista tietenkin kalat ovat

ainoat; niitä tunnetaan yli tuhat lajia, suurin

osa pelagisia, ulkomuodoltaan ja ominaisuuksil-

taan mitä moninaisimpia. — Eräiden aikaiseni-

pain löytöjen perustalla oletettiin ennen, että
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merien syvyyksissä niisi säilynyt tyvin alhainen,

maapallon vanhimmilta kehityskausilta polveu-

tuva eläimistö. Tiima on kuitenkin osoittautunut

erehdykseksi. Suurin piirtein katsoen ei s. e:n ja

muun merieläimistön viilillä ole tässä Buhteessa

eroa, vaan (.n katsottava s. e:n polveutuvan vii-

memainitusta ja vähitellen mukautuneen syvän-

meren olosuhteisiin. Nämä olosuhteet, pimeys
veden suunnaton paine, alhainen lämpötila y. m..

.<vat kaikissa valtamerissä pääasiassa samanlai-

set, joten eläimistökin eri merissä osoittaa saman-
laisia mukautumisominaisuuksia. Myöskin ko-

koonpanoltaan se näyttää olevan hyvin yhte- '

näistä, eri syvyysalueiden välillähän ei olekkaan
;

jyrkkiä rajoja.

Syvänmeren erikoisista olosuhteista epäilemättä

pimeys on valtavimmin painanut leimansa
eläimistöön. Suoranaisimmin sen vaikutus on
kohdistunut näköelimiin, ja kahdella, aivan vas-

takkaisella tavalla. Toisilta silmät ovat osaksi

t. kokonaan surkastuneet, ja saaliin tavoittelemi-

sen tekevät mahdolliseksi erinomaisesti kehitty-

neet tunnustelu- ja tuntoelimet: usein koko ruu-

mis on tuntokarvojen peitossa tai esim. äyriäi-

sillä tuntosarvet ja kaloilla viiksisäikeet ovat
tavattomasti pitenneet, joskus 10-20 kertaa ruu-

miin pituiset. Aivan sokeita, etupäässä pohja-

muotoja, on kuitenkin verraten vähän. Toisilla

taas -— sellaisia on runsaasti sekä kalojen että

äyriäisten ja mustekalojen joukossa — silmät
päinvastoin ovat hyvin kehittyneet, vieläpä tavat-

tomasti suurentuneet. Niinpä eräiden äyriäisten

ja kalojen silmien pinta voi olla Ve-Vio koko
ruumiin pinnasta. Myös silmien rakenteessa

ilmenee monella tavalla pyrkimys mahdollisim-

man täydelliseen valon kokoamiseen, mykiö voi

olla hyvin esiinpistävä j. n. e. Erikoisen huo-
mattavat ovat usein tavattavat n. s. t e 1 e-

skooppisilmät, joissa pituusakseli on
leveyttä suurempi ja jotka sijaitsevat lähellä

toisiaan ja yhdensuuntaisina, siten tehden binoku-
laarisen näkemisen ja siis tarkemman välimat-

kan, liikuntojen y. m. arvioimisen mahdolliseksi.

W oval yleensä sovitetut hyvin lyhyelle matkaili'

ja suuntautuneet eteen-

t. ylöspäin (kuva 1). Jo
edellämainituista sil-

mien rakenneseikoista

voi päättää, että suu-

rimmissakin syvän-
teissä kuitenkin on
heikkoa valoa havaitta-

vissa. Tämän valon syn-

nyttävät eläimet itse.

.Suurella osalla s. e:iä.

^'•kä alustaankiinnittyneillä (esim. sieni- ja ko-

rallietäimillä) että varsinkin pelagieilla muodoilla
letenkin ivniisillä | Ujalkaisilli ja kaloilla).

n nim. luisto- 1. v a 1 a i s u e 1 i m i ä. Ne
sijaitseva! mitä erilaisimmissa paikoin, usein

samalla eläimellä eri osissa ruumista. Voimak
mat ovat tav. ruumiin etuosassa, usein

lähellä silmiä y. m., ja ne lienevät varsinaisia

valaisuelimiä, sillä niiden valo lankeaa niin, että
saaliin huomaaminen käy mahdolliseksi; sitä

paitsi ne ehkä houkuttelevat saalista puoleensa.
'-'sein on pienempi loistoelin päästä y. m. läh-

tevän ohuen liikkuvan varren päässä ivrt.

kuvaa 2), täten eläin ehkä tavallaan ..onkii'' saa-

Kuva 1. Teleskouppisilmäinen
kala (Opistlmproctus) Guinean-
lahdesta. 4.(100 m. syvyydestä.

Kuva 2. Pelagisia syvänmerenkaloja, ylinnä Melanosiomias
(n. 1.000 m. syvyydestä), sen alla vasemmalla Gigayitactis

(n. 2,500 m. syv.) ja oikealla Ci-yptopsaras (n. 1,800 m. syv.),

alimpana kaksi MelanocetusAaiia, joista vasen 4,000 m. syvyy-
destä Guinean-lahdesta, oikea, samoinkuin muut kuvassa esi-

tetyt kalat, Intian merestä. Kaikilla on loistoelimiä, ylimmällä
m. m. riveissä pitkin ruumista, muilla varren päässä.

lista luokseen. Paitsi ruumiin etupäässä voi

useilla s. e:llä olla muuallakin, takaosissakin,

enemmän t. vähemmän runsaasti loistoelimiä,

jotka usein muodostavat säännöllisiä kuvioita

(Melanosiomias kuvassa 2) t. ovat eri paikoissa

eri värisiä (valkeita, punaisia, sinisiä, vihreitä i,

niin että eri lajeille muodostuu kullekin luonteen-

omainen ..valokirjailunsa". Tämän arvellaan vas-

taavan valossa elävien eläinten väritystä y. m. s.

ja siis ehkä toimivan tuntomerkkinä, jonka
tmikaan eri sukupuolet t. parvissa elävien eri

yksilöt löytävät toisensa. Loistoelimien rakenne
on monenlainen, kaikissa on kuitenkin rauhas-

mainen, valoa synnyttävä osa ja lisäksi yleensä

mykiö sekä jonkinlainen heijastaja y. m. (vrt.

Fotogeeniset eliöt). Samoinkuin sokei-

den ovat myös näkevien s. e:n tuntoelimet

yleensä hyvin kehittyneet. Heikon valaistuksen

aiheuttamat vaikeudet, tekevät samoin ymmärret-
täväksi, että saaliinpyydystyselimet ovat usein

huomattavan hyvin kehittyneet. Äyriäisillä on
monesti hyvin pitkät ja vahvat sakset, kaloilla

tavaton kita — äärimäisyyttä edustaa Megalo-

I
ihan/ h x-ka.h\ (kuva 3) — ja tehokas hammastus
(vrt. kuvaa 2) j. n. e.

—
- Veden ääretön paine

syvällä ei suoranaisesti vaikuttane eläimiin,

koska se tietysti on yhtä suuri sisäpuolisesta

Mutta jos eläin äkkiä kohotetaan jiintaan, aiheut-

taa suuri sisäinen paine, että esim. kalojen

vatsapuoli pullistuu ulos, samoin silmät y. m.,

uimarakko halkeaa (tav. se onkin surkastunut

t. puuttuu), hennot eläimet voivat kokonaan
hajota, kovakuoriset piikkinahkaiset lohkeavat

kappaleiksi j. n. e. S. e:n joukossa on kuitin

kin lajeja, jotka aika-ajoin. esim. öisin t. kyl-

mänä vuodenaikana, kohoavat ylempiin kerrok-

siin ja voivat siis verraten nopeasti mukautua
paineen vaihteluun. — Muista syvänmeren eri-

koisuuksista mainittakoon vielä, että veden

Kuva 8. latus (Guinean lahdesta
in. syvyydestä).
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hapen- ja kaJkinpitoisuua on pienempi kuin pinta-

kerroksissa. Edellisestii seikasta arvellaan iii i*

puvan, että useiden 8. e:n kidusosa on Buhteel

toman laaja. Jälkimäinen taas aiheuttaa, että

m. m. kotilot ja simpukat ovat hyvin ohut- ja

pehmeäkuorisia ja luukalojen tukielimistö hei-

kosti luutunut t. matomainen.
Myöskin siilien ravintoon nähden, jota syvä-

meri tarjoaa asujamilleen, on se valonpuutteensa
vuoksi erikoisasemassa. Koska kaiken eläin-

elämän välttämätön edellytys on hiilihappoa

yhteyttävän kasvimaailman olemassaolo, ei syvä-

meri voi olla täysin itsenäisen elämän tyys-

sijana. S. e:n elämisen mahdollisuus perustuu
kin poli Jaltaan meren pintakerrosten eliömaail-

inaan. Tämän kuolleita edustajia, sekä kasveja

että eläimiä, painuu lakkaamatta suunnattomin
joukoin Byvyyteen ja tiem lostavat siellä ravin-

non suurelle osalle s. e:iä. Niima puolestaan -il

ten tekevät petomaisten s. e:n olemassaolon mah-
dolliseksi, vrt. S y v li n m erentutki m u s.

[C. Chun, „Aus den I iefen des Weltmeeres"

(1903); A.Feddersen, „Havet" (1903) ; K.H.Häll-
ström, »Elämänmuotoja ja elämänehtoja merien

syvyyksissä" (Luonto tieteen valossa I, l!>0St;

J. Hjort, ..The depths of the ocean" (1912);

J. Meisenheimer, „Tie£seefauna" (Handwört. d.

Naturwissenschaften IX, 1013).] /. V-s.

Syvänmerentutkirnus. Mannermaan läheisyy

dessä meren syvyys kasvaa sääntöperäisesti ran

nasta ulos merelle päin aluksi hitaasti

n. 200 m;iin saakka, sitten äkkiä n. 3,000 m:iin.

mutia senjälkeen taas hitaammin. Siihen näh-

den että meren pohja vain ensinmainitulle
syvyyksille asti on jossain määrin mannermaan
kaltainen ja kun meren pinnalla tapahtuvat

ilmiöt kuten aallokko, merivirrat j. n. e. yletty-

vät vain tähän syvyyteen, niin erotetaan tavalli-

sesti mannermaan läheisen merialueen n. s.

matalan meren (ks. Meri) ja suurempien
syvänteiden 1. syvänmeren alat meritutki-

muksissa toisistaan. S. käsittää meren syvyyden
ja pohjan tutkimisen, veden lämpötilan y-\ laa-

dun sekä orgaanisen elämän havaitsemisen.

Meren syvyyttä tutkitaan paikallaan pysyvästä
aluksesta, jos korkeintaan 100 ä 200 m:n syvyy-
det tulevat kysymykseen, kartionmuotoisella,

4-6 kg:n painoisella, köyteen kiinnitetyllä paino-

luodilla. Kuta suurempia syvyyksiä on mitat-

tava, sitä raskaampia luoteja on köyden jännittä-

miseksi tarpeen. .Jos syvyys on suurempi kuin
100 200 m, niin soveltuu luodin peräksi pyörälle

käärittävä hieno teräslanka. Painoa laskettaessa

pyörään liitetty lukijakoje laskee kierrosten luku-

määrän. Kun pyörän ympärys on tunnettu, voi-

daan siis helposti määrätä, pitkältäkö lankaa on
meressä. S:ssa on myöskin otettava huomioon
mahdolliset merivirrat, jotka painavat luodin

perineen mukanaan. Tällainen mahdollisuus pakot-

taa lisäämään luodin painoa ja samalla perän

vahvuutta. Jos pohja ei ole 1,000 m meren pintaa

syvemmällä, on 70 kg painoinen luoti mittauk-

siin sopiva. Luodin nostaminen käsivoimin on

liian raskasta ja aikaa kysyvää, milloin teräs-

lankaa on paljon laskettu mereen. Sentähden
suoritetaan nosto höyryvoimalla käyvällä vinttu-

rilla. Paria sataa m suurempien syvyyksien mää-

räämisessä on lisäksi se vaikeus, ettei käsi enää

varmasti tunne, millä hetkellä luoti iskee pohjaa

Kuva t.

vasteu. sumia edistys-

askelta merkitsee tä

suhteessa amer. Brooken
1 85 i keksimä luotauskoj e.

Siinä on .suurehko, hr. , I

linen tykinkuula (kuva li,

joka pääsee liukumaan
lävessä olevaa tankoa
myöten. Kuulan ympäri
kulkee päistään silniuk-

kainen nauha. Silmukat
-uitetaan tankoon kiin-

nitetty jen liikkuvien sii-

pien pykäliin. Siivet, joi-

iien nenistä luotausuauha
lähtee, ovat luotia lasket-

taessa ylöspäin käänne-
tyt, mutta kun lanko töksähtää pohjaa vasten, vai

puval siivet alas. kuulan ka ui ona uha irtautiiii

ja kuula liukuu alas pohjaan. Näin voidaan suu-

rillakin syvyyksillä tarkasti havaita se silmiin

räpäys. jolloin luoti tapaa pohjan. Kuulan irtau

tnminen helpottaa tuntuvasti luotauslangan kie-

rittämistä takaisin pyörälle. Jos tanko on ala-

päästään ontto, voidaan sillä nostaa mutaa poh-

jasta, jonka tutkiminen täten käy mahdolliseksi.

Sigsbee on parantanut Brooken syvyysluotia ja

luotansmenetelmää monessa suhteessa. Sigsbeen

käyttämä luotauslanka oli läpiinitalen vain 1 mm.
niin että 1.000 m siitä painoi ainoastaan 3 1

/2 kg
Se johdetaan (kuva 21 ensin rullalta ii mittaus
rattaan b yli, johon liittyy raitaan kierrosten

lukija e. ja senjälkeen, aluksen vaappumisesta hei

posti johtuvan langan katkeamisen estämiseksi

pyörän /' ja teräsvietereihin joustavasti ripuste

tun pyörän e ympäri luotiin d. Luodin alapuo
lelle i li ) oli sommiteltu avonainen metalliputki

joka luodattaessa upposi pohjaan tuoden muka-
naan mutaa. Suurilla syvyyksillä on langan pai-

noa jarrulla kumottava, niin että joka hetkenä
luodin oma paino vain vaikuttaa vetovoimana.
Sigsbee on myös suunnitellut kojeen vesinäyttei-

den nostamiseksi eri syvyyksistä. Siinä on ontto

Kuva -'..
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Kuva 4- Iso vernkaalihaavi nos-
tetaan laivaan ( B Valdivia"-retki-

kunta).

Kuva 5. Sulkuhaavi ylös-
nostettuna.

silinteri <i (kuva 3), joka täyttyy vedellä ja
laitettu nostettaessa itsetoimivasi] sulkeutuu sekä
ylhäältä että alhaalta, koska silloin propellit
(yläpuolinen on e ja kansi 6; alapuolista propel-
lia ja kantta ei kuvassa näy) joutuvat pyörimään
ja ruuvaavat kannet kiiuni. Vesinäytteitä voi-
daan saada samaan aikaan eri syvyyksistä, kun
liitetään yhtaikaa nostolankaan useampia astioita
määrättyjen matkojen päähän toisistaan.

—

Lämpötila on meressä suurilla syvyyksillä hyvin
vähän vaihteleva leveysasteen mukaan. 1,000 m :n

syvyydessä ei lämpötila enää vaihtele kuin
3-8 asteeseen ja meren pohjalla veden lämpötila
on 0° ä 2° suuren suurilla aloilla. V. S :n.

Biologinen s. kohdistuu pääasiallisesti

nierieläimistöön, sillä n. 400 m:n syvyydessä
loppuu kirkkaimmissakin merissä valonpuutteen
vuoksi tavallisten merikasvien elämisen mahdolli-
-uus. Varsinaisessa syvässämeressä siis tavataan
^ain kuolleita, pohjaan painuvia kasvimuotoja,
lukuunottamatta sellaisia (bakteereja y. m. s.),

jotka eivät tarvitse auringon valoa energian-
lähteekseen. Eläinmaailma sen sijaan on häm-
mästyttävän rikas vielä tuhansien m:ien syvyy-
dessäkin fvrt. Syvänmeren eläimet). —
Biol. s:ssa käytetään tietysti samankaltaisia
pyydystys- y. m. kojeita kuin yleensä vesieläi-
mistöä tutkittaessa. Erikoisuutena ovat yleensä
vain suurien syvyyksien vuoksi tarpeellinen
lujuus, suuri koko, monenlaiset, välttämättä kone-
voimaa vaativat nosto- ja vetolaitteet y. m.
1 iissä mainittakoon vain tärkeimmät päätyypit.
Pohjassa ja pohjan lähellä asustavien eläinten
pyydystämiseksi ovat tärkeimmät välineet
pohja- 1. harahaavit (engl. travol, jota
nimeä tav. käytetään vain suurimmista), lujalla.

tav, suunnikkaaumuotoisella metallikehyksellä
'suurimmissa useita m :ejä leveä) ja siihen kiin-
nitetyllä, kymmenkuntakin m:iä pitkällä, lujalla
pussilla varustettuja haaveja, jotka raapivat ja
kokoovat pohjasta kaiken irtonaisen. Muista
pohjaeläinten pyydyksistä mainittakoon Monacon

ruhtinaan Albertin käytäntöön ottamat pohjaan
laskettavat, syötilliset syvänmeren merrat. Va-
paina, pelagisesti eri vesikerroksissa asustavia
eläimiä pyydystetään monenlaisilla, lujasta ja

t iheästä silkkiharsokankansta valmistetuilla

planktonhaaveilla. Niistä mainittakoon isot ver
ti ka ali haavit (kuva 4), jotka lasketaan
syvyyteen ja sitten nostetaan pystysuoraan ylös.

Niiden kärjessä on lasiastia 1. irroitettava metalli-

säiliö, jonka pohja on samaa kangasta kuin haavi

ja siivilöi vedestä eläimet. Sulku haaveilla
voidaan tarkalleen tutkia määrättyjen vesike]

rosten eläimistöä. Haavi (kuva 5) lasketaan sul

jettuna haluttuun >yvyyteeu: heti kun sitä ryluh
tään nostamaan, avautuu se erikoisen propellin
vaikutuksesta, sulkeutuakseen taas automaatti-
sesti määrätyn matkan kuljettuaan. Sulkuhaa-
veja käytetään myös vaakasuorassa suunnassa
toimivia.

S:n historian voimme sanoa alkavan vasta

I9:nnen vuosis. alkupuolelta, ja se liittyi kauan
läheisesti kysymykseen, onko valtamerien syvyyk-
sissä elämää. Vielä 1805 väitti P£ron, että valta-

merien pohja oli jään peitossa ja siis elämä siellä

mahdoton. V. 1818 John Ross tapasi napaseutu-
retkellään eläimiä n. 1800 m:n syvyydessä, mutta
löytö unohtui pian. Ensimäinen, joka järjestel

lnällisesti tutki suurempia syvyyksiä ja siinä ensi-

mäisenä käytti 1838 keksittyä pohja- I. harahaa-
via, oli Edvard Forbes. Hänkään ei kuitenkaan
uskonut elämiltä tavattavan n. 550 m:iä syvem-
mällä. 1800-luvun puolivälissä tämä raja oli siir-

retty lähes 1,000 m:iin ennen kaikkea Michael
Siirsin ansiosta. Hänen ja muiden skand. tutki-

jain huomattavat löydöt olivat, tärkeänä kiihot-

tajnna laajempiin tutkimuksiin, samoin jotenkin

samoihin aikoihin tapahtuneet ensimäiset valta-

merikaapelien laskut ja niihin liittyvin luotauk-

set. Eläimistön tutkimiseen vaikutti vielä enem-
män sekä Atlantin että Välimeren kaapelin kat
keaminen. Niitä nostettaessa todettiin nim., että

niiden pintaan oli 2,000-3.000 m:n syvyydessii

asettunut lukuisia eläimiä. Niinpä saatiinkin

Englannista käsin 1866-70 aikaan useita lyhempiä
retkiä VVyville Thomsonin ja Charpenterin (ks. n.)

johdolla. Näiden runsaat tulokset antoivat sy-

säyksen kuuluisimman s.-retkikunnan, „Chal-

lenger"-retkikunnan (1872-76) varustamiseen; joh-

tajana oli Wywille Thomson (ks. G h a 1 1 e n g e r)

.

Myöliemmistä tutkimusmatkoista mainittakoon
A. Agassizin (ks. t.) viime vuosis. loppupuolis-

kolla ja vuosis. vaihteessa ,,Blake"- ja ,
.Alba-

tross"- y. m. laivoilla Ameriikan vesillä suorit-

tamat, saks. ..Valdivia"-retkikunta (1898-99) In-

tian merelle ja Monacon ruhtinaan Albertin lukui-

sat retket. [Krttmmel, .JTandbtich d. Oceano-

graphie" (1907-11); sama. ..Das Ozean" (1902);

C. Chun, „Aus den Tiefen des YVeltmecres" (1903).]

/. V-s.

Syvänniemen rullatehdas ks. S aas ta m o i-

n e n.

Syväoro, rautatieasema (V 1.) Elisenvaaran-

Savonlinnan rataosalla, Sorjon ja Parikkalan

asemien välillä, 14 km Elisenvaarasta, 68 km
Savonlinnaan; etäisyys Helsingistä .'>40 km.
Syväri, järvi Nilsiän reitissä (Vuoksen vesistö-

alueessa), Nilsiän ja Varpaisjärven pitäjissä, suu-

rin pit. 35 km (pituussuunta luoteesta-kaakkoon)

,

suurin lev. 10 km. vedenpinnan korkeus !I6 m
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yi. merenp. — Sm yhdistää Lastukosken
kanava (ks. t.) eteläpuolella olevaan Vuot-
järveen (ks. t.i. Säännöllinen laivaliikenne

S;n satamista (Nilsiän kirkolta y. m.) Lastu
kosken kautta Vuotjärven yli Juantehtaalle
(ks. 1 ). /.. II -tien.

Syväri (ven. Svirj), joki Luoteis-Venäjällä,

Aunuksen kuvernementin eteläosassa, laskee

Aänisjärven lounaisosasta etelä-lounaiseen virra-

ten Laatokan kaakkoisosaan; 213 km, ylä- ja

keski juoksussaan '/«-'/a km, alajuoksussaan
l
/s-'/« km leveä, verraten vuolas. Syvyys vaih-

telee; koskipaikoilla matalan veden vallitessa se

on vain n. t
l
/j m. Jäässä S. on 5-5 Vs kk. -

—

S. on pitkin pituuttaan kuljettava höyryaluksilla;

ollen osana siinä tärkeässä vesitiessä (ks. Ma-
rian ka n a vai. joka yhdistää Volgan.Suomen-
lahteen, S. on hyvin vilkasliikenteinen. Niistä

tuotteista, joita S:n omilta rantamailta (Aunuk-
sen taa j immin asutut seudut; väestö Ojatin

ympärillä asuvia vepsäläisiä lukuunottamatta
venäläinen) lähetetään, ovat tärkeimmät puutava-
rat, rakennusaineet ja kalat. Sermaks on pää-

satama. — Suurimmat lisäjoet : Ivina ja Yazinka
oik., O jätti vas. — Venäläiset asettuivat S:n
rantamille 1100-luvulla. Tärkeä kauppatie S. oli

jo varhain. E. E. K.
Syvässäkäyvyys, pystysuora välimatka ve-

denpinnasta aluksen alimpaan kohtaan. S. ilmais-

taan keulaan (myös keskilaivaan) merkityillä
numeroilla, jotka ovat niiu asetetut, että nii-

den alareunan kohta ilmaisee, montako cm
(t. jalkaa) tämä kohta on aluksen kölistä. Taval-
lisesti alus perästä on syvemmällä kuin etukeu-
lasta. vrt. L a s t a u s m e r k k i.

Syväviljelys, sellainen maan voimaperäinen
viljelys, jossa maa muokataan, s. o. kynnetään ja

lestet i in tavallista syvempiin käyttämillä tar-

koitusta varten syvällä kulkevia peltoaseita tai

erityisiä jaiikkureita eli jankkoauroja (ks. t.),

joilla möyhennetään ruokamullan alla olevaa
jankkoa (perusmaata). Puutarhaviljelyksessä
käytetään s:tä kääntämällä maa lapiolla, 2 tai 3

polkukerroksen paksuudelta. S. edistää erittäin-

kin kasvien juurien toimintaa, tekee maan kuoh-
keammaksi, tuoreemmaksi, sadot varmemmiksi ja

suuremmiksi. Maanviljelyksen kehittyessä s.

voittaa alaa. U. B.

Syvävuorilajit, syvällä maanpinnan alla jäh-

mettyneet eruptiivivuorilajit (ks. t.).

Syy 1. oikeusperuste (lat. causa civilis),

se aihe I. vaikutin, jonka tähden oikeustoimeen
ryhdytään ja joka pääasiallisesti perustaa oikeus-

toimen kanuevoimaisuuden. Varsinkin rikos-

oikeudessa käytetään s.-sanaa sen yleisessä mer-
kityksessä osoittamaan tapahtumaa, josta jokin
toinen on välittömänä seurauksena. El. K.
Syyhy (lat. seäbies), syyhypunkin [Sarcoptrs I.

Acartis scabiei 1. hominis) aiheuttama, hyvin tart-

tuva ihotauti. Kaivaessaan tunnelimaisia käytä-
viä ihon orvasketeen punkkinaaras aikaansaa
kovan syyhymisen, varsinkin vuodelämmössä.
Tauti alkaa useimmiten käsissä, etenkin sormien
välissä ja ranteissa punoittavina, syyhyvinä pis-

teinä, joista tav. ainakin muutamat pian muut-
tuvat pieniksi vesirakkuloiksi ja myöhemmin mär-
kiviksi ja rupisiksi pesäkkeiksi. Muissa ruu-

miinosissa näkyy enimmäkseen vain kvnsimisen
aiheuttamia verisen ruven peittämiä pisteitä

ja naarmuja. Siellä, missä iho on paksuketinen,
huomaa helposti tunnelin suunnan rivissä ole

iisla Likapisteistä, Tunnelin päästä voipi neu-
lalla kaivaa esiin itse punkkiemon, jonka pituus

on noin */a ja leveys noin '/« mm. Tartunta
tapahtuu joko suoraan ihmisestä ja kotieläin]

tai vaatteiden välityksellä. — Hoitona käytetään
ilkaalisia suopa- ja rasvaseoksia, terva- ja rikki-

voiteita, perubalsamia, styraksiöljyä y. m. Tau
din aikana käytetyt vaatteet desinfisioidaan pai

haiten kuumassa löylyssä tai de.-infektsioni

uunissa. ,/. ./. h.

Elliini. S. 1. kapi aiheutuu pienistä n. s.

syyhyloisista, joita on useita eri lajeja. Ne saa
vat ihossa aikaan tulehduksen ja kutkan, jonka
johdosta eläin hankaa itseään esineisiin, joten

karva lähtee näistä paikoista ja iho tulee ruvelle.

— Taudin hoito kohdistuu loiseläinten tappami-
seen ikreoliiuilla, tervalla y. m.), jota paitsi eris

tys ja desinfisioiminen ovat välttämättömät.

Lampaissa aiheuttavan suuren vahingon takia

kuuluu lammassyyhy niihin tarttuviin kotieläin

tauteihin, joiden johdosta on ryhdyttävä erityi-

siin toimenpiteisiin. Kp.
Syyhypunkki ks. Punkit ja Syyhy.
Syy ja seuraus. „Syy" on tosiasia, joka saa

aikaan toisen tosiasian, „seurauksen". Monesti
ymmärretään syy-käsitettä „substanssiaalisesti".

s. o. ajatellaan syyksi jotakin esinettä eli oliota

(esim. tahtovaa olentoa, ihmistä), joka vaikut-

taa muihin esineisiin (tämä käsitystapa kuvastuu
saks. sanassa „Ur-sache", oik. = alku- 1. perus-

esine). Täsmällisempää on kuitenkin ymmärtää
kyseessäolevia käsitteitä ,,aktuaalisessa" merkityk-

sessä, jonka mukaan syy on tapahtuma, joka
aiheuttaa toisen tapahtuman 1. muutoksen, ,,seu-

rauksen", (ks. Kausaalilaki, Edellytys,
Peruste.) A. Gr.

Syyksilukeminen. Jotta oikeudenvastainen

teko olisi rangaistava, tulee sen olla syyksiluet-

tava eli erään määrittelyn mukaan sellaisessa

suhteessa aikaansaajansa mielenlaatuun, että

teon laadusta voidaan päättää, millainen tekijän

mielenlaatu on. Teon syyksiluettavaisuus (saks.

7Airechenbarkeil) ja tekijän syyntakeisuus (Zu-

rechnungsfähigkeit) ovat rangaistuksen edelly-

tykset. El. K.

Syylinki, puolisukka,

varreton sukka.

Syylä (verruca), n.

herneenkokoinen, jyrkkä-
reunainen, kova t. nys-

termäinen muodostuma
ihossa. '

.

Syyläjuuri (Scrophula-

ria), naamakukkaisiin
kuuluvia, jokseenkin kor-

keavartisia ruohoja, joilla

on leveät, vastakkaiset
lehdet ja viuhkamainen
kukinto. Meillä 2 lajia.

Pahanhajuinen niveli-
k ä s s. (8. nodosa), jolla

on mustanruskean piimi-

vät kukat, kasvaa jok-

seenkin yleisenä Etelä-

ja Keski-Suomessa rantalehdoissa, kallion juu-

rilla, varjoisissa tienvarsiojissa j. n. e. K. I.

Syyntakeisuus, sielullinen tila. joka henki-

Syylajuuri.
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Maali on todettava, jotta häntä voitaisiin ran-

gaista rikoksesta. Nykyajan oikeuskäsityksen
mukaan voi rangaistus kohdata vain sitä

rikollisen teon tekijää, jolla tekotilaisuu-

i on ollut erinäisiä kehittyneellä nor-

maalilla henkilöllä tavattavia sielullisia omi-
naisuuksia, joiden perusteella häntä pidetään

vastuunalaisena teostaan. Kun näitä omi-

naisuuksia puuttuu, jää henkilö syyntakeetto-

mana rankaisematta. Näin on rikoslain mu-
kaan sellaisen lapsen laita, joka ei ole täyttänyt

15 vnotta (3 luvun 1 §). Samaten jää rankaise

matta teko, jonka on tehnyt mielipuoli, ikäheik-

kouden tai muun samanlaisen syyn takia ymmär-
rystään vailla oleva tai se, joka on joutunut sel-

laiseen satunnaiseen mielenhäiriöön, ettei hän
ole tunnossaan, tässä tilassa ollessaan (3 luvun
:! §). Tuomarin harkinnasta riippuu, milloin jäl-

kimäisten tapausten on katsottava olevan ole-

massa ; hän hankkii tarvittaessa lääkäriltä lau-

sunnon syytetyn sielullisesta terveydentilasta,

mutta hänen on tämän lausunnon nojalla itsenäi-

sesti ratkaistava, onko syytettyä pidettävä syyn-

takeettomana, sillä s.-kysymys on luonteeltaan

oikeudellinen eikä lääketieteellinen. Jos tuomari
harkitsee syytetyn rikoksen tehdessään olleen

täyttä ymmärrystä vailla, vaikkei häntä voida

katsoa syyntakeettomaksi, on hänet tuomittava
rangaistukseen, mutta yleistä lajia oleva rangais-

tus, ellei ole kysymyksessä päihtymys tai muu
sellainen mielenhäiriö, johon rikoksentekijä on
itsensä saattanut, vähennettävä samalla tavoin

kuin rikoksenyrityksestä (ks. t.) tuomittaessa

(Iiikoslain 3 luvun 4 §). Talloin puhutaan vä-
hennetystä s:sta. — Siviilioikeudellisissa

suhteessa syyntakeeton henkilö on vailla oikeus-

toimikelpoisuutta (ks. t.), mutta hän voi kyllä

joutua velvolliseksi korvaamaan tekemänsä va-

hingon. K. K-a.

Syyrak ks. Jeesus S i i r a k.

Syyria (turk. Sitria), maa Turkin Etu-Aasiassa,

Eufratin. Arabian erämaan, Egyptin (Sinain),

Välimeren ja Taurus-vuoriston välissä käsittäen

Beirutin ja S:n vilajeetit (S:n vilajeetti
05,900 km2

, 883.680 as. 1910), Aleppon vilajeetin

lounaisosan, Sorin vilajeetin eteläosan, Liba-
nonin ja Jerusalemin sandzakit; n. 220,000 km 2

,

n. 3 milj. as. (1910). — S. on, pohjoisosaa

lukuunottamatta, poimuttumatonta, afr.-int. ylä-

tasankoa. Sen länsiosalle antaa leiman Väli-

meren rannikon suuntaan kulkeva syyr. siirros-

hauta (Bekaa), jonka Baalbekin luona oleva

vuorikynnys (1,160 m yi. merenp.) jakaa poh-
loise«n (Orontes) ja etelään päin (Litani, Jordan)
kallistuviin osiin. Bekaan molemmin puolin ovat
Libanon (3,360 m yi. merenp.) ja Antilibanon

11 m), johon etelässä liittyy Hermon
(2,760 m). Idempänä, etuvartiana erämaassa,
on hedelmällinen. basalttipeitteinen Ilauran
(1,839 m). Jordanin molemmin puolin on penger-
maita. — Rannikkoalueella, vuoristojen länsipuo-
lella vallitsee välimerenilmasto kuivine kesineen
ja talvisateineen; Beirutissa v:n keskilämpö <>ii

+ 20.4°C, tammikin + 13,o° C, heinäkin
-f- 27,i° C, vuotuinen sademäärä 904 mm. josta

90% tulee marras-huhtik :ssa (Jerusalemissa v:n
sademäärä 647 mm, 96% main. kk:ssa). Sadetta
tuovat lounaistuulet menettävät lännessä melkein
kaiken kosteutensa, joten idän ylätasangot ovat

sateettomia erämaita tai vähäsateisia aroja.

Lännessä vallitsee välimerenkasvisto (laakeri,

myrtti, oleanteri, taatelipalmu, sykomori). Ylem-
pänä (yli 500 m yi. merenp.) on metsävyöhyke
(tammia, mäntyjä, kypressejä y. m.).-

—

Väestö
ja asutus. S:n asema monen erilaisen alueen
välillä ja luonnollisten, tehokkaiden rajojen puut-
tuminen ovat tehneet S:s1a. kansallisesti hyvin
kirjavan alueen. Pääväestönä ovat seemiläiset

kansat: alkuasukkaina voidaan pitää aramealai-
sia, joihin aikojen kuluessa on sekaantunut arab.

ja juut. aineksia ja jotka ovat omaksuneet koko
Etelä- ja Keski-S :ssa vallitsevaksi päässeen ara-

bian kielen. Palestiinassa asuvat juutalaiset

eivät liioin ole puhdasverisiä, jotavastoin S:n
kaakkoisilla aroilla paimentelee puhdasverisiä
arabialaisia. Myöhemmin S:aan tulleita ovat

kurdit, turkmeenit, turkkilaiset, tserkessit, kreik-

kalaiset (ent. Foinikian rannikkokaupungeissa),
„frankit" y. m. Pohjois-S :ssa puhutaan turkin
kieltä; kurdilaiset kuitenkin ovat enimmäkseen
säilyttäneet oman kielensä. — Uskonnoltaan eräi-

den laskujen muk. asukkaista yli 1,« milj. on
muhamettilaisia, O.o milj. kristittyjä (toisten las-

kujen muk. 0,« milj.) ja 0,s milj. juutalaisia,

joista varsinkin muhamettilaiset ja kristityt

ovat jakaantuneet lukuisiin, toisistaan suuresti

eroaviin lahkoihin (esim. drusilaiset, ismaililai-

set, monofysiitit y. m. m.). Kristityt lähetys-

seurat työskentelevät tarmokkaasti koululaitok-

sen alalla; kristityt ovatkin S:n kansoista luku-

taitoisimpia. — Taloudellinen elämä on kauan,
koko turkkilaisherruuden ajan, ollut rappiolla.

Maanviljelys vaatii menestyäkseen melkein aina
kastelua; koko Itä-S. on siihen soveltumatonta.

Vain n. 30,000 km5 on viljelys- ja metsämaata.
Maanviljelyksen tuotteita ovat vilja, hedelmät,
tupakka y. m. Karjanhoidolle soveltuvia aroja

on n. 160,000 km2
;
pidetään rasvahäntälampaita,

vuohia, kameleja, hevosia, vähän nautakarjaa. —
l.iikennetiet huonot. Rautateitä on Alepposta ete-

lään, Homsin, Baalbi-kin ja Damaskoksen kautta
Medinaan vievä Hedzas-rata, sekä siitä muuta-
miin satamapaikkoihin lähtevät haararadat. Tär-

keimmät satamakaupungit: Beirut. Alexandrette
(Iskenderun), Haifa, Jaffa, Tripolis (Tarabolus)

ja Latakia (Ladikije). S:sta viedään ulkomaille

vehnää, hedelmiä (appelsiineja, manteleita, rusi-

noita, viikunoita y. m.), vuotia, villaa, munia,
silkkikotelokoppia, pesusieniä y. m.; tärkeimmät
tuontitavarat ovat teollisuudentuotteet. Koko
vienti on arvoltaan n. 60-70 milj., tuonti

n. 100 milj. mk. E. E. K.
2. Historia. Suuri osa S:n väestöä

3:nnella vuosituhannella e. Kr. oli todennäköisesti

vähäaasialaista, ..heettiläistä" alkuperää. Mutta
ainakin sanotun vuosituhannen keskipaikoilta

alkaen amorilais-seemiläisiä heimoja tunkeutui

S:n pohjoisiin osiin saakka. Toisella vuosituhan-

nella Egyptin faaraot valloittivat Palestiinan ja

Eufratin länsipuolella olevan osan S:aa. Keski

S :ssa 1. Eufratin ja Balikhin välissä oli n. 1500-

1200 Mitanin (ks. t.) heettiläis-arjalainen valta

kunta, jolle Assyriakin oli veronalainen n. 1430-

1300. Siihen aikaan hyökkäsi Vähästä-Aasiasta

khatti niminen heettiläiskansa, anasti Egyptin

syyr. alueet ja kukisti Mitanin, jonka itäinen

osa joutui Assyrialle. Samaan aikaan tulvivat

etelästä maalian aramealaiset heimot, niin että



815 Syyrian kie i ja kirjallisuus 816

väestö vähitellen aramealaistui. Syntyi joukko
osittain seemiläisiä osittain heettiläisiä pikku-
valtioita, jotka vähitellen toinen toi en a pi

yhdistettiin Assyriaan (Arpad 740, Damaskos 732,
Karkemis 717). Assyrian valtaa Beura i Babj
lonian 605, Persian 539 ja Makedonian
Seleukidien vallan kestäes a (311-64) S. valta

.kunnan ytimenä näki loistoaikansa, jolloin kreik.

äivistys siinä sai vahvan jalansijan. Pääkaupun-
kina oli 301 perustettu Antiokia, missä Armee-
nian valloittajakuningas Tigraneskin v:sta 85
piti hovia. Seleukidien vallan heiketessä pääsi

Osroencn maakunta, pääkaupunkina Ei

tks. t,), n. 132 e. Kr. itsenäiseksi valtioksi,

joka 34 seemiläisen kuninkaan hallitsi

lvi v:eeu 216 j. Kr. Viimeisellä vuosis. e. Kr.

Pohjois-Arabian nabatealaiset (ks. t.) lyhyeksi
ajaksi valloittivat Koilesyrian ja Damaskoksen.
V. 64 e. Kr. Pompejus teki S:n Rooman maa-
kunnaksi, jonka itäinen raja Eufratista Palmy-
ran ja Hau ran in kautta kulki Kuolleen -meren
kaakkoiskolkan ohi Suezin-lähteen. Theodosius II:n

aikana S. jaettiin S. primo ja 8. secunda nimi-
siin maakuntiin. .1 ustiniauuksen hallitessa per-

sialaiset valloittivat S:ii tärkeimmät kaupungit.
V. 034 alkoivat arabialaisten hyökkäykset, ja

koko S. joutui ennen pitkää muhamettilaisten
valtaan. Suurin osa väestöä omaksui nyt isla-

min. Umaijadi-kalifien aikana S. oli kalifikun-

nan ytimenä ja Damaskos pääkaupunkina. Näh-
tyään monet historian vaiheet (ristiretket, mongo-
lien tuhotyöt y. m.) S. 1510 vihdoin joutui Tur-
kin maakunnaksi, jommoisena se on pysynyt
tähän saakka, paitsi 1833-40, jolloin se oli Egyp-
tin kediivin Mehemed Alin hallussa. S:n uusim-
paan historiaan kuuluvat drusilaisten ja maro-
niittien väliset taistelut (ks. Drusilaiset),
maroniittivainot 1858 ja Damaskoksessa toimeen-
pantu kristittyjen verilöyly 1860, minkä jäljestä

Libanonin mutessarifaatti määrättiin sulttaanin
alaisen, mutta valtojen hyväksymän, kristityn

kuvernöörin hoidettavaksi. vrt. Mesopota-
m i a. [de Goeje, „Memoire sur la conquete de
la Syrie, 634" (1900); Paton, „The early history
of Syria and Palestine" (1902).] K. T-t.

'

Syyrian kieli ja kirjallisuus. 1. S:n kieli
on seemiläisten kielten itä-aramealaisista mur-
teista tärkein. Alkuaan edustaen Edessassa käy-
tettyä murretta, jota jo pakanuuden aikana vil-

jeltiin kirjakielenäkin, se 2:sella vuosis. synty-
neen Pesitä nimisen raamatunkäännöksen vaiku-
tuksesta tuli aramealaisten kristittyjen kirjakie-

leksi. Sen sanavarastossa ja suhteellisesti suju-

vassa lauserakenteessa ilmenee selvästi kreik.

sivistyksen vaikutusta. Kun S:n kirkko 5:nnellä
vuosis. jakaantui kahtia, nim. lännessä monofy-
siittisten jakobiittien ja idässä 1. Persian valta-

kunnassa nestoriaanien edustamaan lahkoon, niin

kieli kummallakin taholla kehittyi eri suuntaan
(länsisyyriassa ä > ö, ö > il, e > »). Itäsyyria-

laiset merkitsivät vokaaliäänteet mutkikkaalla
pistejärjestelmällä, länsisyyrialaiset kreik. kirjai-

milla A, O, E, H ja T. 7:nnellä vuosis. arabia
puhekielenä rupesi syrjäyttämään Syyrian, jota

siitä lähtien viljeltiin vain kirkon ja oppineiden
kielenä. Korkeamman sivistyksen välittäjänä

S:n kieli huomattavasti vaikutti arabialaisiin

sekä Persian sassanideihin (ks. Pehlevi). Vie-

läpä manikealaiset ja nestoriaanit levittivät syy-

rian kirjoituksen ja Kielen käyttöä aina Kiinaan
irjoitu

l
vanhempi laji .

[ks, t.], nuorempi serto) on itse kehittynyt foini

kialaisesta kirjaimistosta ja vuorostaan synnyt
tänyt paitsi pehlevi- ja kuufalai en kirjoituksen,

uigurien, mongolien ja mantSun kirjaimistot,

[Kielioppeja: Qhlemann (1829; 2:nen pain. 1857),
Nöldeke (1880; 2:nen pain. 1898; engl. 1904

Duval (1881), Nestle (2:nen pain. L888) ja

Brockelmann 1 1 s*.»t> ; 2:nen pain. 1905). — S
kirjoja: Bar Ali, osittain julk. tloffmann (1884)
In BahlOl, julk. Duval (1901); Elias Nisibini-
läinen, julk. de Lagarde (1879; Payne Smith,
rhesaurus Syriacus" (1868-91) ja lyb. ..A corn

pendious Syriae dictionary" (1896 1904); Cardahi
arab., 1887-91); Brockelmann, „Lexicon

Syriacum" (1895); Bruh, „Diction. Syriaco-lati-
unin" (1895). — Lukukirjoja: Bernstein-Kirscb
(1836), Roediger (3:s pain. 1892), Zingerle

(1871-73), .Martin (1873-74) ja Cardahi (1875).l— Uus-syyriaksi nimitetty aramean murre, jota

kristityt Mosulin tienoilla, Urmia-järven länsi-

rannalla y. m. puhuvat, ja jolle lähetyssaarnaa-
jien toimesta on painettu joukko kirjoja, ei suo-

raan polveudu varsinaisesta Syyriasta. [Nöldeke,

„Grammatik der neusyr. Sprache" (1868); Prym
ja Socin, ..Dialekt des TOr Ahdin" (1881);
Soeiu, „Dialekte von Urmia bis Mosul" (1882);
Duval, „Les dialeetes de Salamas" (1883) ; Mae-
lean, „Grammar of vernacular Syriae" (1895)

;

Saehau, „Felliehi Dialekt von Mosul" (1895).]

2. Kirjallisuus on enimmäkseen kirkol-

lista ja teologista laatua, mutta käsittelee myös
historiaa, kielitiedettä, kansanrunoutta, filosofiaa,

luonnontieteitä ja läiikeoppia. Ollen itse vailla

huomattavaa omaperäisyyttä syyr. kirjallisuus

välittämällä kreik. sivistystä arabialaisille ja itä

maille yleensä sai suuren hist. merkityksen. Tär-

kein tuote on Pesitä niminen raamatunkäännös
(ks. Raamatunkäännökset, palsta 1338),

jonka ohella oli olemassa kolme monofysiittistä

kreikasta tehtyä käännöstä, Philoksenoksen
(k. 519), Paul Tellälaisen ja Thomas Heraklealai-

sen (600-luvulla) sekä melkiittain palestiinalainen

evankeliumikäännös. Erään vanhan evankeliumi-
käännöksen katkelmat julkaisi Cureton (1858) ja

täydellisen tekstin löysi Sinain luostarista rouva
Agnes Smith Lewis („The four Gospels in Syriae".

(1894). Tatianuksen evankeliumiharmonia (k.-, t.)

on säilynyt ainoastaan arab. käännöksenä. Useita
apokryfikirjoja on säilynyt Syyrian kielellä.

Raamatunselitystä, dogmatiikkaa, symboliikkaa,

apologetiikkaa, kulttia, kirkko-oikeutta y. m. kos-

keva kirjallisuus on hyvin runsaasti edustettuna.

Kirjallisuuden loistoajan aloittivat Mosulin piispa

Aphraates (n. 345; hänen homiliansa [memre]
julk. Wright 1869, syyr. ja lat. Parisot 1894,

saks. Bert 1888) ja Aphrem Syyrialainen (k. 373),

loka sekä suorasanaisessa että runomuodossa
käsitteli teol. ja hist. aineita (,,Ephrffimi Syrj

opera omnia", julk. Benedictus ja Assemanus.
1737-43; „Opera selecta", Overbeek 1865; „Car-
mina Nisibena", Biekel 1866; „Hymni et sermo-
nes", Lamy 1882-1902). Myöhemmin elivät Rab-
billa (k. 435), Jaakob SarOghilainen (k. 521:

„Homiliae selectse". julk. Bedjau, 1906), polemi-

nen kirjailija Philoksenos (k. 523). mystikko Bar
Sudhaile (Frothingham, „B. s., the Syrian mystic.

and the book of Hierotheos", 1886), Jaakob Bara-
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da>us (Burde'an&, (k. 578; Klevn, „J. Baradseus,

de Stiehter der Syr. monophysietiscke Kcrk".

1882), monipuolinen Jaakob Edessalainen (k. 708;

„Scholia", syyr. ja engl. julk. Phillips, 1864;

„Die Canones", ELayser, 1886; Hjelt, „fitudes Bur

1'hexameron de J. d'ii. texte syr. pubi. et trad.'

\S9-: Lamy, ..Dissertatio de Syrorum fide", 1859

;

Schiller, „Die tibersetzungen des Aristoteles von

J, v. E.", 1897), lsö'dadh (n. 852), Dionysius
Bur Salibi (k. 1171; „Expositio liturgia", julk.

Labourt, 1903) ja yhtä monipuolinen kuin tuot-

telias Bar Hebrams (ks. t.).

Historiallinen kirjallisuus alkaa 5:nneltä
vuosis. ja on yleensä kirkollista laatua. Van-
hempaa alkuperää ovat osittain lukuisat martyro-
logiumit ja pyhimysten elämäkerrat. Tärkeimmät
lähdeteokset ovat: „Assemani Acta sanctorum
martyrum" (syyr. ja lat., 1748); Bedjan, „Acta
martyrum et sanctorum" (syyr., 1890-97) ; Hoff-
manu, „Auszilge aus syr. Akien pers. Martyrer"
(1880); Cureton, „Ancient Syriac documents"
(1864) ; Zingerle, „Echte Akten heiliger Marty-
rer" (1836) ; Joosua Patsaspyhimyksen nimellä
käypä persialaissotaa (502-506) koskeva kro-

nikka (syyr. ja ransk. Martin, 1876; syyr. ja

engl. Wright, 1882) ; Juhana Ephesolaisen
ik. n. 585) kirkkohistoria (osittain julk. Cureton
1853: engl. Payne Smith, 1860; saks. Schön-
felder, 1862); Dionysius Telmahrelaisen (k. 845)

nimellä käypä, mutta todennäköisesti mainitun
Joosuan sepittämä kronikka (l:nen kirja, julk.

Tullberg 1868; 4:s kirja, julk. Chaboti 1895);
Tuomas Margälaisen (840) „Historia monastica"
(Budge 1893; Bedjan 1901); patriarkka Mikaelin
1160-99) maailmankronikka (julk. syyr. ja ransk.

Cliabot, 1899) ; Elias Bar Slnajan (s. 975) aika-

kirjat (Ba^thgen, „Fragmente", 1884) ja Bar
llebra?uksen „Chronicon Syriacum" (julk. Bedjan,
1890). Tarukirjallisuutta edustavat kertomukset
..apostoli Addaista" (4:s vuosis.), „seitsemästä
(1. kahdeksasta) unikeosta" (5: s vuosis.), „aarre-
luolasta" („Die Schatzhöhle", syyr., arab. ja

saks. julk. Bezold, 1883-88; raamatullisen histo-

rian esitys Adamista Kristukseen), Julianus Luo-
piosta, Aleksanteri Suuresta ja viisaasta Ahika-
rista (julk. Conybeare, Harris ja Agnes Smith
Lewis, 1898).

Runous on enimmäkseen uskonnollista laa-

tua, hymnejä ja runomittaisia homilioita. Runon
rakenne perustuu ainoastaan tavujen lukumää-
lään. Loppusointu lainattiin arabialaisilta. Ete-
vimmät runouden edustajat olivat gnostikko Bar-
desanes (ks. t.), Aphrem Syyrialainen, Balai
(n. 400; Zettersteen, „Zur Kenntniss der relig.

Oichtung B:s", 1902), Kyrillönä, RabbOlä, Isak
Suuri Antiokialainen (k. n. 462; „Isaaci opera
omnia", julk. Bickell, 1873-77), Jaakob SarOghi-
lainen („Pyhän hengen huilu ja uskovaisen kir-
kon kannel"), Narsai (k. 500-luvulla; „Narsai
homilise et carmina", julk. Mingana, 1905), Bar
Hebrteus, Yrjö Wardä (1200-luvulla; vrt. Car-
dahi, „Liber thesauri de arte poetica Syrorum",
1875) ja Abdisö (k. 1318), jonka tunnetuin teos

• Pardaisä" (= paratiisi; julk. Cardahi 1889, syyr.
ja lat. Gismondi 1888) on llaririn makämien
mukailu.

Kielitiedettä harrastettiin 6:nnelta vuosis. al-

kaen
; vrt. Merx, ..Historia artis grammatiose

ipud syros" (1889). Filosofialla, lääketieteellä,

luonnonhistorialla, maantieteellä, matematii-
kalla ja kemialla oli useita, edustajia, joichn har-
rastus pääasiassa kohdistui Aristoteleen, Hippo-
krateen. Galenoksen ja. muiden kreik. tieteili-

jäin teosten kääntämiseen, selittämiseen ja muo-
vailemiseen. Hyvin tärkeä on syyr. käännös
kirjallisuus. Ammentaen sekä kreik. että arab.

ja pers. lähteistä syyrialaisten toimittamat kään-
nökset pelastivat monet, kirjalliset tuotteel

iiuimusti ja välittivät1 itämaalaisten tutustu-
mista, klassilliseen sivistykseen. Syyriasta nuo
teokset uudelleen käännettiin arabiaksi ja siinä

muodossa ne arabialaisten kanssa vaelsivat

Espanjaan, mistä vihdoin latinaksi käännettyinä
levisivät Eurooppaan. [Wenrich, „De auctorum
Greecorum versionibus et commentariis (1842);
llyssel, ,,t;ber den textkritischen \Vert der syr.

ttbersetzungen griechischer Klassiker" (1880-81) :

Baumstark, ..Lueubrationes Syro-Grsecse" (1S94)

;

llohmann, ,,De hermeneuticis apud Syros Aristo-

teleis" (2:nen pain. 1873).] Käännösten joukossa

huomataan .,The ecclesiastical liistory of Eusebius
in syriac" (julk. Wright ja .Mc. Lean. 1898);
,,Une version Syriaque des aphorismes d'Hippo-
crate" (syyr. ja ransk. julk. Pognon. 1903)

;

,,Physiologus" („Buch der Naturgegenstände",
syyr. ja saks. julk. Ahrens, 1892) ;

pehlevistä

käännetyt: ..Kalllag vvedamnag" (julk. Wright
1884, syyr. ja saks. Bickel 1876; vrt. „KalIla
va Dimna")

; pseudo-Kallistheneen ..Aleksanteri

Suuren elämä" (syyr. ja engl. julk. ISudge, 1889)
;

arabiasta: „Sindbän" (syyr. ja saks. julk.

Baethgen, 1879). [Wright, „A short history of

Syriac literature" (1894) ; Duval, „La litterature

Syriaque" (2:nen pain. 1900); Nöldeke, „Die
aramäische Literatur" (Hinnebergin „Die Kultur
der Gegenvvart" I, 7, 1900).] K. T-t.

Syyrian kristityt, monofysiitticii ja nesto-

iiolaisten yhteinen nimitys.

Syyskuu, meidän ajanlaskussamme vuoden 9:s

kuukausi, 30 päivää, vastaten muinaisroomalais-
ten kalenterin 7 :ttä kuukautta September, jossa

oli 29 päivää. Ilmatiet, kannalta alkaa Suomessa
syksy tässä kuussa, ja kovia halloja ilmestyy
säännöllisesti. Etelärannikolla on keskilämpö
n. 10°, pohjoisempana ja sisämaassa n. 8-9°,

Kajaanin seuduilla 7° ja Lapissa n. 5-6°. Sade-
määrä on kaikkialla pienempi kuin elokuussa,

rannikkoalueella myös yleensä pienempi kuin
lokakuussa, ollen keskimäärin n. 55-65 mm. Ensi-
mäinen lumentulo sattuu Lapissa tav. jo s:ssa.

Ukkosilmat ovat harvinaisia, mutta myrskyt
alkavat s:ssa huomattavasti lisääntyä. //. K.

Syyskuun murhat, se julma teurastus, minkä
aseelliset roskaväenjoukot panivat 2-6 p syysk.

1792 toimeen Pariisin vankiloissa ja jonka
uhriksi joutui etupäässä joukko äsken vangittuja
valtiollisesti epäiltyjä henkilöitä : valankieltäneitä

pappeja, hovipalvelijoita y. m. Surmattujen luku
lienee ollut n. 1,300; huomattavimmat heistä oli-

vat ent. ministeri Montmorin ja Marie Antoi-

netten ystävä ruhtinatar Lamballe. S. m:n var-

sinaiset alkuunpanijat olivat Marat, Billaud

Varennes ja Tallien; niiden toimeenpanoon otti-

vat huomattavaa osaa Hubert ja Maillard. Dan-
ton, joka silloin oli oikeusministerinä, ei tehnyt
mitään niiden ehkäisemiseksi, toivoen että ne
säikyttäisivät vallankumouksen vastustajia.

J. F.
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Syyskyntö, peltomaan kyntäminen Byksyllii

viljankorjuun jälkeen, toimitetaan järkipcräis.ss.i

maataloudessa maan kuohkeuttamiseksi, rapau
Uimisen edistämiseksi ja rikkaruohojen hävittä-

miseksi. Varsinkin suurvil jelyksessä käytetään
joskus s:n edellä kamarakyutöä, s. o. matalaan
kyntöä moniteräisillä auroilla (ks. K u m a i

aura) tai keveätä äestystä, minkä kuutta

viljankorjuun aikana karisseet ja sitten itäneet

ja oraalle nousseet rikkaruohot saadaan hävite

tyiksi. S. lisäksi jouduttaa melkoisesti pelto-

töitä keväällä, ks. K y n t ö. U. B.

Syyskäräjät ovat nyk. asetettavat syys-

marras- ja joulukuulla Tuomaan päivään (21 p.)

asti pidettäviksi, mutta alkavat usein elokuun
viime päivinä.

Syyslukukausi ks. Lukukausi.
Syyspäiväntasaus, se hetki syksyllä, jolloin

auringon keskipiste on taivaan ekvaattorissa

(tasaajassa), ks. Päiväntasaus.
Syyspäiväntasauspiste, se ekvaattorin iso-

ympyrän ja ekliptikan isoympyrän leikkauspiste

taivaalla, missä aurinko on syksyllä n. 23 p.

syyskuuta. H. R.

Syysruis ks. Ruis.
Syysvehnä ks. Vehnä.
Syysvilja, sellaiset viljakasvit, jotka kypsyäk-

seen vaativat kaksi kesäkautta: maa muokataan
ja siemen kylvetään yhtenä kesänä, talvehtimi-

sen jälkeen korjataan sato seuraavana syys-

kesänä. S:na käytetään Suomessa yleisesti ruista

ja maan etelä- ja länsiosissa vehnää (ks. n.).

U. B.

Syyte (ruots. ätal), oikeudenkäynnissä tehty

rangaistusvaatimus rikoksen tapahduttua. Viral-

lisen s:n alainen on jokainen rikos, jonka eri-

tyisen s:n tekemistä varten asetetun virkamie-
hen tulee panna s:een, vaikkei asianomistaja
(ks. t.) olekkaan ilmoittanut sitä s:een panta-
vaksi. Sellaisia rikoksia ovat kaikki ne rikok-
set, joita laki ta lii asetukset eivät siitä nimen-
omaan erota (Rikoslain voimaanpanoasetuksen

§§ 15 ja 1G). El. K.
Syytevalamiehistö (engl. grand jury). Kun

esitutkimus suuremman rikoksen tapahduttua on
pidetty, on engl. oikeusjärjestelmän mukaan eri-

tyisen s : n määrättävä, onko rikoksentekijä ase-

tettava syytteeseen ja asia siirrettävä tuomitse-
van valamiehistön fpetly jury) tutkittavaksi.

El. K.
Syytinki (ruots. sytning) ks. Eläke.
Syytinkijärjestelmä (ruots. syta = maksaa elä-

kettä, elättää), se järjestelmä, jonka mukaan
myyjä kiinteistön kaupassa pidättää itselleen tai

jollekulle muulle oikeuden tilasta saatavaan tuloon

tai etuun, niinkuin elinkautiseen eläkkeeseen ja

hoitoon. S. on omaksuttu jo Ruotsin maakunta-
lajissa ja tunnettu myös Saksassa ynnä muualla
(mruots. flätföring, undantag, saks. Altenteil,

Leibzucht, Aussug y. m.). Ensimäinen meidän
maassamme tunnettu eläkesopimus on Hattulan
pitäjästä v :lta 1319. [O. A. Forsström, ,, Suo-

men keskiajan historia"; Axel Charpentier, ,,Om

sytning" (1896).] ks. Eläke.
El. K.

Syytteenalaisuus ei ylimalkaan rajoita kansa-
laisen vapauksia ja oikeuksia, ellei syytetty ole

vangittuna. Se, joka on syytteessä rikoksesta,

josta saattaa olla seurauksena kansalaisluotta-

muksen menettäminen, i i kuitenkaan kelpaa todis-

tajaksi. El. K.
Syyttäjä, henkilö, joka vaalii toiselle rangais-

tusta i ikoksesta, on joko asianomistaja
(ks. t.), jota rikos on loukannut, tai valtiovallan

edustaja, virallin e n s. Viimemainittuja ovat

etupäässä prokuraattori, kaupunginviskaalit,
I i uiinunvoudit ja kruununnimismiehet (ylei-
siä s:iä), ja hovioikeuksien kanneviskaalit ynnä
useat muut virkamiehet (er i ko i s-8:i ä).

El. K.

Syyttömästi tuomittu voi tuomion purkami
sen kautta päästä oikeuksiinsa takaisin, ks. M u u-

toksenhakukeinot, Oikeusmurha.
Syytös, lakit., lausuma, että toinen on tekey-

tynyt syypääksi lain tai hyvien tapojen vastai-

seen menettelyyn. Jos menettely on rikosoikeu

dellisesti rangaistava, voidaan tekijä oikeuden
käynnin kautta asettaa syytteenalaieeksi. ks.

Syyte. El. K.

Syzranj, piirikunnankaupunki Itä-Venäjällä.

Simbirskin kuvernementin eteläosassa, Volgaa
oik. laskevan S.-joen rannalla, n. 4 km Volgast.i

(tulvavedellä Volga nousee S:iin asti), Samaraan
vievän radan varrella; 46,234 as. (1911).

—

Kymmenkunta kirkkoa, pari luostaria; muutamia
kouluja, sairaala, kirjasto. Harjoitetaan melkoista
mylly-, nahka-, saippua- y. m. s. teollisuutta ja

huomattavaa vilja- sekä jauhokauppaa. Satama
kesällä on Rakovin saarella, n. 5 km kaupungista.
— Per. 1683; oli aikanaan linnoitettu.

Syzygit (kreik. syzygos = ynteehieBtetty) , kuun
konjunktsionin ja oppositsionin yhteinen nimi-

tys. Syzygiviiva yhdistää auringon, maan
ja s:ssä olevan kuun. //. R.

Syöjätär, paha naisolento, kansanrunoudes-
samme, ,.Käärmeen synnyn" sanoissa ja myös
saduissa usein esiintyvä.

Syöksykaivo ks. Katu (kuva) , Puhtaana-
pito, palsta 1055 (kuva 5).

Syöpä, ruumiinkoi (cancer, carcinoma), pahan-
laatuinen kasvannainen, lähtöisin epitelikudok-

sesta (nilvisolukasvain), joskin sen rakenteessa

esiintyy myöskin sidekudosaineita; varsinaisesta

s:stä eroavat sarkomi nimiset (ks. Sarkomil
kasvannaiset, jotka ovat muodostuneet sidekudos-

y. m. tukikudoslajeista, mutta jotka yhtäkaikki
ovat pahoja, kasvannaisia ja joita tavallisessa pu-

heessa myöskin nimitetään s:ksi. Erikoisempia
sm muotoja ovat levyepitelistä muodostunut n. s.

kankroidi, ihossa kovina nystyröinä ilmenevä sai -

veissyöpä ja n. s. skirri (scirrhus), runsaan tuki-

kudoksensa vuoksi rakenteeltaan sangen kova s.,

joka voi esiintyä useissa eri elimissä. S. voi

muuten kohdata mitä ruumiinosaa ja elintä

tahansa, joskin sillä on omat lempipaikkansa.
Tällaisia ovat iho ja epitelikudoksen peittämät

osat, niinkuin huulet, kieli, ruokatorvi, maha-
laukku, peräsuoli ynnä ruumiin suuret rauhaset,

maksa, haima ja rintarauhaset. S. on itsessään

paikallinen tauti, mutta aikaansaa suurta tuhoa

toisaalta kasvamalla ja leviämällä alkuperäisestä

pesäkkeestään lähitienoihin, joten monet tärkeät

elimet ja johdot joutuvat hävitykselle alttiiksi,

toisaalta synnyttämällä n. s. haarapesäkkeitä.
metastaaseja, loitommallakin alkuperäisestä pesä-

paikastaan. Vihdoin s. aiheuttaa vähitellen ylei-

sen ruumiin heikkenemisen. s.-anemian ja

s.-kakeksian, 1. ruumiin kuihtumisen ja riutumi-
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sen, joka vihdoin vit> kuolemaan, jollei s:ää

ajoissa täydellisesti poisteta tai sen kehittymistä

estetä. S. esiintyy enimmäkseen vanhalla iällä.

asettuen usein sellaisiin ruumiin paikkoihin, joissa

jokin kroonillinen sairaloisuus jo on sille valmis-

tanut sopivan maaperän. S. voi myöskin ilmetä

lapsissa, kehittyen silloin nopeasti. Solurikas ja

kudokseltaan pehmoisempi s.-muoto kehittyy ia

kasvaa nopeammin kuin kovempi ja sidekudosta

suuremmassa määrässä sisältävä s. Hoito on

yleensä kirurginen ja tarkoittaa kasvannaisen

ynnä sen mahdollisesti jo turmelemain rauhasten

täydellistä ja mahdollisimman aikaista poista-

mista opereeraamalla. Viime aikoina on hoi-

dettu s:ää myös Röntgen- ja radiumsäteillä.

jotka näyttävät voivan hävittää kasvannaisten
elinvoiman niin, että ne alkavat kutistua ja

estyä kasvussaan. Koska s. on siksi laa-

jasti levinnyt tauti, että se melkoisesti lisää

yleistä kuolleisuutta, on useissa sivistysmaissa

viime aikoina ryhdytty yhteistyöhön s:n tutki-

miseksi. V. 1908 perustettiin Heidelbergissa s:n

tutkimista varten kansainvälinen yhdistys, jonka
keskuksena on Berliini. Suomenkin lääkärit ovat

ttaneet osaa näihin pyrkimyksiin. [Ali Krogius,

..Om kräftsvulstema" (1916).]

-1/. O-B.

Syöpäkakeksia, syövän (ks. t.) aiheuttama
kakeksia (ks. t.).

Syöpä kali = k a 1 i u m h y d r a a 1 1 i (ks. t.).

Syöpä natron = n a t r i u m h y d r a a t t i

(ks. t.t.

Syöstävä ks. K u t o m a t e o 1 1 i s n u s, palsta

144.

Syöttölaite. 1. H ö y r y k a 1 1 i 1 o i d e n s. tm

laite, joka painaa (syöttää) höyrykattilaan vettä,

mikä sitten kiehutetaan höyryksi. Joka katti-

lassa tulee olla ainakin 2 s:ta, jotka voivat

toimia toisistaan riippumatta ja joista kumpi-
kin yksin kykenee syöttämään koko tarvittavan
vesimäärän. S:na käytetään pumppuja ja

injektoreita (ks. n.). Pumput ovat, siihen

tapaan katsoen miten ne saavat liikkeensä,

käsivoimalla käytettäviä käsipumppuja, eri

höyrykoneen käyttämiä höyry- 1. (höyrylai-

voissa) „d o n k e y p u m p p u j a" ja pääkoneen
käyttämiä konepu nippuja; jälkimäiset saa-

vat liikkeensä joko epäkeskon välityksellä kone-
akselista tai välittömästi jostakin suoraviivai-

sesti liikkuvasta t. heiluvasta koneenosasta,
kuten ristikappaleesta, luistintangosta tai ilma-

pumpun balanssista. Konepumpulla voidaan syöt-
tää kattilaa ainoastaan silloin kun kone on
käynnissä. — 2. S:ksi sanotaan kehruuteollisuu-
dessa, paperiteollisuudessa y. m. hammastettuja
vil-seja, päättömiä, pyörien varassa liikkuvia
hihnoja y. m., joiden tarkoitus on kuljettaa

raaka-ainetta t. puolivalmistetta niihin konei-
siin, joissa ne edelleen jalostetaan. -— 3. Kai-
kissa työkoneissa on s., joka saa aikaan verra-
ten hitaasti tapahtuvan, terän syömis- I. leik-

kaamisliikkeestä erillään olevan liikkeen terän
ju konestettavan työkappaleen välillä siten, että
koko se kappaleen ala saadaan konestetuksi.
mikä kulloinkin halutaan. Esim. raamisahassa s.,

mikä tä--.i tapauksessa on pari hammastettua
valssia, hitaasti työntää sahattavat tukit y. m.
sahanteriä vastaan, näiden terien liikkuessa
nopeasti ylös alas; sorvissa iks. t.i s. hitaasti

siirtää terää kannattavaa supportia joko yhden-
suuntaisesti sorvin akselin kanssa (kun silinterin-

muotoinen pinta on sorvattava) t. kohtisuoraan

akselia vastaan {kun on sorvattava suora pinta),

sorvattavan kappaleen pyöriessä sorvin akselin

mukana; höyläkoneessa (ks. t.) s. iskun päässä

siirtää terää kannattavan supportin pienen mat-

kan sivuttain, konestettavan kappaleen liik-

kuessa edestakaisin terän alla; jyrsinkoneessa

(ks. t.) taasen s. hitaasti siirtää koneen pöytään
kiinnitetyn työkappaleen verraten nopeasti pyö-
rivää jyrsinterää vastaan, j. n. e. Viimemain.
koneissa s:n pääosat ovat supportin liipi kulkeva

titteäkierteinen ruuvi ja sen päässä olevat ham-
maspyörät, joihin liike johdetaan koneen akse-

lista toisten hammaspyörien tai säppilaitteen

avulla. E. S-a.

Syöttöpumppu, pumppu, jolla syötetään vettä

höyrykattilaan, ks. P u m p p u.

Syöttövalssi ks. S y öttölait e.

Syöttövesi, vesi, mikä jonkinlaisella syöttö-

laitteella (ks. t.) puristetaan höyrykattilaan
korvaamaan sitä vesimäärää, mikä höyrynä on

johdettu siitä pois. S:n tulee olla niin puhdasta

kuin mahdollista, sillä veden muuttuessa höyryksi

jäävät kaikki veden mukana seuranneet vieraat

aineet kattilaan, muodostaen siihen likaa ja

mutaa sekä n. s. kattilakiveä (ks. t.). Paras s.

on joki- ja järvivesi, koska se tav. ainoastaan
hyvin vähissä määrin sisältää kattilakiveä muo-
dostavia aineita; joskus siinä kyllä voi olla

likaa muodostavia savi- ja muta-aineita. Suovesi

ei ole sopivaa s:ksi, koska se sisältää kasvi-

happoja, jotka syövät kattilalevyä. Kaivovesi on
hyvin erilaista, riippuen sen maan laadusta, josta

se otetaan: santamaassa vesi tav. on puhdasta,

sitävastoin kalkin- ja savenpitoisessa maassa
vesi voi sisältää paljonkin kattilakiveä muodos-
tavia aineita. Varminta on kemiallisesti tutki-

tuttaa kaivovesi, ennenkuin sitä käytetään s:nä.

Merivesi on kaikkein vähimmin sopivaa s:ksi.

koska se sisältää erilaisia suoloja, etupäässä
keittosuolaa (valtamerissä n. 3%, meidän ranni-

koillamme korkeintaan n. 0,e%). Merellä kulke-

vissa höyrylaivoissa siitä syystä aina käytetään
pintalauhduttajia, jolloin uudelleen voidaan syöt

tää vedeksi lauhtunut höyry kattilaan; se on kui-

tenkin sitä ennen puhdistettava rasva-aineista,

jotka ovat joutuneet siihen silinterejä ja luistia

voidellessa.

Edullista on lämmittää s., ennenkuin se syö-

tetään kattilaan. Tähän tarkoitukseen voidaan
käyttää erilaisia n. s. etulämmittäjiä t. economi-

sereita (ks. t.). E. S-a.

Syövyttäminen vastaa kaivertamista siinä,

että kemiallisilla aineilla tehdään esineiden pin-

nalle samanlaatuisia syvennyksiä, joita kaiver-

rettaessa tehdään mekaanisesti. Metallipinta, jolle

syövytyspiirroksia halutaan tehdä, peitetään syö-

vvtysnestettä 1. -vettä (ks. t.) kestävällä syö-
vy t y s p o h j a 1 1 a 1. -vahalla. Tähän uur-

retaan sopivalla piirtimellä kuviot metalliin

saakka, ja uurroksiin kaadetaan syövytysnes-

tettä, joka syövyttää vain paljaan metallipinnan,

josta syövytysvaha on raavittu. Syövytysneste

huuhdotaan pois vedellä — ja metallin pinnalle on

muodostunut syviä tai matalia uurroksia, riip-

puen siitä, miten kauan syövytysneste on saanut

siihen vaikuttaa. Syövytyspohjana voidaan käyt-
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(iiii Sulatettuja seoksin seuraavista aineista: -

osaa valkoista \.ii ,
.' mastiksia ja 1 osa

asfalttia, tahi 3 osaa valkoista rahaa
tavallista hartsia l. kolofoniumia ja 4osaaasfal1
tia. Juoksevat Byövytysvahal ovat yllämainittujen
aineiden eetteri-, kloroformi tai tärpätti! I ia

Sianihraa lisäten saadaan tavallisesta kovasta

syövytyspohjaata pehmeä syövytyspohja. vrt.

myös K e in i g r a f i a x. S.

Syövyttää, muuttaa kappaleen pintasyöv;
I. liuotinaineella, ks. S y ii v \ t t ii m i n e n ja

Syövytysvesi. S. S.

Syövytys merkitsee samaa kuin 93 B \ yttä
m i n e n t. myöskin s y ii v y t y s k u v 1 ja s y ö

v y tv s t a i il e (ks. n.).

Syövytysaineet, kaustika (kreik. kausti

l.o's polttava), aineet, jotka jouduttuaan jollekin

elävälle kudokselle kuolettavat tai hävittävät tii

iniin i.snksi tai kokonaan. Syövytysaine hajoii

taa kemiallisesti kudoksien elimelliset ainekset,

munanvalkuaisaineet ja sidekudokset, tappaen
solut ja muodostaen useasti ruven näin syntyne,

seen haavaan. Tämänlaatuisia aineita ovat esim

kalium- ja natriumhydraatti, ammoniakki ja

kalkki, väkevä rikkihappo, savuava typpihappo,
suolahappo, jääetikka y. m. Useita metalliyhdis-

tyksiä käytetään myös s:na (corrosiva) salvo-

jen muodossa. Sellaisia ovat m. m. arsenikki
trioksidi, elohopeaoksidi, sublimaatti (chloretum

hydrargyricum corrosivum), lapis 1. hopeanit-

raatti, sinkkikloridi, vaskisulfaatti y. m. S. 8.

Syövytysammoniakki ks. Ammoniakki.
Syövytyskuva, hapoilla syövytetystä levystä

tav. paperille painamalla tehty kuva, jolla on
lähinnä piirustuksen kaltainen luonne (ks. Syö-
vy lysta i .1.'!.

Syövytyskuviot, liuottavien nesteiden vaiku-

tuksesta kiteisiin muodostuvat säännölliset syven-
nykset. S:ssa usein ilmenee negatiivisia kide-

muotoja, ja niistä käy selville kiteen symmetria-
määrä, kaksoisrakenne ja muita rakenneominai-
suuksia, vaikka näitä ei olisikaan näkyvissä itse

kiteen muodossa. P. E.

Syövytystaide (etsaus- 1. radeeraus-
taide) juontaa luultavasti alkunsa Itämailta,

missä sitä jo kaukaisina aikoina käytettiin asei-

den ja kilpien koristamiseen. Euroopassa sen
ensiksi lienevät ottaneet käytäntöön lukko- ja

asesepät sekä senjälkeen kulta- ja hopeasepät.
Vasta 1500 luvulta alkaen rupeavat sitä käyttä-

mään varsinaisten syövytyskuvapainosten laati-

misessa useat samoihin aikoihin eläneet it. ja

saks. taiteilijat, kuten esim. Parmeggianino.
Veneziano, Mantegna ja Albrecht Diirer, jonka
viimem:n, mikäli tiedetään, aikaisimmin merki-
tyssä kuvassa on vuosiluku 1512. Noudatettuaan
aluksi vanhemman ja jäykemmän vaskipiirros-

taiteen ilmaisumuotoja s. vapautui niistä vähi-

tellen, rikastui esityskeinoissaan ja on tullut

enemmän käytetyksi itsenäisten kuvien luomi

seen kuin muiden jäljentämiseen. Sitä ovat har-

joittaneet monet eri aikojen parhaimmat taitei-

lijat, joista Remhrandt n. s. „maalari-etsaajana"

(ransk. peintre-graveur, engl. painter-etchcr) on

yhä vieläkin saavuttamaton. S. on nyk. laajalle

levinnyt kaikkiin sivistysmaihin ja on suhteelli-

sen halpuutensa vuoksi tärkeä tekijä taiteen yleis-

tyttävänä. Suomessa sen harjoittajista mainit-

takoon m. m. L. Sparre, A. Edelfelt. A. Gallen-

MoniotteiseD viiva- ja pintasyDvytys.

Kallela, E. .Järnefelt, P. Halonen. H. Simberg
ja nuoremmista varsinkin II. Tandefelt ja K. Meri-

läinen.

S:n tekniikan yksinkertaisin menettelytapa on

seuraava: Tasainen, kiillotettu vaski- t. sinkki-

levy peitetään happoja kestävällä syövyt y 5-

pohjalla (ks. Syövyttäminen), joka

tav. noetaan vahakynttilän savulla, mutta voi-

daan myös jättää läpikuultavaksi. Tälle poh-

jalle piirretään 1. radeerataan kuva radeeraus-

neulalla. Senjälkeen suoritetaan syövytys siten.

että levy asetetaan erityiseen astiaan happoliuok-

sen 1. syövytysveden (ks. t.) vaikutuksen alai-

seksi, jolloin tämä syöpyy ainoastaan radeeraus-

neulan paljastamiin kohtiin levypinnassa. Täl-

laista syövyttämistä sanotaan myös levyn puret -

tamiseksi 1. ..kylvyssä" olemiseksi. — Syövytys

tekniikan erikoismenetelmistä mainittakoon

:

yksiotteinen happokäsittely, jolloin

levy on vain yhden purettamisen alainen ja

kaikki radeeratut viivat tulevat yhtä syviksi ja

painettaessa yhtä tummiksi; v a 1 ö ö r i r a d e e

r a u s, jolloin käytetään useita, jopa pariakym
nientäkin purettamista suuremman vaihtelun

aikaansaamiseksi syövytyskuvau viivojen valoi-

suus- ja tummuusasteissa (valööreissä) ja jolloin

levy osa osalta peitetään syövytyspohjalla eri

liuottamisten (,.kastamisten") välillä; saman
vaikutuksen tuottaa vähemmällä vaivalla suora
s y ö v y t y s m e n e t e 1 m ä, jolloin läpikuulta-

valle pohjalle ja mustanväriseksi hapettuvaa

syövyt ysnestettä käyttämällä radeerataan ja

puretetaan ensin vain kuvan tummin kohta ja

sitten jatkuvasti yhä vaaleammat kohdat, niin

että aikaisimmin radeerattu kohta tulee useim-

man purettamisen alaiseksi ja siten tummim-
maksi; edelliselle läheistä sukua on n. s. posi-
I i i v i n e n eli engl. Seymour Hadenin ensiksi

käyttämä menetelmä, jossa levy sulatetulla va-

halla kiinnitetään koko työn ajaksi syövytyskau-
kalon pohjaan ja, syövytysnesteen ohuesti peit

täessä levyn, suoritetaan akaatti- t. timanttikin
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deeraus siirtymilUU vilhitellen kuvun luin

mimmistä kohdistu vaaleimpiin. Syövytyksen eri

lajeja ovat m. m. vielä pehmeäpohjasyö
vytys (ransk. vernis mou), jossa piirustetaan

tavallisella lyijykynällä rakeiselle paperille, joka

on pantu sianihraa t. vaseliinia ja asfalttia

sisältävälle syövytyspohjalle, ja a k vatinl a

in a ii e e r 1 I. p i n t as y 8 v y I y s, jolla tarkoi-

tetaan pintojen ja eri sävyjen eikii viivojen syö-

vyttämistä ja jossa levy peitetään huokoisella

syövytyspohjalla (hienoksi jauhettua asfalttia t.

luvrtsiai. mikä antaa painettaessa pehmeän sa-

mettimaisen sävyn. — Syövytettyjen levyjen

värittäminen ja painaminen suoritetaan samoin

kuin vaskipiirroksessa (ks. t.). E. R-r.

Syövytysvaha ks. S y ö v y t t ä m i n e n.

Syövytysvesi (lat. aquu fortia), syövytet-

i käytetty neste, joka tavallisesti on typpi-

happoa tai suolahappoa, joihin sekoitetaan mui-

takin aineita. Typpihappo laimennetaan taval-

lisesti u. 3:11a osalla vettä. Tämä kehittää vas-

kin pinnalla kaasua ja sen takia ei sitä voi

aina käyttää etsauksia valmistettaessa. Sen ase-

mesta käytetään Rembrandtin s:tä, jossa on

Icaliumkloraattia 4%, suolahappoa 20% ja vettä

76%. Marmoria, sinkkiä ja messinkiä etsataan

I. syövytetään miedolla typpihapolla. Hopean
Byövytykseen käytetään väkevämpää typpihappoa.

Kultaa ja norsunluuta syövytettäessä käytetään
s:nä kuningasvettä (ks. t.). Lasia syövytetään

[luorivetyhapolla tai fluorivedyllä, jota saadaan
fluorisälvästä rikkihapon avulla. Terästä syövj

tetään typpihappoisella vaskinitraattiliuoksella.

g. 8.

Szabadka [sabatka] (saks. Uaria-Theresiopel)

,

kaupunki Unkarissa, viljavalla tasangolla Tona-
van ja Tiszan välissä. Bäcs-Bodrogin komitaa-

tissa, monen radan risteyksessä; 94,610 as. (1910.

kuntana; Unkarin kolmas kaupunki), joista

uskonnoltaan 85.445 roomal.-katolista, kansalli-

suudeltaan 55,587 unkarilaista, n. 36,000 serbia-

laista. — Säännöllisesti rakennettu; Pyhän
Teresian kirkko, oikeuspalatsi, raatihuone, teat-

teri y. m. Ylälukio, opettajatarseminaari, mu-
siikkikoulu, teollisuuskoulu. Harjoitetaan maan-
viljelystä (hedelmiä, viiniä, tupakkaa) ja karjan-

hoitoa (S. omistaa liki 2.000 km- pustaa i. karja-,

vuota- ja villakauppaa. Kutomoita. — N. 7 km
i itään (sähköraitiotie) on Paliesin-järvi ja

suosittu kylpypaikka (1,766 kylpyvierasta 1911).

8. "li jo muinaisajalla huomattava asutus-

keskus. Turkkilaisvallan aikana se kokonaan
hävitettiin; alkoi uudelleen kansoittua vasta Leo-

pold I:n hallitessa. V. 1743 S:sta tuli (nimellä
t Maria) kaupunki ja 1779 kuniuk. vapaakau-

punki saaden tällöin nimekseen Maria-Theresiopel.
B.-nimi tuli viralliseksi vasta 1845.

Szabö, David ks. Barcafalvi S z a b 6, D.
Szabö, Karoly [sabO kärojj (1824-90), unk.

historioitsija ja bibliografi, v:sta 187:'. Unkarin
historian professorina Kolozsvärissa, tutki unka-
rilaisten ja Unkarin vanhinta historiaa, toimit-
t.ien tältä alalta useita lähdejulkaisuja -ekä itse-

näisiä tutkimuksia, m. m. ,.A magyar vezörek
kora" (..Unkarilaisten johtaja ruhtinaiden aika
kausi", 1869). S:n pienemmät hist. tutkielmat
ilmestyivät 1873 koottuina kokoelmateokseen
„St, K. kisebb törMnelmi munkäi". Erittäin
arvokas on S:n bibliografinen julkaisu ,,Regi

magyar könyvtär", jonka T osa (1879) sisältää

1531-1711 ilmestyneiden unkarinkielisten paino-

tuotteiden luettelon, II osa (1885) muunkieliset
l okarissa 1473-1711 ilmestyneet ja III, 1 osa

(jonka A. Ilcllcbrandt täydensi ja julkaisi 1896)

unk. tekijäin ulkomailla ulkomaankielellä ilmes-

tyneet painotuotteet. Y. W.
Szabolcska, M i h & 1 y [saboltska milmjj

(s. 1862), unk. protestanttinen pappi ja runoi-

lija, jonka puhdas- ja syvätunteinen, koru-

ton ja aitounk. lyriikka on saavuttanut suurta
suosiota. Runojulkaisuja: ,,Költem6nyek" (..Hu

noelmia", 1891), „Hangulatok" (,,Tunnelmia".
1894). „Ujabb versek" („Uudempia säkeitä",

1898).

Szädeczky, La jos [sädetski lajosj (s. 1859),

unk. historioitsija, v:sta 1891 Unkarin historian

professorina Kolozsväriu yliopistossa; hänen
lukuisista julkaisuistaan, jotka suureksi osaksi

koskevat Siebenbiirgenin ja szekelyläisten histo-

riaa, mainittakoon : ,, Istvan Bäthoryn valinta

Puolan kuninkaaksi" (1889), „Habsburgien pyrki-

mykset Puolan kuninkuuteen 16:nnella vuosis."

(1892), „Szekelyläisteu kronikka" (1905), „Szeke-

lyläisen sotiin srajan järjestely" (1908).

Szalay, Laszlo [salai läslö] (1813-64), unk.

oikeusoppinut, valtiomies ja historioitsija, opis-

keli aluksi laajasti ja perusteellisesti lakitiedettä,

oikeusfilosofiaa ja taloustiedettä; antautui myö-
hemmin (v;sta 1844) julkisen sanau palveluk-

seen, ottaen , .Pesti hirlap"in toimittajana ja

avustajana tehokkaasti osaa valtiolliseen taiste-

luun sekä yhteiskunnalliseen ja hallinnolliseen

uudistustyöhön. V. 1843 hänestä tuli valtiopäivä-

mies ja 1848 Unkarin hallitus lähetti hänet

Frankfurtiin selvittelemään ja järjestelemään
Unkarin ja Saksan välisiä suhteita, missä toi-

messa hän sittemmin kävi myös Pariisissa ja

Lontoossa. Jäätyään tälle matkalleen maanpako
laisena S. ryhtyi kirjoittamaan suurta Unkarin
historiaa, jolla objektiivisuutensa, kriitillisyy-

tensä ja asiallisuutensa tähden on perustava mer-
kitys unk. historiankirjoituksessa (,,Magyarorszäg

törtenete", I-VI, 1-3, 1851-62; myös saks., 3 os..

1866-75). Palattuaan 1855 kotimaahansa S. jäl-

leen suurella innolla ryhtyi valtiolliseen ja tie

teelliseen toimintaansa, ottaen v:sta 1861 osaa

valtiopäivätyöhön ja julkaisten suuren joukon
arvokkaita tutkimuksia kotimaisen historian,

talous-, oikeus- ja valtiotieteen sekä politiikan

alalta. [Flegler, ..Erinneruugen an Ladislaus von
Szalay" (1866).] Y. W.
Szamos fsamos], joki Itä-Unkarissa, suurim-

maksi osaksi Siebenbiirgenissä, Tiszan lisäjoki

vas., alkaa kahdesta, K i s-S. (Pieni-S. ; alkaa

kaksihaaraisena. Meleg-S. ja ]Iideg-S., Biharin
vuoristossa, virtaa ensin koillista, sitten poh-

joista kohden) ja N a g y-S. (Iso-S. ; alkaa Rodnan
vuoristosta Karpaateilta, lähellä Galitsian rajaa,

virtaa läntistä pääsuuntaa) nimisestä lähdejoesta,

jotka yhtyvät. Desin luona, jonka jälkeen joki

virtaa länteen, pohjoiseen ja, päästyään tasangolle,

luoteiseen, sekä laskee Szatmärin komitaatin luo-

teisrajalla Tiszaan; 500 km. Lauttauskelpoinen
Szatmär Xenietin alapuolelta alkaen. Suurimmat
lisäjoet: Almfis, Kraszna vas., Lftpos oik.

Szäpäry, Gyula fsäpäri djula] (1832-1905),

unk. valtionne-., valittiin 1861 valtiopäiville, kuu-

lui Deakin kannattajiin ja otti 1865-67 tehokasta
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osaa aeuvotteluihin, jotka tarkoitiu.it sovinnon

aikaansaamista itävallan kanssa; oli \:sta 1 87".

lähtien useita kertoja ministerinä, moalisk.

1890-marrask. 1892 pääministerinä vastustaen

uusia kirkkolakeja, varsinkin siviiliavioliittolakia.

Szapolya ks. 7. a p o 1 y a.

Szarvas, Gäbor [sarvai gäbor] (1832-95),

unk. kielentutkija, harjoitti ylioppilaaksi pääs-

tyään aluksi lakit. n;. intoja, mutta antautui 1857

opettajauralle, toimien kymnaasinopettajana ori

kaupungeissa, m. m. v:sta 1861 Pozsonyissa ja

v:sta 1869 Budapestissä; erosi kivuloisuuden ja

j Iiii yltyvän näkökyvyn heikkenemisen vuoksi

virastaan 1881. S:n suurin ansio on se, että hän
lukuisissa selvissä ja terävissä kirjoituksissaan

asettui pontevasti ehkäisemään n. s, kielenuudis-

tajain (vrt. Kazinczy) liian pitkälle meneviä
uudistuspyrkimyksiä ja huomattavalla menestyk-
sellä sai kirjakielestä kitketyksi muukalaisperäi-

siä ja epäunkarilaisia kasvannaisia. Näissä kir-

joituksissaan, jotka enimmäkseen ilmestyivät

hänen aloittamassaan ja toimittamassaan yleis-

tajuisessa kielitieteellisessä aikakauskirjassa

„Magyar Nyelvör" (vuosikerroissa I-XXIV), hän
käsittelee unkarin kielen käytön useimpia eri

puolia oikeakielisyyden kannalta. Sitäpaitsi S.

tutkielmissaan erikoisesti kiinnitti huomiota
unkarin sanaston tutkimiseen kielihistorialliselta

kannalta, selvitellen ja selitelleu m. m. kielen

lainasanoja. Huomattavalla tavalla hän myös
otti osaa suuren, unkarin vanhemman kirjakie-

len sanakirjan toimittamiseen (yhdessä Simonyi'n
[ks. t.] kanssa. [Simonyi, ,,Szarvas Gäbor emle-

kezete" (Magyar Nyelvör 1897).] Y. W.
Szäsz, Karoly [säs käroj] (1829-1905), unk.

kirjailija, protestanttinen pappi, opiskeli aluksi

matematiikkaa, lähti vapaussodan viime aikoina
maanpuolustusväkeeu kohoten luutnantiksi, toimi

sodan jälkeen eri paikoissa kymnaasinopettajana
ja pappina; vv. 1865-68 valtiopäivämiehenä,
v:sta 1867 kirkollisasiain ministeriössä osasto-

neuvoksena, v:sta 1869 oppikoulujen ylitarkasta-

jana, v:sta 1876 ministerineuvoksena ja v:sta
1884 Budapestissä (Tonavan piirin) piispana.

S. oli tavattoman monipuolinen ja tuottelias kir-

jailija. Hänen kirjallisuushistoriallinen merki-
tyksensä on etupäässä siinä, että hän mestarin
kädellä käänsi unkariksi tavattoman suuren mää-
rän maailmankirjallisuuden parhaimpia tuotteita,

m. m. „Nibelungenlied"in, Danten , .Jumalaisen
näytelmän" kokonaisuudessaan, kahdeksan Shake-
spearen draamaa, seitsemän Moliören komediaa,
kaksi Hugon näytelmää, Goethen ja Schillerin

lyyrilliset runot ja balladit, Burnsin, Mooren.
Byronin, Tennysonin, Beranger'n, Lamartinen.
Heinen y. m. runoja. Omintakeisina tuotteina

hän julkaisi useita kokoelmia herkkätunteisia ja

muotokauniita lyyrillisiä runoja, näytelmiä (paras

on „Herödes", 1866) ja kertomarunoja, joista

viimemainituista ,,Salamon" (1874) on varsin huo-

mattava. Hänen monilukuisista esteettisistä ja

kirjallisuushistoriallisista julkaisuistaan on huo-

mattavimpia „A vilägirodalom nagy eposzai"

(..Maailmankirjallisuuden suuret eepokset", 2 os.,

1882). Y. W.
Szathmäry, Kdrol y [satmäri käroj]

(1831-91), unk. kirjailija, kirjoitti m. m. suuren

joukon historiallisia romaaneja Jösikan (ks. t.)

tapaan, joskaan ei läheskään samalla menestyk-

sellä; julkaisi myös teoksia estetiikan ja kii

jallisuushistorian alalta. Toimi hartaasti ja suu

rella menestyksellä lastensuojeluksen ja -k;i

tuksen hyväksi. Elänen romaaneistaan mainitta
I. vain: ,,Siräly" (..Lokki", 3 os., 1854),

„Magyarhon fenykora" (,,Unkarin loistoaika".

3 os., 1857) Bujdo 6k" (»Pakolaiset", -i •

1862j. ..liethlen Gäbor ifjusäga" („G. B:n nuo
ruus", 2 os.. 1S00) ja ..Tudösok hana" („Oppi
noitten taistelua", 2 os., 1882). Y. li'.

Szatmär-Nemeti [salmär-nlmäti] (myös 8eai

tnur\, kaupunki Koillis Unkarissa, lähellä Sieben

biirgenin rajaa Szatmärin komitaatissa, Szamos-
joen varrella ratojen risteyksessä; 34,892 as

(1910, kuntana), joista kansallisuudeltaan 33,094

unkarilaista, uskontunnustukseltaan 1

:
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meerattua, 7.194 juutalaista, 6,998 roomal.-kato-

lista ja 6,977 unieerattua kreik.-katolista. —
Kaunis tuomiokirkko, kolme luostaria, oikeus
palatsi, Kossutkin ja Kölcseyn muistopatsaat.
Paria lukiota, opettaja- ja opettajatarvalmistus-

laitos y. m.; roomal. -katolisen piispan istuin.

Teatteri. — Harjoitetaan viininviljelyä, kauppaa,
jalkineteollisuutta. — Saksalaiset perustivat

S.-N:u n. 1000 tienoilla; oli melkoisen tärkeä

lajalinnana uuden ajan alusta 1700-luvulle.

Szäva ks. S a v a.

Szeben ks. Nagy-Szeben.
Szechenyi [setsBnji]. 1. Istvan S. (1791-

1S60), unk. valtiomies, palveli ensin upseerina

ottaen osaa v:n 1813 sotaan. Valtiollisen uransa

S. aloitti v. 1825 valtio-

päivillä herättäen suurta
huomiota ensi puheellaan,

jossa hän lupasi antaa
yhden vuoden tulot

(60,000 floriinia) unk.

tiedeakatemian perustami-

seksi. Tämän jälkeen hän
pitkän aikaa johtavana

miehenä otti osaa kaik-

kiin Unkarin henkistä ja

aineellista kohottamista
tarkoittaviin pyrintöihin.

Hänen toimestaan perus

tettiin 1832 kansallisteat-

teri ja musiikkikonserva
tori Pestiin, pantiin 1833

alulle höyrylaivaliikenne
Tonavalla, rakennettiin 1839-42 Budan ja Pestin

välinen ketjusilta, ryhdyttiin Tonavan ja Tiszan
perkaustöihin, jolloin laaja suoalue kuivattiin,

j. n. e. Lukuisissa kirjoituksissa S. esitti pitkälle

meneviä yhteiskunnallisia uudistuksia, aateliston

etuoikeuksien lopettamista ja talonpoikain vapaut-

tamista, mutta valtiollisella alalla hänet 1840-

luvulla syrjäytti johtavasta asemasta Kossuth.
jonka radikalismia hän piti turmiollisena. S. tah-

toi säilyttää Unkarin ja Itävallan välisen valtio

yhteyden, mutta rupesi kuitenkin maalisk. 1848

kulkulaitosministerinä erikoisen unk. ministeris-

tön jäseneksi. Kun Unkarin ja Itävallan välit

syysk. uhkasivat mennä rikki, pimeni hänen jär-

kensä; hän aikoi hukuttautua Tonavaan ja hänet
oli vietävä Wienin lähellä olevaan mielenvikais-

ten parantolaan, missä hän vähitellen toipui.

V. 1859 hän julkaisi ilman tekijännimeä lento-

kirjasen ,,Ein Bliek aul den anonymen Riick-

Miek", jossa jyrkästi moitittiin ministeri Bachin

I. Szechenyi.
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hallintoa. Kun poliisi, joka epäili häntä kirjasen

tekijäksi, pani toimeen kotitarkastuk-.ru hänen
luonaan, joutui S. niin kiihdyksiin, että huhtik.

8 p. 1860 lopetti itsensä pistoolinlaukauksella,

Kuusiviikkoinen maansuru oli todistuksena kun-

nioituksesta ja kiitollisuudesta, jota Unkarin
kansa tunsi „suurinta unkarilaista" kohtaan.

V. 1880 hänelle pystytettiin muistopatsas Buda-
pestiin, 1897 Soproniin. S:n jälkeenjääneet

kirjoitukset julkaistiin 1875, hänen päiväkirjansa

1884 ja hänen kirjeensä 1889. [Löuyayn, Falkin.

Zicliyn y. m. elämäkerrat: A. Jalava. ..Tapani S."J

J. F.

2. B61a S. (s. 1837). edellisen poika, tutki-

musmatkailija, retkeili 1863 Pohjois- Ameriikassa
(matkakuvaus: ..Amerikai utam". 1865), 1865

Algeriassa ja 1877-80 (topografi Kreitnerin ja

geologi Löczyn seurassa) Intiassa, Jaavassa,

Japanissa ja varsinkin Kiinassa (S:n yritykset

tunkeutua Tibetiiu eivät onnistuneet). Viime-

raain. matkasta unkariksi („S. B. gröf expedi-

iöja", 2 os.), saksaksi ja englanniksi ilmestynyt

kertomus herätti paljon huomiota; matkan tie-

teelliset tulokset julkaistiin nimellä „S. B. gröf

keletazsial tudomänyos eredmfinye 1877-1880"

(3 06., 1890-97; myös saks. : „Die vrissenschaft-

liehen Ergebnisse der Reise des Grafen B. S. in

Ostasien 1877-1880", 1893). Sitäpaitsi Kreitner
julkaisi teoksen: „Im fernen Östen. Reisen des

Orafen S. 1877-80" (1881). S. on myös tehok-

kaasti ottanut osaa yhteiskunnalliseen ja valtiol-

liseen elämään.
Szechy, Karoly [selsi kärojj (1848-1906),

unk. kirjailija ja kirjallisuushistorioitsija, v:sta

1885 unk. kirjallisuudenhistorian dosenttina ja

v:sta 1890 professorina Kolozsvärin sekä v:sta

1905 Budapestin yliopistossa; julkaissut joukon
arvokkaita kirjailijaelämäkertoja (m. m. P. Vaj-

dun 1892, J. Gvadänyi'n 1894, M. Zrinyi'n

1896-9S, M. Debreczeni'n 1903), tutkielmakokoel-
man ,,Kisebb tanulmänyok" (1897), taidehisto-

rialliset matkakuvaelmansa ,,Bcn\oniäsok es emlö-

kek" („Vaikutelmia ja muistoja", 1897) sekä

runomuotoisen romaanin „Szep Honka" („Kaunis
Ilona", 1881). Y. W.
Szeged (sägäd] (saks. Szegedin), kaupunki

Unkarissa, keskellä Alföldiä, Csongrädin komi-
taatissa, Tiszan varrella (suurimmaksi osaksi sen
oik. rannalla), vähän alapuolella Marosin suuta,

monen radan risteyksessä; 118,328 as. (kuntana
1910, Unkarin toinen kaupunki; varsinaisessa

kaupungissa oli 77,797 as.), joista uskonnoltaan
103,948 roomal. -katolista ja 6,907 juutalaista,

kansallisuudeltaan 113,380 unkarilaista. — S. on
Unkarin kauneimpia ja paraiten rakennettuja
kaupunkeja; Tiszan tulva maalisk. 1879 tuhosi
^:n melkein kokonaan (5,585 taloa sortui ja

2,000 henkeä hukkui); senjälkeen S. on uudes-
taan rakennettu ja ympäröity korkeilla padoilla
ii valleilla. S:n pääosa on puolikuun muotoi-
nen, keskustana Tiszan yli vievän komean rauta-
Hilan (lisäksi Tiszan poikki on rakennettu rauta-
tiesilta) länsipäässä oleva Rudolf-tori. Sen tie-

noilta kadut haarautuvat säteittäin j niiden
poikki,

j uoliympyröiiiä. kulkevat S:n molemmat
pääkadut, sisempänä kehäkatu Tisza Lajos-körut
ja ulompana kehäkatu Becsi-Berlini-Londoni-
Pärisi-P.riisszeli-Kftmai-körut. Useista toreista huo-
mattavin on Szechenyi'n-tori. Paljo rakennus-

ta iteellisesl i huomattavia, komeita rakennuksia:
useita kirkkoja, fransiskaani-, piaristi- ja mino-
riittiluostari, synagoga, raatihuone, oikeus-, posti-,

sähköleunätin- ja finanssipalatsi, sivistyspalatsi,

teatteri, useita kasarmeja ja kouluja, Kossuthin,
kirjailija Dugoniesin, keisarinna Elisabetin, insi-

nööri Bertalanin, insinööri Väsärhelyi'n muisto
patsaat, honved-muistomerkki. -— Oppi- ja sivis-

tyslaitoksia: piaristien ylälukio, valtion ylä-

reaalikoulu, ylempi tyttökoulu, kauppakoulu y. m.
oppi- ja ammattikouluja, Somogyi-kirjasto, museo,
Dugonicsin seura (viimemainitut kolme sijaitse

vat sivistyspalatsissa). — Teollisuus huomattava:
valtion tupakkatehdas, myllyjä, tulitikku-, saip-

pua-, köysi- y. m. tehtaita. S:n erikoisuuksia
ovat salami-makkarat, tarhonya (eräänlainen

kuiva jauhoruoka), linkkuveitset, paprika ja

saippua. Tärkeä on maanviljelys (viljaa, tupak-
kaa, viiniä, vihanneksia, paprikaa) ja karjan-
hoito (S. omistaa laajoja maa-alueita). Vilkasta

vilja-, puutavara-, villa- y. m. s. kauppaa. Tiszan
tärkein jokisatama. — S. sai jo Mathias Corvi-

nuksen aikana kaupunginoikeudet, oli 1541-1686
turkkilaisten hallussa (lujasti linnoitettu).

Unkarin hallitus oli S:ssä heinäk:ssa 1849;
elok:n alussa kaupunki joutui Haynaun haltuun.

(E. E. K.)

Szekelyudvarhely [sckäj-udvarhäj], kaupunki
Unkarissa, Siebenbiirgenin itäosassa, Udvarhelyn
komitaatin pääkaupunki. Nagy-Kukiillön ja rauta-

tien varrella; 10,244 as. (1910), enimmäkseen
roomal. -katolisia unkarilaisia. — Pari kirkkoa,

fransiskaaniluostari, Csonkavärin linnan rauniot.

Katolinen lukio, reformeerattu kollegi, valtion

yläreaalikoulu y. m. — Läheisyydessä Budvärin
linnanrauniot ja Szejken terveyslähteet.

Szekely-unkarilaiset [sekäj-J (unk. szikelyek),

luvultaan n. 450,000-500,000, asuvat Unkarin
(Siebenbiirgeniu) itäisimmässä kolkassa Maros-
Tordan, Udvarhelyin, Csikin ja Häromszekin
komitaateissa. S:n esi-isät siirrettiin näille maille

ll:nneltä vuosis. (Ladislaus I:n ajoista) alkaen
rajavartiaväeksi todennäköisesti Länsi-Unkarista
[tähän heidän monessa suhteessa vanhanaikainen
kielimurteensakin viittaa). Verraten myöhäisiin
aikoihin asti (viime vuosis :n keskivaiheille)

s. saivat säilyttää useita vanhoja etuoikeuksia;
m. m. heillä oli omat erikoiset hallinnolliset

viranomaisensa ja tuomarinsa. Tämän johdosta

s. ylpeästi ovat pitäneet itseänsä aatelisina.

V:een 1874 s:n maa (unk. Szekelyföld, Szökcly-

orszäg) oli jaettuna viiteen hallintopiiriin

:

Csikszek, Häromszek, Marosszek, Udvarhelyszek
ja Aranyosszek. N. s. csängö-magyaarit (ks. t.)

ovat myöskin s:sta lähtöisin. Y. W.
Szekesfehervär [sekäs-fäliervur] (saks. Stuhl-

iceissenburg, lat. Alba Regia), samannimisen
komitaatin pääkaupunki Länsi-Unkarissa, Buda-
pestista lounaiseen, viljavassa, osaksi suoperäi-

sessä seudussa ratojen risteyksessä; 36.625 as.

(1910), joista uskontunnustukseltaan 29,407 roo-

mal.-katolista, 3,024 juutalaista, kansallisuudel-

taan 35,354 unkarilaista. — Tuomiokirkko, piis-

panpalatsi (jonka pihassa ja puistossa on Pyhän
Tapanin kirkon ja kuningashautojen tähteitä),

3 luostaria, 2 synagogaa, oikeuspalatsi, teatteri,

pari uutta kasarmia, Vörösmartyn muistopatsas.
— Katolinen ylälukio, pappisseminaari, reaali

koulu, kauppa akatemia ; roomal. -katolisen piis-
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pan istuin. — Harjoitetaan melkoista teollisuutta

(kankaita, Baippuaa, koneita, säilykkeitä, värejä

y. m. i . viininviljelyä sekä vilkasta viini-, hedelmä-
ja hevoskauppaa (hevostarhat Unkarin .suurim-

pia). — S. on Unkarin vanhimpia kaupunkeja;
roomal. -aikana sen paikalla oli llervulin niminen
kaupunki. Tapani Pyhän ajoista alkaen S. oli

vuosisatoja Unkarin kuninkaiden hautauspaik-
kana sekä Esztergomin keralla hallituskaupun-

kina ja usein myöskin kruuna jaiskuupunkinn,

kunnes B61a IV siirsi pääkaupungin Budaan ja

kruunajaiskaupungiksi 152S tuli Pozsony.
Vv. 1543-1088 S. oli turkkilaisten (1601-0-2 keisa-

rillisten joukkojen) hallussa, ja lähtiessään S :sta

he hävittivät Pyhiin Tapanin kirkon ja ryöstivät

kuninkaiden haudat. E. E. K.
Szell, K äimän [sei kulman] (s. 1845), unk.

valtiomies, valittiin 1 807 valtiopäiville, joilla

esiintyi varsinkin finanssi- ja talouskysymyk-
sissä. Ollessaan 1875-78 raha-asiainministerinä

S. esitti yhä vieläkin noudatetun suunnitelman
valtion raha-asiain parantamiseksi; tuli pää-

ministeriksi 1899. mutta luopui 1903, kun ei saa-

nut hyväksytyksi esitystään rekryyttimäärän
lisäämisestä.

Szemere [sämärä]. 1. P&l S. (1785-1861), unk.

kirjailija, julkaisi nuoremmalla iällään lyyrillisiä

runoja, joista varsinkin hänen mestarilliset

sonettinsa ansaitsevat erikoista huomiota. Hänen
suurin merkityksensä on siinä, että hän hienolla

aistillaan, terävällä arvostelullaan ja kauniilla

kielenkäytöllään suuresti edisti aikansa kirjaili-

jain ja kirjallisen yleisön esteettistä sivistystä.

S:n kootut teokset ilmestyivät Kisfaludy-seurau
toimesta J. Szvorenyi'n toimittamina 1890 (2 os.).

2. Bert ai a n S. (1812-69), politikko; valit-

tiin 1843 Unkarin valtiopäiville, missä liittyi

Kossuthiin; tuli maalisk. 1848 sisäasiain- ja

jouluk. oikeusministeriksi, riippumattoni uus j ui i.--

tuksen jälkeen huhtik. 1849 pääministeriksi.

Vilägosin luona tapahtuneen antautumisen jäl-

keen S. kätki salaisesti Tapanin kruunun maa-
han Orsovassa ja pakeni Turkkiin; oleskeli sit-

ten Pariisissa ja Lontoossa kunnes palasi 1865
kotimaahan, missä liittyi Deäkin kannattajiin;

kuoli houruinhuoneessa.
Szent [sätit] (unk.). pyhä; esiintyy m. m.

useissa yhdysperäisissä paikannimissä edellisenä

yhdysosana.

Szentes [säntäi], kaupunki Keski-Unkarissa,
Csongrädin komitaatin pääkaupunki, Tiszan haa-

rakkeen Kurezan varrella lähellä Tiszaa. ratojen

risteyksessä; 31,593 as. (1910), unkarilaisia. —
Suojattu patorakennuksilla tulvia vastaan.

Lukio, kirjasto, museo. Harjoitetaan etupäässä
maanviljelystä ja karjanhoitoa. Muutamia myi
lyjä, sahoja ja tiilitehtaita.

Szent-Gotthärd [sätit -ii-], kauppala Unka-
rissa, Vasin komitaatissa Räban varrella, 2,062 as.

(1901); sen luona elok. 1 p. 1664 kreivi Monte-
cuccoli'n johtamat keisarilliset ja ransk. joukot

(30,000 miestä) voittivat suurvisiiri Ahmed Köp-
rilin komentamat turkkilaiset (60.000 miestä).

Voittajain mieshukka 6,e %, voitettujen 13,s%.
Taktillinen arvo 2,i. -Islcm-.

Szent-Miklos ks. Törö k-S z e n t-M i k 1 6 s.

Szigetköz [sigätköz] (saks. Kleine Schiitt),

Tonavan ja siitä oikealle erkaantuvan haarak-
keen (Mosonin-Tonavan) muodostama ,,saari"

Länsi-Unkarissa, vastapäätä C allököziä (ks I

Györin, Mosonin ja PozsonyMn komitaateissa

;

45 km jiitkä, 5-8 km leveä. Luonnoltaan saman-
lainen kuin Csallftköz.

Szigetvär [sigätvär], suurkunta (nagykö/
ja ent. luja linnoitus Lounais-Unkarissa, Somo-
gy'in komitaatissa, ratojen haarauksessa Peeaista

länteen; 5,601 as. (1901), enimmäkseen unkari
laisia. — Useita kirkkoja, Eransiskaaniluostari,
Xrin.\i'n muistomerkki. - S. on kuuluisa Zri

nyi'n (ks. t.) puolustuksesta ja sankarikuolemasta
8 p. syysk. 1566. S. oli turkkilaisten hallussa

1566-1688.

Szigligeti, Ede [sigligäti ädä] (alkuperäiseltä

nimeltään S z a t li m ä r y J 6 Z s ei [satmäi i

jözäf] (1814-78), unk. näytelmäukirjoittaja, vai

mislautui alk. insinööriksi, mutta antautui 1834
näyttelijäksi, kohoten myöhemmin ohjaajaksi.

kansallisteatterin sihteeriksi ja vihdoin sen draa-
mallisiksi johtajaksi. S. oli tavattoman tuot-

telias, ja on kirjoittanut toistasataa, näytelmää.
Hänen murhenäytelmänsä, joista paras on
„A trönkeresö" (,,Valtaistuimentavoittelija", 1868),
eroavat ainakin näyttämökelpoisuutensa puolesta

edullisesti muista senaikuisista kotimaisista

tragedioista. Paljoa huomattavampi merkitys on
S:n huvinäytelmillä (ensimäiuen, „R6zsa", ilmes-

tyi jo 1840), joissa luonteenkuvaus tosin ei ole

syvällinen, mutta jotka vilkkaan toimintansa,
kekseliäästi sommitellun ja vaikuttavan juonensa
sekä uudenaikaisen tekniikkansa tähden saavut-

tivat suurta suosiota. Koomilliset aiheensa tekijä

ammensi etupäässä perhe-elämänpiiristä. S:npar
haat huvinäytelmät ovat: „Liliomfi" („Liljan-

poika", 1849), „Häzassägi haroin paranes" (,,Avio-
liiton kolme käskyä", 1850). ,,Dalos Pistä" („Lau-
laja-Pista", 1855), ..Mama" („Äiti", 1857), „Nö-
uralom" („Akkavalta", 1862), „Udvari bolond"
(..Hovinarri", 18711. Suurin on S:u merkitys
ehkä kuitenkin unk. kansannäytelmän luojana.

Hänen parhaat näytelmänsä tältä alalta ovat:

„Szökött katona" (,,Karkurisotilas", 1843), „K6t
pisztoly" (,,Kaksi pistoolia", 1844). „Csik6s"

(,,Hevospaimen". 1846) ja varsinkin ,.I>elenc"

(„Löytölapsi", 1863) : suomeksi on käännetty
„Cigäny" (»Mustalainen", 1853; suom. 1879).

y. w.
Szilädy [silädi], Aron (s. 1837), unk. kir-

jallisuushistorioitsija, protestanttinen pappi, jul-

kaissut vanhemman unk. kirjallisuuden alalta

(jonka erinomainen tuntija hän on) joukon
arvokkaita tutkimuksia (esim. ..Temesväri Pel-

bärt (ilele 6s miivei", 18S0) si-kä vanhemman kir-

jallisuuden tuotteita (esim. kokoelman vanhojen
unk. runoniekkojen tuotteita: .,R6gi magyar köl-

tök tära", 6 os., 1877-96). Julkaisi yhdessä
S. Szilägyi'n ja F. Salamonin kanssa kokoelman
turk. historiallisia lähdekirjoja turkkilaisvallan

ajalta („Török-magyarkori okmfinytär", 9 os..

1863-73). V:sta 1893 kirjallisuushistoriallisen aika-

kauskirjan ,,Irodalomtörtfineti közlem6nyek"in
toimittaja.

Szilägyi, D e z s ö [silädji däio] (1840-1901),

unk. oikeusoppinut ja valtiomies; palveltuaan

oikeusministeriössä tuli 1874 professoriksi Buda-
pestiin; v:sta 1871 edustajakamarin jäsen; oli

huhtik. 1889-tammik. 1895 oikeusministerinä, jossa

toimessa ollessaan ajoi 1891 perille suuren oikeus-

reformin; 1895-98 edustajakamarin presidenttinä.
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Szilägyi, Sandor [silädji Sandor] (1827-99),

unk. historioitsija. v:sta 1878 Budapestin yli-

opiston kirjaston ylijohtaja, julkaissut erinomai-
stiuren joukon tutkimuksia varsinkin Unka-

rin vapaussodasta sekä Siebenbiirgenin histo-

riasta, nk. ,,Unkarin kapinan historia 1S4S-49"

(1850), ..Siebenbiirgenin historia" (2 os., 1866),

historiallisia elämäkertoja m. m. G. Bäthorysta

(1867), Zs. Raköczysta (1886), G. Rfiköczy II:sta

(1891); G. Raköczy I:stä (1893), useita historial-

lisia lähdejulkaisuja Siebenbiirgenin historiasta

varsinkin Käköczyen ajoilta); toimitti yhdessä
muiden kanssa suuren Unkarin kansan historian

(i,A magyar ncmzet törtfinete", 10 os., v;sta 1895).

vrt. S z i 1 S dv, A.

Szilasi, Möric (silasi mörits] (1854-1905),

unk. kielentutkija; harjoitettuakin opintoja sekä

klassillisen filologian että suom.-ugrilaisen kieli

tieteen alalla, toimi pitkän aikaa kymnaasin-
opettajana Budapestissä, jonka jälkeen nimitet-

tiin sikäläiseen Eötvös-kollegiumiin filologi-

ylioppilaiden yliopettajaksi sekä 1902 unkarin ja

vertailevan suom.-ugrilaisen kielitieteen professo-

riksi Kolozsvärin yliopistoon. S;n julkaisuista

mainittakoon „Vogul szöjegyzek" („Vogulilainen

sanaluettelo", 1896) ja „Cseremisz szötär" („Tse-

remissiläinen sanakirja", 1901), jotka hän pani
kokoon saatavissa olevien kirjallisten lähteiden

perustalla
;
puutteellisuuksistaan huolimatta nämä

sanakirjat ovat tärkeitä apuneuvoja main. kiel-

ten tutkimiseen. Vähää ennen kuolemaansa S.

alkoi julkaista uutta aikakauskirjaa uraali-

altailaisten kielten tutkimista varten (,,Nyelv6-

szeti tanulmänyok, ural-altaji nyelvtudomänyi
folvöirat") ; sitä ehti ilmestyä kuitenkin vain
yksi vihko (1905). [E. N. Setälä, „M. S." (Fin-

nisoU-ugrisehe Forsehungen V, Anz.).] Y. W.
Szinnyei [sinnjäij. 1. Jözsef S. (vanh.)

11 1913) , unk. bibliografi, biografi ja kirjal-

lisuushistorioitsija, otti osaa Unkarin vapaus-
sotaan 1848-49 kohoten luutnantiksi; antautui
myöhemmin kirjastomieheksi ja palveli virkamie-
henä Budapestin yliopiston kirjastossa 1872-88
sekä kansallismuseon kirjastossa v:sta 1888 tul-

len 1901 sen sanomalehtiosaston johtajaksi. Hänen
monista julkaisuistaan on tärkein toistakymmentä
nidettä käsittävä ,,Magyar frök eiete es munkäi"
(..Unkarilaisten kirjailijain elämä ja teokset",
vsta 1890).

2. Jözsef S. (nuor.) (s. 1857), kielentutkija,

edellisen poika, yliopp. 1875, iii. toht. 1878,
v:sta 1881 kansallismuseon kirjastovirkamie-
henä, v:sta 1883 suomen kielen ja kirjallisuuden
dosenttina Budapestin yliopistossa, v:sta 1886
unkarin kielen ja kirjallisuuden ylimääräisenä
sekä v:sta 1888 varsinaisena professorina
Kolozsvärin yliopistossa, v:sta 1893 urali-

altailaisen kielitieteen professorina Budapestin
yliopistossa. Harjoiteltuaan aluksi tutkimuksia
uuk. kirjallisuushistorian alalla S. antautui koko-
naan kielitieteeseen ja on etupäässä unk. kielit,

aikakauskirjoissa julkaissut suuren joukon var-
sinkin unkarin kielihistoriaa koskevia tutkielmia
"ii. m. unkarin romaanialaisperäisistä laina-
sanoista sekä vanhimpien kielenmuistomerkkien
aikuisen unkarin äännekannasta). Erikseen
ilmestyneistä julkaisuista ovat huomattavimmat
suom. -unk. sanakirja („Finn-magyar szötär".

1884) ja varsinkin unk. murresanakirja („Ma-
'-'i. IX. Painettu "•', 17

gyar täjszötär" III, 1893-96 ja 1897-1901); yli

opistollisten luentojen pohjaksi ilmestyi 1S!M1

nimellä ..Magyar nyelvhasonlitas" (,, Unkarilaista
kielivertailua") luonnoksenomaiuen esitys etu-

päässä niisiä suom. -ugrilaisen äänne-, johto- ja

muoto-opin sekä sanavertailun kohdista, jotka
valaisevat myös unkarin kielen historiaa (5:spain.

1916; yleisemmältä kannalta muodosteltu saksan-
kielinen laitos; „Finnisch-ugrische Sprachwissen-
sehaft", 1910). Sitäpaitsi S. on julkaissut jou-

kon oivallisia unkarin kielen oppikirjoja (m. m.
suomalaisiakin varten) sekä (unkarilaisia varten)

apuneuvoja suomen kielen oppimiseksi. Unk. aika-

kauslehtiin hän on kirjoittanut useita Suomea ja

suomalaisia koskevia yleistajuisia kirjoitelmia:

erikseen ilmestyi kirjanen ,,Az ezer t6 orszäga"
(..Tuhatjärvieu maa", 1882). [J. Szinnyei (vanh.),

„A Szinnyei-esaläd fröi" (1909).] Y. W.
Szlachcic ks. S z 1 a c h t a.

Szlachta [Halita] (puol., < mysaks. slahlu

suku), Puolan aateli; szlachcic, sen yksityi-

nen jäsen. Ehtoina aatelisarvon saavuttamiselle

Puolassa oli sota- (sittemmin yleensä valtion-)

palvelus ja maanomistus. S. oli vanhassa Puolan
valtakunnassa lopulta hyvin lukuisa (n. 150,000

miestä). Suurin osa s:n jäseniä oli rutiköyhiä,

minkä vuoksi heidän täytyi ruveta rikkaiden yli-

mysten palvelukseen. Puol. aatelismiehet nautti,

vat suuria etuoikeuksia: heillä oli oikeus ottaa

osaa kuninkaan valitsemiseen ja tulla myöskin
itse valituiksi, yksinomainen oikeus korkeimpiin
kirkon ja valtion virkoihin, ,,liberum veto"

(ks. t.) valtiopäivillä, verovapaus, y. m. Aate-
liston lyhytnäköinen itsekkyys oli tärkeänä
syynä Puolan valtakunnan kukistumiseen.
Szlankamen [sl-] 1. S 1 a n k a m e n, paikka-

kunta Etelä-Unkarissa, Kroatsia-Slavoniassa, Sze-

remin komitaatissa, Tonavan varrella, jossa 19 p.

elok. 1691 Badenin rajakreivin Ludvikin johtamat
keis. joukot (50,000) voittivat suurvisiiri Mus-
tata Köprilin komentamat turkkilaiset (100,000).

Voittajain mieshukka 16%, voitettujen 20'%.
Mustata Köprili ja 19 turk. ylempää päällikköä

kaatui. Taktill. arvo 2,i. -Iskm-.

Szlävy Jözsef [slävi jözäf] (1818-1900).

unk. valtiomies; alk. vuorikaivosvirkamies; istui

osanottonsa johdosta vv:ien 1848-49 tapauksiin

kaksi vuotta vankeudessa. Oli sittemmin hallin-

nollisissa viroissa ja valittiin 1867 valtiopäiville;

tuli 1870 kauppaministeriksi, oli 1872-74 pää-

ministerinä, 1880-82 Itävallan ja Unkarin yhtei-

senä raha-asiainministerinä; tuli 1878 edustaja-

huoneen esimieheksi, 1882 unk. „kruununvar-
tiaksi" ja oli 1894-96 magnaattihuoneen esimie-

henä.

Szolnok Iso-], kaupunki Keski-Unkarissa,
Budapestista itään, Jäsz-Nagykfin-S :n komitaa-

tin pääkaupunki, Tiszan oik. rannalla (yli kaksi

siltaa), Zagyvan suussa, ratojen risteyksessä;

28,778 as. (1910), unkarilaisia, enimmäkseen
roomal.-katolisia. — Komitaatintalo, fransis-

kaani luostari ; ylälukio. Valtion tupakkatehdas,

myllyjä, saha, viinatehdas, rautatienkonepaja,

tynnyritehdas y. m. — S. oli aikanaan linnoi-

tettu; 1552-1685 turkkilaisten hallussa. Unk. ken-

raali Damjanich voitti 5 p. maalisk. 1849 S:n
luona kenraali Kargerin johtamat itävaltalaiset.

Szombathely [sombathäj] (saks. Slcinnmanger),

kaupunki Länsi 1 'tikarissa, Vasin koinitaatin
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Eiupunki, Rahaan laskevain Gyön
1**1

1 1 1 1 nimisten pienten jokien varrelli men
i adan i'i

I 10,947 a 1910

ja oksala isiä, enimmäkseen i oomal katoi i

Kaunis, renessanssityylinen tuomiokirkko, fran

siakaani- ja dominikaaniluostari, piispanpalatsi,

komitaatintalo, raatib.ii runoilija Berzsenyi'n

ja ministeri Horväthin muistopatsaat, Ylälukio,

seminaari, hengellinen koulu; muinaismuisto-

mu eo, teatteri. Roomal.-katolisen pii pan istuin.

Suuret rautatienkonepajat, kone. sementti-,

mylly-, etikka y, m. teollisuutta. — S. on roomal.

Savaria 1. Sabaria nimisen kaupungin Riikalla.

josta on löydetty paljo mui jä (riemu-

portti, amfiteatteri y. m.).

Szoväta [soväta], kylä ja kylpylä Unkarissa

Siebenbiirgenissä, Maros-Tordan komitaatissa,

Kuktillöszeg-Parajdin paikallisradan varrella,

n. 3,000 as. Laajahkoon suola-alueeseen kuulu

S:ssa <m sangen omituisia suolavuorimuodostu-
mia. sekä luonnonkauniita suolajärviä, joista

yhdessä vesi kcsäisiu on kuumaa. Paljon huvi

loita. Suosittu kylpylaitos on nykyään valtion

hallussa.

Szujski (s-], -I özef (1835-83), puol. historioit-

sija ja näytelmänkirjoittaja; oli Galitsian maa
päivien ja Itävallan herrainhuoneen jäsen;

tuli 1869 Puolan historian professoriksi Krako-
vaan; julkaisi useita Puolan keskiajan historian

lähteitä: kronikoita y. m. Kirjoittamassaan Puo-

lan historiassa „Dzije Polski" (1880) hän edus-

taa sitä uutta käsitystä, että Puolan valtakunnan
kukistuminen ei ole luettava yksinomaan uiko

valtain syyksi; julkaisi myöskin runoelmia, ker-

tomuksia ja historiallisia näytelmiä, »Marynä
M niszclioivna" y. m. •/. F.

Saltin Isoili' n /. A 1 e x a n il r a T b e o il o r a

(1837-1916), ks. Frosterus-Sältin.
Säbbskär ks. S ä p p i.

Säckingen [sekiipn], kaupunki Lounais-Sak-
i. Etelä-Badenissa. Reinin oik. rannalla Sveit-

sin rajalla (yli silta), ratojen risteyksessä:

4,223 as. (1905), enimmäkseen roomal. -katolisia.
— Vanha Pyhän Hilariuksen kirkko. Schönaun
linna, runoilija v. Seheffelin muistopatsas. Ter-

veyslähteitä. — Silkki- ja puuvilla- y. m. teolli-

suutta. — S. syntyi 522 per. luostarin ympärille.

Säde. 1. Mntiin.. ympyrän keskipisteen ja sen

kehällä olevan pisteen yhdistysjana tai pallon

keskipisteen ja sen pinnalla olevan pisteen

yhdistysjana. — 2. Fys. Suora viiva, jota myö-
ten ääni-, valo-, lämpö-, kein. y. m. aallot

leviävät.

Säde-eläimet 1. s ä d e j ai k a i s e t ( Ttadio-

luria), juurijalkaisten (Rhizopoda) korkein ryhmä,
perusmuodoltaan pallomaisia, mutta usein muun-
kin muotoisia, esim. levymäisiä, kypärimäisiä

j. n. e. pieniä alkueläimiä. Niiden rakenne on
johdettavissa a u r i n k o e 1 ä i m i 1 1 ä (Ilcliozoa)

tavattavasta tyypistä. Kehitys on jatkunut
viimemainittuja pitemmälle m. m. siinä, että

ruumiin keskiosa on erilaistunut yhden t. useani

pia tumia sisältäväksi keskikoteloksi,
jota päällystävässä ketossa on joko suuri joukko

hienoja huokoskanavia tai harvalukuisempia auk-

koja. Näiden kautta keskikotelon alkulima on
yhteydessä ulkopuolisen, tumattoman alkulima-

kerroksen kanssa, jota päällystää hyytelömäinen

Sfide-f-litinien rankoja.

kiinteämpi kerros. Alkuliman joka suuntaan
ulospäin lähettämät vaiejalat ovat ohuet, rihma-

maiset kuten aurinkoeläimillä. Useimmilla s:llä

on piihappoinen ranka, muodoltaan ja rakenteel-

laan erittäin vaihteleva, yleensä tavattoman
siro, sopusuhtainen ja kaunis, usein suureksi

osaksi hienojen neulasien muodostama, toisilla

taas verkkomainen t. m. s., monenlaisilla kellu-

mista helpottavilla lisäkkeillä varustettu (vrt.

kuvaa). S:n kuten useiden muiden alkueläinten

sisässä on usein n. s. keltaisia soluja, leviä, joiden

arvellaan elävän symbioosissa (ks. t.) isäntänsä

kanssa. Suvuton lisääntyminen tapahtunee taval-

lisen kahtiajaon t. parveiluitiöiden välityksellä.

Suvullista lisääntymistä ei tunneta, mutta esiin

tyy ilmeisesti erilaisten parveiluitiöiden yhtymi-
senä, näitä on niin. useilla lajeilla huomattu
kahdenlaisia. S:n tärkein osa on ilmeisesti keski-

kotelo. se voi regeneroida muut osat ja siitä syn-

tyvät [larveiluitiöt, — S:iä tunnetaan useita

tuhansia lajeja, kaikki merissä, etenkin lämpi-

mämnn.-sä. vapaasti elävinä pinnalta aina

5,000 m:n syvyyteen saakka. Kuoret ovat hyvin

säilyviä ja tavataan suurin joukoin erinäisissä

syvänmerenkerrostumissa. Bretagnen piiliuskeissa

esiintyvät Spumellaarit kuuluvat vanhim-
piin tunnettuihin fossiileihin. /. V-s.

Sädehoito ks. R a d i o t e r a p i a.

Sädejalkaiset ks. Säde-eläimet.
Sädekehä. 1. Valo-ilmiö, joka syntyy sumuisella

säällä, kun aurinko on alhaalla taivaalla. Joa

henkilö seisoo esim. korkealla vuorenhuipulla,

niin ettei ole ympäröiviä esteitä, niin voi alhaalla

oleva aurinko luoda hänestä vain havainnonteki-
jälle itselleen selvästi huomattavissa olevan jätti-
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läisuiäiseii varjon vastaisella puolella olevalle

perholle. Varjokuvan pään ympärille ilmestyy

joskus kaunisviirisiä renkaita (tästä nimitys s.).

Ilmiö havaittiin ensiksi (1780) Brockenilla; sitä

S&dekehfl (Brockenin kammitns).

.-anotaan sentälidtn usein Brockenin kummituk-
Sitä on myös havaittu Alpeilla useissa

paikoin. Ilmapurjehtijat voivat sattumalta nähdä
heidän aliansa olevilla pilvillä selvän, värillisten

renkaiden ympäröimän ilmapallonsa varjon. S:n
värillisyys aiheutuu pienien sadepisaroiden lo-

mitse tunkeutuvan valon diffraktsionista. —
S:ksi sanotaan myös niitä värillisiä valorenkaita.

joita joskus voi nähdä päänsä varjon ympärillä.

jos tämä varjo joutuu kasteen kostuttamalle nii-

tylle, f". Sf.-n.

2. Anut., ks. S i 1 mä. palsta 1322.

Sädekivi, amfiboliryhmään kuuluvia kivennäi-

siä, S:t luetaan monokliiniseen järjestelmään ja

ovat sälöisiä, värittömiä, vihreitä tai ruskean-

vihreita. Tähän kuuluu kaksi kein. yhdistystä,
1 \ : . jotka luonnossa esiin

tjvät isomorfisina seoksina. Magnesiumrikkaita
Ma nimitetään tremoliitiksi ja rauta-

rikkaita akt i n o 1 i i t i k s i. S. on yleinen lisä-

aines kiteisessä kalkkikivessä ja sen kontakti-

muodostuksissa sekä esiintyy sädekiviliuski

ineksena. Hienokuituista s. -asbestia käyte-

tään tulenkestävien pahvien ja täyteaineiden

valmistukseen (vrt. Asbesti). P. E.

Sädekiviasbesti ks. A s be s t i.

Sädekiviliuske, liuskeinen vnorilaji.

sädekivi on pääaineksena.
Sädelevy ks. S i 1 m ii. palsta 1322.

Sädelihas. sädekehän lihakset, ks. Silmä.
Sademittari ks. ]; a d i o raptr i.

Sädepuhelu k-. K a d i o f o n i.

Sädesieni ks. Aktin o m y k o o s i.

Sädesienitauti, eläinl., esiintyy etupäässä nau-
doissa ia sioissa, joskus lampai a ja hevi

-eka myöskin ihmisessä. Taudin aiheuttaja.

itt&ii) muodostunut sieni (aklinornyces), tun-
keutuu limakalvovioittuman tai ihoruhjoutuman
kautta kudoksiin, missä aikaansaa turpoaman.

ii joutuu rehun mukana usein kie-

joka kovettuu (puukieli), ikeniin ja leu-

koihin (poskipahka), nieluun ja kurkunpäähän,
-a turpoamat aluksi haittaavat pureksimista
nielemistä ja lopulta tekevä', ne mahdotto-

maksi. Verraten usein tauti sijoittuu myöskin
ntareihin, etenkin sioilla, harvemmin muihin

ruumiinosiin ja sisäelimiin. — Tehokkain pai

hio on mahdollisimman aikainen leikkaa

mineu. Kp.
Sädeväkkärä ks. Radiometri.
Säe on kahden tai useamman runojalan (ks. t.)

yhtymä. S: itä nimitetään niiden runojalkojen
luvun ja laadun mukaan, joista ne on kokoon-
pantu (esim. kolmipolvinen jambi-s.). Jos s:n
kaikki polvet ovat täydelliset, niin s:tä sanotaan
in iipolviseksi 1. a k ai ek t i s e k s i; kun taas

trokee- t. daktylisäkeen viimeisestä runojalasta

iiii pois yksi tai kaksi tavua, on s. vajapolvinen
1. katalektinen (ks. t.). Jambisessa t. ana-

pestisessa s:ssii on usein loppuun liitetty yli-

määräinen tavu, jolloin s. on ylitavuinen 1.

hyperkatalektinen (ks. t.). Aleneva s.

alkaa toisinaan lyhyellä t. korottomalla tavulla,

n. s. alku 1. n o u s u t a h d i 1 1 a, a n akr uu-
silla (ks. t.). — S :t ovat joko yksinker-
taisia, s. o. muodostuneita yhtäläisistä runo-

jaloista, tai sekoitettuja, s. o. muodostu-
neita erilaisista runojaloista. S:den polviinko

määrätään nousujen mukaan.
Mus. s. on rytmiyksikkö, joka sisältää 2-8 isku-

alaa. S:n rytmillinen yhtenäisyys johtuu sen

pääiskusta. (ks. Isku.) Usein s. muodostuu
myös melodisesti eheäksi kokonaisuudeksi 1. sävel-

aiheeksi (ks. t.). Tavallisimpia ovat 4-iskuiset s:t;

sitä niukemmat tai laajemmat tuottavat sävel-

lykseen aina jotakin erikoisvaikutusta. /. K.
Säekaari, mus.. Riemannin keksimä merkintä,

jonka avulla säkeiden väliset rajat tulevat selvästi

ilmaistuiksi. S. merkitään viivaston ylä- t. ala-

puolelle, alkaen säkeen ensimäisen sävelen koh-

dalta ja päättven sen viimeisen sävelen kohdalle.

/. K.

Säepari ks. S ii e r y li m ii.

Säerakenne, mtis., samaan lausekkeeseen kuu-

luvien säkeiden ja säeryhmien keskinäinen suh-

tautuminen. S:sta riippuu lausekkeen rytmilli-

nen vaikutus. S:ita on 3 lajia: jonomainen,
parillinen ja kahdenpuolinen iks. n.); niiden eri

laisuus tuottaa sävellyksen kulkuun eepillisen,

lyyrillisen ja draamallisen sävyn vaihtelua.

/. K.
Säeryhmä, mus., muodostuu säkeistä, jotka

lähimmin toisiinsa liittymällä erottuvat muista

saman lausekkeen säkeistä. tS:ien keskinäisistä

suhteista johtuu lausekkeen säerakenne iks. t.).

Itsessään ei s : i 1 1 ii ole mitään määrättyä muotoa;
usein ne kuitenkin ovat pienten lausekkeiden
kaltaisia. Kaksisäkeisiä s:iä nimitetään siic-

pareiksi; ne ovat pienoismuotoisissa sävellyksissä

tavallisimmat. /. A".

Säestin, »ms., soitin, jolla säestys iks. t.) suo-

ritetaan.

Säestys, mus., soitto- t. lauluesityksissä s

joka ei sisällä sävellyksen varsinaisia ydinaiheita,

vaan ainoastaan niitä värittävän soinnullisen

taustan. Tavallisin soitin on piano; vaativam-

piin esityksiin käytetään orkesterissa Kirkko-

konserteissa säestetään enimmiten uruilla. .Myös-

kin voi kuoro säestää soololaulajia. Polyfonisessa

tyylissä kaikki äänet säestävät toisiaan, vuoroin

kutakin. S:ssä esiintyy usein myös itsenäisiä

sävelaiheita, jotka kiinnittävät huomiota säes-

tettävien pääaiheiden ohella. Uudemman ajan

säveltyylissä s. on täten saavuttanut yhä tär-

keämmän merkityksen. S. -taitoon tarvitaan eri-
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koista taiteellista ymmärtämystä, ja sulautu-

mista solistin esitystapaan. Siinä kysytään Iiii

tiytymistä, jottei s. käy tunkeilevaksi, mutta
samalla taas hienoa älyä, jolta oikealla ajalla

saadaan esille s:een Bisältyvät sivuaineet. /.A.
Säestäjä, mua., säestyksen (ks. t.) Buorittaja.

Säfträsk [alvtreak], l. Liljentaalin kappelin
entinen nimi. — 2. Maatila Liljentaalin kai

tauo (ka. t.).

Säfvar {-Sv-J, pitäjä Vesterbottenin läänissä

Ruotsissa Uumajan koillispuolella; täällä tapah-

tui 19 p. elok. 1809 taistelu, jossa ECamenskijn
johtamat venäläiset pakottivat <i. Wachtmeisterin
komennossa olevat ruots. joukot peräytymään
Kataniin, missä ne astuivat laivoihin.

Sähkö, kappaleissa havaittava, erinäisissä "I"

suhteissa ilmaantuva energiamuoto, joka ilmai
see olemassaolonsa moninaisilla niin hyvin fysi-

kaalisilla (ääni-, lämpö-, valo- ja mekaanisilla)

kuin kemiallisilla vaikutuksillaan, s. voi olla

kappaleessa joko lepol ilassa, esiintyä n. s. b t aat-
i isena s:nä. tai siirtyä virran tapaisesti pit-

kin sen pituutta osasta toiseen, jolloin sitä sano
taan dy nami seksi s :ksi (vrt. G ai v a-

nismi). Edellisessä tapauksessa sanotaan s:öä

m\ ös f r i k I s i o n i- 1. k i t k a-s :ksi, koska kap-

paleen hankaaminen on alkeellisin tapa synnyt-
ti.i sun i s:Öi Hankaamalla sähköiseksi saa-

tettu kappale vetää puoleensa pieniä, kevyitä esi-

neitä, kuten paperipalasia, langankuituja, tuh-

kaa j. n. e., joita kappale työntää luotaan kohta,

kun ne ovat koskeneet siihen. S. esiintyy siis

sekä v e t o- (a t t r a k t s i o n i-) että p o i s t O-

(r epu 1 s i o n i-)vo i m a n aiheuttajana. Ilmi-

ötä voillaan tarkemmin tutkia silkkilankaan ri-

pustetun heisipuun ytimestä tehdyn pienen pal-

lon avulla, s. o. kojeella, jota sanotaan sähkö-
heiluriksi. Kun hangataan kiiltävää lasi-

tankoa villakankaalla ja lähennellään sen hie-

rottua päätä heiluriin, niin tanko vetää pallon

puoleensa, mutta sysää sen kohta kosketuksen
jälkeen pois. Kun sitten koetetaan lähentää tan-

koa palloon, niin tämä pakenee, jotavastoin

villakankaaseen hangattu lakkatanko vetää sitä

puoleensa. Tangot eivät siis voi olla samalla ta-

valla sähköisiä. Että heilurin pallo on tullut

sähköiseksi 1. s:llä varatuksi, huomaa, jos

käytetään toista samanlaista heiluria ja senkin
palloa kosketetaan joko lasi- tai lakkatankoon.
Silloin näet huomaa, kun heilurin pallot viedään
lähekkäin, että ne vetävät toisiaan puoleensa,

jos toinen on ollut lasi- ja toinen lakkatangou
kosketuksessa, mutta hylkivät toisiaan, jos sama
tanko on niihin koskenut. Kokeet osoittavat siis

ensinnäkin, että on olemassa kaksi erilaista s.-

tilannetta, jotka voivat jatkua toisiin kappalei-

siin kosketuksen kautta. Koska toiseksi erilais-

ten s.-tilanteiden syynä on oletettu olevan kaksi

erilaista s:öä, niin voidaan siis sanoa, että sa-
manlaatuiset s:t hylkivät toisi-
aan, mutta erilaiset vetävät toisi-
aan puoleensa. S:öä, joka syntyy villakan-

kaaseen hierotussa lasitangossa, sanotaan posi-
tiiviseksi (-f-

merkkiseksi) ja samalla ta-

valla hangatussa lakkatangossa herännyttä s:öä

negatiiviseksi (— merkkiseksi) . Samalla
tavalla kuin lasi ja lakka saadaan monet muut-
kin aineet hankaamalla sähköisiksi. Ensimtlinen

aine, jossa tämä ominaisuus on havaittu, on

meripihka, kn-ik. elektron. Sentähden on sille

mones i kieli ä annet! ta johde! tn

niini mml elektrioitet, il Elektrizität, runsk.
1 1' ri i n-,i,

, engl. electricity). Muut sells

aineet .,t;il hartsi, posliini, rikki, e b o

niitti ja p a r a Iiii n i. Ilieroimena saat-
taa käyttää paitsi villakangasta silkkiä, ketun
tai kissun nahkaa. Hangattu kappale voi saa.l.i

erilaista siöä sen mukaan, millä aineella sitä han-
gataan. Vastakkain hangatut aineet tulevat mo-
lemmat sähköisiksi, mutta niiden s. -lajit ovat

vastakkaisia On aineita, jotka eivät näytä tule-

van, sähköisiksi aankaamisesta. Esim. kädi

pidettyä metallitankoa ei voida hankaamalla
säliköil tää. Mutta jos se varustetaan lasivar-

telia ja tästä hangattaessa pidellään kiinni, niin

huomaa tankoon syntyneen s:öä. Ilmiö selite

tiiän siten, että metalli kyllä tulee edellisessäkin
tapauksessa hankauksesta sähköiseksi, mutta s.

ei pysy siinä, vaan j o li I u vi 1. virtaa käden
ja ruumiin läpi maalian. Sellaisia aineita kuin
metalli, jotka laskevat B:n vapaasti virtaamaan,
sanotaan johtajiksi 1. konduktoreiksi.
Lasin tapaiset äsken luetellut aineet sen sijaan

eristävät 1. isoleeraavat s:öä, s. o. es-

tävät sitä leviämästä kappaleen hangatuista koh-
dista muuanne. Niitä aineita sanotaan tästä

syystä eristäjiksi I. isolaattoreiksi,
usein myös dielektrisiksi (ks. t.). Johta
jia ovat paitsi metalleja hiili, liina, suola-
liuokset, hapot, vesi, maa, kasvit ja

eläinten ruumii t. Eristä jiä ovat paitsi

ylempänä lueteltuja aineita myös muutamat öl-

jyt ja kuiva i 1 m a. Jos johtaja varustetaan
eristäjästä tehdyllä jalustalla, niin sanotaan sen

olevan eristetyn, koska sen s., ollen muilta
puolilta ilman ympäröimänä, ei pääse minnekään
virtaamaan. Koska s. hylkii samanlaista s:öä,

niin se leviää johtajassa niin laajalle alalle

kuin suinkin, s. o. eristetyn kappaleen pin-

nalle sisuksen pysyessä sähköttömänä. — Jos
kahta samanlaista, samalla sillä varattua kappa-
letta lähennellään vuoron perään saman s.-heilu-

rin kyseessä olevalla s:llä varattuun palloon,

niin hylkivät ne sitä, kun välimatka on tarpeeksi

pieni. Jos välimatkat, joiden päässä hylkivä vai-

kutus kummassakin tapauksessa alkaa näyttäy-
tyä, ovat yhtä suuret, niin sanotaan, että kappa-
leet ovat yhtä voimakkaasti varatut tai että nii-

den sisältämät s ä h k ö m ä ä r ä t, ovat yhtäsuu-
ret (muissa tapauksissa erisuuret). Oletettujen

s.-määrien olemassaolosta ja suuruuksista saa siis

käsityksen, sikäli kuin ne ilmaantuvat ulkonai

sinä voimina. Siten sanotaan kappaleen sisä!

tävän kaksi kertaa suuremman s.-määrän kuin
toinen samanlainen kappale, jos edellinen hylkii

heilurin palloa saman matkan päästä kaksi ker-

taa suuremmalla voimalla kuin jälkimäinen. Ne
s.-määrät, jotka vastakkain hierotut kappaleet

saavat, ovat myös yhtäsuuret, kuten kokeilemalla

voidaan todistaa, joskin vastakkaiset. Kaksi säh-

köistä kappaletta vetää toisiaan puoleensa tai

hylkii toisiaan voimalla, joka on Coulombin 178S

keksimän lain nojalla suoraan verrannol-
linen kappaleiden s.-m ääriin ja

kääntäen verrannollinen niiden
k e s k e n ii i s e n e t il i S y y d e n neliöön,

siis on voima h=—j-1
,
jos e ja r, merkitsevät S.-
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määriä ja r kappaleiden välimatkaa. S.-määrien

yksiköksi valitaan se s.-iniu.i joka 1 cm:n nmt
kan päässä' vaikuttaa toiseen yhtäsuureen s.-mää-
rään 1 dynen voimalla (elektrostaatti-
n e n yksikkö, vrt. Coulombi). Voiman

i laskettaessa ou s.-määrien merkitkin huo-

motcttavat. Koska s.-määrien tulo on posi-

tiivinen, kun tekijät ovat samanmerkkiset ja

samanlaiset s:t poistavat toisiaan, niin on siis

poistavaa voimaa pidettävä positiivisena. Cou-
lombin laki on siinä suhteessa epätäydellinen,

ettei siinä ollenkaan oteta huomioon sähköisten

kappaleiden välissä olevan väliaineen laatua.

vaan oletetaan, että väliaineen vaihdellessa voima
on aina yhtäsuuri ja sama kuin jos kappaleiden

välissä on ilmaa (oikeammin ilmatyhjiö). Tutkit-

tuaan väliaineen vaikutusta voiman suuruuteen
Faraday on (1837) tullut siihen tulokseen, että

olkoon se mikä nestemäinen tai jähmeä dielektriuen

aine tahansa, niin on voima pienempi, kuin jos

ilma erottaa kappaleet. Voiman suuruus saadaan
kulloinkin, jos Coulombin lain mukaan laskettu

voima jaetaan n. s. dielektrisiteetti-
konstantilla (ks. t.). — S.-ilmiöiden ja s:n
olemuksen selittämiseksi on lausuttu monenlaatui-
-ia arveluja ja olettamuksia sekä näiden nojalla

rakennettu useita teorioja. S:n dualistisen
teorian on Symmer esittänyt (1759). Sen mukaan
on olemassa jokaisessa aineessa kaksi erilaista

painotonta, positiivista ja negatiivista s:öä vas-

taavaa s.-nestettä 1. fluidumia, joita sähköttö-

mässä kappaleessa on yhtä paljon kumpaakin, ja

ne ovat tasaisesti siinä toisiinsa sekaantuneet.

Kappale tulee sähköiseksi, jos s. -nesteet erkane-

vat toisistaan. Esim. kappaleita toisiinsa han-
gattaessa virtaa positiivista fluidumia siihen

kappaleeseen, joka tulee positiivisesti sähköi-
seksi ja negatiivista fluidumia toiseen. Jotakuin-
kin samautapainen oli Franklinin (1750) ja Aepi-
nuksen (1759) kehittämä unitaarinen teo-

ria. Siinä oletetaan, että on olemassa vain yhtä
- fluidumia. Kappale on sähkötön, kun s.-nes-

tettä on siinä määrätty, sääntöperäinen paljous,
s. -nesteen lisä yli tavallisen määrän teki kappa-

positiivisesti sähköiseksi, mutta nesteen
vähennys negatiivisesti sähköiseksi. Tätä teoriaa

Edlund on sittemmin (1873) seikkaperäisesti
kehittänyt, sovelluttaen sitä s.-opin eri aloille.

Edellä esitettyjen teoriojen mukaan johtuu säh-

köisten kappaleiden attraktsioni ja repulsioni
niiden sisältämien s:jen kaukovaikutuksesta.
samoinkuin Newtonin gravitatsionilain mukaan
kappale vetää toista puoleensa matkan päässä
kappaleiden välissä olevan ainein välityksettä.

Uudenaikainen käsitys s:n luonteesta, n. s.

" 1 e k t r o n i t e o r i a. edellyttää, että s. on
ainetta, joka samoinkuin kappaleiden aine on
jakaantunut atomeihin: positiivisiin ja negatii-
visiin elektroneihin. Elektrolyyttiset
ilmiöt (ks. Elektrolyysi) osoittavat nimit-
täin s:n olevän siten yhtyneenä materiaan, että
ioni on pidettävä sisältämänsä atomin tai atomi-
ryhmän ja elektronien kokoomuksena. Yksi
arvoisen vetyatomin oletetaan sisältävän s:n
alkeis määrän 1. yhden elektronin, kaksi-
arvoisen aineen atomi 2 elektronia, kolme-
arvoisen aineen atomi 3 elektronia j. n. e. Ainoas-
taan negatiivisel elektronit voivat irtautua
ainekokoomuksestaan ja esiintyä vapaina (ks.

K a t o il i s ä t e e t) . päättäen tähän saakka teh-

dyistä kokeista. Sanalla, elektroni tarkoitetaan
seiilähden nykyään negatiivista, s. atomia (vrt.

myös Klektroni). Unitaiirisen teorian kanssa
sopusoinnussa on se käsityskanta, ettei positiivi-

sia elektroneja ollenkaan ole olemassa. Sen
mukaan positiivinen tai negatiivinen ioni syn-

tyy, mikäli sähköttömään atomiin lisätään tai

siitä poistetaan elektroneja. Metallissa on ato-

mien välisissä huokosissa vapaita, ainaisessa liik-

keessä olevia elektroneja. S. virran syntyessä
luutuvat elektronit nopeampaan liikkeeseen ja

kulkevat, virran vastakkaiseen suuntaan (vrt.

Galvaaninen elementti), mutta kun
niitä, on hyvin tiheässä, niin ne työntävät toi-

siaan alinomaa, eivätkä, sentähden pääse pit-

källe siirtymään paikoiltaan. Työntö etenee kui-

tinkin elektronien liikkeen suunnassa navasta

napaan. Aine johtaa s:öä sitä paremmin, kuta

helpommin elektronit pääsevät liikkumaan ato-

mien välissä. Elektronien sysäykset kappaleen
atomeja vastaan synnyttävät siinä lämpöä. S.-

virran ominaisuuksia ei kuitenkaan voida sei il

tää ottamatta huomioon, mitä tapahtuu ympä-
röivässä dielektrikumissa (ilmassa). Siinä elek

tronit eivät pääse vapaasti liikkumaan, mutta
se voi joutua sähköisen kappaleen tai s. -virran

vaikutuksesta n. s. dielektriseen polari-
satsionitilaan (ks. Dielektrineni.
Ilmiö voidaan selittää olettamalla, että isolaatio

rin jokaisen molekylin toinen atomi tai atomi-

ryhmä sisältää positiivisen ja toinen negatiivi-

sen s. -varauksen. Tsolaattorin polarisoituessa

järjestyvät elektronit siten, että positiiviset jou-

tuvat kaikki molekylien samanpuoleiseen päähän
ja negatiiviset päinvastaiseen. Yhden molekylin
positiivinen s. sitoo seuraavan molekylin nega-

tiivisen s. n niin. että vaikutus ulospäin kumou-
tuu. Kun on selitettävä, miten tämä sitominen
tapahtuu, niin voidaan käsittää s. -voimien vai-

kuttavan joko välillisesti tai välittömästi. Fara-
day koetti tutkiessaan s. -voimien laatua välttää

kaukovaikutushypoteesia, ja hän oletti sentähden,

että eristäjän molekylien välissä oleva eetteri

välittää s. -vaikutuksien jatkumisen niolekylistä

molekyliin samoinkuin valoaaltojen edentymisen-
kin kappaleen läpi. Jatkumisen voidaan ajatella

johtuvan siitä puristuksesta tai vedosta, minkä
elektronien siirtyminen aineen polarisoituessa

aikaansaa. Koska sekä valoaaltojen että dielektri-

sen polarisatsionin leviäminen tapahtuu samassa
väliaineessa — eetterissä — , on luultavaa, että

molempien ilmiöiden tunnusmerkilliset ominai-
suudet, ja koeffisientit ovat läheisessä yhteydessä

toisiinsa. Että tällainen yhteys vallitseekin

aineen dielektrisiteettikonstantin ja valmi täit

tumis-indeksin kesken, on Maxxvell, joka on mate-

maattisesti kehittänyt. Farailavn teoriaa, osoit-

tanut. Hän on näet todistanut, että aineen d i-

e 1 e k t r i s i t, e e I t i k o n s t a n t t i on yhtä-
suuri kuin sen vai o-o p i 1 1 i s e n taite-
indeksin n e 1 i ö. Tätä tosiasiaa sanotaan

Maxwellin laiksi. Kokeellisesti se on tul-

lut hyvin todennetuksi. Faraday-Maxwellin teo-

riaa vahvistavat seikkaperäisesti Hertzin kokeei

S.-Värähdyksistä (ks. t.l. Niistä ilmenee s. -voiman

ja valoaaltojen edentymi en miltei täydellinen

vastaava i-im-, eikä vain edentymisnopeuteen

nähden. Vaikka sentähden Faradav Maxwellin
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teoria on nykyään yleisesti oikeaksi tunnustettu,

Lytetään kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi
opissa useita dualistisen teorian lausetapoja. —

,S:öä voidaan herättää eristetyllä jalustalla sei

tovassa konduktorissa, jos siilien lähenin

sähköitetty kappale. Jos kappaleen s. on posi-

tiivista, niin konduktorin läheisempi puoli tulee

negatiivisesti ja toinen puoli positiivisesti säh-

köiseksi, kuten yksinkertaiset kokeet osoittavat,

Konduktorin keskiosa on aivan sähkötön. Ilmiötä

lanotaan s.-i n f luens siksi. Jos sähköinen

kappale loitonnetaan, tulee konduktori jälleen

nivan sähköttömäksi, mutta jos konduktoria
ensin kosketetaan sormella, sormi poistetaan ju

sitten vasta sähköinen kappale, niin huomaa kon-

duktorin olevan negatiivisesti sähköisen. Dualis-

tista selitystapaa soveltamalla selitetään ilmiö

siten, että sähköinen kappale vetää puoleensa

konduktorin vastuista b:öH pitäen sitä sidottuna,

sekä hylkii samannimistä s:öä tämän toiseen pää-

hän, multa jos kappale poistetaan, niin s.-tlui-

i lumi t pääsevät jälleen yhtymään. Koskettamalla
sormella konduktoriin, ennenkuin s:öä sisältävä

kappale loitonnetaan, johtuu vapaa positiivi-

nen s, maahan. Kun sitten sormi ja kappale
poistetaan, tulee sidottu negatiivinen s. vapaaksi.

Konduktoria on näin voitu varata s:llä viemättä
sitä s. -lähteen välittömään yhteyteen. S.-influenssi

on m. m. syynä siihen ylempänä mainittuun tosi-

asiaan, että sähköinen kappale vetää kevyitä
esineitä puoleensa. S:öä voidaan synnyttää
muullakin tavalla kuin hankaamalla ja influens-

sin kautta, vrt. Galvanismi ja Lämpö-
sähkö. S.-opin kehityksestä ks. Fysiikka.
[Faradav. ..Experimental researches in eleetri-

city" (1831-56); Maxuell, ..Treatise on electri-

eity and maguetism" (3:s pain. 1892); Hertz,

„Untersuchungen Uber die Ausbreitung der
elektrischen Kraft" (1892) ; Wiedemann. ..Lehre

von der Elektrizität" (2:uen pain. 1893-98;

4 nid.) ; Graetz, ,,Die Elektrizität und ihre

Amvendnngeii" il.",: s pain. 1910).]

U. S.-n.

Sähköaallot ks. Sähkö v ii r ä h d y k s e t.

Sähköankerias ks. S ä h k ö kala t.

Sähköaura ks. Sähkön k ä y 1 1 ö ma a-

taloudessa.
Sähköbioskopia (ks. B i o s k o p i a) , e 1 e k t r o-

li i o skopia, sähkövirran avulla toimitettu tut-

kimus siitä, onko kuolema jo tehnyt tulonsa. Kolme
tuntia kuoleman jälkeen ruumiin lihakset eivät

näet enää supistu vaihtovirran vaikutuksesta.
Sahködiagnostiikka (ks. D i a g n o s t i i k k a)

,

sekä galvaanisen että faradisen sähkövirran käyt-

täminen diagnostisessa tarkoituksessa. S. tulee

etupäässä käytäntöön liikehermojeu ja lihaksien

halvauksissa ja herpautumisissa, kun tahdotaan
selvää näiden toimintakyvystä. Täten voidaan

esim. saada selville, mitkä lihakset tai lihas-

ryhmät ovat lapsihalvauksesta jääneet toimetto-

miksi ja millä lihaksilla ne voitaisiin kirurgi-

sesti jännesiirron avulla korvata. Myöskin tunto-

hermojen, vieläpä muidenkin aistinhermojen eri

lainen sähköärtyisyys selvittää niiden tilaa, ks.

5 ä h k ö p a r a n n u s. K. T.

Sähködynamiikka 1. elektrod y o a-

miikka (kreik. elektron = meripihka, metalli-

sekoitus, ja dynamis = voima) , oppi sähkövirtojen
vaikutuksesta toisiinsa. Ampere, joka ensiksi

Kuva 1.

teki aen havainnon, ettt

galvaanisien virtojen kes-

ken vaikuttua mekaanisia
voimia, rakensi näiden
voimien tarkempaa tutki-

neilta varten Ampören
I

a I u s t a k s i (kuva 1)

sanotun laitteen. Siinä
on suorakaiteeksi taivu-
teltu metallilanka ced,

lonka teräväkärkiset pääi taivutetaan, kuten

kuva näyttää. Lanka pannaan linjaamaan pylväi-

den v ja i kannattamiin elohopealla täytettyihin

kuppeihin y ja y', niin että se pääsee vapaasti

kiertämään pystysuoran akselin (yy') vara
in metallilangan (bar/ läpi johdettua virtaa

lähennettäessä ensinmainittuun lankaan, jonka
läpi myös johdetaan virta, syntyy yhdensuuntai-
siksi asetetuissa lankaosissa ab ja de kulkevin
\ iltojen kesken vetovoima, jos virrat kulkevat
samannepäin (kummassakin ylöspäin tai kuin
Hitissäkin alaspäin), mutta poistava voima, jos

virrat kulkevat vastaisiin suuntiin. Ristissä kul-

kevat virrat vaikuttavat toisiinsa joka tapauk-
sessa niin, että ne pyrkivät asettumaan yhden-
suuntaisiksi ja :

a ma n nepäin kulkeviksi. Siis ne
virtojen osat, jotka kulkevat molemmat lanko
jen risteyskohtaan päin tai molemmat siitii pois-

päin, vetävät toisiaan puoleensa, mutta virta,

joka kulkee risteyskohtaan päin, hylkii siitä

poispäin lähtevää. Tiiman tosiasian nojalla voi-

daan suunnitella koje, jossa kela saadaan pysj

väisesti pyörimään galvaanisten virtojen avulla

Sellaisen näemme ku-

vassa 2. Kiintonaisen
kelan AB ympäri moneen
kertaan kierretyn, eriste-

tyn metallilangan läpi joh-

detaan sähkövirta kiinnit-

timiin f ja j yhdistetystä galvaanisesta paris-

tosta. Edellisen kelan sisässä voi pystysuoran
akselin varassa pyöriä pienempi kela CD, johon

on kierretty eristettyä metallilankaa samoin
kuin edelliseen. Kierteiden läpi voidaan johtaa

virta. Kohta kun virrat suljetaan pyrkivät ne

asettumaan yhdensuuntaisiksi ja samanne päin

kulkeviksi. Kela CD pyörii, kunnes yhdensuun-
taisuus sattuu. Samassa hetkessä kelan CD akse-

lin yhteydessä oleva kommutaattori kääntää

tämän kelan kierteissä c
kulkevan virran vastais-

suuutaiseksi, niin että

kelojen virrat nyttem-
min poistavat toisiaan.

Pienemmän kelan pyö-
rintä jatkuu niin muo- q.
doin samaan suuntaan.
— Liikkuva virta cd
(kuva 3). joka on kohti-

suorassa kiintouaista virtaa ab vastaan ja voi

siirtyä ainoastaan niin, että sen kaikki asennot

ovat yhdensuuntaiset keskenään, siirtyy kiinto-

naisen virran vaikutuksesta tämän suuntaan, jos

liikkuva virta kulkee kiintonaisesta poispäin

(kuten kuvassa 3), mutta päinvastaiseen suun-

taan, kun liikkuvan virran suunta muutetaan.
Koska sähkövirta poikkeuttaa sen läheisyydessä

olevan, akselin varassa kiertyväisen magneetin
tasapainoasennosta (vrt. Sähkömag

Kuva

Jb

Kuva 3.
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Kuva 4

ti smi). voidaan jo edeltäkäsin päätellä, että

sähkövirta vetää puoleensa tai poistaa vapaasti

liikkuvaa magneettinapaa, s. o., että sähkövirran
vaikutus magneettiin ei ilmene vain kiertävänä
voimana, vaan aiheuttaa myös translatorisia liik-

keitä. Sähkövirta vaikuttaa siis magneettiin
-.uunin kuin toinen magneetti. Taso-osaa rajoit-

tavan yksinkertaisen sähköjohdon magneettinen
voima on yhtäsuuri kuin sellaisen lyhyen mag-
iH-i-ttitangon, joka ajatellaan asetetuksi kohtisuo-

raan johdon ympäröivää pintaa vastaan (navat

yksi kummallekin puolen pintaa) pinnan keski-

pisteeseen ja jonka momentti (ks. Magne-
tismi) on yhtäsuuri kuin virranvoimakkuuden
ja virtaa ympäröivän pinnan alan tulo. Tämän
lyhyen magneetin pohjoisnapa on sillä puolen
pintaa, jolta katsottuna sähkövirta kiertää joh-

dossansa päinvastoin kuin kellon osoittimet.

tusta selviää, että magneetti pyrkii aset-

tumaan kohtisuoraksi virran pintaa vastaan s. o.

yhdensuuntaiseksi virtaa korvaavan magneetin
kanssa, sillä magneetti-
neula yrittää aina aset-

tua yhdensuuntaiseksi sii-

hen vaikuttavan magnee-
tin kanssa. Vaikutus tulee

parhaiten ilmi, jos vir-

"V: ]* ran johtolanka kierretään

'MJ' vyyhdeksi 1. sole-
noidiksi (kuva 4)

.

Silloin huomaa, että vii-

ran vaikutus on sen läheisyydessä vapaasti

liikkuvaan magneettiin kahdenlainen. Ensinnä-
kin magneetti pyrkii, kuten edellä selitettiin.

asettumaan kohtisuoraksi kierteiden tasoja vas-

taan, s. o. solenoidin akselin suuntaiseksi, ja

toiseksi tulee magneetti solenoidista poistetuksi

tai sen sisään vedetyksi, riippuen virran suun
nasta ja siitä, kumpai-
senko navan magneetti

s kääntää vyyhteä kohti.
B Kuvassa 5 esitetyssä ta-

pauksessa ovat solenoi-

din ja magneetin pohjois-

navat vastatusten. Niistä alkavat voimaviivat
k- Magnetismi) ovat sentähden vastais-

suuntaiset ja vastustavat toisiaan, josta seuraa.
että solenoidi ja magneettinapa pyrkivät loitto-

neinaan toisistaan. Jos magneetti käännetään
niin, että sen etelänapa on vastapäätä solenoidin
pohjoisnapaa, ovat voimaviivat yhdensuuntaiset.
ne vetävät toisiaan puoleensa, navat lähestyvät

ja magneetti tulee vede-

tyksi solenoidin sisään

(ks. kuvaa 6). Vyyhden
B läheisyydessä oleva melto-

raudasta tehty magneti-
soimaton tanko tulee

solenoidin kentässä mag-
neettiseksi ja vyyhden sisään vedetyksi. Tätä
ilmiötä, jota käytetään sähkövirtojen voimak-
kuudet! mittaamiseen, voillaan esittää kuvassa 7

esitetyllä yksinkertaisella laitteella. — Tutkit-

it vaikutusta magneettiin on
yllä edellytetty, että virta pysyy järkähtämättä
paikallaan ja että magneetti on elektrodynamis-

\ ohmiin vapaasti kuljetettavissa. Mutta jos

magneetti päinvastoin on kiinnitetty ja siilikö

viiran johto voi pyöriä kuten esim. ympy -

Kuva

Kuva fi.

t;ii solenoidiksi taivutettu ja Ampö-
ien jalustaan asetettu metallilanka,
niin magneetti asettaa jälkimäiset

siten, että virran taso on kohtisuo-
rassa magneetin akselia vastaan.

Maamagnetismikiii vaikuttaa virran
johtoon kiertävästi. Niinpä solenoidi

asettuu maa magnetismin vaikutuk-
sesta aivan kuin magneetti nimittäin
niin, ettii sen akseli on pohjois-

etelä suunnassa. Pohjoispäätä kat-

sottaessa virta kiertää solenoidissa

päinvastaiseen suuntaan kuin kel- Kuva 7.

lon osoittimet, siis sen aliosassa

idästä länteen. Yksityisten virranosien lii-

kettä magneettisessa kentässä voidaan määrätä
Amperen uimasäännön avulla (ks. Sähkömag-
netismi) mutta mukavammin n. s. vasen-
k ii s i s ii ä n n ö n avulla. Sääntö kuuluu : Kun
vasemman käden kolme ensimäistä sormea asete-

taan niin. että ne esittävät kolmea toisiaan vas-

taan kohtisuoraa suuntaa, sekä niin. ettii etusormi
näyttää voimaviivojen suuntaa ja keskisormi vii

ran suuntaa. liikkuvassa johdossa, niin peukalo
ilmaisee suunnan, mihin tämä johto liikkuu.

Galvaaninen virta voi magneettisessa kentässä
joutua pysyväiseen pyörintäliikkeeseen. Tätä
periaatetta osoittavan kojeen kuva 8 esittää.

NS on pystysuora magneetti, jonka koverretussa,

elohopeatilkalla täytetyssä pohjoisnavassa (ylä-

päässä) virranjohdon liikkuva osa abc lepää kär-

jen o varassa. Johdon abc kärjel

liset päät a ja c ovat upotettuina
metallikuurnan /' sisältämään elo-

hopeaan. Galvaaninen virta kulkee
paristosta kiinnittimeen e, magnee-
tin ja kärjen b läpi liikkuvaan
johto-osaan, siitä edelleen elohopean,
kuurnan ja pihdin k kautta paris-

toon. Kohta kun virta suljetaan

alkaa johto-osa abc pyöriä. Pyö-
rintäsuunta voidaan vasenkäsi-
säännön avulla ratkaista. Koska
näet magneettiset voimaviivat kul-

kevat pohjoisnavasta etelänapaan

ja siis N :n kohdalla ylöspäin, on siis etu-

sormi asetettava pystyyn, keskisormi jom-
mankumman lyhyen nuolen osoittamaan virran-

suuntaan, jolloin peukalo tulee näyttämään
oikealla puolella kuvasta eteenpäin, vasemmalla
taaksepäin. Liikkuva johto pyörii siis niinkuin
käyrä nuoli osoittaa. Kojetta voidaan niin

muutella, että siinä galvaaninen virta itse panee
johdon abc pyörimään. Magneetin NS sijasta

otetaan eristetty johtolanka ja renkaalle T
kierretään useaan kertaan samanlaista lankaa,

jonka toinen pää päättyy kuurnan f elohopeaan

ja toinen pihtiin k. Jos virta tässä langassa

kiertää yläpuolelta katsottuna kellon osoittimien

liikettä vastaan, niin pyörii johto-osa abc,

niinkuin käyrä nuoli kuva --a 8 näyttää. —
Kahden virtaosasen (virtaelementin) vaikutus

toisiinsa on verrannollinen virtaosaaien voimak-

kuuksien tuloon ja niiden pituuksien tuloon.

uutta kääntäen verrannollinen niiden välimat-

kan neliöön. Vaikutus on sitäpaitsi riippuva

virtaosasten suunna U. S:n.

Sähköelementit ks. Sähköpari.
Sähköelimet (eläinten) ks. S ii li k ii kala t.

Kuva 8.
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Sähköeläimet ks. s ii h k ii kalat,
Sähköendoskopia (ks. Endoskopia), ruu-

miin onteloiden ja k;i \ t ä vi.-n tutkiminen Sähkö-

valon avulla. S:aa varten on olemassa erityisiä

liitteitä, joihin o» kiinnitetty pieniä .sähknlainp

puja ja joiden avulla voillaan sähkövalossa tutkia

rakkoa (cystoskopia), virtsaputkea (urethrosko-

pia), peräsuolta (proctoskopia) , ruokatorvea
(tesophagoskopia), mahalaukkua (ventroskopia)

ja henkitorven haaroja (bronehoskopia) . K.T.
Sähköendosmoosi (ks. Osmoosi). Kun gal-

vaaninen virta johdetaan vedellä täytetyn astian

läpi, jonka huokoinen väliseinä jakaa kahteen

osaan, siirtyy vesi virran suunnassa väliseinän

läpi. Ilmiö, jota sanotaan s:ksi 1. elektro-
osmoosiksi, on huomattavissa, jos kokeeseen
\eden sijasta käytetään erinäisiä muitakin nes-

teitä. — Ensimäiset havainnot s:sta teki Reuss
(1809). Sitä ovat sittemmin 6. \Viedemann ja

Quinoke tutkineet kokeellisesti ja llelmholtz sekä

Lamb ja v. Smoluchowski teoreettisesti. Wiede-
mann, joka kokeisiinsa väliseinänä (diafrag-

mana) käytti poltetusta savesta tehtyjä levyjä,

keksi, että siirtynyt nestemäärä on verrannolli-

nen virran voimakkuuteen ja pienenee, jos nestee-

seen liuennettua suolamäärää lisätään, s. o. joh-

teen vastustuksen vähetessä, sekä on riippumaton
väliseinän pinta-alasta ja paksuudesta. Quincke
tutki nesteiden siirtymistä liiuspillissä ja sai

edellämainittujen kanssa yhtäpitäviä tuloksia.

U. S:n.

Sähköenergia I. sähkötä r m o ks. Sähk ö-

jännitys.
Sähköheiluri ks. Sähk ö.

Sähköhissi ks. Hissi.
Sähköhiukkanen 1. elektroni ks. Sähkö.
Sähköhälyyttäjä, hälyytyskoje, joka toimii

sähkön voimalla, ks. S ä h k ö m e r k i n a n t o-

laitteet.
Sähköinduktsioni (ks. I n d u k t s i o n i) tar-

koittaa sitä Faradayn 1831 keksimää ominai-
suutta, että sähkövirtoja voidaan saada synty-
mään toisten sähkövirtojen tai magneettien
avulla.

Jos metallinen johto liikkuu magneettiken-
tässä niin, että se leikkaa voimaviivoja, syntyy
(indusoituu 1. induseerautuu) siinä aina sähkö-
motorinen voima. Aivan sama on asianlaita, jos

johtoja on paikoillaan ja magneettikentän suunta
tai voimakkuus muuttuu. On samantekevää,
synnyttääkö mogneettikentän sähkövirta (volta-
induktsioni) vai permanenttinen tai sähkö-
magneetti (magnetoinduktsioni). Jos
johdon päät sitäpaitsi yhdistetään keskenään
niin, että saadaan suljettu virtapiiri, syntyy
myöskin virta, n. s. i n d u k t s i o n i v i r t a,

jonka voimakkuus riippuu indusoituneista sähkö-
motorisista voimista ja virtapiirin vastuksesta
Ohmin lain mukaan. Kun toisessa osassa virta-

piiriä indusoitunut sähkömotoriuen voima voi

olla toisessa osassa indusoituneen vastaissuuntai-

nen, ei induktsionivirran syntyminen riipu

ainoastaan siitä, tulevatko voimaviivat leika-

tuiksi, vaan siitä, muuttuuko voimaviivojen luku

virtapiirin sisällä. Jos voimaviivojen luku pysyy
muuttumattomana, on virtapiirin eri osissa indu-

soituneiden sähkömotoristen voimien algebralli-

nen summa = 0, eikä induktsionivirt.ia saada syn-

tymään. Syntynyt induktsionivirta kestää

ainoastaan niin kauan kuin voimaviivojen muu-
toskin.

Johtajassa indusoitunut sälikömotorinen voima
saadaan määrätyksi yhtälöstä

E = li.l.v (c g 8) tai

E = li. Lv 10* voltteina,

JO />' on kentän intensiteetti voimaviivoina
ein-:ä kohti, l suoraviivaisen johtajan pituus

em:inä ja v sen nopeus em:inä sek:ssa, ja jos

liike on kohtisuora voimaviivoja ja johtajan

pituussuuntaa vastaan. Tästä nähdään, että indu-

soitunut sähkömotorinen voima (c g a) on yhtä-
suuri kuin johtajan sekunnissa leikkaamien

voimaviivojen luku. Jos on kysymys johtosilmu-

kasta, saadaan sähkömotorinen voima yhtälöstä

B =-™(ogs)
di

tai siis sanoin lausuttuna: sähkömotorinen voima
on yhtäsuuri kuin voimaviivojen luvun muutos
aikayksikössä. Siinä tapauksessa taaskin, että

kysymyksessä oleva johto on vyyhti, jossa on use

ampia johtokierroksia, on lauseke kerrottava

vielä johtokierrosten luvulla .V, siis

E K '''''y «• (cg,
at

<)

Liikkeen ylläpitämiseksi tarvitaan työtä ja

sähkömotorisen voiman suunta saadaan määrä
(yksi L e n z in säännön avulla: Jos johtaja liik-

kuu magneettisessa kentässä, niin indusoituu

siinä sähkömotorinen voima sellaiseen suuntaan,
että vuorovaikutus sen synnyttämän virran ja

magneettikentän välillä koettaa vastustaa liikettä

s. o. sähkömotorinen voima pyrkii
synnyttämään virran, joka vastus-
taa voimaviivojen luvun muutosta.
Sähkötekniikassa käj'tetään sähkömotorisen voi-

man suunnan määräämiseen edellisestä johdettuja

muistisääntöjä. Erittäin yksinkertainen ja eri-

koisissa tapauksissa paljon käytetty on esim.

seuraava: kun oikea käsi asetetaan siten,

että voimaviivat menevät sisään kämmenestä ja

peukalo osoittaa johtajan liikkeen suuntaa, niin

muut sormet osoittavat indusoituneen sähkö-

motorisen voiman suuntaa. — Magneettikentän
muutos voi tapahtua monella muullakin tavalla

kuin mitä edellä on esitetty. Jos
magneettitangon pohjoisnapa esim.

työnnetään johtokelaan, kuten
kuva 1 osoittaa, niin indusoituu
johtokierroksissa sähkömotorinen
voima nuolen osoittamaan suun-
taan. Jos tankoa siirrettäisiin ke-

lasta poispäin, olisi sähkömotorisen
voiman suunta päinvastainen. Sen
sijaan että. tankoa siirretään, voi-

taisiin sen antaa olla paikoillaan

ja siirtää kelaa, tai asettaa kidan

sisälle pehmeä rautapala ja tehdä

se, pitämällä sitä esim. hevosen-

kenkämagneetin ankkurina, magneettiseksi

magneetittomaksi.
Pitempiaikaisten virtojen synnyttämiseksi

annetaan johtovyyhden pyöriä magneettisessa

kentässä, esim. voimakkaan permanenttisen mag-
neetin napojen välissä (m a g n e t o s ä h k ö i-

set koneet). Vaikutusta vahvistetaan taval-

lisesti siten, että vyyhti keritään rautasydämelle,

n. s. induktorille 1. ankkurille. Vir-

iän ulos ottamiseksi vyyhdestä käytetään, aina

J«
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sen mukaun talulotaauko tasa- vai vaihtovirtaa,

joko konimutaat loria tai liukurenkaita ja har-

in ia (ks. Sähkökoneet).
Kun jokainen sähkövirran liipikulkema johto

synnyttää ympäristössään magneettisen kentlin,

niin syntyy induktsionin Bähkömotorisia voimia
— ja jos virtapiiri on suljettu, myöskin virtoja—
jo6 virrattoman ja virran läpikulkeman johdon
keskenäinen asento muuttuu, tai jos edellisen

läheisyydessä äkkiä sähkövirta syntyy, katoaa
tai muuttaa voimakkuuttaan (v oi ta-i n duk-
tsioni 1. välinen i n il u k t s i o n i). Jäl-

kimäistä johtoa nimitetään primääri- ja edel-

listä sekundääri johdoksi, samoin virtoja

primääri- ja sekundaa rivirroiksi.
Jos molempia edellämainittuja johtoja lähenne-

tään toisiinsa, syntyy sekundäärijohdossa induk-
tsionivirta vastakkaiseen suuntaan, ja jos niitä

loitonnetaan toisistaan, samaan suuntaan kuin
primäärivirta.
Useasti ovat molemmat johdot paikoillaan tois-

tensa vieressä tai ovat ne toistensa sisällä olevia

johtokeloja ja virranvoimakkuutta primääri
kelassa vaihdellaan. Tällöin indusoi primääri-
virran kasvaminen sekundäärisen sähkömotori-
sen voiman (ja jos virtapiiri on suljettu, myös-
kin virran) päinvastaiseen suuntaan ja sen pie-

neneminen samaan suuntaan kuin mihin pri-

määrivirta kulkee. On luonnollista, että tässäkin
tapauksessa induktsionivirta kestää vain niin

kauan, kuin primäärivirran, siis magneettiken-
tän muutoskin. Jos johtokelojen sisällä on rauta-

sydän, saadaan vaikutus huomattavasti vahviste-

tuksi. Primääri ja sekundääripuolen välinen

jännityssuhde voidaan sitäpaitsi mielen mukaan
määrätä valitsemalla johtokierrosten luvut nii-

den kanssa samassa suhteessa. Tähän perustuvat
kipinäinduktorit ja induktsionikoneet (ks. t.)

Bekä transformaattorit (ks. t.l.

Jos kyllin voimakkaan virtalähteen napoihin
yhdistetyt johdot ottaa molempiin käsiin, tun-
tee virtapiirin sulkemis- ja katkaisemishetkellä
nykähdyksen ruumiissaan. Kun virta pysyvästi
kulkee ruumiin läpi, ei vaikutusta huomaa heti-

kään samassa määrässä. Vaikutus on sitä voi-

makkaampi, kuta nopeampi muutos on, josta joh-
tuu, että se ylimalkaan on voimakkaampi kat-

kaisu- kuin sulkemishetkellä. Kun induktsioni-
virrat esim. induktsionikoneessa ovat hyvin
lyhytaikaisia ja nopeasti uusiintuvia virtasysäyk-
riä, synnyttävät ne erittäin voimakkaan hermo-
kiihotuksen ruumiissa tai. kuten sanotaan, fysio-

logisen vaikutuksen. Kun induktsionivirrat ovat
heikkoja, huomaa ruumiissaan pistelevän tun-
teen ja virran kasvaessa suonenvedon tapaisia
kouristuksia. Näiden vaikutustensa perusteella
täytetään induktsionivirtoja myöskin lääketie-

I parannuskeinona ja niitä nimitetään sil-

loin induktsionin keksijän mukaan F a r a d a yn
virroiksi ja niiden käyttämistä tähän tarkoi-
tukseen f a r n tl i s a t s i o n i k s i. (vrt. S ä h k ö-

parannus.)
Valivavirtajohtojen häiritsevä vaikutus heikko-

virtajohtoihin ja kojeisiin johtuu osaksi edellä
mainitusta välisestä induktsionista. Tämän estä-
miseksi käytetään kaapeleita, joissa meno- ja
paluujohdot ovat samassa suojuksessa, metallista
meno- ja paluujohtoa heikkovirtajohdoissa, joh-
tojen risteilemistä v. m. s. sovituksia.

Edellämainitut induktsionilait pitävät paik

kansa siinäkin tapauksessa, että tarkastetaan vain

primäärijohtoa. Se on oman virtansa synnyttä-
mässä magneettikentässä ja indusoituu siis siinä

itsessäänkin, jos siinä kulkeva virta ja siis kenttä
on vaihteleva, sähkömotorinen voima, jota nimi-
tetään itseinduktsionin (omainduktsioni)
sähkömotoriseksi voimaksi. Pulultaan myöskin
itseinduktsionin virrasta. 1. ekstrnvirrasta,
jota itse asiassa ei ole, vaan joka heikentää pää-

virtaa. Itseinduktsionin sähkömotorinen voima
saadaan yhtälöstä

E 1 n A- Q f
>

M-»
,11

volttia,
l di

jossa N on johtokierrosten luku, Q rautasydämen
vyyhden) poikkipinta cm2

: inä, (1 permeabiliteetti,

( rautasydämen (vyyhden) pituus cm:inä ja / vir-

ranvoimakkuus ampereina. Tässä yhtälössä mer-
kitään

*" K*QPlQ-' =L (Henry,

ja nimitetään johtokelan itseinduktsionikertoi-

meksi. Näin ollen on
dl

E
s
= — L —

s
t

Itseinduktsionikertoin on siis yhtäkuin se

sähkömotorinen voima, jonka itseinduktsioni syn-

nyttää kelassa, jos virranvoimakkuus muuttuu
tasaisesti yhden amperin sekunnissa. Edellisistä

yhtälöistä huomataan, että itseinduktsion sähkö-

motorinen voima on suhteellinen johtokierrosten

luvun neliöön. Tästä on seurauksena, että se voi

nousta esim. sähkökoneiden magnetisoimiskäämi-
tyksissä niin suureksi, että eristyksen vahingoit-

tuminen on vaarassa. Sentähden käytetäänkin
rnagnetisoimisvirtapiiriä katkaistaessa erityisiä

varokeinoja. Jos itseinduktsionin vaikutus tah-

dotaan johtokelasta (kuten mittakojeiden etu-

vastuksista) hävittää, ovat ne kierrettävät kaksi -

lankaisesti 1. b i f i 1 a a r i-

sesti kuten kuva 2 osoittaa

Tällöin välinen induktsioni ku
moaa itseinduktsionin vaiku
tuksen. Itseinduktsionin vaiku
tus on erittäin huomattava var
sinkin vaihtovirtakojeissa. Niissä Kuva 2.

se näennäisesti lisää vas-

tusta. Ohmisen vastuksen (R) lisäksi tulee induk-

tiivinen vastus («L 1. induktanssi; o) on kulma-
nopeus ja L itseinduktsiokertoin), niin että

koko virtapiirin vastus vaihtovirtaa käytettäessä
on suurempi kuin tasavirralla mitattuna ja sitä

riimitetään näennäiseksi vastukseksi 1. impe-
danssiksi (I!--\-(02Lr).

Mutta ei ainoastaan johdoissa, vaan myöskin
massiivisissa metallikappaleissa huomataan induk-
tsioni-ilmiöitä, kun magneettikenttä vaihtelee nii-

den läheisyydessä. Sähkömotoristen voimien
suunta saadaan määrätyksi edellämainittujen

sääntöjen avulla. Virroilla itsellään ei ole sään-

nöllisiä ratoja, vaan ne kulkevat siellä, missä
vastus on pienin ja nimitetään niitä pyörre-
1. Foucault'! n virroiksi. Ne muuttuvat
lämmöksi ja merkitsevät useimmiten häviöitä,

joita esim. sähkökoneissa ja transformaattoreissa

koetetaan pienentää jakamalla rautasydämet ohui

liin voimaviivojen suuntaan toisistaan eristettyi-

hin levyihin. Toisinaan voidaan pyörrevirtani
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vaikutusta käyttää hyväksikin esiin, iuduktsioni-

mittakojeissa vaikuttavana voimana sekä u

muissa mi tt ;i kojeissa jarruna,

\'iUiin käytetään, vaikkei aivan oikein, s:ia

samassa merkityksessä kuin sähköinfluens-
si a (ks. S ii li k ö). U. U-h-o.

Sähköinfluenssi k s. S ä li k ö.

Siihkojarru ks. Sähkörat a.

Sähköjohto (Us. myöskin Sähkövirran-
jakojärjestelmät ja S ä h k 8 v o i m a n

siirto), eristettj tai eristämätön metallilanka

tai -köysi, jonka avulla sähkövirta johdetaan
paikasta toiseen. Tavallisimmin käytetään tähän
vaskea, jolla kaikista metalleista, hopeaa lukuun
ottamatta, on paras johtokyky; viime aikoina

on, etenkin korkeajännitys-voimansiirtolaitok-
sissa, vasken rinnalla aluniiniumi köyden muo
ilossa otettu käytäntöön. Puhelin- ja sähkölen-

uätin johdoissa, joissa hyvä johtokyky virran

vähyyden takia usein on vähemmän tärkeä seikka

kuin johtolangan lujuus ja halpuus, käytetään

pääasiallisesti teräs- ja pronssilankaa.
Sähköjohdot voidaan jakaa kolmeen pää ry h

määii: ilmajohdot, maan- tai vedenalaiset

knapelijohdot ja s i s ä j o h d o t.

1. Ilmajohtoihin käytetään tavallisimmin
eristämätöntä johtolankaa, joka asetetaan pylväi-

hin posliini- tai lasieristäjien varaan: 6-8 mm
läpimittaan saakka käytetään yksinkertaista lan-

kaa, paksummat johdot ovat monisäikeistä lanka-

köyttä. Suomessa käytetään, etenkin matalissa ja

keskinkertaisissa jännityksissä, enimmäkseen pui-

sia 7-10 m:n pituisia ja 15-20 cm:n paksuisia
(latvamitta) johtopylväitä. Matalan jännityksen
johdoissa kiinnitetään eristäjät yleensä koukuilla

pylvään sivuun (kuva 1) ; korkeampaa jännitystä

varten, tai jos suuri määrä johtoja on kiinni-

tettävä samoihin pylväisiin, käytetään puisia tai

rautaisia poikittaiskannattajia, joihin eristäjät

kiinnitetään tapeilla (kuva 2). Missä kaupunkien
asetukset, puutavaran kallis hinta, erittäin pit-

kät jännevälit tai muut asianhaarat vaativat,

käytetään rautapylväitä, joko onttoja tai litteä

ja kulmaraudoista kokoonpantuja (kuva 3) ; käy-
tetäänpä paikoin rautabetonipylväitäkin. Varsi-
naisissa korkeajännitysilmajohdoissa (yli 20,000
voltin) on rautapylväiden tai -tornien käyttö
tavallisinta. Jännityksen kasvaessa on käyte!
tävä yhä suurempia ja monimutkaisempia eristä

jiä (kuva 4); korkeimpien jännitysten (yli

60-80.000 voltin) kysymyksessä ollen tukieristä-

jien käyttö käy mahdottomaksi ja on turvaudut-
tava moniosaisiin riippueristäjiin (kuva 5).

Kuva 6 näyttää 110,000 voltin jännitystä varten

rakennetun ameriikkalaisen johtotornin riippu

ei istäjineen : torni on 24 m korkea ja painaa
jli 3,000 kg. Erittäin pitkiä jännevälejä var-

ten, kuten suurten jokien poikki mentäessä, käy
tetään usein johtojen tukena mahtavia, jopa

60-70 m korkuisia, erikoisrakenteita (johtotor-

neja). Ilmajohdon kulkiessa teiden ja liikenne-

paikkojen yli on käytettävä erityisiä varokei
noja onnettomuuksien estämiseksi johdon mahdol-
lisesti katketessa tien kohdalla. Kuva 7 esit-

tää rautatien ylimenossa joskus käytettyä erikois-

johtorakennetta. Ylijännitysten varalta on johto

varustettava erityisillä suojuslaitteilla (ks.

S ä h k ö v a r m u u s 1 a i 1 1 e e t).

2. Maanalaisia kaapeleja käytöt iii n

vahvavirtalaitoksissa etupäässä syöttö ja jako-
johtoina kaupungeissa. Kuva s esittää 700 voltin

yksijohto maakaapelia. Monisäikeistä vaskijohtou
ympäröi eristyskerros, joka useimmiten on imey-
tettyä paperia,; tätä suojaa kosteudelta 2-3 mm:n
paksuinen saumaton lyijyvaippa, joka vuoros-

tansa on juuttikerroksen ympäröimä. Mekaani-
äesti suojelee kaapelia kaksinkertainen teräs-

nauhakerros, jonka ruostumista estää tai aina

!.in hidastuttaa karkea, asfalteerattu juuttilanka
kerros. Eri virtalajeja ja tarkoituksia varten

käytetään 1, 2, 3 tai 4 toisistansa erisi.

johtoa; nämä sijoitetaan joko sisäkkäin tai vie-

rekkäin. Tavallisimmat ovat 1- ja 3-johtokaape-
Iit. Kaapelien käyttöjännitys rajoittuu yleensä
n. 20,000 volttiin; poikkeustapauksissa mennään
:10,000, jopa 70,000 volttiin saakka.
Suomessa, niinkuin yleensä Euroopan mante-

reella, sijoitetaan kaapelit melkein poikkeuksetta
suoraan maahan, 70-100 cmai syvyydelle (kuva 9)

suojana ainoastaan joku kerros tavallisia tiiliä,

joskus puoliympyränmuotoisia sementtisiä erikois-

peittotiilejä. Englannissa ja etenkin Ameriikassn
on sitävastoin tapana sijoittaa kaapelit tiili

betoni- tai rautaputkiin, vieläpä varsinaisiin tun

neleihin. Tällä järjestelyllä on se etu, että kaa-

pelin raudoitus käy tarpeettomaksi ja että kaa-

pelit jäljestäpäin voidaan vaihtaa ja uusia katua
purkamatta; alkukustannukset ovat kuitenkin

hyvin suuret. — Haaraantumispaikoissa käytetään

eristysmassalla täytettyjä valurautaisia haara-

muhveja (kuva 10) tai, etenkin useamman kaa

pelin yhdistyskohdissa, kokoojakiskoilla ja sulak-

keilla varustettuja jakolaatikoita (kuva 11). Kaa-
pelien liitoskohdissa ja päissä on niinikään käy-

tettävä erikoisia, eristysmassalla täytetyltä valu-

rautakappaleita. Kuva 12 esittää jatkomuhvia,
kuva 13 päätymuhvia, kumpikin kiertovirtakaa-

peliä varten.

3. Sisäjohdoiksi nimitetään huoneissa

käytettäviä, vulkanoidulla kumilla eristettyjä ja

puuvillalangalla päällystettyjä vaski johtoja. Joh-

dot asetetaan joko eristäjille tai putkiin. Eris-

täjille asetettaessa käytetään valaistustarkoituk-

siin asuinrakennuksissa yleisesti kaksi- tai

useampijohtoista punosta; suurempia virranvoi-

makkuuksia varten, kuten tehtaissa, sitävastoin

Kuva 14. Sahkiin johtaminen ilmajohdosta asuinraken-
nukseen.



Sähköjohto.

1 Puinen
fts kinikku-

eristäjineeo.

2. Puisia johtopylväita poikittais-

kaonattajille asetettuine tuki-

eristfijineen.

4. Tuk ajiä

60,000 voltille.
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fi Teräksinen johtotorni riippueristU

110,000 foltlHe.

Rautatien ylimenossa joskus käytetty
suojusrakenne.

8. Yksijohto-maakaapeli
700 voltille.
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10. Haaramuhvi yksijohto-
maakaapelia varten.

12. Jatkomuhvi kolmijohtomaakaapelia varten

11. Jakolaaitkko yi
maakaapeleja varten.

9. Kaapelien sijoitus
maahan. itymuhvi kolmijohl a varten.
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yksinkertaisia johtoja, kukin kiinnitettynä omiin
eristäjiinsä.— Johtoputkista ovat ohuella metalli

raipalla päällystetyl Borgmaniini paperiputket

t a vallisi uima t ; ei ikcistapauksiusa k i\ t. t i in emal-

joitua, rakosaumai ta teräsputkea (Peschelin

putki) tai tavallista galvanoitua rautaputkea
i panssai iputki). 1 miI is rakennuksissa, kivitaloissa

asetetaan putket useimmiten rappauksen alle. —
Erikoistyyppejä sisäjohtojen alalla ovat m, m.
putkijohdot (Kuhlo-järjestelmä), joissa \ksi tai

useampi vulkanisoidulla kumilla ja paperilla eris

tettv johto ympäröidään ohuella metallivaipalla,

ja erilajiset taipuvat metallilangalla, nyörillä

(kordel-johdot) tai nahalla päällystetyt kaksois

t. 3-johdot siirrettäviä kulutusesineitä varten.

Kuva 14 esittää kaaviollisesta, kuinka sähkö
läheisestä ilmajohdosta johdetaan asuinrakennuk-
seen sekä sisä johtoja varten käytettyjä jako-

kojeita. Kiistämättömistä ilmajohdoista vulka-

noidut talojohdot viedään varolaite-eristäjien, ta

lou seinään koukuilla kiinnitettyjen tukieristä-

jien ja posliinisten eristysputkien välityksellä

sisään. Samat johdot jatkuvat, kuvan mukaan
Bergmannin putkeen vedettyinä, aina kojetauluun
saakka. Taululle on asetettu päävarokappaleet,
pääkatkaisija, mittari sekä varokappaleet n. s.

ry Ilmajohtoja varten. Viimemainittuihin yhdiste-

tään kulutusesineet, kuten lamput, moottorit

j. n. e., määrätty ryhmä kojeita kuhunkin.
Kuva 15 esittää erään tunnetun toiminimen
rakentamaa normaalijakotaulua, kuva 1fi samaa

Kuva 15. Kuva 1G.

Erään säukutoiminimen käyttämä normaalijakotaulu.

taulua osittain purettuna. Suurissa taloissa, teh-

taissa y. m. käytetään useampia kojetauluja siten,

että talojohto vedetään päätauluun, josta pääjoh
dot jakavat virran eri ryhmätauluille ja nämät
edelleen rvhmäjohtojen kautta kulutusesineihin.

G. M. N.

Sähköjuna ks. Sähkörata.
Sähköjännitys. Samoin kuin puhaltamalla

ohutta kautsupalloa pulleaksi sen pinnalla joka
paikassa vaikuttaa voimia, jotka pyrkivät laa-

jentamaan sitä ja joiden vastavaikutus voi pitää

pallossa olevan tiivistetyn ilman painetta tasa-

painossa, samoin myös sähköisen johtajan elektro-

nit, jotka ovat kaikki sen pinnalla (ks. Sähkö),

poi tavat toisiaan ja pyrkivä! kauemmaksi
sistaan, multa kuu ympäröivä dielektrikumi sen

niin syntyy johtajan pinnalla sähkö
varauksen suuruudesta riippuva s. N-.n vaikutu*
on siis .suunnilleen samanlainen, kuin jos joh-

tajan pinnalle olisi jännitetty kimmoinen kalvo.

S:tä sanotaan tieteessä * ä h k ö po t en t s i au-
liksi iks. t.). Johtajaa sähköllä varattaessa

on työtä käytettävä, sillä kohta kun siilien on
tullut hiukankin sähköä, poistaa se lisäksi joli

dettavia uusia samaa laatua olevia sähköinään».
Mutta jos sähköä pakotetaan kulkemaan sen lii-

kettä estävän voiman vastaiseen suuntaan, niin

tarvitaan siihen työtä, aivan samoin kuin työtä

kasvatetaan, kun painoa nostetaan 8. o. saate-

taan liikkeeseen painovoiman vastaiseen suun

taan. Kasvatettu työ tulee jälleen ilmi sähkön
purkautuessa (esim. lämmön muodossa). Sähköt

tämiseen tarvittavaa koko työmäärää sanotaan

sähköenergiaksi. Sitä sanottiin tavaili

sesti ennen johtajan potentsiaaliksi itseensä näh

den 1. itseispotents.iaaliksi. Lopullista

potentsiaalia merkittäessä f:ksi ja sähkömäärää
E:ksi on sähköenergian suuruus = */» £• V. Jos
kahta erisuurta metallipalloa varataan samalla

sähkömäärällä, ovat elektronit pienemmässä
lähempänä toisiaan ja jännitys siis suurempi.

S. on siis riippuva paitsi sähkövarauksen suu-

ruudesta myös johtajan suuruudesta. Sen ohessa

vaikuttaa johtajan muotokin. Siinä olevan sähkö-

määrän ja sen aikaansaaman s:n suhdetta sano

taan johtajan sähkövarautumiskyvyksi
1. kapasiteetiksi. Kun sitä merkitään

E
uT-.ksi, on siis K = ... Toisin sanoen varautumis-

kyvyn absoluuttinen arvo on yhtäsuuri kuin sen

sähkömäärän. mikä kappaleella on, kun sen jän-

nitys on = 1. Kapasiteetin suuruus on paitsi

edellämainituista seikoista lisäksi vielä riippuva

sen läheisyydessä olevista muista johtajista ja

ympäröivän eristävän väliaineen dielektrisestä

polarisatsionista. Kappaleen varautumiskykyä
mitattaessa otetaan vertauskohdaksi metallipallo,

jonka säde on 1 cm. Sen kanssa pannaan kaje

pale pitkän hienon metallilangan avulla johts

vaan yhteyteen. Varauksien suhde pysyy silloin

muuttumattomana, joskin niiden absoluuttisel

suuruudet vaihtelevat. Kappaleen ja pallon

varauksien suhde ilmaisee sentähden kappaleen

varautumiskyvyn suuruutta. Yhdenmuotoisten
kappaleiden sähkökapasiteetit suhtaantuvat toi-

siinsa kuten kappaleiden vastaavat pituusmitat.

Koska kapasiteettia sellaisella pallolla, jonka säde

on 1, merkitään 1 :ksi, niin on siis edellisen sään-

nön nojalla pallon kapasiteetin lukuarvo yhtä

kuin sen säteen. — Kahdella sähkötetyllä johta-

jalla on yleensä erisuuret s:t. Jos ne saate

taan johtavaan yhteyteen keskenään esim.

metallilangalla, niin jännitykset pyrkivät tasoit-

tumaan, kunnes s. kaikkialla on sama. Sähköä
virtaa suuremmasta jännityksestä pienempään
samoin kuin vesi korkeammasta paikasta alem-

paan. Sentähden sanotaankin sähkön liikettä joh-

tajassa sähkövirraksi. Sähköä liikkeelle

panevaa voimaa sanotaan elektro motori-
seksi voimaksi (ks. t.). Se on varauksien

jännityserotuksen 1. potentsiaali-
eron mitta ja yhtäsuuri kuin tämä. Sähköä
ei voida ajatella virtaavan johtajassa paikasta
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toiseen, ilman ettii on olemassa jännitysero

tusta. Kun maan s:tä merkitään nollaksi, on

sähköisen kappaleen ja maan j annit yksien erotus

siis = kappaleen s. — S:stä 1. lyhyesti sanoen

jännityksestä sähkötekniikassa puhuttaessa tar-

koitetaan jännitvksoneroa kahden määrätyn pis-

teen välillä. Niin puhutaan esiin, lampun, gene-

raattorin ja moottorin jännityksistä, jolla tar

koitetaan jännitykseneroa kysymyksessä olevan

kojeen napojen välillä. Kulutuskojeissa ja j oli -

doissa käytetään saman käsitteen nimityksenä
myöskin j ä n n i t y s h ä v i ii t ii. — Johtajan s:lä

mitataan elektrometrillä (ks. t.). S:n, elektro

motorisen voiman ja varautumiskyvyn yksi

köistä ks. s ä h k ö o p i 1 1 i s e t mittayksi-
köt, vrt. mvös Galvanismi.

U. 8:n ,( .1/. H-h-o.

Sähköjännitysjakso ks. Galvanismi.
Sähkökalat voivat ruumiissaan synnyttämä!

lään Sähköllä antaa sähköiskuja, jotka tappavat

pienempiä eläimiä ja lamauttavat suurempia
pitemmäksi t. lyhemmäksi ajaksi. Tämä ominai-

suus on eläinkunnassa tunnettu ainoastaan muu-
tamilla kaloilla, joista huomattavimpia ovat Väli-

meressä. Atlantin ja Intian valtamerissä elävä,

yli m pituinen sähkörausku (Torpedo mar-
morata), koillis-afrikkalainen sähkö säkiä
[Malaplerurus electricus, ks. t.) sekä Brasilian

ja Venezuelan virroissa elävä 2 m pituinen

s ä h k ö a n k e r i as (Oymnotus electricus). Iho
on kaikilla s :11a paljas, suomuton. Annettuaan
muutamia sähköiskuja kala käy veltoksi ja her-

vottomaksi; vasta jonkun ajan kuluttua, koot-

tuaan uutta sähköä, kala on valmis uusiin sähkö-
purkauksiin. Sähkörauskun ja -säkiän antamat
iskut ovat verraten heikot, mutta sähköankerias
voi iskuillaan lamauttaa ihmisen, jopa hevosen-

kin. S. käyttävät sähköiskuja pyydystys- ja puo-

lustuskeinona. Sähköäsynnyttävä elin, joka on
muodostunut muuttuneista poikkijuovaisista lihak-

sista ja näiden välisestä sidekudoksesta, ou
sähkörauskulla pään kummallakin puolella, sähkö-
säkiällä ihon alla ympäröiden kalaa vaipan
tavoin, ja sähköankeriaalla pitkän pyrstön ala-

osassa. Sähköäsynnyttävä elin, johon tulee run-

saasti hermoja, vastaa rakenteeltaan galvaanista
patsasta, jonka metallitankoja elimen solut vas-

taavat ja eristäjiä solujen ympärillä olevat side-

kmlostupet. P. B.

Sähkökapasiteetti ks. Sähköjännitys.
Sähkökaustiikka (ks. Kaustinen), kudok-

sien polttaminen sähkövirran avulla. Voimakas
sähkövirta johdetaan eri tarkoituksia varten
hyvin erilaisiksi tehtyjen polttokärkien (metalli-

lankasilmukan, veitsenterän, haarukan, lansetin

y. m. muotoisia) läpi, jotka kuumenevat vas
tuksen kovuudesta puna- t. valkohehkuun. Nänfä
kärjet ovat tehdyt platina-iridium metallista.

S:aa käytetään kirurgisessa tarkoituksessa pois-
tamaan pieniä kasvimuodostumia, näppyjä, kän-
siä, liikavarpaita y. m. s. Pienien syntymät äp-

lien eli -näppyjen ja ihokarvojen poistamiseksi
riittää usein elektrolyysi, jolloin terävä metal-
linen negatiivinen sähkökärki liuottaa ja hävit-
tU ympäriltään kudosta. K. T.

Sähkökello ks. Kello ja S ä h k ö m e r k i n-

a n t o 1 a i t t e e t

.

Sähkökemia iks. Kemia). Ensimäisinä s:n
tutkijoina ovat mainittavat Bolognan yliopiston

lääketieteen professori Aloisio Galvani ja luinen

vaimonsa. Ile huomasivat 1790, että sammakko,
joka jaloistaan oli ripustettu johonkin rautaesi

neeseen ja jonka selkään oli kiinnitetty metalli-

lanka, alkoi nytkälidellä. kun nietallilanka yhUis
tettiin rautaesineeseen. Galvani arveli tiimiin joh-

tuvan sähköpurkauksista, jotka tapahtuivat sant

makossa olevan sähkön vaikutuksesta pitkin muo
ilostunutta metallijohtoa. Sittemmin Volta osoitti

että sähköä kehittyy aina, kun kaksi eri metal-

lia asetetaan johonkin liuokseen ja yhdistetään
keskenään metallijohdolla. Näin oli nykyisin

käytettyjen sähköelementtien 1. sähköparien ko-

koonpano periaatteessa ratkaistu. Volta esil

likin ensimäisen elementin, n. s. Voitan pat-

saan. Siinä oli vuoroin sinkkilevyjä, suola-

liuoksella kostutettuja kangaspalasia sekä ho-

pealevyjä useampia kerroksia perätysten. Tä
ten laitetun elementin avulla osoittivat Ritter

ja Davy, että sähkövirta aiheuttaa kemiallisia

muutoksia liuoksessa. Faraday osoitti, että ke

miallisen vaikutuksen suuruus on suhteellim a

liuoksen kautta kulkeneeseen sähkömäärään ja

että saman sähkömäärän erottamat ainemäärät
ovat toisiinsa samassa suhteessa kuin asianomais-

ten aineiden ekvivalenttipainot.

Kun näin oli huomattu sähköilmiöiden ja

kemiallisten ilmiöiden suhde toisiinsa, koetettiin

sitä monilla eri teorioilla selittää. Kauimmin
pysyi voimassa se teoria, jonka ruots. kemisti

Berzelius esitti ensi kerran 1813 ja täydellisenä

1810. Sen mukaan on aineiden pienimmillä hiuk-

kasilla, atomeilla, sähkönapoja, jotka ovat varat-

tuja erinimisillä sähköillä. Riippuen siitä, onko
atomissa positiivista vai negatiivista sähköä run-
saammin, on se elektropositiivinen tai elektro-

negatiivinen. Elektronegatiivisin alkuaine on
happi jä elekt ropositiivisin kaliumi. Kahden
atomin yhtyminen kemialliseksi yhdistykseksi

perustuu teorian mukaan siihen, että erinimiset

sähköt vetävät toisiaan puoleensa. Muodostunut
yhdistys on edelleen elektropositiivinen tai

elekt ronegatiivinen, jos yhtyneiden atomien
sähkövaraukset ovat eri suuret, ja se voi myös
senvuoksi yhtyä johonkin muuhun erinimisellä

sähköllä varattuun atomiin tai yhdistykseen.

Näin muodostuu toisen, kolmannen j. n. e. jär-

jestyksen yhdistyksiä. Kemiallinen yhdistys voi-

daan siis tämän mukaan aina ajatella jaetuksi

kahteen erinimisellä sähköllä varattuun osaan.

nämät. taas mahdollisesti edelleen samalla tavalla

kahteen osaan j- n. e. Vesi voidaan jakaa elektro-

positiiviseksi vedyksi ja elektronegatiiviseksi

hapeksi. Aluna voidaan ensinnäkin jakaa elektro-

positiiviseksi kaliumsulfaatiksi ja elektronegatii-

viseksi aluminiumsulfaatiksi. Kaliumsulfaatti

voidaan edelleen jakaa elektropositiiviseksi ka-

liksi ja elektronegatiiviseksi rikkihapoksi, joista

edellinen lopulta kaliumiksi ja hapeksi sekä jäl-

kimäinen rikiksi ja hapeksi. Muutamat atomit

osoittivat voivansa yhtyä sekä elektropositiivi-

siin että elektronegatiivisiin aineisiin. N

täytyi edellyttää olevan useampia „polarisatsioni-

akseleita" ia siten useampia napoja. T ia oli

voimassa 1800-luvun alkupuolen.

Näistä alkuvaihe) tansa s. on sittemmin kehit

tynyt eri suuntiin muodostaen nykyisin erikoi-

sen tieteenhaaran. Laajakantoisempiin tuloksiin

tulleista sähkökemian tutkijoista mainittakoon
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Hi tto r f, joka osoitti (1853), että elektrolyytin

positiivisen ja negatiivisen elektrodin I. sähkö-
kärjen luo vaelta\ ai ai I I Elektro

ii ottaval toisiin so i errati a eri

i Ukon kuljetukseen, \ r r b e o i u s,

joka selitti (1887) elektrolyyttien sähköji

ioi( uniisen a^ ulli leiksi (ks.

Disso iatsi on i) ja b i w a I d, jonka
tämä matemaattinen kaava (1888) lausuu, mi

tenkä elektrolyyttien ilhköjohtokyky on riip-

puvainen liuoksen väkevyydestä, S. K-i.

Sähkökemiallinen jakautuminen ks. E 1 e k-

i r o 1 y y s i.

Sähkökemiallinen jännityssarja esittää.

missä järjestyksessä metallien pyrkimys muuttua
ioni tilaan (ks. Elekt r oi y y s ii 1. niiden liuke-

nevaisuus happoihin muuttuu. Tämä pienenee

järjestyksessä kaliumi, natriumi, bariumi, strori-

tiurni. aluminiumi, sinkki, lyijy, v;iski. elohopea,

hopea, kulta. Edellinen metalli sarjassa vapaul
taa seuraavan metallin sen suolaliuoksesta. Niin
vapautuu hopeaa, jos asetetaan sinkkipalasia

esim. hopeanitraattiliuokseen. Sähköelementissä
eli sähköparissa muodostaa sarjassa edellä esiin-

tyvä metalli negatiivisen elektrodin 1. sähkökär-

jen ja myöhempi positiivisen. Danieliin elemen-
tissä, jossa elektrodeina käytetään sinkkiä ja

vaskea, on siten sinkkielektrodi negatiivinen ja

vaskielektrodi positiivinen. 8. K-i.

Sähkökemiallinen suojustaminen ks. G a 1

vanoplast iikka.
Sähkökemiallinen teollisuus, kemiallisen teol-

lisuuden haara, jossa kemiallinen reaktsioni

tapahtuu joko suorastaan sähkön tai sähköuu-
neissa saatavan kuvan kuumuuden vaikutuksesta.

Alkaliklorideja elektrolysoimalla (ks. Elektro-
lyysi) saadaan, suoritustavasta riippuen, al-

kalihydroksidia, klooria, hypokloriittia (valkaisu-

aine), kloraattia (räjähdysaine) ja perkloraattia.

Myös alkalipersulfaattia ja alkalikromaattia
(väriteollisuudessa yleisesti käytetty hapetus-
aine) valmistetaan elektrolyyttisesti. — Karbi-
deja, pääasiassa kalsiumkarbidia, karborundumia
(silisiumkarbidia) valmistetaan yksinomaan
sali koulineissa. Kalsiumkarbidista saadaan puh-
taasti kemiallista, tietä asetyleenia ja kalsium-
syanamidia (kalkkit.yppi). Typpihappoa ,ja typpi-

hapoketta valmistetaan ilman typestä sähkövalo-
kaaressa. Otsonia saadaan ilmasta n. s. hiljai-

sella sähköpurkauksella. Myös erinäisiä orgaa-
nisia yhdistyksiä, varsinkin väriaineita valmis
telaan sähkökemiallisesta vrt. G a 1 v a n o p 1 a *-

t i i kk a, Sähkömetallurgia, S ä h k ö-

valkaisu, Sähköparkitus.
S. t. vaatii runsaasti sähköenergiaa, jota sen-

vuoksi tulee olla halvalla saatavissa, jotta tämä
teollisuuden haara kannattaisi. Tavallisesti kelii

totään sitä vesivoimalla, harvemmin lämpöener
giasta (esim. hövrvkoneilla).

S. K-i.

Sähkökenttä, tila, jonka sisällä sähköisestä

kappaleesta alkunsa juontavien sähkövoimien
vaikutus on huomattavissa. Voimien suuntaa ja

voimakkuutta ilmaistaan samalla tavalla kuin
magneettisessa kentässä (ks. Magnetismi)
voimaviivoilla. Sähkövoimaviivojen suun-

nan määräävät ne viivat, joita pitkin positiivi-

sella sähköllä varattu pieni kappale pyrkii liik-

kumaan, kun se viedään s:n eri osiin. S:n voi-

ne akku ii d e n. s.

dl uttavan
I uima viivi

tutkittu pinta
i

. iivoja

: III l-ee,,

voiman suuruuden n

ui imetriä kohti.

ajatellaan olevan kohtisuo-

Sähköllä vai

pallon voimaviiva! kulkevat keskipistee tä

suuntaisina joka taholle ellei sen läheisyyrj

ole muita sähköllä varattuja kappaleita tai

tajia. Voimaviivojen luku aeliösentimetriä kohti

1. kenttnyoimakkuiis vähenee siis -uh

teessä kuin keskipis-

teistä lasketun eiäis\\

den . neliö kas; o i.

kaksi sähköistä kappa-
h tta on toisensa lä

heisyydessä, eivät

; oirna^ livai enää oi •

'im a vih aisia. Kahden
\ litäsuurilla vastaisilla

sähkömäärillä vara! un
pallon s:n voimaviivoja esittää kina 1 ja saman-
sähköisten kappaleiden voimaviivoja kuva '_'

Sähkömäärällä m varatun pisteen (pienen kap-

paleen) ympärille syntyneen staattisen s:n voi-

makkuus voidaan Paraday-Maxwellin käsityk-

sen mukaisesti määrätä seuraavalla tavalla.

ajatellaan tutkittu piste keskipisteenä ja sä

teenä pituusyksikön suuruinen jana piirretyksi

pallonpinta. Tämä. jaetaan -'/ .Tm yhtäsuureen
muodollaan mielivaltaiseen pintaosaan. Koska
koko pallonpinta on ).t, on jokaisen osan SUU-

/ i I

ruus siis — - — . Tuon pintaosan kehän jokai-
',71 "I ' J

-in pisteen kautta piirretään pallon keskipis-

teestä suoria, niin että syntyy kartionmuotoi-
nen tila n. s. voimaputki (Faradayn putki).

Keskipisteestä etäisyydellä r olevan pisteen

l.enl lävoimakkuus saadaan, kun i' säteenäpiir-
vei.iäii edellämainitun kanssa samankeskinen
pallonpinta,' josta äsken saadun kartion jat-

ketut sivuviivat siis leikkaavat pinta'

P=— . Coulombin lain mukaan on etäisyydellä

r

olevan pisteen kenttävoimakkuus H = ~i ja

P=-fi. Samalla tavalla piirretään sitten jokai-

ii ensinmainitun pallonpinnan >i nm kokoiselle

"-alle vastaava voimaputki. Kun /' on lausuttu

:lle = H voimaem-:eissä. tulee jokaiselle cm2
.,i L „

putkea, s. o. kenttävoimakkuuden ilmaisee s:n

aikaisessa pisteessä voimaputkien tiheys
eli se määrä voimaputkia, mikä kulkee kohtisuo-

rasti 1 cm-: n suuruisen pintaosan läpi tutki-

tun pisteen kohdalla. Samaa konstruktsionia

voidaan sovelluttaa magneettinavan kenttään

kin ja saatu tulos pitää paikkansa magneetti

napojen tai sähköisten kappaleiden välillä käyrä

viivaisesti kulkeviin voimaputkiinkin nähden.

(Väliaineen — dielektrikumin — on kaiken

aikaa oletettu olleen ilmaa 1. ilmatyhjiötäJ

Magneettinen kenttä ja s. eroavat olennaisesti

toisistaan. Magneettiset voimaputket jatkuvat

näet magneettien ja rautakappaleiden sisäänkin

induktsioniputkina, sähkövoimaputket taas päät-

tyvät johtajien pintoihin. S:ssä voidaan sen-

tähden rajoittaa tila, jonka rajapinnasta kul-

kevat erisuuret määrät voimaputkia tilan sisään
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iitä ulos, jos si' sisältää johtajin. Tiima ei sitä

vastoin ole mahdollista magneettisessa kem
ttinen siilikö synnyttää pysyväisen s: n.

ellei sähkön ase-

massa tai voimak-
kuudessa tapahdu
muutoksia, mutta
kehiä sellaisten

esiintyessä B:ssä ha

vaitaan magneetti-

siakin voimia, syn-

tyy n. s. s ä h k ö-

magneettinen
kenttä. Tämä
johtuu siitä, että

likaa. S:n leviä-

tavattoman nopeasti,

nimittäin valon nopeudella (300.000 km sekun-

(), mutta jos sähkötilanteeu muutokset

myös ovat nopeat, niin syntyy aallontapaisesti

edentyviä kenttävaihteluja, jotka juuri aiheut-

tavat magneettisia voimia. Tällaiset vaihtelut

ovat seurauksina m. m. sähköisen kappaleen no-

peasti edes ja takaisin tapahtuvista heilahduk-

sista. Sen tiedon pohjalla selitetään sähkömag
neettisessa valoteoriassa valoilmiöiden johtuvan

siitä, että elektronit valaisevassa kappaleessa

;ontuvat nopeihin värähdyksiin ja synnyttävät

silloin lyhytaaltoisia sähkömagneettisia aaltoliik-

keitä (vrt. Valo). — Koska sähkövirrassa ta-

Kuva 2.

g:n kehittymiseen menee
niinen tapahtuu kyllä

'":"j1 —
r~

Kuva 3. Kuva 4

pahtuu alituisia sähkön aseman muutoksia, niin

on siis luonnollista, että sähkövirta kehittää ym-
pärilleen sähkömagneettisen kentän. Magneettis-
ten voimien olemassaolon sähkövirran läheisyy-

B todistavat sähkömagneettiset ilmiöt (ks.

Sähk ö m a g n e t i s m i). Voimaviivojen tutki-

mista varten pannaan sähköjohto kulkemaan
pahvilevyn läpi kohtisuorasti sitä vastaan ja

Kuva 1.

Kuva o.

sirotellaan rautaviilajauhoja painille. Silloin si-

rut järjestyvät samankeskisiksi ympyräviivoiksi,

joiden keskipisteenä on johtolangan ja pahvin
risteyspaikka (kuva 3). Suljetussa sähköjohdossa
voimaviivat sentähden kulkeva! kohtisuorasti joh-

don määräämää tasoa vastaan (ks. kuvaa 4i.

Voimaviiva! kierukanmuotoi johdossa (sole-

noidissa), jonka lä[ii sähkö virtailee, kulkevat

kierukan sisässä jotakuinkin yhdensuuntaisesti

sen akselin kanssa, mutta sulkeutuvat sen ulko-

puolella umpinaisiksi (kuva 5). vrt. Siilikö

p o t e n I s i a a 1 i. I . S:n.

Sähkökeskusasema ks. Sähkölaitos.
Sähkökipinä ks. S ii h k ö p u r k a u s.

Sähkökondensaattori ks. K o n d e as aat-
to r i ja Leidenin pullo.
Sähkökone. 1. Laite korkeavireisen kitkasäh-

kön (staattisen sähkön) synnyttämiseksi. S:ita

on kahta eri lajia : k i t k a k o n e e t ja influ-
enssikoneet. Edellisiin kuuluu m. m.

Ramsdenin 1766 suun-

nittelema kone (kuva 1).

Iässä kuten muissakin
kitkakoneissa ovat tär

keimmät osat : vaakasuo-
ra n akselin varassa pyö-
ritettävä ympyrän muo-
toinen lasilevy A (toi-

sissa koneissa lasisilin-

teri), hieroimet B,

joita vastaan levy pyö-
riessään hankautuu sekä
konduktori K säh-

kön keräämistä varten. Hieroimina käytettyi-

hin silkki- tai nahkapatjoihin hierotaan voimak-
kaamman sähkökehityksen aikaansaamiseksi n. s.

K i e n m a y e r i n a m a 1 g a m i a, s. o. sekoi-

tusta, joka sisältää 2 osaa elohopeata, 1 osan

sinkkiä ja 1 osan tinaa. Konduktorina on kaksi

lasijaloilla seisovaa, toisiinsa johtavasti yhdis-

tettyä messinkisilinteriä. Niiden lasilevyn puo-

leisessa päässä on levyä ympäröivä, sisä-

puoleltaan piikkinen metallihaarukka //. Levy
kiertää haarukan varsien välissä koskettamatta
piikkeihin. Lasilevy saa hankautuessaan hieroi-

miin positiivista ja hieroin negatiivista sähköä.

Jälkimäinen johdetaan maahan tavallisesti hie-

roimeen kiinnitettyjen metallivitjojen avulla. Kun
ne osat lasilevyä, jotka hankauksesta ovat tulleet

sähköisiksi, lähenevät haarukoiden piikkejä, ja-

kautuu sähkö konduktorissa influenssin kautta

(ks. Sähkö). Negatiivinen sähkö virtaa ulos

piikeistä levyä kohti tehden sen näissä kohden
sähköttömäksi, niin että se toisessa hieroimessa

voi jälleen sähköttyä. Positiivinen sähkö jää kon-
duktoriin. — Kitka-

sähkökoneita on raken-

nettu monta erimuotoista

mallia. Paljon käytetty

oli aikanaan kuvassa 2

esitetty Wi n torin
kone. N a i r n en ko-

neessa on lasilevyn si-

jasta lasisilinti ri. Sen

kahdesta konduktoi
on toinen hieröimeen
yhdistettynä, niin että

kumpaakin sähkölajia

voidaan kerätä samaan Kuva 2.
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Kuva

nikaan. Ottov. Guericke suu un ii tuli ensi

maisen kiiku s :ii a. 1663. Se oli akselia ympäri
kammin avulla pyöritettävä tulikivipallo, jonka
annettiin pyöries ään hankautua kättä \.i ten

Mitään erikoista hierointa siinä ei siis ollut. Sei

kiis.n käytön keksi vasta Winkler 1744. F.

II a w k s b e e rupesi (1709) Uiliki vipallon sijasta

käyttämään lasipalloa ja G. M. Bose konduk
loria sähkön keräämiseksi 1742.

Tärkeämmät kuin kitkakoneei ovat influenssi-

koneet, länsimaisen tätä laatua olevan koneen

(kuva 3) keksijä on lloltss (1805). Koneen ra-

kenne ja toi-

minta on
ly In esi i r

i

tettynä seu-

raava: on
kiinteä ver-

nissattu lasi-

levy (ks. ku-

vaa) ja sen

lähellä toi-

nen saman-
lainen vä-

hän pie-

nempi. |onka voi saattaa kovaan kiertoliikkee-

seen vääntämällä kampia K. Kiinteässä levyssä

on paitsi kiertoakselin sijaa, kaksi laidan lähellä

olevaa aukkoa A ja A'. Näiden aukkojen lähellä

on kaksi paperipäällystystä N ja N', joista pis-

tävät aukkojen keskelle kielekkeet s ja s'. Näitä
päällystyksiä vastassa ovat toisella puolen pyöri-

vää levyä messinkiset imukammat, jotka ovat
kiinnitetyt eristävällä eboniittijalustalla oleviin

pyöreisiin messinkisauvoiliin. Viimemainittuihin
on yhdistetty koneen n. s. navat 1. elektro-
dit, kaksi sysättävää messinkipuikkoa K ja K',

jotka keskelle päin päättyvät pieniin palloihin

p ja p' ja ulkopäissä ovat varustettuja eboniitti-

silla kädensijoilla. Konetta käyntiin asetettaessa
viedään sähköä (esim. hankaamalla lakkatankoon
saatua) päällystykseen N, pallot K ja K' sysä-

tään yhteen ja liikkuva levy asetetaan käyntiin
kielekkeitä vastaan. Lakkatangon antama nega-
tiivinen sähkö A":ssä indusoi vastakkaista posi-

tiivista sähköä vastassa olevaan imukampaan.
Tämä sähkö virtaa kammasta liikkuvan levyn
vasemmalle puolelle samalla aikaa kuin yhtäsuuri
määrä negatiivista sähköä virtaa iv: n ja A':

n

kautta oikeaan imukampaan ja sieltä pyörivän
levyn oikealle puolelle. Levyn pyöriessä tulee

sen positiivinen varaus JV':n kohdalle, mikä lähet-

tää kielekkeen s':n kautta neutralisoivan nega-
tiivisen varauksen ja tulee itse samalla positiivi-

sesti sähköiseksi. Nyt tapahtuu influenssivaiku-

tus päinvastaiseen suuntaan ja siten varautuu N
yhä voimakkaammin negatiivisella sähköllä.

Tällaisen jatkuvan vaikutuksen takia tulevat

lopulta imukammoista lähtevät sähkömäärät niin
suuriksi, että saadaan pallojen A ja A" välille

kipinäiskuja, kun ne ensin ovat erotetut toisis-

taan. Kipinät tulevat voimakkaammiksi, kun
kumpainenkin pallo K ja K' yhdistetään oman
pienen Leidenin pullonsa (ks. t.) kanssa. Kiin-
teän levyn sijaan voidaan ottaa myös liikkuva,

multa toisen kanssa vastakkaiseen suuntaan pyö-
rivä levy. Tässä tapauksessa täytyy koneeseen
lisätä n. s. lävistäjäkonduktori, s. o. kaksi kes-

kenään metallisesti yhdistettyä imukampaa, jotka

Kuva 4.

oval ilsevarautu-

oval levyjen ylä- ja alalai-

dalla. Viimeistä lajia ovat
T ö p 1 e r in ja W i m s h u i

-

t in (kuva 4) influenssikoneet,

loissa sitäpaitsi päällystyk-
set ovat tinapaperia. Välistä

käytetään useampia pareja
pyöriviä levyjä tahi myös, ku-

ten suom. Lemström me-
netteli, levyjen sijasta kak^i

vastakkaisiin suuntiin pyöri-
vää sama-akselista lasi- tahi

eboniittisilinteriä. Viimemai-
nitut kolme influenssikonelajia
via, s. o. niille ei tarvitse antaa alkuvarausta, ja
lisäksi vähemmän riippuvia ilmankosteudesta,
joka haittaa Holtzin koneen toimintaa.

U. B:n. d J. K.

2. S. 1. d y n a m o k o n e on kone, joka
pyörivän liikkeen ja sähkömagneettisen induk-
tsionin kautta muuttaa mekaanisen energian
sähköenergiaksi tai päinvastoin sähköenergian
mekaaniseksi energiaksi. Edellisiä koneita nimi-
tetään generaattoreiksi 1. virransynnyt-
täjiksi ja jälkimäisiä moottoreiksi. Käy-
tännössä sana dynamokone 1. dynamo tavalli-

sesti tarkoittaa generaattoria, vaikka se oikeas-

taan merkitseekin s:ta yleensä, käytettäköönpii
sitä sitten generaattorina tai moottorina.

S:t perustuvat Faradayn 1831 keksimään
induktsioni-ilmiöön (ks. Sähköinduk-
tsioni). Siitä lähtien tehtiin useita kokeita
sähköenergian kehittämiseksi johtajan liikkeen

kautta magneettisessa kentässä. Tällaisia s:ita

rakensivat Dal Negro ja Pixii (1831),

R i t c h l e (1832), Clark (kommutaattorin kek-

sijä 1832), Stöhrer (1844), N oli et y. m. m.
Erikoista käytännöllistä merkitystä ei näillä

kuitenkaan vielä ollut. V. 1857 keksi saks.

Werner Siemens kaksoi s-T-a n k k u r i-

koneensa 1. silinteri-induktorin
(kuva 1), jota vieläkin osittain käytetään muu-
tamissa merkiuantolaitoksissa, esim. telefoni-

koneissa. Kaikissa tähän asti mainituissa

koneissa synnyttivät magneettikentän perma-
nenttiset magneetit (m a g n e e 1 1 i s ä h k ö i s e t

koneet). Ne olivat sentähden vain pieniä.

V. 1866 korvasivat Wilde ja Ladd perma-
nenttiset magneetit sähkömagneeteilla, joihin joh-

dettiin virta Siemensin magneettisähköisestä
koneesta. V. 1867 huomasivat Siemens ja

Wheatstone toisistaan riippumatta, että virta

tasavirtakoneiden sähkömagneetteihin voitiin ottaa

itse koneesta, perustuen siihen, että rautaan, joka

kerran on ollut magnetisoitu, jää aina jonkun
verran remanenttista 1. jäännösmagnetismia.
Tämä magnetismi synnyttää ankkurijohdoissa
heikon sähkömotoriseu voiman (ly h. s mv.), joka

puolestaan voi lähettää virran magnetisoimis-

käämityksen läpi ja vahvistaa kenttää, kunnes
rauta kyllästyy. Täten oli keksitty n. s. dynamo-
sähköinen periaate. Koneita, joissa magneetti-

kentän synnyttävät sähkömagneetit, nimitetään

dynamosähköisiksi. V. 1870 keksi belg.

G ram m e koneensa, ja siitä lähtien voidaan

laskea varsinaisen käytännöllisen sähkötekniikan
kehitys.

(Seuraavaan esitykseen liittyvät kuvasarjat
Sähkökoneita I ja 1 II
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Jokaisessa s :ssa ou kaksi pääosaa : ai ken t 1 ä-

magneetit 1. magneetit, jotka tavalla

tai toisella synnyttävät magneettikentän, ja

b) ankkuri 1. induktori, jolle ne johdot

(a n k k u r i k ä ä m i t y s) asetetaan, jois; n

sähkömotoriset voimat ja virrat syntyvät scn-

kcutta. että ankkuri ja magneettikenttä ovat liik-

keessä toisiinsa nähden. Kuva 2 esittää Grammen
konetta. .V ja S ovat magneetin pokjois- ja etelä-

navat. Niilien välissä pyörii Grammen ren-
gas, jonka muodostaa rautalangoista (pyörre-

virtahäviöiden pienentämiseksi) kokoonpantu
rautasydän (oikeastaan ontto sylinteri), jolle on

kierukan muotoon kierretty eristettyä vaskijoh-

toa. (Pyörrevirroilla ymmärretään virtoja, jotka

syntyvät metalliosissa, useimmiten s :iden ja tran-

formaattorien rautasydämissä, jotka ovat vaihte-

levassa magneettisessa kentässä. Nämä virrat

ovat useimmissa tapauksissa vain haitaksi ja syn-

nyttävät häviöitä. Häviöitten pienentämiseksi ei

tällaisia osia tehdä massiivisiksi, vaan ne kokoon-

pannaan ohuista, toisistaan eristetyistä osista.)

Voimaviivat, jotka tulevat ulos pohjoisnavasta,

jakaantuvat renkaassa kahtia ja kulkevat sen läpi

etelänapaan. Kenkään sisusta on jokseenkin vapaa
voimaviivoista. Jos liike on myötäpäiväinen,

kuten kuvassa on oletettu, induseerautuu joh-

doissa renkaan ulkopinnalla pohjoisnapaa vas-

tassa sähkömotorisia voimia, jotka vaikuttavat pa-

perin tasosta sisäänpäin (merkitty ristillä) jaetelä-

uapaa vastassa paperin tasosta ulospäin (merkitty

pisteellä). Säkkömotoristen voimien suunta saa-

daan määrätyksi sanan sähköinduktsioni
alla esitettyjen sääntöjen avulla. Ankkurikäämitys
jakautuu siis kahteen puolikkaaseen, joissa sähkö-

motoriset voimat vaikuttavat toisiaan vastaan.

Jos kone on täysin symmetrinen, ovat molempien
puolikkaiden sähkömotoriset voimat yhtä suuret.

eikä ankkurikäämityksessä kulje ensinkään virtaa.

Sitä viivaa, joka yhdistää ne pisteet, joissa sähkö-

motoriset voimat vaikuttavat toisiaan vastaan,

nimitetään neutraaliseksi 1. tehotto-
maksi viivaksi 1. vyöhykkeeksi. Ku-
va.-sa 2 ou tämä viiva vaakasuora ja kohtisuora
napaviivaa vastaan. Jos renkaan ulkopinnalla ole-

vien johtojen selästä poistetaan eristys ja tehotto-

maan vyöhykkeeseen asetetaan kaksi paikoillaan
pysyvää harjaa, jotka liukuvat vaski johdoilla, ol-

len aina kosketuksessa niiden kanssa, kuten kuva
osoittaa, sekä harjat yhdistetään keskenään mc-
tallijohdolla, saadaan molemmista ankkurikäämi-
tyksen puolikkaista virta. Nämä yhtyvät

-f harjaan ja virtaavat siitä ulos ulkovirtapii-
riin >ekä palaavat koneeseen — harjasta. Liik-

keen jatkuessa ei tässä tapahdu mitään muu-
tosta: virta kulkee aina samaan suuntaan ja sitä

iiimitetäänkin sentähden tasavirraksi. Käy-
tännössä ei tällaista virranottotapaa kuitenkaan
käytetä, vaan käämitys jaetaan ylitit suuriin
osiin, vyyhtiin (kuva :i), ja niiden yhdistys-
pisteet johdetaan akselista ja toisistaan eristet-

tyihin vaskiliuskoihin, joitten ulkopinta on sor-
vattu silinterimäiseksi. Tällä kommutaat-
torin 1. virrankääntäjän pinnalla liu

kuvat harjat, joista virta otetaan. Kommutaat-
toria nimitetään usein myös kollektoriksi
(ks. t.) 1. v i r r a n k o k o o j a k s i. Tämä sana
on kuitenkin oikeastaan yhteinen nimi kommu-
taattorille ja liukurenkaille (ks. alempana). H a r-

28. IX. Painettu '»
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jat tehtiin alkujaan vaski- tui messinkilevyistä.

-kankaasta tai -langoista; nykyisin käytetään
enimmäkseen joko puhtaita tai metallisekaisia

hiiliharjoja (kuva 4). Harjat asetetaan metalli-

siin harjanpidikkeisiin (kuvat 5 ja 6),

joissa jousi painaa ne kommutaattorin pintaa

vastaan, niin että hyvä kosketus syntyy. Harjan,
pidikkeet asetetaan h a r j a t a p e i 1 1 e 1. -var-
sille, jotka kiinnitetään yhteiseen siirrettävään

kehykseen n. s. karjasiltaan.
Vielä enemmän kuin Grammen rengas-

ankkuria käytetään von Hefne r-A 1 1 e-

n e e k i n r u m p u a n k k u r i a. Kuva 7 esittää

kaaviollisesti tällaisen ankkurin johtovyyhteä
kommutaattoreineen ja kuva 8 pienen koneen
pnkkurin rautasydäntä. Tässä käämityksessä
jäävät Grammen renkaassa sisäpinnalla olevat

tehottomat johdot pois, joten koko johtopituus

teholliseen, s. o. siihen osaan, joka ottaa osaa

induktsioniin, tulee pienemmäksi. Kuvassa 9 on
koko käämitys esitetty. Sitä lähemmin tarkasta-

malla ja olettamalla ankkurin liikesuunta myötä-
päiväiseksi huomataan, että tässäkin käämitys
jakautuu kahteen osaan, joissa kulkevat virrat

harjoissa yhtyvät. Suuremmat, koneet rakenne-

taan useampi- (4, 6, 8, 10 j. n. e.) napaisiksi.

Tällaiset koneet voidaan pitää yhdistyksinä kaksi-

napaisista, kuten kuvista 10 ja 11 selviää. Näissä on
ankkurissa yhtä monta rinnakkaista virtapiiriä,

kuin koneessa on napoja. Tietysti voidaan ankku-
rinkehällä olevat teholliset johdot kytkeä keske-

nään muillakin tavoilla, kunhan vain pidetään

huoli siitä, että induseerautuneet sähkömotoriset

voimat, samassa haarassa vaikuttavat samaan suun-

taan. Edellämainittua yksinkertaisinta käämitystä
nimitetään rinnakkaiskäämitykseksi.
Jos useampinapaisessa koneessa on ainoastaan

kaksi rinnakkaista osaa, nimitetään käämitystä
sarjakäämitykseksi. Sellaisessa koneessa

on napaluvusta huolimatta tav. ainoastaan kaksi

harjatappia. On olemassa vielä näiden yhdistelmiä,

n. s. m o n i r i n n a k k a i s k ä ä m i t y k s i ä ja

sarja rinna. kk a iskäämityksiä, jotka

kuitenkin ovat mutkikkaampia ja harvemmin
käytettyjä. Sitäpaitsi puhutaan silmukka-
käämityksestä ja aaltokäämityk-
sestä aina sen mukaan, minkälaisia kuvioita

rumpukäämitys tasoon levitettynä muodostaa.

Käämityksen tulee olla symmetrinen, s. o. sellai-

nen, että rinnakkaisosien sähkömotoriset voimat

ovat yhtä suuret ja että virrat jakautuvat tasai

sesti. Kun tätä ehtoa on vaikea kokonaan täyttää,

käytetään tasoituksen helpottamiseksi n. s. tasa-
jännitys- 1. ekvipotentsiaaliyhdis-
t yksiä, jotka kytkevät keskenään sellaiset pis-

teet, joilla tulisi olla sama jännitys ja tasoittavat

eri osien virtakuormitukset niin, etteivät tasoitus

virrat kulje harjojen kautta kipinöimistä aiheut-

taen. Nykyaikaisissa koneissa käytetään melkein

yksinomaan edellämainittuja suljettu j a. kää-

mityksiä : tavallisimmin rumpukäiimitystä. Avu-
n ai s e | käämitykset, joista tavallisin ou T li o m-

so n-Hou s to n iii käyttämä (kuva 12), ovat har-

vinaisuuksia. Virta, joka niistä saadaan, ei ole

tasainen vaan tykyttävä.

Dynamosänköiset tasavirtakoneet jaetaan-, a)

sarja- 1. p ä ä v i r t a k o n e e t (kuva 13),

joissa koko ankkuriviita johdetaan muutamissa

paksuissa johtokierroksisss magneettinapojen
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ympäri, b] sivu virta- l. Bhuntkoneel
(kuva 14), joissa ainoaltaan muutamia proaenl

teja koko virrasta johdetaan magnetisoimis- I.

herat inkäiiinil ykseen. jonka muodostaa suuri

joukko johtokierroksia oluitta lankaa sekä

o) y li <1 y s j oh t o- 1. k o m p o u n d i k o n e e I

(kuva 15), joissa molemmai edellämainitut mag-
netisoimiskäämityksel ovat samoilla navoilla.

Kuva lii esittää kaaviollisesta sarjakonetta.

kuva 17 sivuvirtakonetta ja kuvat 18 ja lft yhdys
johtokonetta. Sarjageneraattoreissa
magneettien voimakkuus ja siis konejännityskin
vaihtelee kuormituksen vaihdellessa. Niitä käy-
tetäänkin sentähden hyvin vähän ja ainoastaan
poikkeustapauksissa, esim. sarjavirranjakojärjes-

telrnissä (ks. V irranjakojärjestelmä).
Kun sarjageneraattoriu navat yhdistetään suo-

raan keskenään, saadaan suurin virranvoimak-
kuus, minkä kone voi antaa. Sivuvirta-
generaattori on tavallisin. Kun magnetisoi-

miskäämitykseen johdetaan haaravirta suoraan
koneen navoista, on magneettinapojen voimak-
kuus, käytännön asettamien rajojen välissä, jok-

seenkin riippumaton koneen kuormituksesta ja

riippuu pääasiallisesti napajännityksestä. Sen-
tähden sivuvirtageneraattorin jännitys onkin
jotakuinkin muuttumaton. Jännityshäviön ja

ankkurireaktsionin vaikutuksesta koneen napa-
jännitys tosin hiukan laskee konetta kuormitet-
taessa. Sentähden on, jos jännitystä siitä huuli

matta tahdotaan pitää muuttumattomana, mag-
netisoimisvirtapiiriin kytkettävä vastus (kuva 14),

jolla magnetisoimisvirtaa ja siis samalla magneet-
tikentän voimakkuutta ja jännitystä voidaan sää-

tää. Kun sivuvirtakoneen navat yhdistetään suo-

raan keskenään, tulee napajännitys ja siis magne-
tisoimisvirta nollaksi ja kone antaa sen verran
virtaa, että sisäinen jännityshäviö itse ko-

neessa on yhtä suuri kuin remanenttisen magne-
tismin synnyttämä sähkömotorinen voima. Kun
y h d y s j o h t o g e n e r a a t t o r i on yhdistys
molemmista edellisistä. voidaan sen jännitys
saada pysymään muuttumattomana kuormituk-
sen vaihdellessa valitsemalla sarjakäämitys
sopivasti ja niin. että se vahvistaa sivu-

virtakäämitystä. Toisinaan tahdotaan kone-
jännitys saada nousemaan kuormituksen kas-

vaessa, jotta jännitys käyttöpaikalla pysyisi
muuttumattomana, vaikka häviöt johdoissa
kasvavatkin kuormituksen mukana. Tämäkin
voidaan saada aikaan kompoundigeneraattorilla
tekemällä vahvistava sarjakäämitys voimak-
kaammaksi ja konetta sanotaan silloin y 1 i k o m-
poundoiduksi. Jos sarjakäämitys heikentää
Mvuvirtakäämityksen vaikutusta, sanotaan ko-
netta alikompoundoiduksi. Sellaisen

koneen jännitys laskee kuormitettaessa enemmän
kuin puhtaan sivuvirtageneraattorin.

Tasavirtageneraattorin ankkurissa induseerau-
tunut sähkömotorinen voima saadaan lasketuksi

y htälöstä

E='l^-<i>l- 10» volttia,
IM a

jossa n on ankkurin kierrosluku minuutissa,

N tehollisten johtojen luku ankkurin kehällä,

<P yhdestä navasta, ankkuriin tulevien voimavii-
vojen luku, 2p magneettinapojen luku ja 2a
ankkurin rinnan kytkettyjen virtapiirien luku.

Kuormitetun koneeu antama jännitys, n a p a-

I
ii n n i t y s, on kuitenkin pienempi kuin m-.

mikä saadaan mainitusta, yhtälöstä. Se johtuu
ensinnäkin siitä, että koneessa itsessä syntyy
jännityshäviö, joka on = /. r, jos / merkitsee
ankkurivirtaa ja r ankkurin sekä kommutaat
toiin ja harjojen välisen vastuksen (ylimenova
tus) Minimaa. Sarja- ja yhdysjohtokoneissa sisiil

'iiii r myöskin sarjakäiiinityksen sekä kääntö
oapakoneissa, joista myöhemmin, kääntönäpä-
käämityksen vastuksen. Jos napajännitystä mer-
kitään f : 1 1 ii ja sähkömotorista voimaa ft:llä. on
siis generaattorissa

e = E—l. r.

Toiseksi synnyttävä! ankkurivirratkln magneet
tisen kentän n. s. ankkurireaktsionin
s. o. muuttavat ankkuriraudan magneetiksi (k-,

kuvaa 21), joka kiertää ja heikentää kuvassa 20
esitettyä alkuperäistä kenttää. Nämä molemmat
kentät yhdessä muodostavat resulteeraavan ken-

tän, joka ei enää ole homogeeninen sekä on
vinossa asennossa alkuperäiseen kenttään nähden.
Kun neutraalineu vyöhyke on kohtisuora voima-
viivoja vastaan, on sekin siis siirtynyt saman
verran pyörimissuuntaan. Jotta harjat eivä!

kipinöitsisi, ovat ne siirrettävät aluksi tälliin

uuteen neutraaliseen vyöhykkeeseen, josta taas

kin seuraa, että uusi ankkurireaktsioni vaikuttaa

kiertävästi (ankkurin poikittainen kenttä), vie

läpä heikentää alkuperäistä kenttää (ankkurin
vastustava kenttä), siis myös pienentää koneeu
smv :aa. Tämä vaikutus kasvaa vielä sen joh-

dosta, että harjoja on siirrettävä vielä hiukan
uuden neutraalisen vyöhykkeen sivukin itse-

induktsionin häiritsevän vaikutuksen ehkäisemi-
seksi kommutatsionihetkellä harjojen suoraan
yhdistämässä vyyhdessä. Edellisestä huomataan,
että ankkurireaktsionin vaikutusta tulee, mikäli

mahdollista, koettaa heikentää. Se voidaan tehdä
ensinnäkin siten, että alkuperäinen kenttä väli

taan ankkurikenttään nähden verraten voimakas
ja napakärjet kyllästetään. Sitäpaitsi käytetään
kaikissa nykyaikaisissa kohtalaisen suurissa ko-

neissa k ii ä n t ö- 1. a p u n a p o j a. toisinaan

vielä lisäksi kompensatsionikäämi-
tystä. Kääntönavat sovitetaan päänapojen
väliin (joko jokaiseen tai joka toiseen) ja pää-

virta johdetaan niille kierrettyjen käämitysten
läpi sellaiseen suuntaan, että ne kumoavat
ankkurin poikittaisen kentän. Tästii johtuu, että

generaattorissa seuraa kääntönapaa samannimi
nen päänapa pyörimissuuntaan katsottuna. Hai
jojen siirto ja kääntönavat parantavat tomun
tatsionia (ei yhtä aikaa) 1. virrankääntöä
s. o. harjojen ja kommutaattorin toimintaa. Nii-

den kipinöiminen asettaa nimittäin yhdessä

koneen lämpenemisen kanssa rajan sen kuormi-
tukselle. Kipinöimisen vähentämiseksi on ank-

kurikäämitys sitäpaitsi jaettava suureen lukuun

vyyhtejä, joissa itsekussakin on vähä johtokier

roksia. siis pieni itseinduktsionikerroin (ks.

S ä h k ö i n d u k t s i o n i). Sitäpaitsi tulee vas-

tuksen harjojen suoraanyhdistämän vyyhden
virtapiirissä olla suuri. Tämä saavutetaan käyttä-

mällä suurivastuksisia hiiliharjoja. Kipinöiminen
voi toisinaan johtua muistakin enemmän tai

vähemmän tilapäisistä syistä, esim. harjojen

epäsymmetrisestä asennosta ja huonosta kosketuk-

sesta, kommutaattorin likaisuudesta, epätasaisuu-

desta j. n. e.
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Tasavirtakoneiden muoto ja rakenne on vaih-

dellut hyvinkin paljon, ennenkuin on päästy

nykyisiin yleisesti käytettyihin koneinuotoihin.

Kuvat 22-28 esittävät erilaisia vanhempia mag-
neettikehyksiä. Kuva 22 näyttää alkuperäisen

Grammen koneen, kuva 23 n. s. Manchester-

mallin, kuva 24 Edisonin koneen, kuva 25 erään

Siemens & I lalsken y. m. aikaisemmin paljon

käyttämän muodon ja kuva 26 ruotsalaisen

Uennströmin koneen. Kuvat 27-30 esittävät

nusaikaisien kaksi- ja useampinapaisten koneiden
tnagneettikehyksiä. Kuvassa 29 nähdään kääntö-
aapojenkin Sovitus. Kaikki edellä esitetyt koneet
ovat olleet ulkonapakoneita, joissa mag-
neettinavat ovat ankkurin ulkopuolella. On
rakennettu myöskin sovitukseltaan päinvastaisia

koneita, n. s. sisänapakoneita. Tasavirta-

koneina ne eivät kuitenkaan ole saavuttaneet
suurtakaan merkitystä. Magneettikehys tehdään
joko valuraudasta tai valuteräksestä. Magneetti-
navat tehdään useasti irtonaisia ja kiinnitetään

sitten käämityksilleen ruuveilla kehykseen. Toisi-

naan taaskin ainoastaan lähinnä ankkuria oleva,

useimmiten laajennettu osa, n. s. napakenkä,
on irtonainen. Nämä ja toisinaan koko napakin
kokoonpannaan ohuista levyistä ankkurihammas-
i uksen aiheuttamien pyörrevirtahäviöiden pienen-

tämiseksi. Ankkuri tehdään samasta syystä

ohuista (noin 0,5 mm), toisistaan silkkipaperilla,

lakalla tai ruosteella eristetyistä rautalevyistä,

lotka ladotaan pienemmissä koneissa suoraan
akselille (kuva 8), suuremmissa ankkurin navalle
kuva 31) siten, että saumat ovat kohtisuoria
akselia vastaan. Levyt puristetaan lujasti kokoon
ruuveilla. Paremman jäähdytyksen aikaansaami-
seksi jätetään suuremmissa koneissa levyjen vä-

lille sinne tänne rakoja (ks. kuvaa 31). Käämi-
tys sovitetaan nykyisin enään aniharvoin ankku-
rin pinnalle, kuten kuva 32 a osoittaa, vaan sen-

sijaan joko reikiin kuvan 32 b mukaan tai taval-

lisimmin uriin, kuten kuvat 32 c ja d osoittavat.

Ura-ankkurin käämitys voidaan valmistaa koneen
ulkopuolella erityisten mallien mukaan („sabloni".
käämitys) ja asettaa vasta sitten paikoilleen
kuva 33). Täten saadaan työ huokeampaa ja

ristys varmempaa sekä käämitys syrametrisempää,
Kun käämitys sovitetaan avonaisiin uriin, käy-
tetään sen koossapitävänä teräslankavanteita tai

uraan lyödään äärimäiseksi puukiila niin, että
se sulkee uran. Kuva 34 esittää pienen tasavirta-
koneen hajalle otettuna, kuva 35 tasavirta-turbo-
generaattorin ankkurin kommutaattoreineen. Sun-
ien nopeuden ja siis suuren keskipakoisvoiman
lakia knmmutaattori siinä on ympäröity siitä

'•ristetyillä vahvoilla rautarenkailla. Kuva 36
näyttää pienen tasavirtageneraattorin kokonais-
kuvan, kuva 37 taaskin suuremman ja kuva 37 a
vertikaalisen tasavirtageneraattorin.
Jos tasavirtakoneeseen, jonka magneettinavat

pysyvät muuttumattomina, johdetaan ulkoapäin
wrta ankkuriin samaan suuntaan, johon se aikai-
-enimiii generaattorina käydessään lähetti virran,
niin huomataan sähködynamiikan lakien perus-
teella, että ankkurin liikesuunta on päinvastainen
kuin ennen generaattorina. Se nähdään myöskin
tarkastamalla kenttämagneettien ja ankkurin
magneettikentän välistä voimavaikutusta huo-
mioon ottaen, että samannimiset navat työntävät
toisiaan luotaan ja erinimiset vetävät toisiaan

puoleensa. Jokaista tasavirtageneraattoria voi-

daan siis käyttää moottorina. Niin pian
kuin ankkuri lähtee pyörimään, induseerautuu.

kuten ennenkin, sen käämityksissä sähkömotorisia

voimia, jotka, nyt vastustavat ulkoapäin johdettua

napajännitystä. Sentähden uimitetäänkin mootto-
rissa induseerautunutta mainittua, voimaa v a s t a-

s ä li k ö m o t o r i s e k s i voimaksi. Mootto-
rin napajännityksen e tulee siis voittaa vasta-

sälikömotoiineu voima E sekä sitäpaitsi jännitys

häviö itse koneessa. Moottorissa on siis

e-E+I. r,

jos /:llä ja r:llä on sama merkitys kuin aikai-

semmin esitetyssä generaattorin yhtälössä. Kun
V. käyntiinpanohetkellä on = 0, on selvää, ettei

moottoria käyntiin pantaessa täyttä jännitystä

saa kytkeä suoraan sen napoihin, sillä virran-

voimakkuus nousisi tavattoman suureksi ja tur-

melisi koneen. Sentähden kytketäänkin käyntiin

pantaessa moottorin eteen n. s. käyntiin-
panovastus, jota asteittain pienennetään sen

mukaan kuin nopeus ja vasta-sähkömotorinen
voima kasvaa. Kuva 38 esittää tasavirtamoottorin
kytkinkaavan käyntiiupanovastuksineen. Siinä oh
sitäpaitsi sulkija, varolukot ja amperimittari kyt-

kettynä virtapiiriin. Kuvassa 39 taaskin näti-

llään kokonaiskuva käyntiinpanovastuksesta.

Tasavirtamoottorit voivat samoin kuin gene-

raattoritkin olla sarja-, sivuvirta- ja yhdysjohto-

koneita. Kun sarja moottoreissa koko
virranvoimakkuus menee magnetisoimiskäämityk-
sen läpi, on niillä suuri käyntiinlähtövääntö-
momentti. Senpätähden niitä käytetäänkin raitio-

ja rautateillä, automobiileissa, hisseissä j. m. s.

paikoissa. Sarjamoottoriu kierrosluku vaihtelee

kuormituksen mukana, ja se on suuri etu lii -

kennetarkoituksissa, joissa moottorin nousuissa

tulee kehittää suuri vääntömomentti ja tasaisella

maalla suuri nopeus. Tällaisiin tarkoituksiin on
sarjamoottori vallan ihanteellinen kone. Tyhjil-

tään käydessä nousee sarjamoottorin nopeus niin

suureksi, että se vioittuu. Ei siis saa koskaan
antaa sen käydä tyhjiltään. Sivuvirtamoot
torin kenttä on melkein muuttumaton kuormi-
tuksen vaihdellessa. Siitä taaskin johtuu, että

kierroslukukin on jotakuinkin konstanttinen.

laskien tavallisesti noin 4-6 % tyhjänäkäynnistä

täyteen kuormitukseen. Sentähden käytetäänkin

sitä kaikista enimmän. Y h d y s j o h t o m o o t

toria käytetään silloin, kun tahdotaan saada

suurempi käyntiinlähtövääntömomentti kuin puh-

taalla sivuvirtamoottorilla, mutta kuitenkin tasai-

sempi nopeus kuin sarjamoottdrilla. Tällöin a -e

tetaan magnetisoimiskäämitykset vahvistamaan
toisiaan. Jos käämitykset vastustavat toistensa

vaikutuksia, voidaan kierrosluku saada pysymään
aivan tasaisena tai nousemaankin kuormituksen

kasvaessa. Tasavirtamoottorien nopeutta voidaan

säätää melkein mielin määrin säätämällä pää

virtapiiriin kytketyllä vastuksella moottorin napa

jännitystä ja sivuvirta- ja yhdysjohtomootton
hyvinkin laajojen rajojen välissä, vielä paljon edul-

lisemmin säätämällä magnetisoimisvirtaa sivu

virtapiiriin kytketyllä vastuksella. Jos tasavirta

moottorin liikesuunta tahdotaan kääntää, on vii

ran suunta käännettävä joko ankkurissa tai

magneeteissa. Jos kone on varustettu kääntö-

navoilla, ei kääntönapojen ja harjojen välisiä

johtoja saa mitenkään muuttaa, vaan kääntönäpä
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ja ankkurikäämitykset tulee pitää yhtenä käämi
tyksenä, Yhdysjohtokoneessa on edellisen lisäksi

risteiltävä sarjakäämityksen ja ankkurin välisi l

yhdysjohdot. Kuva 40 esittää kahdella kääntö
dia varustetun aelinapaisen yhdysjohtomool

torin sisäistä kytkentää. Kuormitettae
laisen tasavirtamoottorin harjoja, jossa ei ole

kääntönapoja, siirrettävä kipinöimisen estämi-

seksi hiukan p y ö r imissuuntaa vasta a n.

Tasavirtakoneista puh ui i aessa mainittakoon
lopuksi n. s. u n ipo 1 a a r ik o a e, joka viime

aikoina on uudelleen herättänyl huomiota sen

tähden, että se hyvin sopii suurille nopeuksille,

siis höyryturbiiniin kytkettäväksi. Siinä on
joukko akselin suuntaisia johtokiskoja, jotka

pyörivät homogeenisessa magneettikentässä, jonka
voimaviivat ovat säteettäisiä. Jokainen johto-

kisko on molemmista päistään yhdistetty liuku-

renkaisiin, ja eri harjut yhdistetään keskenään
siten, että liukurenkaiden välisten kiskojen sähkö-

motoriset voimat laskeutuvat yhteen. Tietysti

voidaan tätäkin konetta käyttää moottorina.

Tasavirtakoneiden jännitys on aniharvoin

2,000 volttia korkeampi ja tavallisesti 1,000 volt-

tia alempi, sillä korkeajänmtyksisissä tasavirta-

koneissa tulee jännitysero kahden kommutaattori-
liuskan välillä suureksi, ja siis samalla uhkaa-
vaksi se vaara, että kipinä lyö liuskasta toiseen.

Vaihtovirtakoneissa (vrt. Vaihtovirta) ei

tätä vaaraa ole, jakun ne muutoinkin voidaan hel-

pommin eristää, voidaan kouejännitystä vaaratta

nostaa 15,000-20,000 volttiin ja siitä ylikin. Kun
jokainen tasavirtakone (paitsi unipolaarinen) ke-

hittää ankkurikäämityksissään vaihtovirtaa, joka

vasta kommutaattorin välityks llä muutetaan
tasavirraksi, niin jokainen tasavirtakone voidaan
helposti tehdä vaihtovirtakoneeksi kor-

vaamalla kommutaattori kahdella liukuren-
kaalia, joihin yhdistetään esim. kuvan 1 esit-

tämässä koneessa vyyhden alku- ja loppupää ja

Grammen rengasankkurikoneessa käämityksen
kaksi diametraalista pistettä, kuten kuva 41

esittää. Virta johdetaan liukurenkaista ulos har-

jojen välityksellä. (Kuvassa ovat renkaat selvyy-

den vuoksi piirretyt eri suuriksi, vaikka ne
todellisuudessa ovat yhtä suuret ja vierekkäin
samalla akselilla.) Virta tällaisen kaksinapaisen
koneen ankkurikäämityksessä, samoin kuin ulko-

virtapiirissäkin, tulee vaihtamaan jokaista ank-

kurikierrosta kohti kahdesti suuntansa. Kuvan 41

osoittamassa, asennossa on sillä suurin arvonsa,
90° :n kierroksen jälkeen se on 0, 180° :n kier-

roksen jälkeen maksimi mutta päinvastaiseen
suuntaan, 270° :n kierroksen jälkeen ja 360° :n

kierroksella sama kuin lähtökohdassa. Vaihtelut
voidaan esittää sinikäyrällä kuva 42 (ks. lähem-
min vaihtovirta). Aikaa, joka kuluu, ennenkuin
virralla on sama liikuntatila, siis aikaa esim.

0:sta -f- maksimin, 0:n ja — maksimin kautta
takaisin :aan, nimitetään jaksoksi 1.

periodiksi ja jaksojen lukua sekunnissa
jakso- 1. periodiluvuksi.
Aikaisemmin käytettiin sähköenergian siir-

rossa melkein yksinomaan tasavirtaa, koska ei

oltu oikein selvillä itseinduktsioni- ja kapasi-

teetti-ilmiöistä, jotka vaikeuttavat vaihtovirta-

ilmiöiden käsittelyä. Sitäpaitsi sopi tasavirta

paremmin valaistukseen ja tasavirtamoottorien
kierroslukua voitiin säätää, ja muutoinkin tuotti

vaihtovirta) ittorien rakentaminen aluksi vai

L.iil. ia. Vaihtovirran suurena etuna kuitenkin

oli, että vaihtovirtajännitye \o alun pitäen voi-

tiin valita tasavirtajännitystä paljoa korkeam-
maksi sekä sitten yksinkertaisesti mielin määrin
transformeerata korkeammaksi ja matalamma]
jota on pidettävä erittäin suurena etuna sähkö

energiaa pitempien matkojen paali.m johdetta*

Näistä syistä kehitettiinkin vaihtovirtakoneita
aluksi Ameriikassa ja sitten Euroopassa, var-

sinkin sen jälkeen kuin useampivaiheiset vaihto-

virrat oli keksitty (Ferrarit 1888). Useampi-
napainen vaihtovirtakone saadaan kehitetyksi

kaksinapaisesta asettamalla joka napaparia kohti

vyyhti, kuten kuva 43 osoittaa. Kuva esittää

puolta rumpuankkurilla varustetusta ulkouapa-
koneesta. Vyyhdet kytketään sitten keskenään
esim. sarjaan, jos korkeita jännityksiä tarvitaan.

ja alku- ja loppupää yhdistetään liukurenkaisiin.

Tavallisimmin rakennetaan vaihtovirtakoneet sisä-

napakoueiksi (kuva 44), jolloin aukkuri on
liikkumaton (staattori) ja magneetit pyöri-

vät (roottori). Tällä sovituksella on se etu,

että ankkurikäämitys liikkumattomana saadaan
paremmin eristetyksi korkeitakin jännityksiä vas-

taan, ja toiseksi virta saadaan siitä ulos johde-

tuksi kiintonaisista puristimista. Kuvaa 44 tar-

kastettaessa huomataan, että suuri osa ankkurin
ympäryksestä on käyttämättä. Jos tällaiseen

ankkuriin ajatellaan urat tehdyiksi jo olevien

keskivälille ja niihinkin käämitykset sovitetuiksi

(kuva 45), huomataan, että tässä uudessa vyyhti-

ryhmässä on sähkömotorinen voima ja virta 0,

kun se edellisessä on suurin, ja päinvastoin. Vir-

toja voidaan siis esittää, kuten kuvassa 46 on tehty.

Kone antaa näin ollen kaksi eri vaihtovirtaa, joit-

ten välillä on 90° :n vaihesiirto ja konetta nimite-

täänkin sentähden kaksivaihegeneraat-
toriksi. Jos kuvassa 44 urien väli jaetaan kol-

mia ja molempiin täten syntyneisiin uusiin uriin

asetetaan uudet, käämitykset (ks. kuvaa 47), saa-

daan kolmivaihe- 1. kiertovirtagene-
r aatto r i, jossa syntyy kolme eri vaihtovirtaa,

joitten välillä on 120° :n vaihesiirto. Virrat ovat

esitetyt kuvassa 48. Täten tulee ankkuri parem-
min käytetyksi.

Sisänapa-vaihtovirtageneraattorin ankkuri 1.

staattori kokoonpannaan toisistaan eristetyistä

levyistä, joihin urat. ovat lävistetyt. Tätä aktii-

vista rauta-osaa jäykistää valurautainen kehys.

Molemmat nähdään leikkauksessa kuvassa 49.

Kuva 50 taaskin esittää suuren 12.500 kw:n
kolmivaihegeneraattorin valmiiksi käämitettyä
staattoria (paitsi sauman kohdalta). Magneetti-

pyörä tehdään joko valuraudasta tai valuteräk

sestä, ja se muodostaa samalla useasti vauhti-

pyörän, jonka ulkopinnalle navat käämityksineen
sitten kiinnitetään joko kiiloilla tai ruuveilla,

kuten kuva 51 osoittaa. Toisinaan, ne ja mag-
neettipyörä myöskin valetaan yhdeksi kappaleeksi

(kuva 52). Itse navat ovat joko valetut, tako-

rautaiset massiiviset tai levyistä kokoonpannut.
Virta johdetaan magnetisoimiskäämitykseen liuku-

renkaiden ja harjojen avulla. Kuva 53 esittää

tavallista uusiaikaista vaihtovirtageneraattoria.

Siinä on samalla akselilla magnetisoimiskone
(h e r ä t i n k o ne), s. o. tavallinen tasavirta-

generaattori, joka antaa magnetisoimiseen tarvit-

tavan virran. Vaihtovirtageneraattoritkin tarvit-
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evät nimittäin magneetteihinsa tasavirtaa.. Tar
vittava tasavirta voidaan myöskin ottaa koko-

naun erillään olevasta koneesta, akkumulaattori-

patterista, tai toisinaan, kun vaihtovirtakoneen

ankkuri on pyörivä, itse koneesta yhdistämällä

aukkurikäaniitys sekä liukurenkaisiin että kom
mutaattoriin. Edellisistä johdetaan silloin har-

jojen avulla vaihtovirta ulos ja jälkimäisistä

tasavirta magnetisoimiskäämitykseen. On raken-

nettu sellaisiakin vaihtovirtakoneita, joissa sekä

ankkuri- että magnetisoimiskäämitys on paikoil-

laan ja ainoastaan rautasydän liikkuu (M o r-

d e y'n kone). Ne eivät kuitenkaan ole saavut-

taneet, suuriakaan merkitystä.

Erittäin suuren käytännön ovat saavuttaneet

vaihtov i rtaturbogeuerauttorit,
jotka kytketään suoraan höyryturbiinin akseliin.

Kuva 54 esittää tällaisen koneen staattoria. Siitä

käy selville kuinka lujasti vyyhtien päät ovat

tuetut. Kuva 55 taaskin esittää roottoria (ks.

alempana) puolivalmiina ja kuva 56 täysin val-

miina. Saman akselin päässä on myöskin magnc-
tisoimiskoneen ankkuri. (Kiertovirta-höyrv tir

biinigeneraattorien kokonaiskuvia ks. kirj.

Sähkölaitos.
Vaihtovirtageneraattorienkin samoin kuin tasa-

virtageneraattorien jännitys ylimalkaan vaihtelee

kuormituksen vaihdellessa. Sentiilulen on näissä

kin käytettävä magnetisoimisvirtapiirin säätö

vastusta jännityksen s i it uniseksi Sjini j inni

tyksen vaihteluun on jännityshäviö itse ankkuri-

käämityksessä, itseinduktsioni sekä ankkuri-

reaktsioni. Kun virta on, kuten tavallisesti, jäii-

nyt jännityksestä jälkeen, s. o. kun vaihesiirto

on positiivinen, aiheuttavat kaikki kolme äsken-

mainittua seikkaa yhdessä jännityksen laskun;

kun vaihesiirto taaskin on negatiivinen, kuten

joskus voi tapahtua, voi ankkurireaktsioni nos-

taa jännitystä. Jotta generaattorissa jännityksen

vaihtelut olisivat mahdollisimman pieniä, tulee

raudan olla magneettisesti hyvin kyllästettyä,

ilmaraon suuri sekä magneettisen hajaannuksen
pieni.

Jos vaihtovirtageneraattoriin johdetaan virtaa

ulkoapäin, niin se voi käydä moottorina.
Se ei kuitenkaan lähde itsestään käymään, vaan
sille täytyy antaa muulla tavalla vaihtovirran

jaksolukua vastaava nopeus, jonka jälkeen se

verkkoon kytkettynä jatkaa liikettään kuormi-
tuksen vaihdellessakin tällä n. s. synkroni-
sella 1. tasatahtisella nopeudella, joka
saadaan yhtälöstä

tiO <

p '

n on kierrosluku minuutissa, c vaihtovii
ran jaksoluku sekunnissa ja p napaparien luku.

Tällaista moottoria nimitetään sentähden syn-
kroni- 1. tasatahtimoot toriksi. Sitä
käytetään verraten vähän ja silloinkin vain suu-

remmissa sähkölaitoksissa, kun tahdotaan käyt-
tää hyväksi sitä ominaisuutta, että .se, magne-
tismiini -virtaa lis i imall.i saadaan käymiin nega-
tiivisella vaihesiirrolla, joka voi tasata muutoin
verkossa vallitsevan positiivisen vaihesiirron.
Tavallisempia ovat asynkroniset 1. epä-
tahtiset moottorit, jotka puolestaan voidaan
jakaa kahteen osaan: a) induktsioninio.it
toreihin ja b\ vaihtovirtakommu
taatt > r i m o o t t o r e i h i n. Asynkronimootto

reistä puhuttaessa tarkoitetaan useimmiten
induktsionimoottoreita, [nduktsionimoottorit tule-

vat kysymykseen pääasiallisesti useampivaiheisia
virtoja käytettäessä. Niillä voidaan nimittäin

saada syntymään n. s. pyörivä 1. kiertävä
in agneettinen kenttä, s. o. kenttä, joka
aina säilyttää voimakkuutensa samana, mutta
muuttaa alinomaan suuntaansa kiertäen määrä-
tyllit nopeudella yhtäälle päin. Kiertäviin kentän
synnyttää tavallisesti ulkopuolinen osa, s taat-
to r i 1. seisoja, joka on rakenteeltaan samiin

tapainen kuin sisänapasynkronikoneissakin. Staat-

torikäämitystä nimitetään myös primäärikäämi-
tykseksi. Staattoriu sisälle asetetaan mahdollisim-

man pienellä ilmaraolla siitä eroitettu roottori
1. pv ö r i j ii. ,Se on rummun muotoinen ja valmis-

tetaan päällekkäin ladotuista rautalevyistä, joiden

ulkoreuna on varustettu reijillä tai urilla. Näi-

hin asetetaan käämitys, joka pienemmissä moot-
toreissa on s u o r a y h d i s t y s- 1. h ä k k i k ii ii-

m i t y s. suuremmissa taaskin v a i h e k ä ä m i-

t y s. Häkkikäämityksen muodostavat urissa ole-

vat vaskikiskot, joiden päät ovat keskenään
vaski renkailla yhdistetyt. Vaihekäämityksen va
paal päät (tavallisesti 3) viedään akselille kiin-

nitettyihin liukurenkaisiin. Kun roottorijohdot

leikkaavat kiertäviin kentän voimaviivoja, indusee
rautuu niis.sii virtoja, jotka koettava! saada moot-
torin pyörimään samaan suuntaan kuin kenttä-

kin ja yhtä nopeasti kuin se. Roottorin nopeus
on kuitenkin aina synkronista hiukan pienempi
(siitä nimi asynkroninen) ja jättämä kasvaa
kuormituksen kasvaessa, niin että se moottorin
ollessa täysin kuormitettu nousee keskimäärin

5%:iin. Jättämä on = 100%, jos toi on

kiertävän kentän kierrosluku (= synkroninen kier-

rosluku = - ks. palsta 877) ja n roottorin

kierrosluku. Häkkikäämitystä käytetään vain

pienissä moottoreissa. Suuremmissa tulisi virta-

sysäys käyntiinpanohetkellä liian suuri, jonka
tähden niissä käytetään vaihekäämitystä liuku-

renkaineen. Harjojen väliin kytketään silloin

käyntiinpanovastus, kuten kuva 57 esittää. Vas-

tus kytketään vähitellen pois, niin että roottori-

käämitys moottorin varsinaisesti työskennellessä

on suoraan yhdistetty (lyhyestisuljettu). Kuva 58

näyttää pienen kolmivaiheisen bäkkiroottorilla va-

rustetun induktsionimoottorin hajallaan, kuva 59

taaskin suuremman liukurengasroottorilla varus-

tetun moottorin. Vaihtovirtainduktsionimoottorit

ovat saavuttaneet hyvin suuren käytännön yksin

kertaisuutensa ja käyttövarmuutensa takia. Sitä-

paitsi niiden nopeus on verraten tasainen, ja

niitä voidaan rakentaa korkeajännityksisiäkin.

Vikana niissä tosin on se, että ne aikaansaavat
vaihesiirron ja että niiden nopeutta on vaikea

säätää. Vaihesiirron pienentämiseksi käytetään

tosin, vaikka ei yleisesti, useitakin kompen-
satsionikeinoja, esim. johdetaan roottoriinkin

vaihtovirtaa ulkoapäin (11 ey 1 a n d ja Lato u n
tai tasavirtaa (n. s. autosynkroniset
moottorit). Jos asynkronisen induktsionimootto-

rin nopeus nostetaan jollakin tavalla synkronista

nopeutta suuremmaksi, voi se ant a a virtaa, siis

toimia generaattorina (a s y n k r o n i g e n e-

raattori). — Induktsionii ttoreita käyte-

tään myös yksivaiheiselle virralle, vaikka ne
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eivät lähdekkään itsestään käymään. Mutta ker-

r;ni liikkeelle -aatuina ne pysyvät käynnissä.
Niissä ei nimittäin alkujaan synny kiertävää

magi tti ta kenttää. Vasta Bitten, kun roottori-

kin tultuaan liikkeelle synnyttää kentän, aikaan-
saa se yhdessä staattorin kanssa kiertävän ken-

tän. Moottori pannaan sentähden käyntiin joko

mekaanisesti ulkoapäin tai synnytetään käyntiin-

piinaajaksikin erityisen apukääinityksen avulla

kiertävä kent tä,

Viime aikoina on vaihtovirtamoottorien alalla

tehty huomattavia edistyksiä. On nimittäin alettu

rakentaa suurella menestyksellä vaihtovirta-
kommutaattorimoottoreita pääasiassa
sähköratoja varten, mutta kun niitä voidaan edul-

lisesti käyttää myöskin muihin tarkoituksiin, ovat

ne teollisuuden eri aloilla saavuttaneet jo huo-

mattavan merkityksen. Kaikissa yksivaiheisissa

kommutaattorimoottoreissa käytetään roottorina

tavallista tasavirta ankkuria, johon vaihtelevat

magneettiset kentät vaikuttavat. Kommutaatto-
rilla taaskin on yleisesti se ominaisuus, että har-

jojen avulla muodostunut ankkurivirtapiiri aina

pitää saman asentonsa vaihteleviin kenttiin näh-

den. Kun magneettikentät ovat vaihtelevia,

tulee magneettinapojen ja -kehyksenkin olla eris-

tetyistä levyistä kokoonpantuja. Seuraavat kuvat
näyttävät kaaviollisesti muutamia tärkeimpiä
yksivaihe-kommutaattorimoottorien yhdistyksiä.

Kuvat GO ja 61 esittävät sarjamoottoria
ilman kompensatsioni- 1. tasoituskäämitystä ja

sillä varustettuna, kuvat 62 ja 63 repulsion i-

moottoreita. VV i n t e r-E ichbergin
moottorin ilman herätintransformaattoria näyttää
kuva 64 ja herätintransformaattorilla varustet-

tuna kuva 65. Näillä kuudella moottorilla on
samat ominaisuudet kuin tasavirtasarjamootto-
reilla, joten ne kehittävät voimakkaan käytiin
lähtövääntömomentin ja niiden nopeus laskee kuor-
mituksen kasvaessa. Herätintransformaattorilla
-äädetään moottorin kierroslukua vääntömoment-
tia muuttamatta ja sen avulla voidaan moottori
myös panna edullisesti käyntiin. Kuvat 66 ja 67
esittävät moottoreita, joilla on sivuvirtamootto-
rin ominaisuudet.
Viime aikoina on myös onnistuttu rakentamaan

kolmivaihekommutaattorimui.il .,

reita, joitten kierroslukua voidaan edullisesti

säätää ja joille voidaan antaa joko sarja- tai

sivuvirtamoottorin ominaisuudet riippuen siitä,

mihin tarkoitukseen niitä käytetään. Tällaisen
moottorin näyttää kuva 68.

Häviöt nykyaikaisissa sähkökoneissa ovat ver-

raten pienet, niin että jo vallan pienien (noin

2 kw) koneiden vaikutusaste nousee noin
80%:iin ja sitten koon mukana aina 96%:iin
asti. Koneiden koko taaskin vaihtelee muutaman
kymmenen vvatin tehosta useampiin kymmeniin
tuhansiin (höyryturbiinigeneraattoreissa 40,000)
kw : iin asti.

Useasti on tarpeen virtalajin toiseksi muut-
taminen, etenkin vaihtovirran tasavirraksi tai

päinvastoin. Tähän tarkoitukseen käytettävät
koneet ovat joko moottorigeneraattoreita. yksi-
ankkurimuuttajia tai kaskadimuuttajia. M o o t-

torigeneraattori on yhdistys kahdesta
tavallisesta koneesta, jotka kytketään mekaani-
sesti yhteen ja joista toinen käy moottorina ja
luinen generaattorina (kuva 69 ja kirjoitus

Sähkölaitos). Moottorigeneraattorien eri

puolien jännitykset ovat toisistaan riippuma
rcia ja niitä voidaan mielinmäärin läätää.

V k s i a n k k u r i m n ii t t a j a on tavallinen

ta n iltakone, jonka ankkurikaämitys on vielä

kytketty liukurenka i-i in. kuten kuva 70 esit

Se voi siis käydä tasavirtamoottorina ja antaa

vaihtovirtaa tai päinvastoin. Tasa- ja vaihto

vii tajännilysteii suhde on täysin määrätty, eikä

ii voida ilman muuta muuttaa. Sentähden käy
Ulaankin \ a ihtovirtapuolella melkein aina trans-

Eormaattoria, kuten kuva 70:kin näyttää. Koko-
naiskuvan yksiankkurimuutta jasta esittää kuva 71.

Kaskadimuuttaja on taaskin molempien
edellisten välimuoto. Sen muodostaa tasavirta-

kone ja induktsionimoottori, jotka ovat sekä

mekaanisesti että sähköisesti keskenään kytketyt.

Ominaisuudetkin ovat molempien edellisten välillä.

Sisäisen kytkennän esittää kuva 72. Siinä on

G tasavirtakoneen ankkurikäämitys, K kommu-
taattori, F magnetoimiskäämitys, H induktsioni

koneen roottorikäämitys, h liukurenkaat, A"i käyn-

tiinpanovastus ja 8 staattorikäämitys. — Moot-
torigeneraattoria käytetään myös tasavirran

jännitystä toiseksi muutettaessa. Samaan tarkoi-

tukseen voidaan myös käyttää, jos jännityksiä

ei tahdota toisistaan riippumatta säätää, tasa

virta-tasavirta-yksiankkurimuuttajaa, jossa sa-

malla ankkurilla on kahdet käämitykset ja kaksi

kommutaattoria. Vaihtovirtajännityksen muutta-
miseen käytetään transformaattoreita (ks. t.) ja

ainoastaan silloin, kun vaiheluku tai jaksoluku

on muutettava, moottorigeneraattoreita, jotka

tässä tapauksessa muodostaa kaksi keskenään
mekaanisesti kytkettyä synkronikonetta. [E. Ar-

nold, „Die Gleichstrommaschine" Bd. I ja II.

sama, ,,Die VVechselstromtechnik", Bd. III, IV
ja V; Emil Kosack, „Elektrische Starkstrom-

anlagen"; Herbert Kyser, „Die elektrisehe Kraft-

iibertragung"; A. Thomälen, „Kurzes Lehrbueh
der Elektrotechnik"; E. Blattner, „Lehrbueh der

Elektroteehnik" Bd. II ; Rudolf Goldsehmidt, ,.Die

normalen Eigenschaften elektrischer Masehinen":
tl. Rössler, ..Elektromotoren fiir Gleiehstrom".

sama, ..Elektromotoren fiir Weehsel9trom und
Drehstrom"; Julius Heubach, „Der Drehstrom-
motor"; H. Miiller ja W. Mattesdorff, „Die
Bahnmotoren fiir Gleiehstrom"; Gispert Kapp.
..Dynamomaschinen fiir Gleich- und VVeehsel

strom"; S. P. Thompson, ,,Dynamoelectric tnachi-

nery"; H. M. Hobarth, „Electrie motors"; ..Tek-

nillinen käsikirja"; VV. Turunen, ..Sähkökone' t"
;

Mikko Heikinheimo, „Kaskadimuuttajat".]
M. Il-h-o.

Sähkökulkuneuvot. Erittäin tärkeäksi säh-

kön käyttö on tullut rautatieliikenteessä, mutta
myöskin automobiili- ja laivaliikenteen alalla on

siilä saavutettu huomattavia käytännöllisiä tu-

loksia. — S. voidaan, huolimatta siitä ovatko ne

aiotut teillä, raiteilla vaiko vedenpinnalla kulke-

viksi, ryhmittää kolmeen periaatteellisesti toi-

sistaan eroavaan ryhmään. — 1. S., joissa itses-

sään ei kehitetä energiaa, vaan joihin tätä sähkö

virran muodossa jatkuvasti siirretään metallijoh-

toja myöten jostakin kiinteästä voima-asemasta.

Niiden käyttökoneisto supistuu siis sähkömoot-

toreihin, joiden tehtävä on muuttaa muualla kehi-

tetty sähköenergia liikunnan aikaansaamiseksi

tarvittavaan mekaaniseen työhön, eikä näitä
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kulkuneuvoja tietenkään voida käyttää muualla
kuin siellä, niissä on oleiluissa tätä tarkoitusta

varten etukäteen asetettuja sähköjohtoja. Tähän
ryhmään kuuluvat etupäässä suurin osa varsinai-

sia sähköraitioteitä ja sähköratoja
(ks. t.), mutta kuvattua järjestelmää voidaan
myöskin sovittaa käytäntöön raiteettomilla teillä

kulkeviin S:hin vaikkakaan näiden levikki ja

merkitys toistaiseksi ei ole suuri. — 2. S., jotka

varatun akkiiinulaattoriparistou muodossa kul-

jettavat mukanansa sähkökemiallisen energia-

lähteen. Näiden tärkein edustaja lienee sähkö
a u t o m o li i i 1 i iks. Automobiili), joka

etenkin muutamissa suurkaupungeissa on voitta-

nut yhtt enemmän jalansijaa sekä kuormanajon
että henkilökuljetuksen alalla, ollen esim. pai-

koittain ainoa suosittu vuokra-automohiilityyppi.
Myöskin a k k u m u 1 a a 1 1 o r i v a u n u i 1 1 a jn

Akkumulaattori veturi.

-vetureilla on suuri merkitys tehdas-, kenttil-

ja etenkin kaivosradoilla (kuva) sekä muutamilla
rautateillä, esim. liikenteen välittäjinä pienillä,

jostakin pääradasta haarautuvilla sivuradoilla,

tarkastusvaunuina pääradoilla y. m. Vihdoin
kuuluvat tähän ryhmään enimmäkseen vuokra-
veneinä huvittelua varten käytetyt sähkö
veneet. — 3. Kulkuneuvot, jotka kuljettavat

mukanansa energialähteen polttoainevaraston
muodossa sekä koneiston, jonka avulla poltto-

aineen kemiallinen energia voidaan muuttaa
sähköenergiaksi. Näissä siis sähkön käyttö ra-

joittuu käyttövoiman siirtämiseen varsinaisesta
voimakoneesta käyttöakseliin. Tätä järjestelmää
käytetään joskus rautatie- ja automobiilialalla
sekä myöskin aluksissa. Viimemainituista on
erittäin mainittava vedenalaiset alukset. Nämä
ovat, paitsi sähkömoottoreilla, poikkeuksetta va-

rustetut sekä akkumulaattoriparistolla, jota käy
tetiiiin veden alla kulkiessa, että polttomootto-
rien (ks. t.) käyttämillä sähkögeneraattoreilla.
jotka otetaan käytäntöön veden pinnalla kul-
kie^-a sekä akkumulaattoreja varattaessa,

0. M. N.
Sähkökuviot ks. Sähköpurkaus.
Sähkökylpy, sähkön käyttäminen kylvyn muo-

dossa. Monopolaarisissa s:issä on toinen elek-

trodi (anodi t. katodi) vedessä ja toiseen, kuten
esim. ammeen yli asetettuun tankoon, kylpijä
tarttuu käsin. Yleisemmin käytetään dipolaari-

ria s : j:i . jolloin molemmat elektrodit ovat ve-

dessä. Vesi pehmittää ihon orvasketta, joka eni-

ten vastustaa välikön tunkeutumista ihoon, ja si-

ten suhteellisesti suuret sähkömäärät veden väli-

tyksellä pääsevät tasaisesti ruumiiseen. Jos virta
on galvaaninen, järjestetään aina poolit sen
mukaan, millainen vaikutus, tyynnyttäväkö vai
kiihottava, tahdotaan saada aikaan. Yleisimmin

Nelikaukalnsähkekylpy (Vierzfllenbad).

näkyy nykyisin olevan käytännössä s:jä annet-
t acssa si n usoi daalinen sähkövirta, joka
tuntuu verraten miellyttävältä ja ollen vaihto-
virta vaikuttaa edullisesti etupäässä verenkier-

toon ja aineenvaihdokseen. Sairastapauksissa,
joissa yleinen sähköttäminen tulee kysymykseen,
ovat s:t erittäin sopivia. Sellaisia ovat. paitsi

jo mainittuja, yleinen hermostuneisuus, sydän-
viat, struuma-myrkytys, verisuonien kalkkiutu-
minen ja orgaaniset hermosairaudet. Halvauk-
sissa ja lihaskuihtumisissa käytetään menestyk-
sellä s:jä siten, että johtoihin liitetään virran

katkaisija,

jolloin lihas-

toiminta ja

hermoärsy
tys tulevat

voimak-
kaammiksi.
Tämän voi

järjestää

paikallises-

tikin mono-
polaarisesti

t. dipolaari-

sesti. Ylei-

sesti voidaan '

sitä myös

'

sovelluttaa

laihdutus-

hoitoon. —
S : jen koneis-

toon kuuluu
virransynnyttäjä johtoineen ja erilaisine elektro-

deineen eri ammeita varten. Ammeet ovat säh-

köä johtamattomasta aineesta, posliinista, fajans-

sista, puusta t. m. s. Eniten ovat käytännössä
nelikaukalo-s:t (Vierzellenbad), joista helposti

saadaan kaksikaukalo-s., sähköistumakylvyt ja

myös kokokylvyt mainituissa muodoissa. [Borut-

tau-Mann, „Handbuch der gesamten medizi-

nischen Anvvendungen der Elektrizität" ; Stru-

bel, „Das Wechselstrombad".] K. T.

Sähkökärki 1. elektrodi (kreik. elektron,

ks. t., ja hodo's = tie) , metallilanka, jonka läpi

sähkövirta johdetaan nesteeseen (tai kaasuun).
Sitä s:eä, josta positiivinen virta kulkee nestee-

seen, Faraday sanoi anodiksi, ja negatiivista

s:eä katodiksi, vrt. Elektrolyysi.
Sähkölaitos on voimalaitos, jossa kehitetään

sähkövirtaa voimalaitokseen liitettyjen johtojen

iks. Sähkövirran jakojärjestelmät)
välityksellä johdettavaksi kulutuspaikkoihin ja

käytettäväksi joko valaistus-, käyttövoima- tai

teollisuustarkoituksiin tai — kuten useimmiten
on laita — kaikkia näitä tarpeita varten.

Jos s:n virtaa kulutetaan pääasiassa valaistus-

tarkoituksiin, voidaan s:ta nimittää v a 1 a i s-

tuslaitokseksi, jos taas voimavirta muo-
dostaa pääkulutuksen, sanotaan laitosta voima-
laitokseksi. Tyypillinen ero valaistus- ja

voimalaitoksen välillä on kuormituksen vaihte-

luissa. Edellisissä laitoksissa kuormitus vaihte-

lee suuresti vuorokauden eri aikoina ja vuoro-

kautiset vaihtelut taas vuodenaikojen mukaan
(kuva 1). Jälkimäisissä kuormitus on jotenkin

tasainen eikä ero vuodenaiko jenkaan välillä ole

erikoisemmin huomattavissa. — Useimmat 8:t kui-

tenkin jakavat virtaa kaikenlaisiin tarkoituksiin.
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Näissä muodostuvutkiu kuormitussuhteet jonkin-

laiseksi välimuodoksi edellisistä. On luonnollista,

rtt.i sellaiset s:t, joiden pääasiallisena taikoi

tuksena, ainakin alussa, on ollut valaistusvirran

hankkiminen, ovat varsin halukkaat saamaan
kuormitusta muulloinkin kuin valaistusaikana.

Kun valaistusvirran kulutus useimmiten pää
-a määrää laitoksen suuruuden, siis myöskin

suurimmat monot, koron ja kuolot uksen, mutta
virrankulutus kuitenkin rajoittuu verraten pie-

nelle osalle vuotuisesta tuntimäärästä, pyritään

vleenos virranhintoja mairättäessä siihen uvau
oikeaan periaatteeseen, että hinta määrätään sen

mukaan, kuinka edullinen kuluttaja on talou-

den kannalta. Tästä johtuu, että n. s. ,,voima-
virtaa" annetaan yleensä halvemmalla kuin valo-

virtaa, koska virrankulutus on tasaisempaa,
käyttötuntien luku suuri ja suurimmaksi osaksi

tapahtuu sellaisena aikana, jolloin ei valaistus

virtaa käytetä. Mainittakoon tässä, että jokai-

nen Helsingin s:een liitetty lamppu palaa keski-

määrin vain n. ÖUO tuntia v:ssa; siis n. 4.i',

vuotuisesta tunti mää riistä.

Virtajärjestelmän suhteen on huomattava kaksi

eri pääryhmää : tasa- ja vaihtovirtalai
tokset. Sitäpaitsi on paljon sellaisia laitok-

sia, jotka jakavat kumpaistakin virtalajia. —
Mikä virtajärjestelmä kulloinkin on tarkoituksen-
mukaisin, riippuu kussakin eri tapauksessa pai-

kallisista olosuhteista sekä niistä tarkoituksista,

joihin sähkövirtaa käytetään. Tasavirran
etuja on se, että se soveltuu erilaiseen moottorin-
käyttöön paremmin kuin vaihtovirta, koska tasa-

virtamoottorin kierroslukua on helpompi säätää

kuin vaihtovirtamoottorieu. Sitäpaitsi tasavir-

ralla on se etu. että voidaan käyttää akkurou-
laattoripattereita (ks. Akkumulaattori ja

Sähköpari), joista saadaan virtaa esim.

koneistohäiriöiden aikana. Pienemmissä laitok-

sissa on niistä se hyöty, että niiden avulla voi-

daan huomattavasti säästää käyttökustannuksia
siten, että sellaiseen aikaan, kuten yöllä, jolloin

kuormitus on pieni ja voimakone työskentelisi

epäedullisesti, koneisto voidaan pysäyttää ja

a kuitenkin virtaa akkumulaattoripatterista
(kuva 2). Myöskin voidaan kuormituksen huiput
patterin avulla tasoittaa. Patterin lataus taas
voidaan tehdä, milloin konekuormitus sen sallii,

esim. päivällä (ks. kuvaa 2). Vielä on tasa-

virran eduista mainittava, ettei ole mitään n. s.

I v li
| ii n ii k ii y n t i h ä v i ö i t ä, jotka vaihto-

virtalaitoksissa voivat olla varsin huomattavat.
— Virtajärjestelmää eivät useinkaan määrää
virtalajien edut ja varjopuolet, vaan järjestelmiin
lunta. Tällöin voivat esim. kysymykseen tulevat

etäisyydet määrätä järjestelmän. Kuta piteni

roät matkat tulevat kysymykseen, sitä edullisem-
paa on käyttää korkeata jännitystä, koska mää-
rättyä energiamäärää siirrettäessä, korkeata jän-
nitystä käytettäessä, johtohäviöt ovat pienemmät
kuin alempaa jännitystä käytettäessä (ks. S ä h k B-

voimansiirto). Tästä siis seuraa, että kor-
keata jännitystä käytettäessä Voidaan johdot
tehdä ohuemmasta langasta, mikä pitkillä mat-
koilla aiheuttaa suuren hinnaneron, joka ei yksi-
nään johdu vasken säästöstä vaan myöskin joh-
tojen keveämmästä rakenteesta. Korkea jännitys

laan mukavammin vaihtovirran avulla.
Sentähden pitempäin matkain päähän virtaa

antavat s:t melkein poikkeuksetta ovat koi km
jiinnil \ s vaihtovirtalaitoksia, joiden jännitys [k\\-

I u tus pai koissa olevissa 1 1-a nsfo niiaat t oriasemissa.

kuva 3) alennetaan haluttuun määrään, kun taas

rajoitetummalle alueelle virtaa antavat 8:t ovat

niatalajäiinitys tasavirta- t. -vaihtovirtalaitok ia

Tasavirta-Siian jännitys vaihtelee tav. llOistä

2x220:een volttiin riippuen siitä, kuinka pitkän
matkan pääluin viitaa johdetaan. Korkeampiakin
jännityksiä käytetään varsinkin sähköradoilla jo

raitioteillä. Alempia jännityksiä taas käytetään
tav. laivoissa. Korkeajännitys-vaihtovirtalaitos-
iin jännitys sitävastoin on usein kymmeniä
tuhansia voltteja; niinpä 110 tuhannen voltin

jännitys esim. Ameriikassa on varsin tavallinen.

Suuremmissa kaupungeissa käytetään tav.

höyryvoimaa käytettäessä sellaista järjestelmää,

että varsinainen voima-asema rakennetaan kau-
pungin syrjään tai ulkopuolelle sopivaan paik-

kaan, jossa jäähdytysveden saanti on helppo ja

jonne polttoaineen kuljetus on mukavaa. Tältä
n. s. pääasemalta johdetaan voima korkeajäntei-

senä vaihtovirtana kaupungissa oleville ala-
asemille tai transformaattoriasemille, joissa

virta muutetaan matalajännitysvirraksi. Matala-
jännitysvirta johdetaan syöttö- ja jakojoktojen
katitta pikku kuluttajille ks. Sähkövirran
j a k o j ä r j e s t e 1 m ä t. Suuremmille kulutta-

jille kaupungissa, kuten suuremmille tehtaille

y. m., annetaan usein korkeajännitysvaihtovirtaa
käyttövoimaksi. Samoin harvaan asuttuihin esi-

kaupunkeihin tav. johdetaan korkeajännitys-
vaihtovii ta, joka siellä t rausformeerataan matala-
jännitysvirraksi. Edellä selostetun järjestelmän
mukaan on esim. Helsingin s. rakennettu.
Viime vuosina on Skandinaaviau maissa, Keski-

Euroopassa ja Ameriikassa rakennettu useita

siiur-s:ia, joissa koneteho lasketaan kymmenin,
jopa sadoin tuhansin hevosvoimin. Tällaiset lai-

tokset, jotka useassa tapauksessa huolehtivat laa-

jojen alueiden sähkövirrantarpeesta, jakavat vir-

tansa korkeajännityskiertovirtana satojenkin
km tien päähän. On luonnollista, että tällaiset

voimalaitokset rakennetaan sellaiseen seutuun tai

paikkaan, jolla on jokin luontainen etu, kuten
vesivoiman saanti, huokean polttoaineen saanti

j. n. e.

Sähkökeskusasema on se osa s : sta,

johon voimakoneisto, akkumulaattoripatteri, kyt-

kinlaitteet, mittakoneisto ja virranjakoon y. m.
tarvittavat laitteet sijoitetaan. Keskusasemain
rakenne vaihtelee, lukuunottamatta virtajärjestel-

män määräämiä muotoja, suuresti senmukaan.
minkälainen voimakoneisto on, s. o., käy-
teläänkö vesi- vai lämpövoimakoneita. Edellisiin

kuuluvat nyk. yksinomaan vesiturhiinit, jälki-

mäisiin taas mäntähöyrykoneet, höyryturbiinit ja

eiilaiset polttomoottorit. Muunlaatuisilla voima-
koneilla, kuten tuulimoottoreilla, ei ole sanotta-

vaa merkitystä sähkökoneiden käytössä.

Vesivoima-asemilla pyritään mikäli mahdollista

kytkemään sähkökone samaan akseliin turbiinin

kanssa (kuva 5). Pienempiä sähkökoneita käyt-

täviä turbiineja ei kuitenkaan saada tarpeeksi

nopeasti pyöriviksi, jonka tähden tällöin käyte-

tään joko hihna- tai hammasratasvälitystä tur-

liiinin ja sähkökoneen !. n. s. generaattorin
välillä. Turbiiniakselin suunta on joko pysty-

tai vaakasuora. Turbiini sijaitsee useimmiten eri-
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tyisessä turbiinikammiossa, joka on vedenpitä-

västi erotettu konehuoneesta.
Kun höyryvoimaa käytetään, kuuluu aseman

yhteyteen rakennettu, mutta tav. konehuoneesta
erotettu höyrykattilalaitos. Kattilan lämmityk-
seen käytetään meillä halkoja, puujätteitä tai

kivihiiliä; isommissa kattilalaitoksissa tav. kivi-

hiiliä. Kattiloina käytetään enimmäkseen eri-

rakenteisia vesiputkikattiloita ja hiilien syöttä-

minen tulipesiin tapahtuu itsetoimivien laitteiden

avulla (kuva 6).

Voimakoneina käytetään tällöin joko mäntä-
höyrykoneita tai höyryturbiineja (kuva 7). Edel-

lisistä, jotka suuren kukunsa tähden ottavat pal-

jon tilaa sekä tulevat kalliiksi, on viime aikoina

varsinkin suuremmissa s:issa yhä enemmän luo-

vuttu, ja mäntäkoneita rakennetaan nyk. vain

pienempiä sähkökoneita varten. Höyryturbiinit
sensijaan tarvitsevat pienen tilan, ovat yksin-

kertaiset ja helpot hoitaa sekä höyrynkulutuksen
suhteen edullisemmat ja ne ovat näiden etujensa

takia saavuttaneet suuremmilla ja uudemmilla
höyrysähkökeskusasemilla melkein yksinomaisen
käytännön. Toisinaan saadaan pienemmilläkin
asemilla käyttö verraten edulliseksi, jos käytetään
n. s. lokomobiilisovitusta (kuva 8). Vielä koete-

taan usein saada pienten s:ten käyttöä edullisem-

maksi siten, että käytetään höyrykoneista saatua

pakohöyryä lämruitystarkoituksiin, mutta tästä

on se haitta, että lämmitys ja valaistusajat eivät

vuorokauden kuluessa aina satu yhteen. Myös-
kin polttomoottorit ovat keskusasemani voima-
koneina saavuttaneet laajan käytännön. Tavalli-

simpia näistä ovat erilaiset öljymoottorit, joista

huomattavin on dieselin-moottori (ks. t.) (kuva 9),

sen polttoaineen kulutus kun on hyvin edullinen

ja polttoaineeksi sitäpaitsi soveltuvat halvemmat
öljyt (raakanafta, naftajätteet y. m.). Sitäpaitsi

on näillä se etu, että ne saadaan nopeasti käyn-
tiin, jonka tähden niitä toisinaan käytetään vain

varakoneina. — Polttomoottoreista on vielä mai-
nittava imukaasumoottori (ks. t.). — Sähkö-
koneita pyörittäviltä voimakoneilta vaaditaan
tasaista käyntiä ja hyvää säätökykyä. Mäntä-
koneissa ja polttomoottoreissa, joissa voimanvai-
kutus tapahtuu iskuittain, täytyy sentähden toi-

sinaan käyttää huimapyörää voimanvaikutuksen
tasaamiseen, ellei sähkökoneen pyörivän osan
massa ole kylliksi suuri tasoittamaan käyntiä.

Käyttövarmuuden tähden on sähköasemilla useita

koneyksiköitä, joiden luku ja suuruus määrätään
olevien olojen mukaan, kuitenkin niin, että tar-

vittava varakone on käyttöhäiriöiden varalta ole-

massa.

Voimakoneesta saatu teho johdetaan mekaani-
sin keinoin (akselin, hihnan, hammasratasvälityk-
sen t. m. s. kautta) sähkökoneeseen, n. s. gene-

raattoriin (ks. Sähkökone), jossa se muu-
tetaan sähkövirraksi. Generaattorista johdetaan

virta sulkijain y. m. tarpeellisten laitteiden

kautta n. s. k o k o o j a k i s k o i h i n. Näistä

lähtevät sitten kulutuspaikkoihin menevät johdot

(ks. Sähkövirran jakojärjestelmät).
Jokaisella lähtevällä johdolla on omat sulkijansa

y. m. laitteensa. Sulkijat, kokoojakiskot, varo-

laitteet, mittaukseen ja ohjaukseen tarvittavat

aparaatit y. m. sijoitetaan n. s. ohjaus-
telinelaitteeseen. Tämä on varsin tär-

keä osa s rissa, varsinkin korkeajännitysvaihto-

virtalail.il i a, |oissa telinelaitos usein käsittää

useampikerroksisen rakennuksen ikuva löi, sillä

tähän kuuluvien laitteiden luotettavaisuudesta ja

varmuudesta on laitosten käyttö suuresti riippu-

vainen. Pienemmissä matalajännityslaitokeissa,
joissa jännitys ei .,h- hengenvaarallinen, on teline-

laite konetaulun yhteydessä, ja jännityksen alai-

sia osia on usein taulun etupuolellakin. Jos jän-

nitys sitävastoin on hengenvaarallinen, on kaikki

jäimityksenalaiset osat suojattava, niin ettei

vahingossa voi koskea johtoihin (kuva 11). Täl-

löin on sähkön mittauksessa käytettävä epäsuo-

raa menettelytapaa, s. o. mittareihin tuleva virta

ei ole korkeajännitysvirtaa, vaan n. s. mitta-
transformaattoreista saatua matala
jännitysvirtaa, joka on määrätyssä suhteessa kor-

keajännitysvirtaan.
Mittakoneiston, johon kuuluu erilaisia mittaa

luiseen tarvittavia aparaatteja (ks. Sähkö-
opilliset mittauskojeet), tarkoituksena

on osoittaa kuormituksen suuruutta ja sen vaih-

teluja sekä tehdä mahdolliseksi käytön ohjaami-
nen ja silmälläpito ja virranannon tarkastami-

nen. Mittakoneistoon kuuluvat mittarit asetetaan

konetauluun, ohjauspöytään tai erityiseen pila-

riin (kuva 12i. — Korkea jännityslaitoksissa ja

12. Raitiokoneist» sekä siihen

pöytä Helsingin sähkulaitokse
kuuluva konptaulu ja kytkin-
Kasarmintorin ala-asemalta

useiu matalajännityslaitoksissakin, kun suuret

tehot ovat kysymyksessä, toimitetaan pääsulkijai

n

y. m. ohjaus s ä h k ö k a u k o-o hjauksen
avulla. Ohjauslaitteet ovat silloin tav. samassa

taulussa, pöydässä tai pilarissa kuin mittaritkin.

— Koneiston ja johtojen suojana liika kuormi-
tusta vastaan käytetään erityisiä varolaitteita

(ks. Sähköteknilliset varmuus- 1.

varolaitteet). A. Mio.
Sähkölamppu, sähkövalaistusväline. Suurem-

paa käytännöllistä merkitystä saavuttaneet s:t

perustuvat joko yksinomaan (hehkulamput) tai

pääasiallisesti (kaarilamput) sähkövirran lämpö-

vaikutukseen. Sähkön virratessa johtajan läpi

syntyy tässä aikayksikköä kohti lämpömäärä,
joka Joulen-Iain (vrt. t.) mukaan on verrannol-

linen johtovastukseen sekä virranvoimakkuuden
neliöön. Jos nämä valitaan sopivasti, voidaan

johtajan lämpötilaa kohottaa siinä määrin, että

se alkaa hehkua, s. o. siitä säteilee paitsi lämpö-
aaltoja myöskin valoaaltoja (vrt. Hehkuvalo).
Riippuen sähkönjohtajan laadusta tämän peri-

aatteen mukaan toimivat s:t ryhmitetään kaari-
ja hehkulamppuihin. Kaarilampuis-a
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k-, t.) käytetään kaaaunmuotoista johtajaa,

kuten kaluli-ii hiilikärjen välillä olevaa ilma- tai

kaasukerrosta, elohopeahöyryä t. m. s. Hehku-
lampuissa käytetään johtajana kiinteätä kappa-

letta, tavallisimmin korkeaa lämpötilaa kellii

viistä aineesta valmistettua lankaa, joka palami-

sen ehkäisemiseksi on asetettu ilmattomaan lasi-

kupuun.
Jo 1840 Grove rakensi main. periaatteen mukai-

sen hehkulampun käyttäen johtajana platinakin

kaa. Tällä lampulla, kuten lukuisilla muilla

samantapaisilla yrityksillä (de Moleynsin 1S41.

Starin 1845, Tetrien' 1849, Robertein 1852 j. n. c.)

ei ollut minkäänlaista käytännöllistä merkitystä.

Swanin (1S78) rakentama lamppu oli puutteelli-

suuksistaan huolimatta ensimäinen käytäntöön
jossakin määrin kelpaava. Hehkulampun varsi-

naisena keksijänä pidetään kuitenkin rhomas
Alva Edisonia, sillä hän (1879 ja seur.) keksi

ja rakensi ei ainoastaan täysin käyttökelpoisen

hehkulampun, vaan myöskin hehkulamppuvalais-
tuk.-elle sopivan jakojärjestelmän kaikkine apu-

neuvoineeu, perustaen varsinaisen sähkövalaistus-

teollisuuden. a) lliililankalamppu. Kokeil-

tuaan menestyksettä eri metalleilla, etenkin plati-

nalla, Edison kiinnitti huomionsa erinomaisen
korkeaa lämpötilaa sietävään hiileen, tehden
hehkulangan tästä aineesta. Alussa hän käytti

liiililangan valmistukseen puristettua grafiittia,

myöhemmin hiiltynyttä, hevosenkengän muotoon
loikattua pahviliuskaa ja vielä myöhemmin muun
muassa hiiltynyttä bambusäiettä. Nykyään hiili-

lanka tehdään puhtaasta, erikoismenettelyllä val-

mistetusta nitroselluloosasta, joka puristetaan

pienen reiän läpi. Ohut selluloosalanka kuiva-

taan, leikataan pätkiksi sekä hiillytetään ; sitten

se kuumennetaan sopivassa hiilenpitoisessa kaa-
i, jolloin tästä erottuva hiili asettuu langalle

tasaisena, mustanharmaana, kiiltävänä kerroksena.
110 voltin, 16 normaalikynttilän lampun hiili-

langan läpimitta on n. 0,s mm, pituus n. 125 mm.
Hehkulangan päät kiinnitetään lasitulppaan d

kuva 2) tiiviisti sulatettuihin platinatankoihin e.

Niiniä yhdistetään kierteenmuotoiseen messinki-

helaan b ja pyöreään kosketuslevyyn o, joiden

avulla aikaansaadaan sähköyhteys lampunpiti-
niessä olevien vastaavanmuotoisten koskettimien
kanssa. Muitakin kosketinjärjestelmiä on ole-

massa, mutta yllämainittu (Edisonin) on yleisin.

Viimeiseksi pumputaan ilma kuvusta e:n koh-
dalla olevasta reiästä, jonka reunoihin lasipilli

kiinnitetään sulattamalla. Ilman poistuttua pol-

tetaan pilli poikki: kiirki e on pillin jäännös.
Hehkulampun hyötysuhde 1. taloudellisuus riip-

puu etupäässä hehkulangan lämpötilasta, kasvaen
erinomaisen nopeasti sikäli kuin tätä korotetaan.

Koska hiili kaikista tunnetuista aineista sietää

korkeinta lämpötilaa sulamatta tai haihtumatta.
n. 4iiiid( i. m, „,. näennäisesti sopivin hehku-

lanka-aine. mitä voi ajatella. Erinäisistä syistä

kuitenkin ohut hiililanka, jota sähkövirran avulla
kuumennetaan ilmattomassa kuvussa, alkaa ha-
jota jo alle 2000°C lämmössä, katketen lyhyessä
ajassa, mustattuaan lasikuvun miltei läpinäky-
mättömäksi. Sentähden hiililankaa käytännössä
ei voi kuumentaa yli 1700-1800° :n C. Tällöinkin
irtaantuu langasta vähitellen hiilihiukkasia,
joten kupu n. 800 polttotunnin kuluttua on mel-
koisen musta, valomäärän ollessa ainoastaan 75

ä 80% alkuperäisestä, lliililaukalamput kulut-

tavat n. o, 5 wattia vaakasuoraan säteiltyä norm-
kynttilää kohti. Niitä voidaan valmistaa. 1-

2000 normaalikynttilän valovoimalle; nyk. käy
tännössä olevat lamput ovat melkein järjestänsä

10 tai 32 normaalikynttilän voimaisia. Ilyödyl

linen ikä lasketaan keskimäärin n. 800 polttotun

niksi. Hiililankalamppujen käyttö on rajoittu-

nut muutamiin harvoihin erikoistarkoituksiin, ja

niissäkin jo nähtävästi ilman todellista syytä.

b) M e t a 1 1 i 1 a n k a 1 a m p u t. N. s. harvinais-

ten metallien joukossa on joitakuita (osmiumi.
tantali, «olframi y. m.), jotka, huolimatta pal-

joa matalammasta sulamispisteestänsä (vaikeimmin
sulavan, wolframin, sulamispiste on n. 2800°C),
ohuen langan muodossa hajoamatta kestävät kor-

keampaa lämpötilaa kuin nyk. tunnettujen me-
nettelyjen mukaan valmistettu hiililanka. Tämän
lisäksi samaa lämpötilaa vastaa jonkun verran
runsaampi valosäteily, joten siis näiden metal-

lien käyttö hehkulampuissa tekee korkeamman
hyötysuhteen saavuttamisen mahdolliseksi. Sitä-

paitsi metallilangan valosäteily erinäisistä syistä

ei ole niin riippuvainen pienistä, käytännössä
vaikeasti vältettävistä sähköjännityksen vaihte-

luista kuin liiililangan; edellämainittu siis „pa
laa" tasaisemmin. Yllämain. metallien valmis-

tus ja langaksi muovailu tuottaa kuitenkin erin-

omaisen suuria vaikeuksia, joiden voittaminen
vasta viime vuosina on onnistunut. Tienraivaaja
tällä alalla on ollut Auer von Welsbach, joka

n. 1900 keksi osmiumlangan valmistamismenetel-
män. Tämän mukaan puristetaan puhtaasta metal-

lisesta osmiumjauheesta ja erinäisistä orgaani

sista aineista kokoonpantu sitkeä taikina pienen
reiän läpi ohueksi langaksi, josta sideaineet sit-

temmin poistetaan hiillyttämällä ja hapetta-
malla. Osmiumlamput, (kuva 3) ilmestyi-

vät kauppaan 1902. Niitä ei enää valmisteta,

m. m. osniiumin kalleuden tähden, eikä koskaan
onnistuttu rakentamaan 55 volttia korkeampaa
jännitystä varten. Osniiumin käyttö hehku
lamppulekniikassa kumosi juurtuneen, Edisonin

y. m. epäonnistuneisiin, platinalangalla teke-

miin kokeilun perustuvan harhaluulon metallien

yleisestä sopimattomuudesta hehkulanka-aineiksi,
sillä osmiumlamput käyttivät ainoastaan puolet

vastaavan hiililankalampun vaatimasta tehosta,

jotapaitsi hyödyllinen ikä oli tuntuvasti pitempi.

V. 1905 ilmestyi saks. toiminimen Siemens &
Halsken kehittämä tantalilamppu (kuva

4), joka osmiumlampun rinnalla tarjosi useita

etuja, kuten suuremman taloudellisuuden (n. l,i

\vattia normaalikynttilää kohti), erinomaisen
mekaanisen lujuuden, sekä mahdollisuuden käyt-

tää niitä yksitellen jännityksen ollessa 110-120

volttia. Varjopuolena on kuitenkin lyhyt ikä:

n. 600 tuntia tasavirtaa käytettäessä. Nyk. tan-

talilampullakin on pääasiallisesti historiallinen

merkitys, sillä hiukan myöhemmin esiintynyt

vvolframlamppu ( kuva 5) syrjäytti sen

pian. käyttäen ainoastaan hiukan yli 1 wattin

normaalikynttilää kohti ja omistaen 1.500 ä 2,000

polttotunnin iän sekä tasa- että vaihtovirrassa.

Alussa valmistettiin wolframlanka. samoin kuin
aikoinansa osmhimlanka, „taikinamenettelyn"

avulla (kolloidaalimuodossa). Täten saatu lanka

oli kuitenkin kovin hauras, katketen pienim-

mästäkin tärähdyksestä, joten lamppuja oli käsi-
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1. Edisonin alkuperäisiä hehkulamppuja.

e
2 llnhlanka-

lampun läpi- * 3 Osrnfum
leikkaus. lamppu,

491

6 \\ultramlanipun valmistus. Tukipniknn
rakenne.

an

V)

5. YVolfrjimlainppuja

V
• —

7 Wolframlampun valmistus. Lasikuvun mim
viilu, tukipuikon lankoineen asettaminen

kupuun.

\
G SRAM

r

8, Kaasulla täy-
tetty 1. „puoli-

watti" wolfram-
lamppu. 9. Nernsllamppu,

teltävä sangen varovaisesti. Nyk. hehkulanka
tehdään puhtaasta metallisesta wulframista kuu-

mentamalla, puristamalla, valssaamalla ja lopul-

lisesti vetämällä kuumana kerta toisensa perästä

timanttiin porattujen, yhä pienenevien reikien

lävitse, amer. General electrie companyn kehit-

tämän menetelmän mukaan. Täten saadulla lan-

galla on suuri mekaaninen kestävyys, joten ny-

kyisiä lamppuja ilman muuta voidaan käyttää
missä oloissa hyvänsä. Kun metallien ominais-

vastus on tuntuvasti pienempi kuin hiilen, tulee

metallihehkulangan olla paljoa pitempi ja

10. Mooren-valo ravintolassa.

ohuempi kuin vastaava hiililanka. Lanka, jonka

pituus usein lähentelee 1 m:iä, paksuuden ollessa

ainoastaan joku sadasosa mm, kääritään lasi-

puikkoon sulatettuihin tukikoukkuihin; val-

miiksi kääritty puikko asetetaan sitten kupuun,
jonka reunat sulattamalla kiinnitetään puikon
jalustaan (kuvat 6 ja 7). Kaikki Suomessa tätä

nykyä käytetyt metallilankalamput ovat \volfram-

lamppuja ; nimet Osram, Wotan. Philips y. m.

ovat ainoastaan tehtaanmerkkejä. Näitä lamp-

puja rakennetaan nyk. 5-2,000 normaalikynttilän

valovoimaa varten.
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IImiiii(oiu.ii n lasikupuun asetettu vrolfram-

hehkulanka kestäfi a. 2100°C, hajoamatta liian

easti, Jos kupu täytetään jollakulla n. yhden

ilmakehän paineisella, tehottomalla kaasulla, ku-

ten esim. typellä tai neonilla, kestiin lanka n.

C lämmön. Kaasu luiselta puolen vaikut

taa jäähdyttävästi hehkulankaan, johtaen läm-

pöS tästä ympäristöön, joten tavallisen hehku-

lampun täyttäminen kaasulla pyrkii lisäämään

virrankulutusta suuremmassa määrin kuin mitä

mahdollinen korkeampi lämpötila kykenisi sitä

vähentämään. Kiertämällä hehkulangan tiheäksi,

n. 1 mm: n paksuiseksi spiraaliksi saadaan läm-

mönjohto ympäristöön rajoittumaan melkoista

pienempään arvoon ja sitä myöten tehokulutus

valoyksikköä kohti vähenemään alle sen, minkä
tavallinen, ilmaton lamppu vaatii. Näihin huo-

mioihin perustuvat hiljattain ilmestyneet kaa-
sulla t ä y t e t y t hehkulamput (kuva 8), jotka

meillä enimmäkseen kulkevat puoli-watti-
lamppujen nimellä, syystä ettii suurimmat
näistä kuluttavat ainoastaan n. 1

/ 2 wattia nor-

maalikynttilää kohti. Vastaava virrankulutus on

kuitenkin pienemmissä lampuissa n. 3
/i vvattia.

Kaasulla täytettyjä hehkulamppuja rakennetaan
nyk. n. 50-4.000 normaalikynttilän valovoimaa
varten. Voimakkaan, keskitetyn valonsa vuoksi

nämä lamput sopivat myöskin hyvin projektsioni-

koneiden ja valonheittäjien valolähteiksi. Hyö-
dyllinen ikä on n. 1.000 tuntia.

c) Nernstlampuissa (kuva 9) saatetaan

2-3 cm pitkä. 0,4-1 mm paksu erinäisistä metalli-

happeumista kokoonpantu puikko hehkumaan
sähkövirran avulla. Puikkoa ei tarvitse suojella

ilmalta, sillä happeumat eivät enää kykene pala-

maan, ollen itse polttotuotteita; käytetyn him-

meän kuvun päätarkoitus on valon tasoitus.

Nämä metallihappeumat eivät johda sähköä kyl-

minä, vaan muuttuvat vähitellen sähkönjohta-

jiksi, sikäli kuin niiden lämpötilaa nostetaan.

Nerustlampun hehkupuikkoa täytyykin aina en-

sin lämmittää 600-700° C, ennenkuin lamppu
1 tyy". Lämmittäminen tapahtuu tav. tulen-

kestävän massan peittämän platinaspiraalin

avulla. Kun lamppu yhdistetään virtapiiriin,

kulkee virta alussa yksinomaan platinalangan
kautta, kunnes hehkupuikon johtokyky lämmön
vaikutuksesta on kasvanut määrättyyn arvoon,

jolloin virta, lampun yläosassa olevan itsetoimi-

van laitteen avulla, kytketään irti lämmittäjä-

langasta. Hehkupuikon lämpötila on lampun
palaessa n. 2200°C : tehokulutus on n. 1,5 vvat-

tia normaalikynttilää kohti. Lamppu on saanut
nimensä keksijästänsä, saks. Walter Nernstistä.

Knsimäiset lamput ilmestyivät kauppaan 1897;
nyk. tällä lamppulajilla ei enää ole mitään käy-
tännöllistä merkitystä. Paitsi yllämainittuja,
miltei yksinomaan Joulen-lain mukaiseen sähkö-
virran lämpövaikutukseen perustuvia s:ja on
oli massa sellaisiakin, joiden vaikutus perustuu
ohennetuissa kaasuissa sähköpurkauksien yhtey-
dessä syntyviin valoilmiöihin. Jo 1854 valmisti
saks. lasinpuhaltaja Geisaler umpinaisia, metalli-

elektrodeilla varustettuja, erinäisillä ohenne-
tuilla kaasuilla täytettyjä lasiputkia sähkökokeita
varten (ks. Gei ssl e r i n-pu tket). D. Mc
Farlan .Moore on rakentanut ja käytäntöön sovit-

tanut yllärnain. huomioihin perustuvan lampun

rva
101. „M o o r e n-v ai o", jota erikoistar-

koituksiin käytetään paljon, etenkin Amciii
kassa. Pienen, tei äslaatikkoon asetetun trans

formaattorin avulla, nostetaan tavallise atala-

jänteisen vaihtovirran jännitys sopivaan arvoon,

ja täten saatu korkeajiinteineu virta johdetaan

20-160 m:n pituisen, n. 44 mm:n paksuisen lasi-

putken päihin asetettuihin ani (iilticlckl rodeihin.

Vaaditun ohennuksen ylläpitämiseksi Moore
keksi itsetoimivan venttiilin, joka säännöllisesti

laskee uutta kaasua putkeen. Eri tarkoituksiin

täytetään putki eri kaasuilla: ravintoloita, näyte-

ikkunoita y. m. s. varten käytetään typpeä, jonka
valo on kelleitäviinpiinainen ; värjäysliikkeitä,

valokuvaamoja ja kangasmyymälöitä varten hiili-

happokaasua, jonka kaunista, valkoista valoa

tuskin voi eroitua päivänvalosta. Edellämain.
kaasun käyttö on taloudelliselta kannalta edulli-

sempi, tehontarpeen ollessa 1,7 vvattia normaali-
kynttilää kohti. Valovoima on n. G0 normaali-

kynttilää metrille.

Hiljattain ilmestynyt „n e o n-v ai o" eroaa
edelläkuvatusta siten, että valoputki täytetään

harvinaisella neon-kaasulla, jolloin — kyllin run-

sasmittaisia elektrodeja käyttämällä — Mooren
keksimä venttiili käy tarpeettomaksi. Valovoima
on näissä n. 200 normaalikynttilää metriä kohti,

tehokulutus ainoastaan 0,5 vvattia normaalikynt,-

tilälle. Valo on kuitenkin kovin punertava, joteu

näitä lamppuja toistaiseksi käytetään ainoastaan
erikoistarkoituksiin, kuten näyteikkuna- ja rek-

laami valaistukseen.
Joskaan valoputkivalaistus ei ainakaan vielä

ole saavuttanut suurempaa merkitystä käytän-
nössä, on se kuitenkin teoreettiselta kannalta
kovin mieltäkiinnittävä ilmiö ollen ainoa „ky[
mä n valon" lähde. Toistaiseksi on kyllä saavu-

tettu taloudellisesti parempia tuloksia hehku-
valolla, mutta on otettava huomioon, että par-

haat nykyiset hehkuvalolähteet antavat ainoas-

taan 5-15% tehokulutusta teoreettisesti vastaa-

vasta valomäärästä, sekä että niiden hyötysuh-
detta nähtävästi ei enää voida kovin tuntuvasti

parantaa. Vain ,,kylmän valon" yhteydessä voi

ajatella valokysymyksen lopullista lhantaelli-

suutta lähentelevää, ratkaisua. [G. Ehrip,. ,Xicht

und Beleuehtung" (1913); H. Lux, ,,Das moderne
Beleuchtungsvvesen" sarjassa „Aus Natur und
Geisteswelt" (1914) ; B. Monarch, ..Elektrisehe

Beleuehtung" 2:nen pain. (1910).] G. M. N.

Sähkölennätin 1. telegrafi perustuu sii-

hen, että sähkö suurella nopeudella kulkee me-
tallijohtoja pitkin. Tämä seikka on ollut tun-

nettu niin kauan kuin sähkökin, mutta aikaisem-

min tunnettiin ainoastaan kitka- 1. hankaussähkö,
joka ei sovellu sähkösanomain lähettämiseen 1.

telegrafeeraamiseen. Vasta kun kosketus- 1. gal-

vaaninen sähkö keksittiin, saatiin virranlähteitä,

jotka sopivat tähän tarkoitukseen. V. 1809 koetti

saks. Sömmering järjestää sähkölennättimen,

joka perustui sähkön kykyyn hajoittaa vettä.

Hiin käytti virranlähteenä n. S. Voitan tapulia,

ja johti siitä eri johtoja pitkin virtaa 35:een eri

lasiastiaan, joista jokainen esitti määrättyä kir-

jainta. Tiima järjestelmä ei saavuttanut min-
käänlaista käytännöllistä merkitystä. Suuri askel

eteenpäin oli tansk. H. C. Drstedin havainto

(1820), että sähköjohdon läheisyydessä oleva mag-
neettineula poikkesi toiseen tahi toiseen suun-

taan riippuen johdossa kulkevan virran suun-
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nasta. Kun neulan ympäri asetetaan monta
lii ii k;» k.i.i iniii (multiplikaattoria) , toimii se jo

hyvin heikkoa viilaa käytettäessä, joten sähköt-

täminen pitkien matkojen päästä tuli mahdolli-

seksi. Ensimäiset tämän periaatteen mukaan
iiikennetiit (Aiupören ja Ritchien), 30 magneetti-
neulalla ja 60 johdolla varustetut laitteet eivätkä

myöskään Fechnerin 24 neulalla ja 48 johdolla

varustetut soveltuneet suurempaa käytäntöä var-

ten. V. 1S32 teki P. vihi Schilling-Cannstadt s:n

kehitykselle hyvin tärkeän keksinnön. Hän käytti

niin. rakentamassaan s:8Sä vain
J

litä magneetti-

neulaa ja kahta johtoa ja muodosti kirjaimia

erilaisilla neulan poikkeamisryhmillä. Kun
sähkömagnetismi oli keksitty, rakensi .Morse
1836 yksinkertaisen ja käyttövarman s. koneen,

ja hänen periaatteensa mukaan rakennettuja
koneita on vielä nytkin yleisesti käytännössä.
Morsen koneiston periaatteellinen järjestelmä

selviää kuvasta 1. M ja N ovat kaksi täydellistä

sälikölennätiuasemaa, joissa en lähettäjät G jae
ja vastaanottajat A ja u. B ja 6 ovat virranläh-

teet ja l on johtolanka, joka yhdistää asemat.

Kun- maata voidaan käyttää toisena johtona, tul-

laan tiiimeen ainoastaan yhdellä johtolangalla.

Tällä seikalla on suuri taloudellinen merkitys,
koska johdot muodostavat suuren osan sähkölen-

nätinlaitokseen kiinnitetystä pääomasta. Sähkö-
virta johdetaan maahan n. s. maalevyillä (kuvassa
D ja d), jotka upotetaan kosteaan maahan tahi

veteen. Lähettäjää e painettaessa alustaa vastaan
yhdistyy virranlähteen b toinen napa johtoon l,

ja virta kulkee johtoa pitkin lähettäjän C kautta
(joka on lepoasennossa) vastaanottajaan A ja

palaa maalevyn D, maan ja maalevyu d kautta
vastaanottajaan a ja takaisin virranlähteen h

toiseen napaan. Irti laskettuna avain c palaa
lepoasentoonsa ja katkaisee virran. Näin ollen

voidaan johtopiirin läpi lähettää lyhemmän tai

pitemmän aikaa kestäviä virtajaksoja. Paina-
malla avainta C voidaan samoin sähköttää ase-

malta N asemalle M.
Lähettäjän, n. s. avaimen 1. tangentin

rakenne ilmenee kuvasta 2. a-a on messingistä
tehty ripa. joka tapin avulla on kiinnitetty mes-
sinkikappaleeseen b. Vipu on varustettu kahdella
kärjellä e ja d, joiden alla on kaksi messinki-
kappaletta c ja f. Kappaleet b, c ja f ovat kiin-

nitetyt eristävään alustaan g sekä varustetut
kosketinruuveilla johtojen yhdistämistä varten.

Linja yhdistetään kappaleeseen 6, vastaanottaja
kappaleeseen e ja virranlähteen toinen napa kap-
paleeseen f.

Lepoasennossa jousi k painaa vivun
kädenpidinpuolta ylöspäin ja saa aikaan yhdis-

tyksen e:n ja e:n välillä, joten linja vivun
kautta on yhdistetty vastaanottajaan. Kun vipua
kädenpitimestä l painetaan alaspäin, katkeaa
yhdistys c-e ja d ja f aikaansaavat yhdistyksen
kytkien patterin johtoon. — Vastaanottolaitteen

n. s. kirjoittajan ulkomuoto näkyy ku-

vasta 3. Virta kulkee voimakkaan sähkömagnee-
tin a läpi. joka tavallisesti on tehty kah-

desta lankakäämillä varustetusta rautasydä-

mestä. Rautasydämet ovat alapäässä yhdiste-

tyt pehmeärautakappaleella. Niiden yläpuolella,

muutaman mm: n päässä sydämien päistä, on
toinen pehmeärautakappale b (,,ankkuri"), joka

on kiinnitetty vipuun c. Vipu on tapilla kiinni

tetty koneistoa ympäröivään koteloon, ja sen toi-

sessa pää i 'in pieni ratas </. jonka alaosa hipai-

see sen alla olevaan värisäiliöön. Kulkiessaan
magneetin läpi virta vetää ankkurin luokseen ja

ratas d painaa kellokoneiston kulettamaa paperi-

liuskaa vastaan. Virran lakattua siirtää vipuun
kiinnitetty jousi vivun takaisin lepoasentoon.

Näinollen vastaanottaja piirtää pitempiä ja

lyhyempiä viivoja paperille, riippuen toiselta ase-

malta lähetetyistä virtajal oista. Tavallisesti

käytetään kahta eri lajia viivoja, nimittäin aivan
lyhyitä (..pisteitä") ja pitempiä viivoja. Ryh-
mittämällä viivat ja pisteet eri tavoin voidaan
tiiten- muodostaa kaikki tarvittavat kirjoitusmer-
kit. Tällä tavalla ovat kansainväliset ..M pr se n

aakkoset kokoonpantu; sen eri merkit ovat

seuraavat:

b =
c = — • —
d =
e = •

f =

g =
h =

j
=

k =
1 =
m= — —

n
o

P
:

q
r

s i

t .

u
V '

W i

X •

y :

z

ch =

ä =

ö =

li =

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

=

Virranlähteenä käytetään tavallisesti galvaani-

sia elementtejä (ks. t.) ; suuremmilla asemilla

joskus myös akkuinulaattoreja (ks. t). Johto-
lankana käytetään tavallista galvaniseerattua
rautalankaa, joka kiinnitetään posliinieristäjille

puupylväisiin. Järvissä ja meressä käytetään poh-
jalle upotettua, vedenpitävää eristettyä kaapelia.

Jo Morse aikoi 1844 asettaa kaapelin Atlantin
meren poikki Englannista Pohjois-Ameriikkaan.
mutta tästä aikeesta oli luovuttava voittamatto-
mien esteiden takia. Vasta 1866 kaapelin aset-

taminen meren poikki lopullisesti onnistui.

Sähköttämisen tapahtuessa hyvin pitkillä lin-

joilla tarvittaisiin kirjoituskoneen käyttämistä
varten kovin voimakkaita pattereita ja korkeata
jännitystä, joka monesta syystä on epäedullista.

Tämän välttämiseksi käytetään sähköreleetä

(herättäjää), jonka ulkomuoto näkyy kuvasta 4.

Tämä relee ainoastaan sulkee ja aukaisee toisen

asemalla olevan virtapiirin, johon kirjoituslaite

on kytketty. Virtapiirin sulkemiseen ja katkai-

semiseen tarvitaan jokseenkin pieni voima, joten

tällainen relee on paljoa herkempi kuin kirjoitus-

laite. — Paitsi tavallisia M o r s e-k o n e i t a

käytetään nyk. usein n. s. pain o-s.-k o n e i t a.

Keksijänsä Hughesin mukaan niitä sanotaan

Hughesin-koneiksi. Ne ovat paljon monimutkai-
semmat kuin Morsen-koneet. mutta niillä voidaan

sähköttää paljoa nopeammin, sitäpaitsi Hughesin-

kone kirjoittaa sähkösanomat tavallisilla paino-

kirjaimilla, joten niitä ei tarvitse kirjoittaa

uuuestaan, vaan ne voidaan lähettää vastaan-

ottajalle siinä muodossa kuin ne tulevat koneesta.

Lähettäjä on varustettu mustilla ja valkoisilla

koskettimilla, joista jokainen vastaa eri merkkiä.
Tangentti*, painaessa esiintyy vastaanottoasemalla

vastaava merkki painettuna paperille. Hughes-
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koinistoii ulkomuoto näkyy kuvasta 5. — Mai-
nittakoon vielä Wheatstone'in ja CookeMn keksimä
neulavastaanottaja, jossa vaslaanottolaitteena

käytetään galvanometriä. Tätä konetta käyte-
tään yksinomaan pitkillä merikaapelilinjoilla.

Kaapelikoneistossa käytetään tavallisesti itsetoi-

mivia lähettäjiä, jotka ovat neljä kertaa tehok-

kaammat kuin tavalliset avaimet.

Jotta s.-johdoista saataisiin mahdollisimman
suurta hyötyä, harjoitetaan paljon käytetyillä

linjoilla usein iuonikertaissähköttä-
mistä, s. o. useita sähkösanomia lähetetään

yhtaikaa samalla johdolla joko samaan tahi vas-

taiseen suuntaan. Tämä saadaan aikaan erikois-

ten releelaitteiden avulla. Tällaista järjestelmää
sanotaan duplex-järjestelmäksi, jos se toimii kah-

den sähkösanoman lähettämiseksi yhtaikaa vas-

takkaiseen suuntaan ja kvadruplex-järjestelmäksi,
jos se suorittaa kaksi sähkösanomaa samaan
suuntaan ja kaksi vastakkaiseen.

Sähkötlämisnopeuden kohottamiseksi on sitä-

paitsi rakennettu itsetoimivia lähetys-
ja vastaanottolaitteita. Itsetoimivat

lähettäjät työskentelevät yksinomaan paperilius-
kan välityksellä, johon liuskaan on painettu
reikiä ja jossa joka kirjainta vastaa erilainen

ryhmä reikiä. Reiät painetaan paperiin erityi-

-itlä kirjoituskoneen tapaisilla laitteilla. Vastaan-
ottaja joko kirjoittaa sähkösanoman tavallisilla

painokirjaimilla kuten Hughesin-kone tahi vai-

kuttaa valoherkkään paperiin, josta valokuvaus-
liuoksessa kehittämällä saadaan sähkösanoma
esiintymään. Kuvassa 6 näkyy Siemens & Halsken
:» IX. Painettu --

, 17

s.-koneen periaatteellinen järjestelmä. Lähettäjä
toimii paperiliuskan avulla, jossa on 5 riviä rei-

kiä. Ryhmittämällä reiät poikkiriveissä eri

tavalla merkitään eri kirjaimet, joista kutakin
eiiustaa yksi ainoa poikkirivi paperissa. Lähet-
täjässä on viisi kosketusvipua, jotka sulkevat
virran, kun reikä paperissa kulkee niiden ohi.

Vivut ovat kaikki eri pitkät, joten ne vuoron-
perään sulkevat virran niiden reikien avulla,

jotka ovat samassa poikkirivissä paperilla. Vivut
ovat yhdistetyt, pyörivään kosketinrattaaseen,
joka on jaettu 5:een toisistaan eristettyyn

osaan, joista jokainen on yhdistetty vipuunsa.
Kosketiuratas pyörii sopivalla nopeudella siten,

että sitä laahaava kosketinharja aina laahaa sitä

osaa, jonka vipu samassa silmänräpäyksessä on
reiän kohdalla. Kun reikä paperissa tulee vivun
kohdalle, yhdistää vipu kosketinrattaan kautta
virtapiirin, joka panee lähettäjäreleen toimi-

maan. Tämä taasen yhdistää voimakkaamman
patterin linjaan, ja vastaanottaja linjan toisessa

päässä saa samassa silmänräpäyksessä virtaa.

Vastaanottolaitteessa on vastaanottorelee, joka

toimii linjavirran avulla ja kytkee vastaanotto-

laitteen toiseen voimakkaaseen patteriin. Vas-

taanottajassa on samanlainen kosketinratas kuin

lähettäjässä ja se pyörii aivan samalla nopeu-

della kuin lähettäjän. Tämän kosketinpyörän

jokaiseen eri osaan on kytketty relee, joka siis

saa virtaa kun sitä vastaava vipu lähettäjässä

aikaansaa yhdistyksen. Vastaanottoreleet Ri-R5

vastaavat siis jokainen määrättyä reikäriviä

lähettäjän paperiliuskalla. Releet ohjaavat kiille-
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kin kuuluvaa vaihtosulkijaa li, Rj iten että

vaihtoBulkijal ovat siinä asennossa kuin l

kuvassa, jos niitä vastaavat releet eivät san vir-

iää vastaanottoreleestä, sitävastoin Iti

taanottorelee linjasta tulevan virran ioli

ilosta sulkee virta piirin vo taavaan i eli 61

Jokainen vaihtosulkija on yhdistettj kuskiin
rattaaseen, joka on k\ t ket t j ai ai eliin

kuin vastaanottoratas, ja pyörii siis samalla

nopeudella. Nämä kosketinrattaat, kuvassa esite-

tyt suoristettuina, ovat jaetut eri moneen toi

'in eristettyyn osaan, joista joka toinen
• m yhdistetty 'vaihtosulkijan toiseen kosketti-

tneen, joka toinen toiseen: kaikki kosketinrat-

taat ovat harjojen ja vaihtosulkijain avulla kyt-

ketyt sarjaan. EDnsimäinen kosketinrata
taa i;,;t;it on jaettu 32 eri osaan, toinen 16:een,

kolmas 8: aan, neljäs 4: ään ja viides 2: teen.

Jos seuraamme kuvassa esitettyä silmänräpä
jossa ainoastaan vipu I tekee yhdistyksen ja

silii vastaava relee li, siirtää vaihtosulkijansa
työasentoon, jota vastaan kaikki muut ovat lepo-

asennossa, niin huomaamme, että kosketinratas i:„

ainoastaan voi tehdä virtayhdistyksen, kun sitä

laahaava harja laahaa sen kuvassa oikealla puo-

lella esitettyä osaa. Samoin PU ainoastaan voi

tehdä yhdistyksen viimeisessä neljänneksessä,

Ra viimeisessä kahdeksannessa, Rj viimeisessä Vie

i viimeisen edellisessä l
/sa- Täten saadaan

32 mi sulkemisasenloa riippuen releiden Ri-lis

asennosta. Kosketun at laiden pyöriessä yhden
kierroksen asettuvat releet K1-R5 paperissa olevia

reikiä vastaavaan asentoon, ja seuraavalla kier-

roksella yhdistävät jakorattaat määrätyssä
Vaossa kierrosta virtapiirin painomagneettiin,
joka samassa silmänräpäyksessä painaa paperia
kirjasinratasta vastaan. Kirjasinratas on kyt-

ketty samaan akseliin kuin jakorattaat. joten

se pyörii samalla nopeudella, ja kun jakorattaat
ovat määrätyssä asennossa, on myöskin määrätty
kirjain paperin kohdalla. Kosketinrattaat lähet-

täjässä ja vastaanottajassa itsetoimivan laitteen

avulla aina pysyvät samassa asennossa toisiinsa

nähden. Sitäpaitsi 011 laite, jonka avulla vas-

taanottajalla paitsi kirjoitettua sähkösanomaa
voidaan saada samanlainen rei'illä varustettu
paperi kuin lähettäjässä on käytetty. Näinollen
voidaan tarpeen vaatiessa heti lähettää saapunut
sähkösanoma edelleen toiselle linjalle sitä ensin
kirjoittamatta uudelleen. Tämän itsetoimivan
sähkölennätinkoneen avulla voidaan sähköttää
200-1,000 kirjoitusmerkkiä minuutissa, siis moni a

kertaa enemmän kuin käsin toimivalla koneella.

Itsetoimivan lähettäjän ja vastaanottajan ulko-

muoto näkyy kuvista 7 ja 8. T. Gr.

Sähkölerraätinlaitos, jonkun maan (tai alu-
een) sähkösanomanvaihtoa hoitava virasto ja sen
hoidossa ja johdettavana olevat, sähkölennätti-
men välityksellä tapahtuvaa tiedonantoliiken-
nettä ylläpitävät teknilliset laitteet, ks. Sähkö-
len n ä t in 1 i i k e n n e.

Sähkölennätinliikerme. Sähkölennättimen (ks.

t.) keksimisestä kului muutamia vuosia ennen-
kuin se otettiin käytäntöön. Ensimäinen sähkö-
lennätinjohto rakennettiin Yhdysvalloissa 1843,

Englannissa 1848. Preussissa ja Itävallassa 1849

j. n. e. Suomeen rakennutti Venäjän kruunu
(rakentajana s:n historiassa mainio toiminimi
Siemens & Halske) ensimäisen snhkölonnätinjoh-

ilim I Söfi Helsingin ja Pii

tittiin alut, 1 vain Botilaallisiin tnrkoituk
Sähköli nidii nila m .. on I uten postikin melkein kai-

kissa maissa valtion yksinoikeutena. Ml
a 1 ia \ !,

1
on Bähkölennätin

yksilj.i iin Iii a Tuulta niissäkin on melkein
koko h nnät inlailn, kahden suuren sähkölnnUt i 11

yhtiön 1 Western union telegraph company'n ja

Po lal telegraph cable company'n) .
Isan

sainvälineit sähkölennätintoiminta on kuitenkin

yksityi ien (kaapeliyhtiöiden) käsissä. rjseim
im a maissa sä hkölen nät inlaitos on yhdistetty
post i laitokseen käyl tökustanuuksien alentami-
seksi. Sähkölennätinlaitos on näet taloudellisesti

kannattava vain siellä, missä on vilkas sanomain
vaihto kut. n suurten kaupunkien välillä j. n. e..

mutta yleinen etu vaatii myöskin pienten paikka-
kuntien välistä sähköli nnntintä. joka silloin on

postivirkailijain hoidossa. Ruotsissa kuten n

kin Suomessa, missä Venäjän valtio omistaa

sähkölennätinlaitoksen, mi kuitenkin sähköl

tinlaitoksella eri hallinto.

V. 190!) oli Suomessa 4.SS4 km sähkölennätin-

linjoja (pylväslinjoja), yhteenlaskettu langan-

pituus oli 10,090 km, jotapaitsi rautateillä oli

5.985 km sähkölennätinlin joja. Sähkölennätin-
konlloreja oli 27, sähköleunätiiiosastoja 2:'.. apu-
11

1 toja !• ja väliaikaisia 3. Sam. v. lähetettiin

1,775,284 sähkösanomaa, joista 401.070 oli omaan
maahan, 310.061 ulkomaille ja 1,003,553 läpikul-

kevaa (Uudenkaupungin kautta).
Allaolevasta taulukosta näkyy sähkölennätin-

laitoksien suuruus ja eri maissa lähetettyjen

sähkösanomien (ks. t.) luku 1912

Johtoja
km

Lankni
km

silhkit-

aino • li

l.non

Alankomaat . . .

AI nknmaiden Intia . .

Ui^rla
Argentiina
vusiraalian liitto . . .

Belgia
Brasilia
Ituliraaria

Chil..

Egypti (ilman Sudania)
F.ntfljinnin Intia .

Espanja
Etelä-Afrikan liitto . .

Isn Britannia . . .

Italia

Itävalta

.lapani

Kanada (1911) . . . .

Kena . . . . .

Kreikka
Luxemburg
Meksikko (liiton) . . .

Noria
Peru
Portugali
Hanska
Romaania
Ruois
Saksa
Serbia
Sveitsi

Tanska. . . .

Tunis ....
Turkki ....
Unkari ....
t Tnsi-seelanti .

V.niija . .

Yhdysvallat (Western
union) . . .

»77

tao
745
581

899

679
IS7

37"
780
99

R83

.962

4'

n

129
U12
liss

,462

.716

560
795
S2II

5'6

,786

317
580
416

l"7
911-1

167

211
174

585
226
029
994
203
[38

7,738
16.364
15.3R4

67.798
83.636

8.314

5R.257
6.633

36 024
6,773

133,276
43.7116

'4 088
120.742

50.9 '7

47.192

49.427
69.582

68.500
9.134

538
85 047
19871
tr. n n

8.942

190.111
8.332

10.189

284.161

4,403

3.526

3.621

4.604

34.044

26.202
20.823

215,740

|
25,392 |355,542 2,441,841 90.000

38,24

25.562
4<\0'

207.316

176.56

44 "83

117.68

1 5,590

48,743

21.702

512 680
95.615
84.501

430.549
208.414
238,917

206.221

82. '14

16.878
1.14'

8 '.105

57.900

20.204
7UI.5",7

24.133
32.4H'

2.225.90'

8.355
2K.532

13 005
8.503

60.58

153.803

68.111

758.110

I

7.07.S

l.etii

1.526

l2 2s:i

15 'h,.

9.461

4.285
2: ISli

Hi II

4.651

111.348

6.T2
5 IHO

a i s7 ;

25.316

23.866
17 '1117

10 321
1 iina

1.8 '9

261
10S.II24

!.7!l!

I 7116

5.0R9

67.1

4.H8'

4.996
64.309

2.385

6.494
:.87!l

M 10
7.S77

13.979

10.074

44.556
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Tavattoman tärkeät kansainvälisessä s:ssäovat
merien poikki kulkevat m e r i k a a p e 1 i t. Ensi-

mainen merikaapeli laskettiin 1850 Englannin
kanaalin poikki, muita se katkesi jo sam. v.

ir. v. saatiin aikaan pysy.vfi yhteys Eng-
lannin ja mantereen viilille. Ensimäinen valta

merikaapeli, Euroopan ja Pohjois-Ameriikan vii

Iille, saatiin amer. Cyrus Fieldin toimesta las-

kftuk-i IS. .s. mutta kuukauden kuluttua sp kat-

kesi ja vasta 1866 syntyi lopullisesti kestävä kaa-

peli Pohjois Imeriikan (Trinity baj NewFound
taudissa) ja Euroopan (Valencia Irlannissa) vä-

lille. Nyk. kiertää kaapeliverkko laajana kaikki
ilman meret: monen .suuren satamakaupun-

gin välillä on useita kaapeleita ja nessa har-

vaan asutussa maanosassa, joissa valkoinen asu-

tus keskittyy etupäässä rannikoille, kulkivat

sähkölennätinjohdot usein merikaapeleina pitkin

taa. — Päinvastoin kuin mannersähkölennä-
l i n ovat merikaapelil enimmäkseen yksityisten

yhtiöiden hallussa. V. 1915 oli merikaapeleita
kaikkiaan 2,586, yhteensä 539,644 km; näistä

yksityisten yhtiöiden hallussa "li 410, yhteen ii

436.8:17 km. valtioiden hallussa 2.170. yhteensä

102,807 km. Valtioista suurin kaapelinomistaja
on Ranska, jolla "li 81 kaapelia, yhteensä 22,945
km. Yksityisistä yhtiöistä suurimmat, niiden
kotipaikat, kaapelien lukumäärät ja pituudet
ovat :

YhtiO kotipaikka luku km
Kastero telegraph company . . Lontoo 107 86,796

ui .'Mrns Australian and
: i tel comp Lontoo 37 4(),<tl t

Weaiprn tel comp Lnn 30 44._'i7

n-ial cable company. . . Pariisi 15

Anglo americnn tel. cooip . . . Lontoo 15 24.111

Central and smtth american tel.

comp New York 25 22.072
.llllfS

Parusi 23 21,276
Fastertt and South african tt»l.

Lontoo 17 19.460
iprcial pacii np . New York fi ls.;,Tu

ihen-

ii llschnfl Köln 5 17.730
Det siore nnrdiske telegrafselskab Kööpenhamina 29 17,309

Deutsch-Sudamerikanische Tete-
iphengesellschafi Kitin 5 1 t.iuo

Vestem uhkui tel. comp. . . . New York 9 13,606

.Muilla yhtiöillä on alle 10,000 "km kaapeleita. —
1

>
•

t store nordiske telegrafselskab, joka omistaa
paljon kaapeleita Pohjois- ja Luoteis-Euroopa
sekä Itä-Aasiassa, on myöskin laskenut Suonien
ja Kuotsin väliset kaapelit (1860, 1877 ja 1883),

2 kulkee Uudestakaupungista suoraan Griss-

lehamniin, kolmas Maarianhaminan kautta.

Kansainvälinen sähkölennätin-
liitto on yhdistys, johon kuuluvat kaikki ne
valtiot ja sähkölennätinyhtiöt, jotka ovat yhty-
neet kansainväliseen sähkölennätinsopimukseen.
V. 10tl7 kuului liittoon: kaikki Euroopan val-

tiot, Egypti, Argentiina, Austraalian liittoval-

tio, Bolivia, Brasilia, Englannin Intia, Englan-
nin Itä Afrikka ja Uganda, Ceylon, Ranskan
ludo-Kiina. Islanti. .Japani, Kap-siirtokunta. Ma-
dagaskar, Natal, Uusi-Kaledonia, Uusi-Seelanti.
Alankomaiden Intia. Oranje-Vapaavallat, Sene-
gal. Siam. Kanarian -nmt. Transvaal, Turkki.
Tunis ja Uruguay. Sähkölennätinyhtiöt ovat joko
yhtyneet Kiitoon lähi seuraavat kokonaan tahi

pääasioissa liittosopimuksia. — Kansainvälisen
ölennätinliiton keskustoimisto on ..Kansain-

välinen sähkölennätintoimisto" (Bureau inter-
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national des administrations telegraphiques)
Bernissä; sen tehtävänä on koota tariffit ja

tilasto, levittää ilmoitukset uusisla sähkölennii
tinlaitoksista ja yhteyksistä, linjojen katkaise
misesta sekä kansainvälisen aikakauslehden
...loiirnal t61egraphique"n, maailman sähkölennä
t inkana n. sähkiilennätinlaitoksien luettelon, sovi-

tun sähkösanomakielen sanakirjan julkaiseminen,
kaikkien kansainväliseen sähköttämiseen kuulu
vien asioiden välittäminen sekä kansainvälis-
ien sähkölennätinkonferenssien valmistelu. —
S ä h k ö 1 e n n ä t i n k o n f e r e n s s e i 1 1 a, joi

liiu kutsutaan edustajia kaikista kansainväliseen
sähkölennätinliittoon yhtyneistä valtioista ja

isiä. on tehtävänä tariffien muodostamin o,

kansainvälisen s:n järjestely sekä ohjesääntöjen
laatiminen ja muuttaminen.
Sähkölennä! i n s o p i m u k s e t ovat kan-

sainvälisen s:tt perusteena. Pietarissa 22 p.

kesäk. 1875 tehty kansainvälinen sopimus on vie-

läkin voimassa. Tämä sopimus takaa sähkölen-
nättiraen yleisen käyttöoikeuden, sähkölcnnätin-
salaisuuden, tarpeellisen sähkölennätinyhteyden
rakentamisen y. m.
Varsinkin meriliikenteelle arvaamattoman tär-

keä on sähkölonnättimen uusin kehitysaste,

langaton sähköttäminen (ks. t.). Langattoman
sähkölennätinliikenteeii järjestely tapahtui kan-
sainvälisessä konferenssissa 1906 ja sen päätök-
set astuivat voimaan 1 p. heinäk. 1908. Tämän
mukaan ovat kaikki sopimukseen osaaottaneiden
valtioiden langattomat sähkölennätinasemat, jotka
ovat avonaiset yleiselle liikenteille, velvolliset

vastaanottamaan ja edelleen lähettämään kaikki
samojen valtioiden asemilta lähetetyt sähkösano-
mat. Kaikki yleiset rannikkoasemat ovat joko

saatettava! suoranaiseen viileyteen yleisen sähkö-
lennätinverkon kanssa tahi mi sähkösanomien
nopeasta edelleenlähettämisestä muulla tavalla

huolehdittava. Hätätilassa olevien laivojen sähkö-

sanomat ja vastaukset niihin ovat etusijassa vas-

taanotettavat. Tariffi on kolmiosainen: 11 ran-

nikkoasemalle tuleva rannikkomaksu korkeintaan

60 p. sanalta; 2) laiva-asemalle tuleva laivamaksu
korkeintaan 40 p. sanalta; .3) maksu tavallisen

tariffin mukaan sähkösanoman lähettämisestä"

yleisen sähkölennätinlaitoksen linjoilla. Laiva

asemien pystyttäminen yksityisten puolelta on

valtion myönnytyksen varassa.

Yleiselle liikenteille avonaisien langattomien

sähkölennätinasemien luku 1915 oli 568.

S:n suunnaton merkitys maailmantaloudelle ja

sivistyselämälle on itsestään selvä; ilman sähkö-

lennätintä" on mahdoton ajatella maailmankaup-
paa nykyisissä muodoissaan, ja vasta sälikölen-

uätin on luonut esim. sanomalehdistön uuden-
aikaisen merkityksen. T. Or. f E. E. K.l

Sähköliikeoppi ks. S ii h k ö d y n a mi i k k a.

Sähköllä keittäminen ks. S ä h k ii I ä m m i-

t y s.

Sähköluminissenssi, sähköpurkauksen ohenne-

tussa kaasussa (esim. Geisslerin putken sisältä-

mässä kaasussa) aikaansaama valoilmiö, vrf.

S ä h k ö p u r k a u s ja L u m i n i s s e n s s i.

Sähkölyhytsulku 1. suorayhdistys syntyy sil-

loin; kun 2 johtoa, joiden viilillä on jännityseroa,

yhtyy keskenään, niin että ne muodostavat sul-

jetun virtapiirin, esim. koskettavat toisiaan il-

man välillä olevaa eristystä t. vastusta taikka
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myöskin liian pienen vastuksen kautta. Lyhyt-
sulku aiheuttaa silloin suuren virransyöksyn joh-

dossa ja virianvoiman suuruus (Ohmin lain nm
kaan) riippuu johtojen välisestä jiinnityserosta

ja virtapiirin vastuksesta. Kun virtapiirin vas-

tus yleensä on pieni kysymyksissä olevaan jänni-

tyksien verraten, voi johto tällöin tulla ylikuor-

mitetuksi, niin että se alkaa hehkua, voipa

sulaakin, jolloin tietysti tulenvaara on tarjolla.

Niilien vahinkojen estämiseksi, joita johtojen

liikakuormitus voi aikaansaada, on johdot sään

töjon mukaan varustettava n. s. varolukoilla 1.

varmuuslaitteilla. ks. .Sähköteknilliset
varmuus- ja varolaitteet. A. M-in.

Sähkölämmitys. Sähköenergia voidaan san-

gen helposti ja yksinkertaisesti muuttaa lämpö-
energiaksi; oikeastaan ei voidakkaan täydellisesti

valttiin tällaisen muutoksen tapahtumista sähkö-

energiaa kehitettäessä tai paikasta toiseen joh-

dettaessa. Niinpian kuin sähkövirta / (lausuttu

ampereissa) kulkee johtovastuksen R (lausuttu

ohmeissa) läpi t sekunnin aikana, syntyy säh-

könjohtajassa lämpö (ks. J o u 1 e n-1 a k i), jonka
suuruus on L = 0,nftPt grammakaloria, 1. koska

Ohmin lain mukaan / = — , L = 0,aEIt gramma-

kaloria, jolloin E on vastuksessa kulutettu

sähkömotorinen voima l. jännityshäviö (lausuttu

volteissa). Kutakin johtovastuksessa kulutet-

tua sähköenergiamäärää vastaa siis tarkoin
määritelty lämpömäärä. Ylläolevan yhtälön
mukaan 1 kilowattitunti = 864 kilogramma-
kaloria 1. teknillistä lämpöyksikköä, ja kun
sähköenergiaukulutus voidaan saattaa mihin
arvoon hyvänsä sopivasti valitsemalla johtovas-

tuksen suuruus, voidaan täten myöskin synnyt-
tää mielivaltainen lämpömäärä, edellyttäen että

vastaava sähköeuergiamäärä on käytettävissä.

Paitsi sähkölampuissa (vrt. t.) käytetään sähkö-

virran lämpövaikutusta moninaisissa lämmitys-,
keitto-, sulatus- y. m. -kojeissa, l.ämmityskappa-
leet (= johttsvastukset) ovat laadultaan ja raken-

teeltaan kovin erilaisia. Missä ei vaadita ylen

korkeata lämpötilaa käytetään kuitenkin enim-
mäkseen nikkeliseoslankaa t. -nauhaa, joka ympä-
röidään tulenkestävällä eristysaineella (katin-

kulta, emalji, lasihelmet, asbesti, erinäiset mas-
sit y. m.); korkeampaa lämpöä vaativissa lämpö-
kojeissa tulee katinkultaliuskaan polttamalla pai-

nettu jalometallikerros kysymykseen tai käyte-

tään siliciumilla kyllästettyä hiiltä 1. siliittiä

puikon muodossa (kestää n. 1700° C). Sulatus

uuneissa toimii useimmiten sulatettava metalli

johtovastuksena, samaten hitsattavat kappaleet

sähköli itsilaitteissa, tai kuumennetaan kyseessä-

olevat kappaleet sähkövalokaaren avulla.

1. Il u o n e e n 1 ä m m i t y s sähkön avulla ei

toistaiseksi ole levinnyt laajallekaan, eikä sähköä
todennäköisesti kokkaan yleisesti otettane käy-
täntöön kotien varsinaisena lämmönlähteenä (lu-

kuunottamatta paikkakuntia, missä vesivoimaa

on saatavissa erittäin edullisilla ehdoilla), ellei

keksitä uusia, monin verroin taloudellisempia

Iämpömoottoreja kuin nyk. höyrykoneet ja -tur-

biinit, joiden yleinen hyötysuhde, s. o. kehitetyn

sähköenergiamäärän suhde käytetyn polttoaineen

todelliseen energia-arvoon, on ainoastaan 8-15%.
Vaikka itse lämmityskojeen hyötysuhde onkin

ihanteellinen, ei siis uudenaikaisimmassakaan

höy ryi urbiini-sähkölaitoksessa k;i\ tetyn poltto-

aineen lämpöarvosta mitenkään voida hyödylli-
sesti käyttää sähkölämpönä enempää kuin i.v;

Sitävastoin tavallisessa uunissa käytetyn poltto-

i n lämpöarvosta keskimäärin lähes pm. Iit

keskuslämmitysjärjestelmissä suurempikin osa.

tulee Inu.neiilen hyväksi. Yleinen, jatkuva lain

niittäminen käy siis edulliseksi kuluttajalle

ainoastaan siinä tapauksessa, että sähköenergian
hinta on korkeintaan 1-3 p. kilowattitunnilta.

Säliki. kiniinit vskujeiden monet ihanteelliset omi-

naisuudet: ehdoton siisteys, mukava säätö sekä

lämpömäärään että lämmitysaikaan nähden, pieni

tila, siirrettävyys, vaarattomuus ja se seikka,

etteivät ne kellitä ollenkaan polttokaasuja eikä

muita polttotuotteita, tekevät kuitenkin säh-

kön käytön lämmitystarkoituksiinkin edulliseksi

useissa erikoistapauksissa, kuten kirkkojen,
kokoushuoneiden, raitiovaunujen ja kesäasuntojen
lämmittämisessä sekä myöskin yleensä vara- ja

lisälämmönlähteenä kodeissa. Kuvat 1-3 esittävät

erimallisia sälikökamiineja; 1 :sen kuvan esittä-

mässä käytetään lämmityskappaleena suuria, eri-

koisrakenteisia hiililankahehkulamppuja, 2 ison

kuvan esittämässä asbestikudokseen kätkettyjä
vastusmetallilaukoja (kuvassa näkyy ainoastaan
lävistetty peltinen suojus), 3 :nnen kuvan esittä-

mässä Miolukiveen asetettuja silundum- 1. siliitti-

puikkoja. Vuolukivikamiinit ovat pääasiallisesti

aiotut käytettäviksi siellä, niissä jonakin vuoro-

kauden aikana (tav. öisin) virtaa on halvalla

saatavissa; niihin varataan silloin lämpöä, jota

uunit sitten vähitellen säteilevät.

2. Sähköllä keittäminen ei toistai -

seksi ole saavuttanut huomattavaa merkitystä
käytännössä, mutta on syytä otaksua, että se

tulevaisuudessa, sähkökeittokojeiden kehityttyä ja

sähkölaitosten kiinnitettyä enemmän huomiota tä

hän kuuluviin tariffikysymyksiin, voi käydä var-

sin yleiseksi. Ruuan valmistukseen nim. ei tar-

vita ylen suuria lämpömääriä; suuri polttoaineen-

kulutus keittiöissä riippuu pääasiallisesti halko-

hellan erinomaisen huonosta vaikutustehosta : suu-

rin osa lämpöä menee polttokaasujen mukana
ulos, osa kuluu keittiön lämmittämiseen, ja

ainoastaan mitättömän pieni prosenttimäärä
tulee käytetyksi päätarkoitukseen, ruoka-aineiden

lämmittämiseen. Vaikka hellan rakennetta jäsen
mukana taloudellista edukkuutta voitaneenkin
tuntuvasti parantaa, niin se tässä suhteessa kui-

tenkin aina pysynee verraten epätyydyttävänä.
Sitävastoin on mahdollista siirtää sähköllä kehi-

tetty lämpö miltei kekonaan lämmitettävään ruo-

kaan, esim. asettamalla lämpöelementit itse keitto-

astiaan ja mikäli mahdollista vielä varustamalla

tämä lämmöneristyksellä (esim. n. s. keittolaati-

kon tapaan). Tämä seikka tekee mahdolliseksi

sähkön yleisen käytön keittämiseen ehdoilla, joita

monikin sähkölaitos tulevaisuudessa huomannee
voivansa, myöntää tällaisiin tarkoituksiin. Koko
yleisiksi ovat nyt jo käyneet sähköllä lämmitetyt

teekannut y. m. pienet erikoiskeittokojeet koteja

varten, vieläpä paikoittain, virranhinto en sitä

salliessa, sähköhellatkin, joista periaatteellisesi i

mieltäkiinnittävin ehkä lienee norj. Saxegaardin
..kuuiiKivesihella" (kuva 4). Tässä läpi vuorokau-
den tasaisesti kulutettu sähköenergia käytetään
suurehkon vesimäärän lämmittämiseen ja pysyt-

tämiseen n. 8n-100C° lämpöisenä. Keittoastiat
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3. Vuolukivi-
sähkökamiini.

2. Sähkökamiini.

4. Saxegaanlin silli

k«ll!l lämmitettävä
kuumavesihella.

1. Sähkölamppukamiini.

^ f

^>"N 'Hf]-^«***-

Jsssi
6. sahköketttoastian läpi-

leikkaus.

6. Sähktisilitysraudnn läpileikkaus.
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7.-8. Sähköllä uuttaminen.
7. Pisteuutos. 8. Saumauutos.
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9. Stnssanon
uuni.

u
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10. Höroultin uuni.

K

11. Girod'n uuni.
12. Kjellmin

uuni.

13. Röchling-Roderhauserin
uuni. 14. StthkOuiasuuni.

15. Birkeland-Eyden valokiekko
(ruots. Ijusskifva).

,

16. Birkeland-Eyden sähköuuneja
Notoddenin salpietaritehtaassa

Norjassa.
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.11 tähän veteen, joka toimii sekä lämmön
varaajana että välittäjänä; kiehuminen ei y]

olo tarpeen. Korkeampaa I

esim. paistamiseen, kytketään virta paistinuunin
erityisiin lämmityBkappaleihin. Tämän hellan

käyttö on nähtävästi kuitenkin edullinen ainoas-

taan, missä vesivoimaa on käytettävissä. —
Sangen tyydyttäviin tuloksiin on tultu eräissä

ravintolakeittiöissä, joissa hiljattain sihktll-i

keittämistä on koetettu; näissä käytetään suuria

keittoastioita, joista kukin on vain lettu erityi-

sellä sähkölämmityksellä (kuva 5) ; samoin ovat

myöskin sähköleivinuunit, jotka viime aikoina

ovat päässeet käytäntöi mutamien suurkaupun-
kien leipomoissa, osoittautuneet erittäin käytän-
nöllisiksi.

;s. Paitsi huoneenlämmitykseen tai ruuanvalmis-
tukseen aiotuita lämpökojeita on olemassa suuri

joukko t n, t uinailisi i osaksi hyvinkin laajalle

levinneitä sähkövirran lämpövaikutukseen perus-

tuvia laitteita ,-ekä kotikäyttöä että teollisuutta

varten. Parhaiten tunnettu näistä lienee sähkö-
silitysrauta

I

kuva ti) sekä sähköjuoti n.

Mainitsemista ansainnevat vielä m. m. sähkö-
käherrysrauta, -sikarinsytyttäjä,
-polttoteräs, -liimapannu, -1 ä m m i-

ty sm at to y. m. sekä moninaiset, etenkin
kutomateollisuudessa ja kirjapainoalalla erikois-

tarkoituksiin käytetyt lämmityslaitteet.

4. S ä h k ö u u 1 1 a m i s e s s a 1. -juottamisessa

käytetään sähkövirran lämpövaikutusta joko joh-

tamalla uutettavien kappaleiden läpi niin voimakas
virta (1,000-50,000 amperia), että kosketuskohdat
joutuvat sulavaan tilaan, jolloin kappaleet sopivin
keinoin puristetaan yhteen, tai siten, että irtonai-

sen elektrodin ja liitoskohdan välille synnytetään
valokaari. Edellämainittua menettelyä käytetään
pääasiallisesti peltiastioita, ketjunosia, pyörän-
kehiä y. m. s. paljottain valmistettaessa. - Pelti-

työssä käytetään joko n. s. pisteuuttamista
(kuva 7; in ja p esittävät valmiita uutoskohtia),
s. o. paikoittaista ykteenuuttamista terävillä

elektrodeilla, mikä lähinnä, vastaa mittausta, tai

tehdään yhtämittainen sauma käyttämällä rullan-

muotoisia elektrodeja (kuva S), joita verkalleen

siirretään eteenpäin. Uuttaminen käy saneen
nopeasti; niinpä voidaan yhdessä minuutissa
uuttaa kaksi 1 miiiai paksuista levyä yhteen
1-2 in:n pituudelta, tehontarpeen ollessa 4-G kilo-

vvattia. Valokaarimenettelyä käytetään enimmäk-
seen suurempia kappali ita käsiteltäessä, etenkin
korjaustöissä, kuten esim. katkenneen teräs

akselin tai valurautakehyksen yhteenuuttamiseen,
höyrykattilan paikkaamiseen j. n. e., sekä vali-

moissa valanteen irtipolttamiseen ja mahdollisten
rakojen ja rakkuloiden täyttämiseen.

5. S ä h k ö u u n i t ja -s u 1 a t u su u n i t

perustuvat joko valokaaren käyttöön tai Joulen
lain mukaiseen sähkövirran lämpövaikutukseen
itse sulateltavassa aineessa, joka tällöin toimii

johtovastuksena, tai kumpaankin yhtaikaa. Sitä-

paitsi on olemassa pieniä uuneja, joissa sulat hila.

käytetään johtovastuksena, sekä sellaisia, jotka

ovat varustetut erityisillä lämmityskappaleilla

;

näiden käyttö rajoittuu kuitenkin laboratoreihin,

Jo viime vuosisadan alkuvuosina tehtiin kokeita

erinäisten metallien sulattamiseen tarvittavan

korkean lämpötilan aikaansaamiseksi sähkövirran
avulla (Davy 1810, Pepy 1815). Varsinaista

sähköuunia ei kuitenkaan silloin vielä yritetty

ikentaa. t ranaukaisijat tällä alalla ovol
1' i e li o n, joka 1853 valmisti ensimäisen sähkö-
uunin, William .Siemens, nykyisten valo

i.i i lunnien edelläkävijän suunnittelija (1878-79

ia Ferranti, induktsioniuunin varsinainen
keksii. i ii 185) Nämä uunit eivät kuitenkaan
-aavin käytännöllistä merkitystä, sillä

sähkötekniikka yleensä oli silloin vielä kovin
alhaisella kehitysasteella. Viimeisinä vuosikym
nieninä ovat keksinnöt ja paran ähkö
Humalallakin seurannee! toisiansa yhä kiihtyvällä

nopeudella. Merkkimiehistä mainittakoon H 6-

roult, joka tss7 ss rakensi ensimäisen käyttö
kelpoisen sähköuunin, perustaen nykyisen alumi-
niumteollisuuden: Moissan, joka 1892 viitoitti

tien karbidin valmistuksien säkkiin avulla;

S t a s s a n o, ensimäisen rautateollisuudessa käy-
tetyn valokaariuunin rakentaja (1898); K

j
e 1-

1 i n, joka loini aikaansai ensimäisen käytän-

töön otetun induktsioniuunin; Birkeland ja

E y d e. joiden 1905 valmiiksi saama uuni teki

mahdolliseksi salpietaria valmistaa suoraan il-

masta, sekä G r ö n v a 1 1, Lind b 1 a d ja S t ä 1-

li a n e, ensimäisen käytännöllisen sähkömasuu-
uin rakentajat (1906-09). Sähköuunien edut
muiden uunien rinnalla ovat: mahdollisuus ai-

kaansaada muuten saavuttamattomia lämpötiloja

(3,500°C ja enemmänkin), mahdollisuus säätää

lämpötilaa nopeasti ja mielivaltaisesti sekä (eten

kin induktsioniuuneissa) polttokaasujen ja -tuot-

teiden puute. Niitä käytetään nykyään m. m.

karborundumin, karbidin, grafiitin, sinkin, alu-

miniumin, erilaisten rauta- ja' teräslajien, sal-

pietarin y. m. valmistukseen. Yksinomaan rauta-

teollisuudessa on nyt jo yli 300 sähköuunia käy-

tännössä. — a. Valokaari-sulatusuunit
perustuvat pääasiallisesti sähkövalokaaren käyt-

töön. Elektrodit ovat valtavia neliskulmaisia tai

pyöreitä hiili- t. grafiittisärmiöitä, joita, hapet-

tumisen ehkäisemiseksi, jäähdytetään vedellä.

Uunit rakennetaan 00-110 voltin jänteiselle yksi-

tai monivaiheiselle vaihtovirralle. Ne voidaan
ryhmittää kolmeen pääryhmään: 1. S ta s

non uuni (kuva 9). Valokaari syntyy viistoon

asetettujen elektrodien välillä. Tämä siis ei

kosketa sulatettavaa ainetta, vaan kuumentaa sitä

yksinomaan säteilyllä. Maguesiittitiilillä vuo-

rattu katto toimii lämmönhei jasta jana. — 2.

ITeroultin uuni (kuva 101. Elektrodit ase-

tetaan vierekkäin pystysuoraan, jonkun matkan
päähän toisistansa. Sähkö kulkee elektrodista

sulatettavaan aineeseen valokaarena, virtaa ai

neen läpi, lisäten sen lämpöä Joulen-lain mukai-
sesti ja muodostaa toisen elektrodin kohdalla

uuden valokaaren. — 3. Ci i r o d' n uuni
(kuva 11). Elektrodit asetetaan päällekkäin siten,

että alempi ryhmä on metallisiilau peitossa. Valo-

kaari syntyy siis ainoastaan ylempien elektro-

dien ja sulatettavan aineen välillä.— b. I n d u k-

tsioni-sulatusuuneissa ei käytetä min-

käänlaisia elektrodeja; valokaarta siis myöskään
ei synnytetä. Uuni on itse asiassa vaihtovirtatrans-

formaattorin erikoismuoto: sähkövirta johdetaan

rautakeliykselle asetetun primäärikäämityksen
läpi, jolloin se aiheuttaa kehyksessä (= transfor-

maatioon sydämessä) voimakkaan, vaihtelevan

magnetismin. Tiima vuorostansa induseeraa me-
talli-ulassa, joka muodostaa transformaattorin
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umpinaisen sekundääri puolen, nmt ala jän teisen.

mutta sensijaan erinomaisin voimakkaan vaihto-

virran, jonka lämmönvaikutuksesta sulatus

unin. Naitu uuneja on pääasiassa kahta eri

tyyppiä: 1. Kj el Iin in uuni. alkuperäisin ja

yksinkertaisin induktsioniuuni. Sen rakenne

Sflvijiii kuvasta 12. li ickin uuni eroaa Kjel-

linin uuni.-ta ainoastaan rakenteensa puolesta.

— 2. H 8 c h 1 i n g-R o d e n li a u s e r i n u uni.
Kuva 13 näyttää tällaisen, yksivaihevaihtovirtaa

en tehdyn uunin. Keskiahjon « välittä-

mässä yhteydessä "n kaksi kapeaa solaa s, trans-

(onnaattorikehän haarat h, primäärikäämitys /'

seka t .imm piille asetettu sekundiäxik limitys

j, jonka päät johdetaan uunin puolelta kovalla

magnesiittitei \ akerroksella päällystettyihin teräs-

levyihin (. Uuni vaikuttaa kahdella eri tavalla:

ensiksikin syntyy, samoista syistä kuin K jolliuin-

uunissa, voimakas sähkövirta sivusolissa olevassa

metallissa tiitä lämmittäen: toiseksi syntyy sähkö-

virta myöskin transformaattorin sekundääri-

käämityksen, magnesiittikerroksen ja keskeis-

ahjossa olevan metallisulan muodostamassa virta-

piirissä, jolloin lämpöä syntyy etenkin magne-
siittitervassa, jolla on suuri vastus ja joka yli-

piin-.i muuttuu sihkcnjohtijakoi vista min i

tyn lämpötilan saavuttaneena. — c. Sähkö-
masuuni on, pääasiallisesti ruots. insinöörien

Grönvallin. Lindbladin ja Stillhanen uutterain

nsiokkaiden kokeilujen kautta (1906-09), saa-

nut jalansijaa raudanvalmisl usteollisuude -a.

etenkin Ruotsissa ja Kanadassa. Kuva 14 esittäS

näiden rakentaman sähkömasuunin. Näissä käy-

tetään nykyään 50-90 voltin kaksivaihevailitovir-

taa. joka johdetaan neljään, sulatuspesän holvi-

katon läpi viistoon asetettuun hiilielektrodiin.

Valokaarta ei käytetä, lämpö syntyy virran kul-

kiessa sulatuspesän täyttävän rautamalmin ja

koksin tai puuhiilen läpi.

d. Sähköuunit il m a salpietarin
valmistusta varten perustuvat siilien

huomioon, että sähkövalokaaren korkeaan lämpö-
tilaan iikkiä lämmitetyn ilman typpi ja happi

iin yhtyvät typpioksidiksi (NO). Niissä

synnytetään korkeajänteisen vaihtovirran avulla

voimakas valokaari, jonka läpi ilma puhalletaan.
Suurinta merkitystä on saavuttanut norj. B i r-

kelaudin ja Eyden (vrt. Birkeland-
Eyden menetelmä) keksimä uuni (kuvat

H'. . TäSSi synnyttää 5,000 voltin vaihto-
virta vedellä jäähdytettyjen vaskielektrodien
uilille valokaaren, joka voimakkaan magneetin
avulla levitetään mahtavaksi valokiekoksi (hal-

kaisisi 1-2 im . Tämän läpi puhalletaan ilma etu-

lämmittäjän kautta (vrt. Salpietariteolli-
suus). — Schönhcrrin uunissa käytetään
rautaputken sisään asetettujen elektrodien vä-

lillä syntyvää, pitkää valokaarta; ilma puhalle-
taan putkeen siten, että voimakas pyörreliike
syntyy patsaanmuotoisen valokaaren ympäri

Salpietariteollisuus). — Muita-
kin uunityyppejä on olemassa (Paulingin,

•icki n. <;. M. .v.

Sähkö lääketieteessä. Sitä mukaa kuin sähkö
on teknillisellä alalla saavuttanut uusia voittoja,
on sitä myös sovellettu lääketieteen palvelukseen.
Galvani'n keksintö 1789 saada sähkövirran
avulla aikaan nykäyksiä sammakon lihaksissa on
pidettävä ensimäisenä ja tärkeimpänä sähkön

fysiologisena ilmiönä. Vähitellen ovat sähkön
aikaansaamien ihmis- ja eläinruumiissa tapahtu-
vien elintoiminta- ja rakennemuutoksien väli

tyksellä kehittyneet sähköfysiologia ja sähkö-
patologia, jotka tieteenhaarat ovat perustana
sähkön käytölle lääketieteessä. Ruumiin nestei-

den ioniseeraus ja ionien kulku ovat todennäköi-
sesti päätekijät s ii h k ö p a r a n n u k s e s s a

(ks. t.) . vrt. S ä h k ö b i o s k o p i a, Sähkö-
diagnostiikka, Sähköendoskopia,
s ä 1 1 k ö k a u s t i i k k a. S ä h k ö k y 1 p y . Siili

kö parannu s. T e r m o f o r i, T e r m o t e r a-

p i a. V a 1 o p a r a n n u s. K. T.

Sähkömagneetti (ks. Sähkö ja Mag-
neetti) on pehmeä rautapala, jonka ympäri on

kierretty eristettyä metalli- (vaski-) johtoa. Kun
sähkövirta johdetaan johdon läpi, tulee rauta

magneettiseksi ja kadottaa magneettisuutensa
ipaitsi jäännös- 1. remanenttimagnelismia), kun
virta katkaistaan. S. taivutetaan sen vaikutuk-

sen vahvistamiseksi useasti hevosenkengän muo-
toon. S:ja käytetään kaikkialla, missä tahdo-

taan synnyttää voimakkaita magneettisia kent

tiä sekä monenlaisissa sähkököjeissa, joissa liike

tahdotaan aikaansaada sähkövirran välityksellä,

kuten kaikenlaisissa itsetoimivissa kojeissa (auto

maateissä), sähkölennätinlaitoksissa. sähkökel
loissa, soittojohto- ja merkinantolaitteissa j. n. e.

Erittäin tärkeän osan muodostavat s:t sähkö-
koneissa (ks. t.). Myöskin käytetään s:jasähkö-
kulkuneuvojen jarruissa (magneettijarrut) sekä
vielä' konepajojen nostokojeissa ja työkoneissa
työkappaleiden nostamiseen ja kiinnipitämiseen.

S:n voimakkuus riippuu kentän intensiteetistä

ilmaraossa sekä magneetin poikkipinnasta ja saa-

daan lasketuksi yhtälöstä

ii is-

jossa Q on poikkipinta cm2 :inä ja II magneetti-
kentän intensiteett ivoima viivoina cm2 :iä kohti.

Ii ei voi kasvaa äärettömiin, sillä rauta kylläs-

tyy vähitellen. Hyvin tavallinen ja käytännössä
täsavirta-s:issa verraten pienillä häviöillä saavu-

tettu arvo on B= 16,000, jota edellisen yhtälön
mukaan vastaisi n. 10, 5 kg:n kantovoima cm 2 :iä

kohti. Vaihtovirta-s : issa ei hysteresis- ja pyörre-

virtahäviöiden takia tavallisesti mennä kuin
aivoon B = 8,000, jota vastaisi noin 2,8 kg: n

kantovoima cm*:iä kohti. Vaihtovirta-s :t ovat

siis huomattavasti tasavirta-s :ja heikompia.
Jos virranvoimakkuus merkitään /:llä ampe

reina, johtokierrosten luku magneetin ympärillä
.V;llä ja magneettisen kiertueen eri osien magne-
tisoiva voima, pii uus. magneettikentän inteussi-

teetti ja permeabiliteetti Hi, li, 7>i, Hi j. n. e.,

niin saadaan s; iin tarvittavat amperikierrokset

lasketuksi yhtälöstä

AW = IN = 0,8 lUh+0.» Uzh+0,aEs h-\

= C,s — Zi+0,8 - h+0,s — h+ - -

,"l f'i ,

U
S

Ilmaraolle on /; = 1. M. II-li.-o.

Sähköinagneettinen teoria. Sähkömagneet-
tisten ilmiöiden selittämiseksi Vmpere suunnit

teli seuraavan teorian. Kaikissa kappaleissa,

jotka voidaan tehdä magneettisiksi (etupäässä

rauta ja teräs), kiertää sähkövirtoja molekylien

ympärillä. Kappaleen ollessa luonnollisessa, mag-
netiseeraamattomassa tilassaan kulkevat virrat
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ristiin rastiiu joka suunnassa, niin ettil niiden

vaikutus ulospäin kumoutuu. Mutta jos sähkö
\iii.i johdetaan moneen kertaan rautatangon ym
pari, niin molekylaarivirrat järjestyvä! elektro

dynamisten sääntöjen mukaisesti (ks. Sähkö-
dynamiikka), niin että ne ovat sekä keeke-

^^*^^ nään että johdossa kulkevan

jTl^A,^S-. virran kanssa yhdensuu

f(mf\ "m A J'i samanm päin kulkevat. Kosko

I n m * 'IU kahden vierekkään, eri mole-

Vr%TV a 'v )'''J :l kiertävän virran lähimäi-

\^r&wb4fw s ''' " s:l( ova* vastaissuuntaiset

^<sj^^r (ks. kuvan), niin niiden vai-

kutukset kumoavat toisensa.

Siten jää jäljelle ulospäin vaikuttaviksi vain

kappaleen äärimäisimmässä pintakerroksissa

kiertävien molekylaarivirtojen ulkopuoliset osat.

Kokonaisvaikutus samasta läpileikkauksesta on
siis sama, kuin jos siinä kulkisi kehää myöten
virta. Magneetin pohjoisnapaa katsottaessa tämä
virta kiertää kellon osoittimien liikesuuntaa vas-

taan. — Molekylaarivirtojen ajatellaan nykyään
syntyvän siten, että muutamat elektronit kappa-
leessa kiertävät joko molekylien ympärillä tai

niiden sisässä olevia umpinaisia ratoja pitkin.

17. S:n.

Sähkömagneettinen valoteoria ks. Valo.
Sähkömagnetismi (ks. Sähkö ja Magne-

tismi). V. 1819 huomasi tansk. fyysikko
Orsted, että sähkövirta joutuessaan kompassi-
neulan läheisyyteen poikkeuttaa sen magneetti-

sesta meridianista, ja ransk. Ainpere, joka jatkoi

näitä tutkimuksia, että poikkeuksen suunta,

olkoonpa sähkövirran ja magneettineulan keske-

näänen asento mikä tahansa, voidaan aina
määrätä seuraavan muistisäännön avuliat .los

ajattelee uivansa virran suuntaan kasvot kään-
nettyinä magneettineulaan päin, kääntyy sen poh-

joisnapa aina vasemmalle (Ampören uimasääntö).
Edellinen johtuu siitä, että jokainen sähkövirta
synnyttää ympäristössään magneettisen kentän,

jonka voimaviivat muodostavat ympyränmuotoi-
sia ratoja, joiden tasot ovat kohtisuoria johta-

jaa vastaan ja keskipisteet itse johtajalla. Va-
paasti liikkkuva magneettineula pyrkii asettu-

maan tässä kentässä siten, että sen omat voima
viivat ovat yhdensuuntaisia kentän voimaviivo-
jen kanssa. Tästä seuraa yhdessä Amperen uima-
säännön kanssa muistisääntö: Kun katsotaan
virran suuntaan, kiertävät voimaviivat, johtajaa
myötäpäivään, tai, kun otetaan oikealla kädellä
johtajasta kiinni niin, että peukalo osoittaa vir-

ran suuntaa, niin muut sormet osoittavat voima-
viivojen suuntaa. S :11a on erittäin suuri mer-
kitys sähkötekniikassa. Siihen perustuvat esim.

nostomagneetit ja melkein kaikki sähköteknilliset

mittakojeet sekä sähkökoneet ja transformaatto-
rit. Tällöin kytketään johto, jonka läpi sähkö-
virta johdetaan, vyyhdeksi 1. kelaksi. Tällaisella

sähkövirran läpikulkemalla kelalla (solenoidilla)

on jo täydelliset magneettitangon ominaisuudet.
Solenoidin navat saadaan määrätyksi esim. seu-

raavilla muistisäännöillä: Se solenoidin pää, jota

katsottaessa virta kiertää myötäpäivään, on etelä.

napa ja se, jota se kiertää vastapäivään, pohjois-

napa, tai, jos otetaan oikealla kädellä solenoi-

dista kiinni siten, että muut sormet osoittavat

virran suuntaa, osoittaa peukalo voimaviivojen
suuntaa. Kiertämällä eristetty sähkövirran läpi-

kulkema johto rautasydämelle aadaan solenoidin

magneettiset ominaisuudet monin kerroin vahvii
letuiksi (sähkömagneetti). Käytännössä tehdään
kin aina näin, ellei ole erikoisia syitä sitä e*tä

mässä. Vastuksen pienentämiseksi voimaviivojen
tieltä koetetaan ie mikäli mahdollista tehdä rau

dasta, jonka tarvittaessa vain pienet ilmaraot
katkaisevat. Johtokelaan voidaan johtaa joko

tasa- tai vaihtovirtaa. Kun virta katkaistaan.

häviävät solenoidin magneettiset ominaisuudet
kokonaan ja samoin sähkömagneetinkin, niin

että ainoastaan jäännös- (remanenttinen) magne-
tismi jää jäljelle. -— vrt. Sähkömagneetti-
n e n t e o r i a. 1/. E-h-O.

Sähkömagnetofoni (m a g n e e 1 1 i ks. t., ja

kreik. pltime' = ääni), Weiglen suunnittelema ääni-

opillinen koje, jota voidaan käyttää sumutorvena
(ks. Sireeni). S. on muodoltaan pikarintapai-

nen. Sen pohjalla olevaan elohopeaan päättyy
rautapellistä tehdyssä, pikariin kiinnitetyssä le-

vyssä olevan nastan kärki. Toisella puolella levyä

on sähkömagneetti. Kun tämän lankakierteiden

läpi johdetaan sähkövirta, vetää se levyn puo-

leensa, kärki kohoaa elohopeasta ja sähkövirta

katkeaa. Levy palaa nyt takaisin tasapainoasen-

toonsa ja sähkövirta sulkeutuu uudestaan, joten

levy taas tulee vedetyksi sähkömagneettiin. Levy
joutuu täten nopeihin värähdyksiin ja synnyttää,

jos virran lähde ja sähkömagneetti ovat voimak-
kaat, vahvan äänen. (V. S:n.)

Sähkömerkinantolaitteet. Sähkövirran käyt-

täminen merkinantoa varten on hyvin monipuo-
linen. Yksinkertaisin ja myöskin yleisimmin

käj'tetty s:sta on tavallinen soittokello,
jonka rakenne ja toimintatapa selviää kuvasta 1.

M on sähkömagneetti, jonka ankkuri A on kiin-

nitetty alustaan kellonvasaraa kannattavalla jou-

sella 1<\. Kun virtaa johdetaan magneetin kää-

mien kautta, vetää magneetti ankkurinsa luok-

seen ja vasara lyö kelloon. Samalla jousi F*
katkaisee virran, magnetismi katoaa ja ankkuri
palaa jousen Fi pontevuudesta takaisin alku-

asentoonsa, taas sulkien virtapiirin. Täten saa-

daan siis kestävä soitto, niin kauan kuin sähköä
jostakin virranlähteestä johdetaan kelloon. Taval-

lisessa soittojohtolaitteessa käytetään useimmiten
virranlähteenä galvaanisia elementtejä (ks. t).

jotka kytketään kelloon puuvillapunoksella eris-

tettyjen vaskilankojen välityksellä. Kello asete-

taan siihen huoneeseen, johon merkki halutaan

antaa, ja sen toinen kytkinruuvi yhdistetään joh-

dolla patteriin. Kellon toisesta kytkinruuvista
vedetään johto painonappiin, joka asetetaan sii-

hen paikkaan, mistä halutaan kelloa soittaa, ja

painonapista takaisin patterin toiseen napaan.

Painonapilla, joka on varustettu kahdella koske-

tinjousella, suljetaan virtapiiri painamalla nap-

pulaa. — Kun samaan kelloon kuuluvia paino-

nappeja on useita ja tahdotaan merkitä, mistä

napista soitto on tullut, käytetään n. s. numero-
kaappia, joka sisältää yhtä monta sähkömagneet-
tia kuin laitoksessa on painonappeja. Magneet-
tien ankkurit pitävät hakasien avulla pieniä

numerolevyjä pystysuorassa asennossa. Magnee-
tin kautta kulkeva virta laskee sen ankkurilevyn
putoamaan vaakasuoraan asentoon ja numero
esiintyy pienessä akkunassa. Kaappiin asetetun

tangon avulla kohotetaan alaspudonneet numerot
taas pystysuoraan asentoon. Johdot asetetaan
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1. Soitlokello.
Pnlukplum häivytys

nappula ja sen kotelo.

3. SähkOhälyytta-
jan osoitinkone. Osnitinkoneislo.

täs-sä tapauksessa siten, että patterista vedetään

yhteinen kaikkiin painonappeihin haarautuva
johto. Toinen johto vedetään jokaisesta paino-

napista erikseen numerokaappiin ja yhdistetään

jonkin magneetin käämin toiseen päähän. Kää-
mien toiset päät ovat kaikki yhdistetyt toisiinsa

ja niistä vedetään yhteinen johto kelloon. Hotel-

leissa ja muissa suuremmissa laitoksissa käyte-

tään usein tilan voittamiseksi uumerolevyjen ase-

mesta pieniä, noin pennin kokoisia hehkulamppuja,
jotka syttyvät palamaan, kun painetaan vastaa-

vaa painonappia; samalla soi tavallinen soitto-

kello. Lamppu palaa siksi, kunnes kutsuttu hen-
kilö erikoisen katkaisijan avulla sammuttaa sen.

— Sähköjohtojen helpon asettamisen ja laittei-

den yksinkertaisen käytön vuoksi soittojoh-
toja käytetään moniin eri tarkoituksiin, kuten
ilmoittamaan oven aukaisemista, hälyytyslaitteina

pankkien ja kassaholvien suojelemiseksi y. m.
Vieläpä voidaan yksinkertaisien laitteiden avulla

järjestää sähkökello siten, että se soi, jos paine
säiliössä noasee tahi laskee määrättyjen rajojen
yli, tahi jos lämpö huoneessa nousee liian kor-
kealle.

Tulipalohälyytys tapahtuu nykyään
suoremmissa kaupungeissa sähköllä toimivien palo-

kellojen (ks. t. ja kuva 2) avulla, jotka ovat asete-

tut katujen varsille (ks. Palotoimi) ja jotka

pannaan toimintaan painamalla niissä olevaa
nappulaa. Tämä panee käyntiin kellon koneiston,
joka kiertää hampailla varustettua ratasta. Ratas
katkaisee ja sulkee erikoisen koskettimen avulla
johdossa kulkevan virran ja paloasemalla oleva
vastaanottolaite merkitsee, kuinka monta kertaa
tämä on tapahtunut. Palokellot ovat kytketyt
sarjaan yhteen tai useampaan johtopiiriin, riip-

puen laitoksen suuruudesta, ja kaikilla kelloilla

salmissa sarjassa on eri luku hampaita hammas-
rattaassa. Näinollen saadaan heti paloasemalla
tieto, mistä paikasta palokuntaa on kutsuttu.
Sitäpaitsi varustetaan palokellot usein laitteilla.

joiden avulla palokuntalaiset voivat joko puheli-
mella tahi sähkölennätt imellä keskustella palo-
aseman kanssa. Yastaanottolaitteet ovat kolmea eri

järjestelmää: osoitinmerkkijärjestelmä (kuva 3),

Morse-järjestelmä ja lyöntimerkkijärjestelmä.
Osoitinmerkkijärjestelmässä, jota käytetään pie-

nemmissä laitoksissa, osoittaja, joka kiertää
numeroilla varustetulla taululla, näyttää suoraan
käytetyn palokellon numeroa. Tällaisen lait-

teen kytkinkaava näkyy kuvassa 4. Palokellot I

Morse-jiirjestel ma-

ja II ovat kytketyt sarjaan johtopiiriin, ja nii-

den koskettimet ovat lepoasennossa suljetut. Vir-
taa kulkee siis aina johdon läpi j-a virtamittarilla
voidaan tarkistaa, onko johtoverkko kunnossa.
Jos johto jossain kohti katkeaa, nähdään tämä
heti virtamittarista ja sitäpaitsi relee i?i panee
kellon A' toimimaan. Laitos ei kuitenkaan tule kel-

vottomaksi, sillä kaikki palokellot ovat yhdistetyt
maalian ja päivystäjä yhdistää vastaanottolaittee

n

maahan sulkijalla 8, jolloin maata käytetään loi-

sena johtona. Palokelloa hätyytettäessä relee A'4

kääntää kääntösulkijan 8a ja yhdistää releen A3

ankkuriin A. Joka kerta kun palokellon ratas
sitten sulkee ja ,

,

katkaisee vir- j**-7* f
*TA

ian. siirtää R3
—

osoittajan yhden
askeleen eteen-

päin ja osoittaja

seisattuu vasta
sille numerolle,
mikä palokellolla

on. — Moi s '

-

järjestelmässä (kuva 5) käytetään vas-

taanottolaitteena kahta sähköleunätinkoneistoa,

jotka asetetaan molemmin puolin patteria. Jos
johto katkeaa, kytketään patterin keskipiste maa-
han ja toinen kone vastaanottaa kaikki häivytyk-

set toiselta puolen vikakohtaa, toinen toiselta puo-

lelta. — Lyönti merkkijärjestelmää
käytetään kaupungeissa, joissa on useampia pie-

niä paloasemia, joille kaikille on ilmoitettava

sattuneesta tulipalosta. Keskusasemalla, joka ase-

tetaan sopivaan kohtaan, vastaanotetaan hälyy-

tykset Morsen koneilla, mutta samalla n. s. välit-

täjä panee paloasemilla olevat yksilyöntikellot

toimimaan. Nämä ilmoittavat kysymyksessä ole-

van palokellon järjestysnumeron merkitsemällä

eri lyöntijaksoilla sadat, kymmenet ja yksiköt.
— Yksinkertaisten laitteiden avulla voidaan

hälyytyskellot sitäpaitsi järjestää siten, ettei

samalla tapahtuva johdon katkeaminen ja maa-
kosketus häiritse niiden toimintaa, ja että useam-

pien yhtaikaa käytettyjen palokellojen merkit toi-

nen toisensa jälkeen merkitään vastaanottolait-

teella niiden sotkeutumatta. On myös itsetoimi-

via palohälyytyslaitteita, joita käytetään etu-

päässä suuremmissa tavaramyymälöissä, teatte-

reissa y. m. Ne kytketään eri keskusjärjestel-

mään, joka taas hälyyttää jonkin läheisyydessä

olevan palokellon. Itsetoimivat palokellot toimi-
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vat lämmön kohottua määrät 1 \ y u rajaan tahi

lämmön ka vaessa määrätyllä nopeudella. —
Samankaltaisia bälyytj laitteita käyteti n

kin poliisiavun, ambulanssin y. m. kutsumista
vai ten.

S:ta käytetään vielä laivoissa joissa niillä

annetaan käskyjä koneenhoitajalle y. m.

suuremmissa voimala i
joiden kojetaululta

määrätään koneiden käyttäminen. Kaupunkien
vesijohtolaitoksissa voidaan matkan pää

pumppuhuoneesta sähköllä ('.nuivien vedenkorl eu

denosoittajien avulla seurata vedenpinnan ,

felua kaukana olevassa säiliössä.

K a u t a t i e m e r k i n a n t o 1 a i 1 1 e e t. Junan
, lähtö asemalta ilmoitetaan seuraavan asemavälin

rajavartioille suurilla kelloilla, jotka, asemalta

pannaan toimimaan sähkön avulla. Suurten ase-

mien ohjaustelineiden ja asemakonttorin välillä

on liikennettä säätelevä sähköyhteys, jonka avulla

m. m. voidaan lukita vaihteet ja merkinanto-
taitteet, siten että niitä ei voida siirtää, ennen-
kuin juna on saapunut seuraavalle asemalle. Vaih-

teiden ja kulkumerkkien irroittaminen tapahtuu
joko seuraavalta asemalta induktorin avulla

tahi erityisten painokoskettimien avulla, jotka

ovat aset tut kiskon alle ja jotka toimivat, kun
juna kulkee niiden yli. Samankaltaisia n. s.

blokkilaitteita voidaan käyttää myöskin
asemien väleillä. Asemavälit voidaan jakaa pie-

nempiin osiin ja jakokohtiin asetetaan blokkilait-

teita kulkumerkkeineen, jotka ovat toistensa

kanssa sähköyhteydessä siten, ettei kulkumerkkiä
jälleen voida asettaa vapaata kulkua osoittavaan

asentoon, ennenkuin edellinen juna on saapunut
seuraavalle jakokohdalle. K autoradoilla blokki-

laitteita tavallisesti hoidetaan käsin, jolloin

blokkilaitokselta sähkön avulla ilmoitetaan edelli-

selle Mökkipaikalle, kun juna on kulkenut ohi, ja

sähkövirta irroittaa samalla kulkumerkin lukon.

Suurkaupunkien maanalaisilla ja ilmaradoilla

käytetään kuitenkin useimmiten itsetoimivia
blokkilaitteita, joita käyttäen junien tiheyttä voi-

daan vaaratta kohottaa jopa 50 junaan tunnissa
ja enemmänkin; tämä olisi mahdotonta käsin
käytetyillä laitteilla. Th. Gr.

Sähkörnetallurgia, metallurgian (ks. t.)

haara, joka käsittää metallien jalostamisen 1.

raffinoimisen sähkövirran avulla. Tämä voi tapah-
tua asianomaista liuosta elektrolysoimalla (ks.

Elektrolyysi), jolloinka malmi ensin on
sopivalla tavalla joko hapolla tai emäksellä liuo-

tettava. Toisen menettelytavan mukaan sulate-

taan malmi sähköuuneissa, jolloinka metalli voi-

daan erottaa joko elektrolyyttisesti tai myös
lisäämällä jotain sopivata ainetta, joka uunin
kovassa kuumuudessa vapauttaa metallin mal-
mista. — Alkalimetalleja (kaliumia ja natriu-

mia), magnesiumia ja kalsiumia saada lektro-

lysoimalla niiden klorideja sähköuuneissa sulassa

tilassa. Vaski erotetaan elektrolysoimalla sen
sulfaatti-, toisinaan myös kloridiliuosta. Nikke-
lin raffinoiminen tapahtuu elektrolysoimalla sen

kloridi-, sulfaatti- tai syanidiliuosta. Lyijyä
raffinoituessa elektrolysoidaan silikofluori vety-

happoista liuosta. Hautaa, rautalejeerinkejä, pii-

rautaa sekä terästä valmistetaan edullisesti sähkö-

uuneissa sulattamalla. S. K-i.

Sähkömittari ks. Sähköopilliset m i t-

tauskojeet.

Sähkömittaukset. .S:ssa on mittakojeen va-

linta tärkeä seikka. Toiset kojeet soveltuvat

paremmin tasavirralle toiset vaihtovirralle'. Toi-

iet i lihtovirtakojeet ovat riippuvia käyriin mun
do ta ja jaksoluvusta, toiset tai istä riip-

i

attomia t oi ,i kojeet näj itävät erilailla eri

lämpötilan vallitessa, toiset taas ovat herkkiä
magneettisille häiriöille. Eräissä mittauksi
tarvitaan hyvin herkkiä kojeita; vahvasti vaih-

televia Buurilta m i u ite.s i vei taas liikaherk-

kyys aiheuttaa vaikeuksia, joten tällöin on edul-

lisempaa k n tl ia vilu -111111 in herkku mutta vah
\eniiniii vaimennettuja kojeita. Toiset kojeet

vahingoittuvat helposti varomattomasta käsitte-

lystä, toiset sietävät paremmin mekaanisia
sysäyksiä ja ovat siis kestävämpiä matkoilla.

Alkuaan luotettava mittakoje voi aikaa myö
ten ruveta näyttämään enemmän tai vähemmän
väärin. Syyl oval monenlaiset: kojeen pysyvä
magneetti voi heiketä, sähköistä kiertomomenttia
vastustavat jouset voivat herpaantua ja hienot

jalokivilaakeril ja teräskärjet kulua tai sysäyk
sistä ja epäpuhtaudesta vahingoittua, ylikuormi
tettaessa voival \ ii ta.ijohlavat osat muuttui
mekaaniset sysäykset voivat vahingoittaa kojeen
eri osia. Jotta mittakojeiden antamat tulokset

olisivat, aina oikeat, ovat kojeet aika-ajoin tar

kistettavat.

Mittakojeet tarkistetaan määrättyjen nor-
maalien avulla, jotka varmasti pysyvät muut-
tumattomina. Tarkan kellon ja varman vaa'au

avulla voidaan n. s. voltametriä (ks. Siilikö-
opilliset m i t t a u s k o j e e t.) käyttämällä
mitata hyvin tarkasti virranvoima virranvoi-

inan yksikön, amperin (ks. Sähköopilliset
mittayksiköt). määritelmän mukaisesti.

Niinikään voidaan valmistaa määritelmän mukai-
sesti määrätynsuuruinen elohopeavastus. Näiden
kojeiden avulla voidaan myös jännitys tar-

kasti miuiti silli '. mm n ret i inh ui 1 :11a vol-

tilla jännitystä, joka kykenee synnyttämään
I amperin suuruisen virranvoiman virtapiirissä,

jonka vastus on 1 ohmi. Voltametri on kui-

tenkin epämukava koje, jota on käsiteltävä

huolella ja asiantuntemuksella. Samoin on elo-

hopeavastuksen laita. Sen vuoksi käytetään

näitä perusnormaaleja vain eräissä tie

teellisissä laitoksissa ja suurilla tarkastusasemilla

ja sielläkin vain toisten n. s. työnormaa-
lien tarkistamiseen. Näinä työnormaaleina käy-

tetään yleisesti galvaanisen elementin muodossa
olevia jännitysnormaaleja n. s. .normaali-
elementtejä, joiden elektromotorinen voima

pysyy kauan muuttumattomana, ja vastusnormaa-

leja, n. s. n o r m a a 1 i v a s t . u k s i a, jotka ovat

valmistetut eräistä metalliseoksista, joiden vas-

tus voidaan sanoa olevan ajasta ja lämpötilasta

riippumaton. Kuva 1 esittää Weston instrument
companyn normaalielementiu ulkopuolta ja kuva 2

sisustaa. Sen ekktrodit ovat elohopeasulfaatt ia. ia

elektrolyytti on kyllästettyä kadmiumsulfaatti-
liuosta, elektromotorinen voima -)-20:ssa°C =

l.oiso volttia, -f 10;ssä° C= l,oi69 ja -k 0:ssa°C
Loisi volttia, joten voidaan sanoa sen olevan jo-

tenkin riippumattoman lämpötilasta. Kuvat 3 ja 4

esittävät yhden parin saman tehtaan valmista-

mia normaalivastuksia. Kuvassa 4 näemme vas-

tuksen suojakuorettomana. Vastusaineina käyte-

tään nikkeli-, mangaani- y. m. metalliseoksia.
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kaupassa on eri uimisina, kuten nikkelinä,

mangaanina j. n. e. Näiden metalliseoksien

lämpötilakerroin on hyvin pieni ja ne kestävät
myös kanan ilmaston kuluttavaa vaikutusta.

Käyttämällä tällaisia normaalielementtejä ja

oormaalivastuksia voidaan n. s. kompensat-
liaparaatin avulla mitata hyvin tar-

kasti jännityksiä ja välillisesti viiran voimia-
kin ja muita sähkösuureita. Tällöin tarvitsee

uormaalielementeistä ottaa vain erittäin pieni

virranvoima, mikii m ki n välttämätöntä, jottu

elementit säilyttäisivät elektromotorisen voi-

mansa muuttumattomana. Kompensatsioniapa-
raatissa kytketään määrätty normaalivastuksella

ttävä osa etsittävästä jännityksestä niin,

vaikuttaa normaalielementin elektro-

motoristi! voimaa vastaan. Yhdistysjohtoon kyt-
n luikkii galvanometri, jonka osoitin poik-

keaa niin kauan kuin voimat ovat eri suuria ja

un nollan kohdalle heti kun molemmat
eleklromotoriset voimat pitävät toisensa tasapai-
nossa (kompensoivat toisensa). Tasapainotilaa
määrättäessä kytketään koin peiisatsioni virtapii-
riin suojavastus suojaamaan sekä galvanometriii

että normaalielementtiä suurilta virtakuormituk-

silta. Kun näin on päästy likipitäiseen 0-asen-

toon, lyhytsuletaan vastus, ja etsitään lopullinen

tarkkuusasento. Kun se on löydetty, voidaan as-

teikolla varustetusta normaalivastuksesta päättää,

kuinka suuri osa etsittävästä jännityksestä on

tarvittu tasapainon saavuttamiseen ja voidaan
-in suuruus myös määrätä tuntemalla nor-

maalielementin elektromotorinen voima. — Vii

ranvoima taas määrätään kompensatsioniaparaa-
tin avulla mittaamalla jännitystappio, jonka
virta aiheuttaa tunnetussa normaalivastuksessa.

Teho saadaan siten, että määrätään virranvoima

ja jännity- erikseen ja kerrotaan ne keskenään.
Kuva 5 esittää erään kojetehtaan koehuoneen

sisäpuolta. Kompensatsioniaparaatt i normaali

ja apuelementteineen on asetettu pöydälle, ylem-

pänä nähdään aparaatin yhteydessä käytettävä

tnometri, tässä tapauksessa peiligalvi

metri Sähkölaitokset ja (ehtani tyytyvät us. -in

yksinkertaisempiin, halvempirakenteisiin ja sen

mukaan myös vähemmän tarkkoihin teknilli-
siin k o m p e ii s a t s i o n i a p a r a a 1 1 e i-

h i n. Näitä voidaan vaaratta kuljettaa jakäyttö-
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(.uikulla tarkista;!, mikä on varsinkin silloin

toivottavaa, kun koje on asetettava rautamasso-

jen tai valivavirtaisten sähköjohtojen läheisyy-

teen. Monesti on kuitenkin edullisinta käyttää
tarkistuskoj eina suoraan näyttäviä normaali-
kojeita, erityisesti luotettavia tarkkuus-

kojeita, jotka aika ajoin tarkistetaan kompensat-
sioniaparaatilla, ja joita väliajoilla käytetään
vain muiden kojeiden silmälläpitoon. Väärin-

aäyttämisvaara on silloin varsin pieni. Semmoi-
sinaan soveltuu kompensatsioniaparaatti vain
tasavirralle. Vaihtovirralle sitä voidaan käyttää
vaiu välinormaalina siten, että sillä tarkistetaan

koje, joka toimii yhtähyvin vaihto- ja tasavir-

taa käytettäessä. Tätä kojetta käytetään sitten

normaalina vaihtovirralle. — Oikeiden mittaus-

tulosten saavuttamiseksi on kojeet ennenkaikkea
oikein kytkettävä. Tavallisimmin käytet-

tyjä kojeita kytkettäessä on seuraavat säännöt
otettava huomioon:
Amperimittari kytketään johtoon joko

uiin, että koko mitattava virta kulkee sen läpi

kuva 6 a), tai sivuvastuksella varustettuna niin.

että ainoastaan osa virrasta kulkee mittarin

kautta (kuva 6 b). Jotta koje sivuvastusta käy-
tettäessä näyttäisi oikein, on molempien virran-

haarojen vastusten oltava määrätyssä suhteessa

toisiinsa. Kun amperimittarin vastus tavallisesti

on pieni, on yhdistysjohtojen vaikutus tuntuva,

joten on käytettävä vain tarkistettuja, kullekin

mittarille aiottuja yhdistysjohtoja. Samasta
syystä on liitospiunat pidettävä puhtaina ja

kytkyruuvit kiinnitettävä kunnollisesti. Kytke-
miskaavasta 6 e näemme, miten vaihtovirran vir-

rauvoima mitataan. Yirtatransformaattorin avulla

alennetaan mitattavan päävirran voima määrä-
tyssä suhteessa niin, että se parhaiten soveltuu

mittakojeelle. Mitattava virta johdetaan sem-
moisenaan transformaattorin syöttövyyhden (n. s.

primäärivyyhden) läpi. Jakovyyhti (n. s. sekun-

däärivyvhtil yhdistetään johdoilla kojeen ruuvei-

hin siten, että saadaan suljettu virtapiiri. Yhdis-
tysjohtojen vastuksen merkitys on tässä tapauk-

ini! ätön, kun vain sekundääripiirin vastuk-
sen suuruus pysyy määrätyn, transformaattorin
rakenteesta riippuvan arvon alapuolella. Jos
koje sattumalta otetaan tarkistettavaksi, on
jakopuola lyhytsulettava. Jos esim. voimakas
virta kulkee syöttöpuolassa ja jakopuola on auki,
voi mittatransformaattori vahingoittua.
Volttimittari kytketään niidn pistei-

den välille, joiden jännitysero on määrättävä
(kuva 7 a). Yleensä voidaan käyttää ohuita ja

pitkiä yhdistysjohtoja, sillä volttimittarin vastuä
on tavallisesti suuri ja siis yhdistysjohtojen vas-

tuksen merkitys vähäinen. Mahdollisesti tarvit-
tava c tuvastus kytketään kojeen kanssa sarjaan
(kuva 7 b). Jos mitattava jännitys on alennet-
tava jännitystransformaattorin avulla volttimit-
tarille sopivaan arvoon (kuva 7 e), yhdistetään
transtormaattorin syöttövyyhti pisteisiin, joiden
jännitysero on mitattava ja jakovyyhti volttimit-
tarin ruuveihin niin, että saadaan sulettu jako-
piiri. Tässä tapauksissa saavat jakopiirin yhdis-
tysjohdot mielellään olla pitkiä ja ohuita. Onkin
varottava suorayhd istämästä jakopiiriä, sillä sil-

loin jännitystransfirmaattori ylikuormittuu ja
vahingoittuu, ellei se ole suojattu varolukoilla.

Korkeajännityslaitoksissa, joihin tavallisesti

luetaan laitokset, joiden jännitys maata vastaan
on suurempi kuin 250 volttia, on tavallisesti

syytä yhdistää maahan jännitys- ja virtatrans-

tormaattorien jakopiirit. Tämä toimenpide tur-

vaa kojeen ja henkilökunnan siinä tapauksessa,

että korkeajännitys jostakin syystä pääsisi

matalajännityspuolelle. Maajohtoja pitkin voivat

myös mahdollisesti syntyvät ja mittausta häirit-

sevät staattiset lataukset purkaantua.
VVattimittarin virtavyyhti kytketään

kuten amperimittari, sen jännitysvyyhti kuten
volttimittari (kuva 8 a). Tällöin voidaan myös
käyttää etuvastuksia ja mittatransformaattoreja
(kuva 8, b, c, d). Yli parin sadan voltin jännityk-

sille on aina varminta toisella puolella yhdistää
johdolla \vattimittarin virtavyyhti jännitysvyyh-
teen, koska muutoin suuri jännitysero vallitsee

näiden vyyhtien välillä ja koje näyttää väärin tai

jännitys iskee eristyksen läpi ja koje turmeltuu.
— Nollajohdottomissa kolmivaihelaitoksissa, kun
vaiheet ovat epätasaisesti kuormitetut, tarvitaan
tehonmittaamiseen kaksi wattimittaria tai kah-
della vyyhtiparilla varustettu vvattimittari. Kuva
9 esittää siihen käytettävää, Aronin keksimää
ja sen mukaan myös Aronin kytkemiskaavaksi
nimitettyä sovitusta. Teho on = yksityisten mitta-

rien näyttämien tehojen summa. — Kolmivaihe-
laitoksessa, epätasaisesti kuormitettuine vaihei-

neen, jossa 0-johto on virtaakuljettava, tarvi-

taan kolme wattimittaria, tai yksi wattimittari

kolmivyyhtisovituksineen (kuva 10). Teho on =

yksityisten \vattimittarien näyttämien tehojen

summa. Jos kaikki vaiheet ovat yhtä paljo kuor-
mitetut, selviydytään yhdellä wattimittarilla.

Teho on silloin = 3 kertaa wattimittarin mit-

taama teho (kuva 11).

Virranvoiman ja jännityksen välinen vaihe-
siirto voidaan määrätä suoraan näyttävällä

vaihemittarilla, jonka kytkeminen riip-

puu kojeen rakenteesta. Tavallisesti seuraa kyt-

kemiskaava kojeen mukana. Vaihesiirto voidaan
myös määrätä mittaamalla teho, virranvoima ja

jännitys. Vaihesiirtokulman cosini (eos <p) =

teho jaettuna virranvoiman ja jännityksen tu-

lolla. Kolmivaihelaitoksessa, jonka vaiheet ovat

tasaisesti kuormitetut, voidaan vaihekulma myös
määrätä kahdella samanlaisella ivattimittarilla

käyttämällä edellämainittua Aronin kytkemis-
tapaa. Olkoon toisen vvattimittarin poikkeama

= ai, toisen a2, silloin on tg q> -.

1—^
VT.

taFrekvenssimittari n kytkeminen
pahtuu samoin kuin volttimittarin.

Vastusmittaukset voidaan toimittaa

suoraannäyttävillä o h m i m i t t a r e i 1 I a t.

eristysmittareilla. Tällöin kytketään
virtalähde, koje ja mitattava vastus sarjaan niin,

että ne muodostavat suljetun piirin (kuva 12).

Jos virtalähde on sovitettu samaan koteloon kuin

koje, tarvitsee tavallisesti vain kaksi kojeen kytky-

ruuvia yhdistää esineihin, joiden välinen eristys-

vastus on määrättävä. — Usein määrätään vas-

tus myöskin voltti- ja amperimittarin avulla,

jolloin ne kytketään jommankumman kuvassa 13

esitetyn piirroksen mukaan. Merkitään vas-

tusta R, sen läpi kulkevaa virtaa /:llä, sen päi-

den välillä vaikuttavaa jännitystä £:llä. Ohmin
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lain rnuKnan ou uj l: Tapaul e < n näyt

tää volttimittari suoraan jännity! en / araperi-

mittari / : n ja volttimittarin kautta kulki

virra n mmma d Joa vasl ue I' on pieni voltti

mittarin vastukseen verraten, kulkee volttimitta-

rin läpi suhteellisesti heikko virta, jolloin se

aan jättää li lioonottamatta ja va I .1 1

rätään suoraan voltti- ja amperimittarin anta-

mista arvoista. Kytkemi tapa a oveltuu siis

I

un pienten vastusten määräämiseen. Tar-

vittaessa, jos volttimittarin 1 tunnettu,

voillaan volttimittarin kautta kulkeva virta hel-

posti laskea Ohmin lain mukaan. Suurempia vas-

tuksia määrätessä on tavallisesti kytkintavalla 6

etusija. Tässä tapauksessa näyttää amperimittari
suoraan virranvoiman ja volttimittari etsittävässä

vastuksessa ja amperimittarissa tapahtuvien jän-

aitystappioiden summan. Tavallisesti «u II suuri

amperimittarin vastukseen verrattuna, joten jäl-

kimäinen useimmiten voillaan jättää huomioon-
ottamatta. Jos amperimittarin vastus on tun-

nelin, voillaan amperimittarissa tapahtuva jän-

nitystappio niinikään laskea Ohmin lain mukaan
ja vähentää volttimittarin antamasta jännitys-

tappiosta. — Vastuksia voidaan myös mitata

viilaamalla niitä toisiin tunnetuiliin vastuksiin,

joilloin apuna käytetään galvanometriä, virtaläh-

dettä ja kahta virransulkijaa. Vastuksista ja apu-

aparaateista tehdään silloin tavallisesti n. s.

VV h e a t s t o n e n silta kuvassa 14 esitetyn

kytkemiskaavan mukaan. Kun vastukset on sää-

detty niin, että* galvanometri, virtapiirin ja

galvanometripiirin sulkemisen jälkeen osoitlaa

nollaa. Miioin on haettu vastus Bx = &•§.
«a

/.', voidaan siis määrätä, jos näiden kolmen vas-

tuksen suuruus on tunnettu tai vain yhden suu-

ruus ja kahden muun välitien suhdeluku. Tavalli-

sesti muodostaa vastukset R> ja h' 3 tasapaksu.

homogeeninen vastuslanka, jota pitkin liukukos-

ketinta voidaan siirtää. Vastusten BB :n ja R3-.11

välinen suhdeluku on silloin = suhdeluku, joka

saadaan, kun liukukoskettimen toisella puolella

olevan vastuslangan pituus jaetaan koskettimen
toisella puolella olevalla pituudella. Nämä pituu-

det luetaan suoraan langan viereen asetetusta

pituuspykäliköstä. Usein saadaan myös sulide-

luku R
- suoraan pykäliköstä. Galvanometriä käy-

tetään pääasiallisesti silloin, kun mittaaminen
toimitetaan tasavirralla. Jos virtalähde antaa
vaihtovirtaa, tai tykyttävää tasavirtaa, käyte-

tään tavallisesti galvanoinet rin asemasta puhe-

limen kuulolaitetta. Virta kulkee kuulolaitteen

läpi, aiheuttaen surisevan äänen, siksi, kunnes
vastusten välinen suhde on saatu määrätynsuu-
ruiseksi. Heti kun kuulolaite vaikenee, on yllä

oleva yhtälö voimassa. — Pieniä vastuksia ei

voida tarkasti mitata yksinkertaisella YVheat-

stouen sillalla, sillä kosketinkohtion vastukset

vaikuttavat tällöin huomattavasti asiaan. Hyvin
pienten vastusten määräämiseen käytetään n. s.

Thomsonin kaksoissiltaa. Kuvassa 15

näemme sellaisen sillan, jolla voidaan mitata vas-

tukset 10 :stä O.nooooi ohmiin asti. Sama apa-

raatti voidaan muuttaa Wheatstonen sillaksi,

jolloin sillä voidaan määrätä vastukset 0,1-10.000

ohmiin.

Slääi ii 3 1 !i ta pa ui -1 38a, kuten kondensai
1 eja tehd isme 1 1 valmisti L; .

i

kapasitei 1 1 1 e a mii 1 aamiseen sumaan nÄyi
1 1 a. joilla silloin 1

teellisesti pieni mittalaajuu Epäsuorat menet-
kuitenkin tavallisempia. Samoin

on asianlaita i tsei n d u k t s io n i m i ttau 8

1 e n.

Millani, ia teiltä 1 ei yksinomaan tarl.

aina ole pääasia, myöskin sillä nopeudella, jolla

mittauksia voidaan tehdä, on usein käytännössä
huomattava merkitys. Mittausten yksinkertai
tami eksi 1 iytetään eri tapauksissa erilaisia eri

koisaparaatteja ja apukeinoja, Kuva 16 1

erikpi
1

1

ittia ji 11a mää rätään Byntj neen
pelivian paikka. Aparaatista on suuri hyöty

erityisesti maakaapeleja käytettäessä. Maa]
pelivian esiintyessä ei näe! tarvitse kaivaa esille

koko kaapelia, vaan ainoastaan se kohta, jossa
virhe aparaatin avulla todettiin olevan. Kina 17

esittää ei ikoisaparaattia ukkosenjohdattimen tut-

kimiseksi, kuva 18 mittapbytää sähkömittarien
tarkistamista varten, kuva l!i sovitusta eristj

aineiden tutkimista varten, kuva 20 mittakojei-

<\'-n kuli ttamisla ja paikoilleni asettamista
ien sovitettua automobiilia, kuva 21 sähköasemai
k\ tkintauluja.

Sähköapukeinoja käytetään suuressa määrin
muidenkin kuin sähkösuureiden määräämiseen.
Niinpä esittää esim. kuva 22 sähkökelloa, jota, sa-

moin kuin useita muita eripaikoilla olevia saman-
laisia kelloja, käyttää tarkasti käyviin heilurikel-

lon aiheuttamat virtasysäykset. Kinassa 2:'. taas

näemme sähköllä käyvän kuumeenmerkitsijä
Siinä muodostaa hieno platinakierukka, kolm
vastusta ja galvanometri Wheatstonen sillaa.

Platinakierukka asetetaan sille kohdalle, jonka

lämpöaste tahdotaan mitata. Vastukset ou sovi

tettu niin, että tavallisessa lämmössä määrät! \

virta kulkee galvanometrin läpi. Jos lämpömäärä
kasvaa, kasvaa samalla platinalangan vastus ja

myös galvanometrin kautta kulkeva virta. Tämä
koje, ]oka on tehty merkitseväksi, piirtää kuume-
käyrän suorastaan.

Samanlaisia sä h kövast u s. t e r m o met-
rejä käytetään myös lämpöjohtoasemilla ilmai-

suaan koneenkäyttäjälle kussakin huoneessa val-

litsevaa lämpimyyttä. Kuva 24 esittää tällaisen

laitoksen kytkintaulua. mittausta varten tarvitta-

vaa säätövastusta sekä eri huoneiden vastusele

menttien kytkemiseksi tarvittavia painonappeja.

Taululla näemme galvanometrin. joka suoraan

näyttää Celsius-asteiden luvun. Sellaisilla vastus-

termometreillä voidaan mitata lämpöasteet alas

päin aina — 200° :seen C ja ylöspäin aina

-|- 450° :seen C. Lämpöasteille alle —20° C tai

yli -f 400° C käytetään kuitenkin useimmissa

tapauksissa mieluummin n. s. lämpösähkö-
p y r o m e t r i ä. Sillä voidaan mitata lämpö

asteet alaspäin —270° C ja ylöspäin aina

4- 1600° C. Lämpösähköpyrometrin lämmöntun-
tevan osan muodostaa n. s. lämpöelementti

:

kaksi erilaisesta metallista tai metalliseok-

sesta valmistettua lankaa, jotka ovat toisista

päistään yhteenjuotetut tai -hitsatut, mutta muu-

toin sähköisesti toisistaan eristetyt. Jos koske-

tuskohdan ja vapaiden päiden välillä vallitsee

lämpötilan ero, syntyy eri aineissa erisuuria

läinpösähkövoimia, mikä ilmenee jännityserona
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vapaiden päiden välillä. Tämä jännitysero on

sitä suurempi, mitä suurempi lämpötilan ero on

ja päinvastoin. Jännitys mitataan tavallisesti

millivolttimittarilla, jonka asteikosta voillaan

suoraan lukea lämpöasteet. Eri lämpötiloille käy
tetään erilaisia lämpöelementtejä. — 190: n ja

-f-
lt)0:n Celsiusasteen välillä olevia lämpötiloja

varten soveltuu vaskesta ja konstantaauista (eräs

vasken, nikkelin ja mangaanin lejeerinki) val-

mistettu elementti; aina t ii 10° :seen C asti käyte-

tään hopeasta ja konstantaanista valmistettua

elementtiä. Korkeimman lämmön sietää platina-

platinarodiumielementti, joka toimii vielä

4- 1600":nC lämpötilassa. Kemiallisia ja mekaa
nisiä vaikutuksia vastaan suojaavat termoelement-

tiä tavallisesti erityiset suojaputket, jotka on
valmistettu raudasta, posliinista tai joistakin

patentoiduista seoksista. Kuvassa 'J-"> näemme
sellaisen lämpösähköpyrometrin, jolla määrätään
sulatusuunin lämpöaste.

N. s. o p t i 1 1 i s i a p y r o m e t r e j ä (kuva Jtii

käytetään hyvin korkeille lämpötiloille ja myös
matalammille jännityksille silloin, kun olosuhteet

ovat siliäisit, että termoelementti helposti vahin-

goittuisi. Nämä perustuvat valoa säteilevän kappa-

leen lämmön ja loistamiskyvyn (= kappalei

pintayksiköltä lähtevä valovoima) väliseen yhtey-

teen. Aparaatin muodostaa akkumulaattori.
säätövastus, amperimittari ja pieni putkeen ase-

tettu hehkulamppu. Mittaus tapahtuu niin, että

putki suunnataan kuumaa esinettä kohti, jonka
lämpöaste on määrättävä, esim. uunin aukkoa
kohti. Putken näkökenttä näkyy silloin voimak-

istuna ja jos hehkulamppu on vir-

raton, näkyy sen hehkulanka mustana juovana
valkoisia taustaa vasten. Nyt päästetään virta

lamp iiin virranvoimaa kunnes
hehkulanka häviää näkyvistä. Sen loistamiskyky

ia lämpötila ovat silloin yhtäsuuret kuin valoa

! \ 'ii, ismeen. — Hehkulangan lämpöasteet,

fnnktsioneina virranvoimista, määrää kertakaik-

kiaan joko pyrometritehdas tai tarkastusasema
ja julkaisee tuloks-n joko taulukon tai käyrän
avulla. Jos amperimittari luetaan loistamiskyky

jen ollessa j htäsuurina, on etsitty lämpöaste siis

samalla määrätty. Jos korkeampia lämpötiloja

kuin hehkulampun on niitattava, asetetaan put-

ken eteen yhdistelmä valoaimeviä prismoja, jotka

heikentävät putkeen tunkeutuvan valon edcltä-

määrätyssä suhteessa. Jos edelleen asetetaan
punaisia laseja okulaarin eteen, voidaan mitata
miten 'korkeita lämpötiloja tahansa. Sellaisilla

optillisilla pyrometreillä on monta etua: korkeat
lämmöt tai uunissa liikkuvat massat eivät miten-
kään aiheuta vahinkoa, käyttö on yksinkertaista

ia lukeminen selvää. Myös mittatarkkuus on
suuri, sillä jo vähäinenkin lämmön kohoaminen
aiheuttaa suuren valovoiman lisäyksen.

Muiden kuin sähkösuureiden määräämiseksi
keksittyjä kojeita voitaisiin vielä mainita kuinka
monta tahansa, kuten automobiilin nopeuden mit-
taaja (kuva 27), vedenkorkeuden kaukomittaaja
(kuvat 28 ja 29), sovitukset poratessa ja ammut-
taessa syntyvien räjähdysvoimien mittaamiseksi
j. n. e. j. n. e.

[P. B. Arthur Linker, „Elektrotechni»ehe Mess-
kuude"; E. W. Lehmann-Riehter, ..Priifungen in

Elektrisehen Zentralen"; Rudolf Krause, „Mess

,,Isolationsmessung und Fehlerortsbestimmung in

elektrisehen Starkstromanlagen" ; k-, inyö

S ä h k ö o p i 1 1 i s e t mittausko jeet.]
.1. o. II.

Sähkömittayksiköt ks. S ä h k ö o p i 1 1 i s < t

m i t t a y k s i k ö I .

Sähkömoottorit (ks. Moottori) ovat sähkö-

koneita, jotka muuttavat sähköenergian mekaa
niseksi energiaksi. Sähkövoimansiirto (ks. t.) ja

-ii-- myös s:t ovat anastaneet itselleen erittäin

tärkeän sijan sekä nykyaikaisessa tehdas- että

käsiteollisuudessa. Niitä käytetään joko vastaan-

otto- ja ala-asemilla suurien energiamäärien vas

taanoltamiseen tai voimanjakoon laajoille

alueille esim. kaupungeissa, tehtaissa, raitio- ja

rautateillä j. n. e. Edellisessä tapauksessa käyte-

tään voimansiirtoon useimmiten vaihtovirtaa, jäi

kimäisessä joko tasa- tai vaihtovirtaa. Sen mu-
kaan eroti täänkin tasavirta-moottorit ja yksi-

ja useampivaiheiset vaihtovirtamoottorit. Edelli-

set voivat olla sarja-, sivuvirta- 1. shunt- ja yhdys-

johto- 1. kompoundimoottoreita. jälkimäisi t taas-

kin joko synkronisia tai asynkronisia, jotka vielä

jaetaan induktsioni- ja kommutaattorimoottorei-
hin. Synkronimoottoreita käytetään harvoin ia

silloinkin vain suuria voimamääriä varten. Ne
eivät lähde itsestään käyntiin. Useampivaiheisia
induktsionimoottoreita käytetään erittäin paljon.

Ne lähtevät itsestään käyntiin ja niiden käy ntiin-

lähtövääntömomeutti on suuri; nopeus ei sanotta-

vasti muutu kuormitettaessa ja hoito on yksin-

kertainen. Nopeutta on kuitenkin vaikea säätää.

Täsvä suhteessa ovat tasavirtamoottorit javaihto-
\ irtakommutaattorimoottorit huomattavasti edul-

lisempia, mutta niiden kommutaattori on arka
kohta. Erilaisten s:ien vaikutusperusteita, raken-

aetta ja ominaisuuksia on lähemmin selostettu

kirjoituksessa Sähkökoneet. Moottorit rakenne-

tta n. kuten generaattoritkin, joko avonaisia

(kuva 1 oikeanpuoleinen moottori), puoliavonai-

sia (kuva 1 keskimäinen ja vasemman puoleinen

moottori) tai suljettuja (kuva 2). Puoliavonaista

mallia käytetään silloin, kun moottoria tahdo-

taan suojata loukkauksilta, ja suljettua pölyisissä,

kosteissa ja tulenaroissa paikoissa. Nykyaikai-
ii tehtaissa käytetään melkein yksinomaan s :ita

Uökoneitten käyttöön. Moottorit kytketään joko

likaiseen työkoneeseen erikseen (yksityiskäyttö)

tai käyttää sama moottori useampia työkoneita

(ryhmäkäyttö). Edellisessä tapauksessa jäävät

hihnat ja väliakselit melkein kokonaan pois ja

jälkimäisessäkin tapauksessa osittain, josta on

suuria etuja. Ensinnäkin säästyy tilaa, hoito-

kustannukset pienenevät, tapaturmanvaara vähe-

nee, käyttö- ja työvoima voidaan paremmin käyt-

tää hyväksi, moottori voidaan helposti sijoittaa

sinne, missä voimaa kulloinkin tarvitaan, se saa-

daan helposti käyDtiin ja pysäytetyksi j. n. e.

Sitäpaitsi käytetään s:a raitioteillä, sähkö-

radoilla, automobiileissa, veneissä, rakennuksien,

laivojen, kaivoksien j. m. s. nostokoneissa, maa-

taloudessa j. n. e. Kuvat 3-13 esittävät muuta-

mia esimerkkejä s:n käytöstä. Kuva 3 näyttää

pienen tuulettajan, kuva 4 lattianvaha uskoneen,

kuva 5 nivelseinävarti m kiinnitetyn hammas-
lääkärin porakoneen, kuva 6 hioma- ja kiillotus-

koneen, kuva 7 tomunimijäu ja puhalluskoneen,

kuva 8 joustavan moottorisovit uksen, kuva 9

joustavan moottorin kytkettynä hihnavälityk-
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10 11 12

1. Oikealla avonainen tasavirtamoottori, keskellä ja vasemmalla puoliavonainen. 2. -Suljettu moottori. 3. Tuulettaja.
4. Lattianvahauskone. 5. Hammaslääkärin porakone. 6. Hinma- ja kiilloituskone. 7 Tomunimija ja puhalluskone. 8. Jous-
tava moottorisovitus. 9. Kutomakonetta käyttävä moottori. 10 Suljettu vertikaalinen moottori. 11. Moottorinkäyttu" kirjan-

sitomossa. 12. 12,700 hevosvoiman valssilaitosmoottorl.

sellä kutomakoneeseen, kuva 10 vertikaalisen sul-

jetun moottorin, kuva 11 moottori nkäytön kirjan
sitomossa ja kuva 12 suuren 12,700 hv valssi-

laitosmoottorin. ks. myös Sähkökone ja

Sähkövoimansiirto. M. 11-h-o.

Sähkömotorinen voima ks. Elektromo
torinen voima ja Ohmin laki.
Siihkömuna ks. Sähköpurkaus.
Sähköneristys. Sähköjohdot ylimalkaan sekä

kaikki jännityksenalaiset osat sähkökoneissa ja

kojeissa ovat eristettävät ym paristostaan tai

muista virtaa johtavista osista. Aineita, joita

tähän tarkoitukseen käytetään nimitetään eristys-

aineiksi. Ne voivat olla joko kaasumaisia tai

tavallisemmin kiinteitä tai nestemäisiä. Kuiva
ilma on jo verraten hyvä eristäjä. Kone- ja

transformaattorikäämityksissä käytetään eristys-

aineina pellava-, puuvilla- ja silkkikudoksia sekä
paperia joko sellaisenaan tahi paraffiinilla t. kor-

keassa lämmössä kiehuvilla öljyillä imeytettyinä.

Korkeampia jännityksiä varten käytetään katin-

kultaa sekä siitä valmistettua mikaniittia, mika-
niittipaperia, mikaniittikangasta y. m. s. Korkea-
jännitystransformaattoiit upotetaan tavallisesti

vielä kokonaisuudessaan öljylaatikkoon. öljyt

ovat nimittäin erikoisen hyviä eristäjiä. Sähkö-

johtojen eristyksenä käytetään kumia, kautsuk-

kia, pellavaa, silkkiä, puuvillaa, öljyllä imeytet-

tyä paperia (korkeajännityksisissä maakaape-
leissa) sekä kaikenlaisia öljy-, terva- ja piki-

mäisiä eristysmassoja (Chatterton compound
y. m. s.). Ilmajohtojen eristäjät valmistetaan

tavallisimmin posliinista, joskus lasista. Kaiken-
laisissa mittakone-, jako- ja ryhmätauluissa sekä

kojeissa käytetään eristyksenä marmoria, liuska-

kiveä, vuolukiveä, asbestia, eboniittia, stabiliittia,

ambroiinia y. m. m. • aineita. Eristysaineita

valittaessa on otettava huomioon, paitsi niiden

mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia, varsin-

kin jännityksen ollessa korkeampia, vielä niiden

dielektrisiteettikonstantti eli sähköstaattinen

johtokyky ja lävistyskestävyys. M. H-h-o.
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Sähkön haju johtuu ot.soui.sta, ks. Siilikö
purkaus ja Otsoni.
S.ihkönjakautuminen, sähköjäkö 1.

- li Ii k S i n f 1 u e n s s i ks. S ii li k ii.

Sähkönjoutaja ks. S ii h k ö.

Sähkön käyttö maataloudessa lisääntyy sitä

mukaa kuin työvoiman saanti maataloustöihin
kallistuu ja vaikeutuu. Työvoiman kalleus taas

johtuu yhteiskunnallisten olojen kehityksestä

niin, että työväestö siirtyy kaupunkeihin ja teol-

lisuuskeskuksiin, joissa ansio on parempi ja hel-

pompi. — Pyrkiessään konevoimalla korvaamaan
lihasvoiman, on maanviljelijän valittava eri

voimakoneista hänen tarkoituksiinsa soveliain.

Tarjona olevista höyry-, kaasu-, öljy- ja sähkö-

moottoreista on epäilemättä s ii h k ö m o o 1 1 o r i

soveliain maanviljelijän moottoriksi. Sen etuja

ovat: 1) se on halvempi kuiu muut moottorit:
•21 tarvitsee pienen tilan; 3) ei vaadi erikoista

huolenpitoa eikä ammattitaitoista hoitajaa; 4) on
yksinkertainen, helppo ja joutuisa panna käyn-
tiin ja pysäyttää; 5) on siisti, ei melua eikii

savua; 6) ei ole tulenvaarallinen ; 7) on helppo
siirtää. — Sähkömoottorin käyttämiseen tarvi-

taan kuitenkin sähkövirtaa, jonka synnyttämi-
seen kuluu vastaava mekaaninen työmäärä, mikä
saadaan esim. vesiputouksesta, höyrykattilan väli-

tyksellä polttoaineesta, kaasusta, öljystä y. m.

sopivain voimakoneiden avulla. Voimakone käyt-

tää sähkökonetta, josta saatu virta johtojen

avulla johdetaan kulutuspaikkoihin valaistuk-

seen, moottoreita varten y. m. käytettäväksi.

Halutessaan sähkövirtaa on maanviljelijän otet-

tava selko 1) onko hänellä mahdolli-
suutta saada virtaa jostain lähei-
sestä voimalaitoksesta kuten sahasta,

tehtaasta j. n. e. Ellei tällaista mahdollisuutta
ole, on hänen tiedusteltava naapureiltaan ovatko
he halukkaat 2) lyöttäytymään yhteen
a) yhteisen voima-aseman rakenta-
miseksi t. b) yhteisen johdon kus-
tantamiseksi jostain etäämpänä olevasta

laitoksesta. Vhtymismuotona voi joko osake-

yhtiö tai osuuskunta tulla kysymykseen. Ulko-
mailla ovat sähköosuuskunnat hyvin yleisiä.

Menetellään tavallisesti siten, että jäsenet mer-
kit-evät tarvitsemansa lamppu- ja hevosvoima-
roäärän ja tämän mukaan määrätään maksut suh-

teellisiksi. Viime aikoina on yleiseksi laskuperus-
taksi tullut hehtaari viljeltyä maata.
Kun jonkun seudun varustamisesta sähkövoi-

malla on kysymys, on perusteellisesti harkittava,
"iiko onnin sähkölaitoksen rakentaminen talou-

dellisesti kannattavaa vai onko edullisempaa
ottaa virtaa muualta. Kuta suuremmaksi oma
laitos voidaan rakentaa, sitä pienemmäksi tule-

vat peru^taini-kustannukset hevosvoimaa koh-
den. Laitoksen suuruus riippuu usein kuitenkin
virrantarpeen määrästä ja laadusta tai käytettä-

• vänä olevasta luonnonvoimasta (esim. vesiputouk-
sesta). Virranmenekki on perusteellisesti harkit-
tava. On nimittäin huomattava, että maanvilje-
li|ä on sähkölaitoksen käytön kannalta katsoen
hyvin epäedullinen virrankuluttaja, koska vuo-
tuinen käyttötuntien luku on hyvin pieni ja sat-

tuu pääasiallisesti vain vissien vuodenaikojen
osalle. Monen maataloussähkölaitoksen kumoon-

I

meneminen esim. Saksassa on sitäpaitsi varoitta-
massa liian toivorikkailta otaksumisilta. Sentäh-
» IX Paineltu r

\ -, 17.

den osoittaa tutkimus tavallisesti olevan edulli-

sempaa ottaa voima jostain jo olevasta sähkölai

toksesta (ks. Sähkövoimansiirto). -
Kolmas virransaannin mahdollisuus on sähkölai-

toksen rakentaminen omaa tarvetta var-
ten. Tällaisenkin laitoksen kannattavaisuus on
joka tapauksessa erikseen harkittava huomioon
Ottamalla, mitä edellä on sanottu. Kuta suurempi
maatila on, sitä suurempi mahdollisuus on saada

laitos kannattavaksi. — Mitä virtajärjes-
telmää on käytettävä, riippuu niistä seikoista,

jotka ovat määräävinä (ks. Sähkölaitos ja

S ii h k ö v o i m a n s i i r t o)

.

Sähkövalaistuksen edut maalaisoloissa

ovat yleensä tunnettuja (ks. Sähkövalais-
tus). — Tärkein merkitys on sähköllä maatalou-
dessa „elävän" voiman korvaajana. ,,Konevoima
on aina halvempaa kuin lihasvoima." Eniten
voimaa kysyvä maataloustyö on maan muokkaa-
minen. Missä maanlaatu on koneelliselle käsit-

telylle sovelias, voidaan menestyksellä käyttää

sähköauraa ikuva 1). Toimintatapa on sama
kuin muidenkin koneellisten aurojen, sillä erolla.

että voimakoneena on sähkömoottori (ks. Aura).
On huomattava, että sähköjohto on rakennettava
kulkemaan esim. pitkin pellon sivua, niin että

voima voidaan helposti saada vintturivaunuu.i.

Sähkökyntölaitteet ovat kalliit, joten niiden

käyttö voi tulla kysymykseen vain suurtiloilla.

Sitäpaitsi viittaavat uusimmat tulokset siilien,

että sähköaura on saanut vaarallisin kilpailijan

uudemmista öl jymoottoriauroista. Saksasta saatu

kokemus todistaa, että sähköauralla kyntäminen
on yleensä halvempaa kuin höyryauran käyttä-

minen samanlaiseen työhön. Mutta sekä sähkö-
etlä höyryauran ehtona on, että maanlaatu on
sopivaa. Ne tulokset, joita Ruotsissa on saavu-

tettu, viittaavat siilien, että sähkön käyttö mei-

käläisessä maataloudessa tulee rajoittumaan enim-
mäkseen paikallisiin tarpeisiin, kuten valaistuk-

seen ja erilaisten maatalouskoneitten käyttöön.
— Toinen tärkeä maataloustyö on puiminen.
Tämän työn voimalähteeksi soveltuu sähkömoot-
tori yhtähyvin pien- kuin suurtiloilla. Sähkö-
moottori suorittaa työn tasaisesti. — Viljan ja var-

sinkin siemenviljan laatu on suuresti riippuvainen

siitä, kuinka tasaisesti puhdistus on suori-

tettu. Tähänkin soveltuu siis sähkömoottori erin-

omaisesti. — Yhtä hyvin soveltuu sähkömoottori
muihinkin töihin, kuten myllyjen, erilaisten

j y v ä n s u r v o j i e n, juurikka a n- ja

öljykakunpienentäjäin, halkosaho-
jen, separaattorien, kirnujen, ly psy-
k o n e i d e n, hein ä- ja olkipuri St imien,
vesipumppujen y. m. käyttämiseen. Esim.

veeijohtotarkoituksia varten voidaan sähköpumppu
helposti järjestää itsetoimivaksi siten, että kun
vesihana jossain avataan, tästä aiheutuva veden
paineen väheneminen putkissa saa sähköpumpun
toimimaan. — Suuremmat moottorit on muka
vinta asettaa nelipyöräisille vaunuille. Pienem-

piä taas voidaan asettaa paareille, kelkalle tai

käsirattaille. Voimansiirto tapahtuu tavallisesti

hihnan avulla. Moottorin käytit iinpanoon y. m.

tarvittavat laitteet asetetaan sopivasti moottorin

yhteyteen, ks. S ä h k ö m o o 1 1 o r i t. A. M-io.

Sähkönostokoneet ks. Nostokoneet.
Sähkön tasapaino-oppi ks. Sähkösta-

tiikka.
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Meijeri. Lypsykone.

Keritsimet
Vaunuun asetuttu sahkonn'Ottori.
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Sähkön varaustiheys johtajassa, varaus sm
pinnaD jokaisella yksiköllä. Jos johtaja on

palloniniiotoincu eikä siilien vaikuta ulkonaisia

roimia, ou s. v. joka paikassa sama. mutta

mui.--.sa tapauksissa on s. v. suurin kappaleen

alkuni", immissa osissa.

Sähköopilliset mittauskojeet, sähköopillisten

suureiden mittaamiseen käytetyt kojeet. Useim-

pien B&hkömittarien toiminta perustuu viiran

magneettiseen vaikutukseen, s. o. voimanvaikutuk-
-r. n, jolla liikkeessä olevat sähköhiukkaset vai-

kuttavat toisiinsa. Tasavirtaa varten rakenne-

tuissa mittareissa synnytetään magneettinen voi-

inanvaikutus useimmiten pysyvän magneetin ja

lankavyyhden välillä, jonka läpi johdetaan sähkö-

virta, ravallisesti on magneetti kiinteä ja lanka-

vyyliti kiertyvä. Kojetta sanotaan silloin k i e r-

t o v y y h t i m i tt a r i ks i. Kuva 1 tsittää sel-

laisen mittarin sisustaa. Pcruslevyyn J kiinnitetyn

I erfismagneetin J/:n napojen välillä on eristetystä

\ askijohdosta tehty vyyhti K, joka on kierretty

aluminiumikehälle, joka taas pyörii peruslevyyn

kiinnitettyjen laakerien varassa. Erikoisainetta

käyttäen ja erikoismenettelyjen avulla on teräs-

magneetti saatu sellaiseksi, että sen magnetismi
pysyy vuosikymmeniä muuttumattomana. Akseli-

tappien kärjet ovat lasikovasta, kiillotetusta teräk-

sestä ja liikkuvat kovasta kiviaineesta, tavalli-

sesti safiirista tai rubiinista tehdyissä, hiotuissa

ja kiillotetuissa laakerisyvennyksissä. Magneetti-

kentän vahvistamiseksi on vyyhden sisälle ase-

tettu silinterimäinen rautasydän <S. Se on kiin-

nitetty perustaan siten, että vyyhti voi vapaasti

kääntyä määrätyn kulman magneettinapojen ja

rautasydämen välillä. Kuvasta on osa toista

magneettinapaa jätetty pois, jotta sisäsovitus

esiintyisi selvempänä. Kun virta ei kulje vyyh-

ti, asettuu se ja siihen kiinnitetty osoitin

kierukkajousten V:n määräämään tasapaino-

asentoon, jolloin osoitin on asteikon 0-pisteen

päällä, .louset V johtavat myös virran vyyhteen ii

ja siitä pois ja ne on tehty pronssista, joka on
hyvä johtaja ja samalla kyllin kimmoinen. Kun
virta johdetaan kytkyruuvien (eivät näy kuvassa)
kautta kojeeseen, syntyy voimavaikutus vyyh-
den ja magneetin välillä ja vyyhti kiertyy
nolla-asennostaan siksi, kunnes jousivoima pi-

tää kiertävän magneettivoinaan tasapainossa.

Virranvoiman äkkiä muuttuessa ei osoitin heti

asetu tasapainoon, vaan heilahtelee hetkisen edes-

takaisin. Näitä mittausta häiritseviä heilahduk-
sia vai mentävät aluminium-kehyksessä sen liik-

kuessa syntyvät pyörrevirrat. Kuta suurempi
vyyhden kautta johdettu virta on, sitä suurempi
on kiertävä voima ja sitä enemmän vyyhti osoit-

timineen poikkeaa. Osoittimen poikkeamasta
voimme siis päättää vyyhdessä kulkevan virran-
voiman suuruuden. Jos koje on aiottu pääasial-

lisesti virranvoiman mittaamista
varten, saadaan virranvoima asteikosta am-
pereina tai milliampereina ja kojetta nimitetään
silloin amperi mittariksi (vrt. myös

tri a G a 1 v a n o s k o o p p i).

Edel tettua kojetta voidaan yhtähyvin
käyttää

i
ä n n i t y s m i t t a r i n a. Vyyhdessä

3 nnä kytkyruuveihin johtavissa yhdistysjohdoissa
on inääiätu sähkövastus. Määrätynsuuruisen vir-

ran johtamiseksi tämän vastuksen läpi vaaditaan
määrätty jännitys. Kuta suurempi jännitysero on

kojeen kytkyruuvien välillä, sitä voimakkaampi
virta kulkee vyyhdessä (Ohmin laki, ks. t.) ja

sitä enemmän osoitin poikkeaa. Osoittimen poik-

keamasta voidaan siis päättää jännityksen suu

ruus, joka vallitsee kojeen kytkyruuvien välillä.

Koje voidaan siis varustaa voltti- tai millivoltti-

asteikolla ja sitä nimitetään silloin voltti- t.

millivolttimittariksi.
Kojetta voidaan käyttää myös vastusmit-

tarina. Jos vastuksen toinen pää yhdiste-

tään kojeen toiseen kytkyruuviin ja toi-

sen kytkyruuvin ja vastuksen vapaan pään vä-

lillä vaikuttaa määrätty jännitys, kulkee kojeen

kautta heikompi virta kuin jos sama jänni

tys vaikuttaisi suoraan kytkyruuveihin. Kuta
suurempi sarjaankytketty vastus on, sitä hei-

komman virran sama jännitys kykenee aja-

maan vastuksen ja kojeen kautta ja sitä vähem-
män osoitin poikkeaa. Vastuksen ollessa ääret-

tömän suuri ei osoitin poikkea ollenkaan. Siis

on selvää, että koje voidaan varustaa määrätylle

jännitykselle sovitetulla vastusasteikolla. Tästä

asteikosta luetaan suoraan sarjaan kytketyn vas-

tuksen suuruus ohmeissa. Koje on siten muutettu
ohmi- 1. vastusmittariksi. Hyvin suur-

ten vastusten, esim. sähköjohtojen eristyksen

mittaamiseen aiottuja kojeita nimitetään myös
eristys mittareiksi. Kuva 2 esittää sel-

laista, Hartman & Braunin valmistamaa eristys-

mittaria. Tarvittava jännitys voidaan tuoda joko

ulkoa tai se kehitetään kojeessa olevan pienen,

käsin väännettävän dynamon avulla.

Myös kapasiteettien 1. varautumia-
kykyjen ja itseinduktsionikerroin-
t e n epäsuoraa määräämistä varten voidaan

kiertovyyhtikojeita määrätyissä olosuhteissa käyt-

tää.

Kiinteällä johtovyyhdellä ja liikkuvalla mag-
neetilla varustettuihin kojeisiin nähden on kierto-

vyyhtikojeiden etuna, että ne ovat vähemmän
riippuvia maan, lähellä olevien koneiden ja joh-

doissa kulkevien virtojen magneettisesta vaiku-

tuksesta. Kiinteä permanenttimagneetti voidaan
nimittäin tehdä niin voimakkaaksi, että se voit

taa häiritsevät vaikutukset. Samalla on mahdol-
lista tehdä liikkuva vyyhti mahdollisimman pie-

neksi ja siten myös hankaus pieneksi. Sen vuoksi

nämä kojeet kuluttavat vähän energiaa ja

ovat hyvin herkkiä. Kuva 3 esittää kiertovyyhti-

kojetta, n. s. peiligalvanometriä, jonka
asteikolla yhden asteen poikkeama vastaa

0,ooo,ooo,s milliamperia ja 0,012 millivolttia. Sama
koje voidaan rakentaa myöskin niin, että 1° vas-

taa 0,ooo8 millivolttia, jolloin virtaherkkyys kui-

tenkin pienenee 0,oooois milliamperiin. Näin
suurta herkkyyttä ei saavuteta käyttämällä huo-

lellisimminkaan valmistettuja terästappeja ja

ialokivilaakereita, vaan johtovyyhti on ripustet-

tava kuvassa esitetyn korkean putken yläpäästä

riippuvaan hienoon silkkilankaan. Jotta kierto-

vyyhti saataisiin niin keveäksi kuin mahdollista,

on ollut pakko jättää osoitin pois ja sensijaan

kiinnittää pieni peili vyyhdelle. Valolähteestä,

joka näkyy kuvassa galvanometrin vasemmalla

puolella, ohjataan valokimppu kapean raon kautta

peiliin, joka heiastaa sen linssin läpi kapeana

juovana lampun alla olevalle asteikolle. Tämän
valojuovan poikkeama määrää virranvoiman.

joka kulkee galvanometrin kautta ja epäsuorasti
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myös muut Buureet, kut n jännityksen, vastuk-
sen, kapasiteetin .i. n. e., joista virta on riippu
vainen. Julia valojuova olisi selvä, on asteikko
oleva pimeässä tai heikosti valaistussa paikassa.
Joskus käytetään erityistä kiikarilaitetta luet-
taessa, jolloin ei kirkkainkaan päivänvalo hait-
taa. Tuliaisia peiligalvanometrejä, jotka tarpeen
mukaan voillaan teiniä \ ieläkin herkemmiksi, käy-
tetään tavallisesti vain laboratoreissa, joissa pää-
paino pannaan mittauksen tarkkaan suorittami-

na joissa on sellaisten kojeiden hellävarai-
seen käsittelyyn tottunut henkilökunta.

Myi.s suuriin rirranvoimion ja korkeiden jän-
nityksien, kymmenien tuhansien amperien ja volt-
tien mittaamiseen voidaan kiertovyyhtikojeita
käyttää. Kun on mitattava suuria virran

voimia, ei kannata rakentaa kojetta niin, että

se kestäisi koko virran, vaan yhdistetään ampi ri-

mittarin viereen määrätynsuuruinen sivuvas-
tus t. johto 1. s u n t t i, joka päästää amDeri
mittarin läpi \ain osan, esim. l

/ioo tai Viooo pilii-

virrasta. Kuljetettava koje, jolla pitää voida

mitata sekä suuret että pienet virranvoimat.

varustetaan useilla eri suurilla sivu johdoilla.

Kunkin vastuksen yhteydessä vastaa yhden asteen

poikkeama eri amperilukua. — Samaan tapaan

menetellään suuria jännityksiä määrät-

täessä. Itse koje tehdään niin, että osoitin jo

matalan jännityksen, usein vain muutaman kym-
menen millivoltin vail.uiukssta poikkeaa loppu-

asentoonsa. Jos mittarin kanssa sarjaan yhdis-

l t iiii n n. s. etu vastus, vaaditaan täydellisen
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poikkeaman aikaansaamiseksi Buurempi jännitys

kuin ennen. Käyttämällä .sopivia etuvastukaia

voidaan kojeella niitata suurimpiakin kysymyk
seen tulevia jännityksiä. Sopivien sivuvastuk-

sien ja etuvastusten yhteydessä voidaan suman
kojetta käyttää milloin voltti- milloin amperi-
mittarina. Kuva 4 esittää selluista yhdistettyä
\ i>ltti ja amperimittaria. — Sellaisin mittareita,

jotka ovat rakennetut [laikallaan oleviksi, kuten
sahkösanomain tauluja y. m. varten, s. o. rajoite!

tua käytäntöä varten, käytetään joko etu- tai

,-ivuvastuksi.ii yhteydessä ja ne varustetaan sei

laisilla asteikoilla, joista voidaan suoraan lukea

kysymyksessäolevan sähkösuureen määrä. Nai-

ilen kojeiden herkkyyteen ei yleensä panna pää-

painoa. Pääasia on, että koje on käytännöllistä

tarvetta varten kyllin tarkka, helposti luettavissa

määrätyn välimatkan päästä ja että sillä on
ympäristöön sopiva ulkomuoto j. n. e. Kuvassa 5

näemme sellaisen Allgemeine Elektricitäts Gesell-

selialtin valmistaman amperiinittarin sivuvastuk-
silleen ja sivuvastusjohtoineen, kuvassa 6 saman
toiminimen p r o f i i 1 i m u o t o i s e n amperiinit-

tarin etusivun. Lukemisen helpottamiseksi on
kojeen sisälle asetettu asteikkoa valaiseva pieni

hehkulamppu.
Permanentti- 1. pysy viillä magneetilla varuste

tuissa kojeissa ou magneettikentällä aina sama
suunta. Virran suunnan vaihtuessa vaihtuu siis

myös kiertävän voiman suunta. Tavallisesti 0-piste

on asteikon toisessa päässä. Jos virtapiiri kyt-
ketään sellaiseen kojeeseen väärin, kiertyy osoi-

tin taapäin aina sakaraan asti. Kojeet, joissa

(•-piste on keskellä, soveltuvat sitävastoin kum-
inallekin virransuunnalle, kuitenkin ainoastaan
t a s a v i r r a 1 1 e. Vahvavirta-v aihtovirtä-
laitoksissa ou tavallisesti jakso- 1. periodi-

luku 50 ja 25, vastaten 100 ja 50 virransuunnan-
vaihdosta sekunnissa. Jos tällainen virta johde-

taan permanentti magneetilla varustetun kojeen

läpi, tapahtuvat virran ja samalla tietysti mag-
neettikentän suunnanvaihdokset niin nopeasti,

että osoitin ei ennätä seurata niiden mukana,
korkeintaan se vain värähtelee. Tällainen koje
ei siis sovellu vaihtovirtaa, varten.

Sähkövirran magneettiseen vaikutukseen perus-

tuvat vaihtovirtamittarit ovat joko
dynamometrisiä, sähkömagneetti-
sia t. induktsionikojeita. Kaikissa
näissä kojeissa magnetismin suunta vaihtuu sa-

manaikaisesti sekä kiinteässä että liikkuvassa
osassa, joten kiertävän voiman suunta pysyy aina
muuttumattomana, Induktsionikojeet ovat sikäli

erikoisasemassa, että ne soveltuvat vain vaihtovir-

ralle, jotavastoin molempia toisia voidaan käyt-
tää myös tasavirran mittaamiseen.
Sähkömagneettiset kojeet perustu-

vat virran läpikulkeman johtovyyhden ja tav.

liikkuvan, pehmeän rautasydämen väliseen voima-
vaikutukseen. Osoitin on kiinnitetty rautasy. la-

ineen. Kuvasta 7 käy selville kojeen periaate. Kuu
vyyhti Sp on virraton, on rautasydän 1 magnee-
titon. Jos virta johdetaan vyyhden läpi, suun-

tautuvat elektronien radat rautasydämessä niin,

että syntyy vetävä voima vyyhdessä kulkevan
virran ja raudan elektronivirtojen välillä. Vir-

ransuunnan vaihtuessa vyyhdessä vaihtavat myös
elektronit kiertosuuntaansa raudassa ja siis

voimavaikutus rautaan pysyy entisellään. Koje

toimii siis ihmis vaihtovirralla. Riippuen vaihto-

virran jaksoluvusta ja käyränmuodosta ja siitä

suuremmasta tai pienemmästä molekylien hidas-

liikkeisyydestä (ks. Hysteresis), joka ilme-

nee rautaa edestakaisin inagnetisoidessa, saadaan
vaihtovirtaa käytettäessä hiukan eri arvot kuin
tasavirtaa käytettäessä. .Molemmille virroille

aiotut kojeet varustetaan siksi kahdella asteikolla,

toinen vaihtovirtaa, toinen tasavirtaa varten.

Viime aikoina on kuitenkin erityisiä rautalajeja

käyttämällä tämä haitta voitu poistaa sikäli, että

useimmissa käytännöllisissä tapauksissa tullaan

toimeen yhteisellä asteikolla. Sähkömagneettiset
kojeet eivät tasavirtaa käytettäessä näytä yhtä
tarkasti kuin kiertovyylitimittarit, eikä vaihto-

virtaa käytettäessä yhtä tarkasti kuin dynamo
elektriset kojeet, Sitävastoin ne ovat halpoja,

kestäviä ja magneettisten häiriöiden suhteen

vähemmän herkkiä. Siksi käytetäänkin niitä

usein ohjaustelineissä ja n. s. ,,monttöörikojeina".
Kuvassa 8 näemme sellaisen monttöörikojeeksi
sovitetun yhdistetyn voltti- ja amperimittarin.
Tämän asteikko on päinvastoin kuin kierto-

vyyhtikojeen, epätasainen, joten pienten poik-

keamien lukeminen tulee epätarkaksi.

Tarkimmat vaihtovirtamittarit ovat dynamo-
metrisiä. Niissä on kiinteä ja liikkuva johto-

vyyhti; toisinaan on vyyhtiä useampiakin.
Aikaisemmissa sovituksissa ei käytetty rauta-

sydäntä. Kiinteän vyyhden synnyttämä mag-
neettikenttä oli niin ollen heikko ja koje siten

herkkä ulkoa tuleville magneettisille vaikutuk-
sille. Tosin tämä koje on sitä vaihtovirtamitta-

rina käytettäessä riippumaton vieraasta tasa-

suuntaisesta magneettikentästä, koska tämän häi-

ritsevä vaikutus tapahtuu vuoroin kumpaankin
suuntaan, ja virransuunnan nopeasti vaihdellessa

ei tämä ehdi tuntuvasti vaikuttaa. Sitävastoin

on katsottava, kun vaihtovirtaa mitataan, ettei

kojetta sijoiteta vahvojen vaihtokenttien lähei-

syyteen. Nykj'isin käytetään näissäkin kojeissa

apukeinona rautaa osittain suojavaippana vierai-

den magneettisten vaikutusten estämiseksi, osit-

tain kiertomomentin lisäämiseksi. 1,000 amperin
virranvoima aivan tällaisen kojeen välittömässä

läheisyydessä ei aiheuta sanottavaa häiriötä. Kun
liikkuva vyyhti on hyvin kevyt, kuluttavat

dynaraometriset kojeet verraten vähän energiaa

ja ne saadaan varsin herkiksi ja tarkoiksi. —
Kuvassa 9 näemme sellaisen tehomittauk-
sia varten rakennetun Weston elektrical instru-

ment co:n kojeen sisustan. Sähköteho saa-

daan kertomalla virranvoima jännityksellä sekä

vaihesiirrosta ja virtakäyrän muodosta riippu-

valla n. s. tehokertoimella. Tämä tehokerroin on

tasavirralle = 1, koska sillä ei ole vaihesiirtoa.

Tasavirranteho määrätään siis mittaamalla
virranvoima ja jännitys ja kertomalla ne keske-

nään. Samoin menetellään vaihtovirran tehoa

määrättäessä, jos kuormituksesta varmasti tie-

dämme, että tehokerroin on = 1 (<p = 0; siis

cos<p = l). Ellei niin ole laita, on vaihtovirtaa

varten käytettävä kojetta, joka suoraan ilmaisee

tehon. Myös tasavirralle, jonka jännitys ja virran-

voima vaihtelee, on usein mukavampaa käyttää
samanlaista kojetta. — Sellaisessa tehomittarissa

johdetaan tavallisesti kiinteän vyyhden läpi

mitattavaan päävirtaan suhteellinen virta ja liik-

kuvan johtovyyhden läpi mitattavaan jännityk-
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Ken suhteellinen virta. Vyyhtien voimavaikutus

toisiinsa on niin ollen jilnnityksen, virranvoiman

ia myös tehokertoimen tuloksen funktsioni. Kojeen
-.iiltinuMi poikkeama on siis suhteellinen tehoon.

joten asteikko voidaan sovittaa niin, että teho

voidaan lukea siitä suoraan «ratteina tai kilo-

«ratteina. Kojetta nimitetäänkin «ratti- t.

k i 1 o \v a t t i m i 1 1 a r i k s i. Kuvassa 10 näemme
sellaisen asemien kytkinpöytiin yhdistettäväksi

aiotun kilowattimiltarin etupuolen vaakasuorine

asteikkoineen. Kuva 11 esittää ulkopuolelta

dynamometristä kojetta, jonka tehtävänä on
tehokertoimen m ä ä r ä ii m i n e n, josta

sen usein käytetty nimi c o s (pm i 1 1 a r i joh-

tuu. Tällainen koje eroaa \vattimittarista pää-

asiallisesti vain kytkintavassa ja muutamien pie-

nempien muutosten puolesta.

I n d ii k t s i o n i k o j e e t eli Ferrari s-

kojeet. kuten niitä myös keksijänsä mukaan
nimitetään, perustuvat vaihtovirran ominaisuu-
teen synnyttää magneettikentän välityksellä

lähellä olevissa, suljetuissa virtapiireissä uusia

Sähkövirtoja. Näiden ja alkuperäisten virtojen

välinen voimavaikutus aiheuttaa osoittimen poik-

keaman. Kuva 12 esittää kaavamaisesti sellaista

kojetta. Pehmeärautaisessa, lamelloidussa rauta-

ii nkaassa on kaksi paria napoja. Toiseen napa-
pariin on käytetty vähempi lukumäärä kierroksia

vahvaa, toiseen suurempi lukumäärä kierroksia

ohutta lankaa. Näin saadulla vyyhtien erilaisella

imiuktiviteelillä aikaansaadaan pyörivä magneet-
tinen kenttä, joka synnyttää magneettivyyhtien
.-isälle laakeroidussa aluminiumrummussa sähkö-

virtoja. Näiden virtojen ja kiertävän magneet-
tisen kentän välinen voimavaikutus koettaa
panna rummun pyörimään. Pyörimistä vastustaa
kierukkajousi. niin että osoitin, virranvoimasta
liippueu. poikkeaa vain enemmän tai vähemmän.
Tasavirran kulkiessa sellaisen kojeen läpi ei

induktsionivaikutusta synny eikä siis myöskään
kiertävää momenttia. Näitä kojeita ei siis voida
käyttää tasavirran mittaamiseen. Induktsioni-

kojeet ovat suuressa määrin riippuvia vaihtovir-
ran jaksoluvusta. Ne eivät yleensä sovellu tark-

kuusmittauksiin. Sitävastoin niitä käytetään pal-

jon monttöörikojeina ja ohjaustelineissä. Ku-
vassa 13 näemme sellaisen, merkitseväksi kilo-

» attituntimittariksi muodostetun, induktsioni-
kojeen. Osoittimeen on sovitettu teräskynä, joka
kellolaitteen kuljettamalle paperiliuskalle piirtää
tehon vaihteluita esittävän käyrän.
Aivan toisiin periaatteisiin kuin edelläkuvatut.

virran magneettisiin vaikutuksiin perustuvat
mittakojeet, nojautuvat n. s. kuu malan ka-
kojeet. Kuva 14 esittää sellaista kaavamai-
sesti. Mitattavaan virtaan suhteellinen virta joh-
detaan pingoitetun platina-iridiumilangan A:n
läpi. Eristetyistä langoista muodostetun sovitel-

ruan kautta jousi d koettaa taivuttaa lankaa A
alaspäin. Lanka C kiertää muutaman kerran pyö-
rän i vmpäri, johon osoitin on kiinnitetty. Kuta
voimakkaampi johdon A: n läpi johdettu virta
on, sitä enemmän se lämpenee ja siis myöskin
pitenee ja sitä enemmän voi jousi kiertää osoi-
tinta. Lankasovitelman tarkoitus on saada osoi-
tin tuntuvasti poikkeamaan jo pienestäkin kuu-
mennuslangan pitenemisistä. Tällainen koje on
suuresti riippuvainen ympäristön lämpötilasta, ja
ohdon kuumentamiseen tarvitaan suhteellisesti

suuri energiamäärä. Senvuoksi nii'ä yleensä

ei käytetä tarkoissa mittauksissa. Kun lämpene-
minen on sama vaihto- ja tasavirtaa käytettäessä,

sopivat kojeet yhtä hyvin molemmille virta-

lajeille. Sitäpaitsi ne ovat kokonaan riippumat-

tomia magneettisista häiriöistä. Aivan erinomai-

sesti ne soveltuvat korkeajaksolukuisten virtojen

mittaamiseen esim. langattomassa lennät) imessä.

sillä ne voidaan tehdä käytännöllisesti aivan

riippumattomiksi jaksoluvusta ja käyrän muo-
dosta.

Vaihtovirtakojeista voidaan vain kuumalanka-
kojeet edullisesti varustaa sivuvastuksilla, koska
ne ovat täydellisesti induktiivittomia. Muissa
kojeissa vaikuttaa johtovyyhtien itseinduktsioni

enemmän tai vähemmän häiritsevästi. Jotta
vaihtovirrankaan mittaamisessa ei tarvitsisi joh-

taa koko virtamäärää mittarin kautta, käyte
tään n. s. virtatransformaattoreita.
Kuva 15 esittää sellaisen ulkopuolta. Siinä

on rautasydän, jonka ympäri on käämitty
kaksi vyyhteä; toisessa vahvalankaisessa vyyh-
dessä on valuin kierroksia, toisessa ohutlankai-

sessa paljon. Mitattava virta johdetaan edellisen

läpi. Koje k3'tketään jälkimäiseen. Jos vyyhtien
kierrosten suhdeluku on esim. V200 ja vahvempi-
lankaisen vyyhden läpi johdettu virta, syöttö-

virta (n. s. primäärivirta), on 1,000 amperia,
induseerautuu toisessa vyyhdessä virta (n. s.

sekundäärivirta), joka on vain V200 edellisestä 1.

5 amperia. Kojeen tarvitsee siis kestää vain

5 amperia, mutta sen asteikko jaetaan niin, että

se heti ilmaisee syöttövirran, tässä tapauksessa

1,000 amperia.
Korkeita vaihtovirtajännityksiä mitatessa voi-

taisiin useimmissa tapauksissa käyttää etuvas-

tuksia. Tavallisempaa, ja hyvin korkeita jän-

nityksiä mitatessa aivan välttämätöntäkin, on
n. s. jännitystransformaattorien
avulla alentaa jännitys sellaiseksi, että se par-

haiten soveltuu mittakojeelle. Täten vältetään

mittakojeessa mahdollisesti syntyvät staattiset

lataukset, kojeeneristyksen liiallinen rasitus ja

saadaan kojeet vaarattomiksi niitä käsittelevälle

henkilökunnalle. Kuvassa 16 näemme sellaisen

jännitystransformaattorin 15,000 voltin syöttö- 1.

piimäärijännitykselle ja 110 voltin jako- 1.

sekundäärijännitykselle.
Varsinaisista vaihtovirtamittareista mainitta-

koon vielä frekvenssimittaritl. jakso-
luvunmittaajat. Kuva 17 esittää sellaista,

Frahmin rakennetta olevaa mittaria. Sen muo-
dostaa joukko eripitkiä rautakieliä, jotka on ase-

lettu riviin pituuden mukaan sähkömagneetin
eteen. Magneettia syöttää vaihtovirta, jonka
jaksoluku on määrättävä. Samoinkuin sama
sävel, jonka äänirauta antaa, saa sen soimaan,
samoin heilahtelee voimakkaimmin se kielistä,

jonka ominaisvärähdysluku on sama kuin virran

synnyttämän magneettikentän. Lähellä olevat

kielet värähtelevät heikosti, kauempana olevat

eivät liiku ollenkaan. Asteikkoon on merkitty
jokaisen kielen jaksollinen ominaisheilahdusluku
sekunnissa. Kuvattu koje on kaksoiskoje, joka

on tarkoitettu kahden eri koneen jaksoluvun

määräämistä varten ja sentähdeu varustettu kah-

della jousirylimällä ja asteikolla.

Tavallisten periaatteiden mukaan rakennetuilla

merkitsevillä mittakojeilla ei voida havaita hy-
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vin nopeita virran ja jännityksen vaihteluita

kuten esim. vaihtovirran jaksollisia vaihteluita

taikka tasavirralla käyntiin pannessa aiheutu-

via virran sysäyksiä uk-i latausvirtoja. Nuti
varten, käytetään n. s. oskillografia.
Kuva 18 esittää Bellaisen sisustaa. Tasavirran
syöttämässä magneettisessa kentässä on kaksi

suojakuoreen K sulettua johtosilmukkaa, joiden

läpi tutkittava virta johdetaan. Silmukat on
kiristetty tiukalle, joten niiden ominaisheilahdus-
1 1 1 k 1 1 on hyvin suuri. Kummankin silmukan
keskikohdalle on kiinnitetty pieni, pinta-alaltaan

1 mm'-': n suuruinen peili. Lampusta /. lähtevä

valokimppu kulkee kahden raon sekä peili- ja

liussisovit uksen 1 ii i • i . lankeaa mainituille pienille

peileille, joista se voidaan heijastaa valokäyränä
joko valokuvafilmille V tai tutkittavan virran

värähdysten tahdissa pyörivälle rummulle li (loga-

ritminen kierukkapinta) . Kuvassa 19 näemme
sellaisella kojeella valokuvauksellista tietä otetun
n. s. öskillogrammin. Se esittää havainnollisesti

jännityksen (E:n) ja virranvoiman (/:n) vaih-

telut, sellaisesta vaihtovirtapiiristä, jolla on suuri

varautumiskyky. Virta on vaihesiirtynyt liki-

pitäin '/» jaksoa jännityksen edelle, mikä vastaa

90°: n siirtymistä.

Kaikki edellämainitut kojeet perustuvat sähkö-
virtojen d y n a m i s e e n vaikutukseen, s. o.

elektronien liikkeeseen. Myös levossa olevat

elektronit vaikuttavat toisiinsa määrätyllä, n. s.

staattisella voimalla. Samannimisesti va-

rautuneet kappaleet työntävät, erinimisestä varau-
tuneet taas vetävät toisiansa. Näihin voiman-
vaikutuksiin perustuvat staattiset jänni-
tysmittarit. Kuvassa 20 näkyy sellainen

koje monine yhdensuuntaisesti asetettuine levyi-

lleen, n. s. m u 1 1 i s e 1 1 u 1 a a r i k o j e. Tällai-

sessa sovituksessa syntyy jo jännityksen ollessa

matalan, 50-500 volttia, mittaustarkoituksiin
aivan riittävä voimavaikutus. Korkeita jänni-

tyksiä varten käytetään vain yhtä levyparia
(kuva 21). Sellaisella voidaan mitata useiden
satojen tuhansien volttien jännityksiä. Staattis-
ten kojeiden etuna mainittakoon, että ne otta-

vat vain varausvirran, eivätkä siis käytännölli-
sesti kuluta ollenkaan energiaa. Ne ovat kuiten-
kin arkoja ja niitä käytetään tavallisesti vain
laboratoritöissä.

Sähkönmitlauskojeista ovat sähkötyön t.

sähköpaljouden mittaajat n. s.

sähkömittarit aivan erikoisasemassa. Sen
sijaan että edellä kuvatut mittakojeet näyttävät
sähkösuureiden hetkelliset arvot, merkitsee sähkö-
mittari sen työmäärän t. sähköpaljouden, joka
määrätyn ajan kuluessa mittarin kautta siirre-

tään sähkölaitteisiin tai otetaan niistä. Sähkö-
työn yksikkönä käytetään tavallisesti wattitun-
tia (Wh) tai kilov»attituntia (kWh), sähköpal-

jouden yksikkönä amperituntia (Ali). Tämän
mukaisesti nimitetään vastaavia mittareita

wattitunti- t. kilovvattituntimitta-
reiksi t. amperituntimittareiksi.
— Kuva 22 esittää moottorirakenteista tasa-
virta \vattitunti mittari a. Laitteessa

kulutettava virta johdetaan kahden kiinteän

vyyhden (5) läpi. Jännitys yhdistetään mitta-

rin jännityspiiriin, johon kuuluu paitsi etuvas-

tii8ta ja kompensatsionivyyhteä joukko ankkuri-
vyyhtiä (10), jotka viimemainitut ovat sovitetut

akselille jonka yläpää liikkuu kaulalaakei
ji.i.i lasikovan ja kiillotetun teräetapin tai

teräskuulan varassa samoin kiillotetulla, kove
roksi hiotulla satiiri kappaleella. Virta johdetaan
ankkuriin harjojen ja kollektorin kautta. Ank-
kurivirran ja kiinteissä vyyhdeiesä kulkevan
virran välillä syntyy, samoinkuin tavallisessa

tasavirtamoottorissa, kiertomomentti, joka pan. e

ankkurin pyörimään. Kiertoliike ei kuitenkaan
tapahdu esteettömästi, vaan jarruttaa sitä pysj

väu (hevosenkenkä) magneetin napojen välillä

kiertävässä aluminiumilevyssö syntyvät pyörre
virrat. Tämän jarrutuksen vaikutus on suhteel
linen kierroslukuun. Kun tasapainotilassa kier-

tävä voima on = jarruttava, on samalla kiertävä

voima suhteellinen kierroslukuun. Kun sama kier-

tävä voima sitäpaitsi on suhteellinen virranvoi-

man ja jännityksen tuloon, s. o. tehoon, on
kiertonopeus, s. o. kierrosluku aikayksikössä

myöskin suhteellinen tehoon ja siis kierrosten

kokonaisluku määrätyssä ajassa suhteellinen

tehon ja ajan tuloon (tehoxaika), mikä seiväs

tikin on samana aikana suoritettu sähkötyö.

Akseli panee ruuvin, ruuvipyörän ja hammas-
pyörien välityksellä liikkeeseen laskulaitteen.

joka tavallisesti suoraan merkitsee kilowattitun-

tien (kWh) lukumäärän. Yhtä kilowattituntia

(kWh) vastaavaa kierroslukua nimitetään mitta-

rin konstantiksi (vakioksi). Se merkitään jo

tehtaassa mittarin sisäosia suojaavaan kuoreen.

Jonakin aikajaksona kulutettu työ saadaan Hei

ville lukemalla laskulaitoksen asento aikajakson
alussa ja lopussa. Aikaisemman ja myöhemmän
asennon erotus ilmaisee kulutuksen. Tällaisen

mittarin ulkopuolta esittää kuva 23.

Äskenkuvattu mittarityyppi mittaa oikein,

vaikka jännitys hyvinkin huomattavasti vaihte-

lisi. Kun kuitenkin tällaiset mittarit ovat ver-

rattain kalliita ja jännitys useimmissa sähkö-

laitoksissa voidaan pitää käytännöllisesti muut-
tumattomana, on viime aikoina varsinkin pie-

nissä tasavirtalaitoksissa ruvettu suuressa mää-
rin käyttämään myöskin amperituntimit-
t a r e i t a, joissa ei ole jännitysvyyhteä ja jotka

siis vain seuraavat virranvoimakkuuden vaihte-

luita. Määrättyä muuttumatonta jännitystä ja

sopivaa välitystä käyttäen saadaan laskulaite

merkitsemään suoraan kilouattitunnit.

Amperitu nti mittareita on monta eri

lajia, tyyppiä ja rakennetta. Tavallisin on

moottorityyppi. Niissä mitattava virta

kulkee joko kokonaan, tai sivuvastuksen välityk

sellä vain osaksi liikkuvan ankkurin läpi. Kierto

momentin aikaansaamiseksi tarvittavan kiinteän

magneettikentän synnyttää p3'syvä magneetti.

Kuva 24 esittää tällaista amperituntimittaria.

josta suojakuori on poistettu.

On sellaisiakin amperituntimittareita, jotka

perustuvat sähkövirran kemialliseen ky-
kyyn hajoittaa läpikulkemansa neste. Kuva 25

esittää sellaisen ulkopuolta. Siinä sähkövirta

erottaa elohopeaa, joka juoksee kuvassa näky-

vään lasiputkeen. Elohopeapylvään pitentyminen
määrätyssä ajassa mittaa samassa ajassa nesteen

läpi kulkeneen sähköpaljouden. Lasin taa voi-

daan asettaa suoraan amperitunnit tai määrä-
tylle jännitykselle kilovvattitunnit näyttävä
asteikko. — Tähän elektrolyyttisten amperitunti-

mittarien joukkoon kuuluu myös n. s. voita-
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mittari, kojo. jota harvoin käytetään, mutta
lonka merkitys on sentään tärkeä „perusnormaa-
Iina", kun virran voiman yksikköä, amperia,
määrätään sen määritelmän mukaan, ks. Sähkö-
opilliset mittayksiköt. Hopeamääru,
joka määrätyn ajan kuluessa irroittuu hopea

suolaliuoksesta platinakauhaan, ilmaisee samassa
aa poikkipinnan läpi kulkeneen virtapaljou-

den. Johdossa kulkeva keskimääräinen virran-

voima saadaan jakamalla sähköpaljous sekuntien
luvulla.

Ennenmninituita amperi tuulimittareita käyte-

t lian vain tasavirtaan. Vaihtovirta amperi-

tuntimittareita on myös olemassa. Vaihto-
virta I a i t o k s i s s a käytetään kuitenkin enin-

mäkseen wattituntimittareita, sillä ne saadaan
vaihtovirtaa varten hyvin huokeiksi, mutta silti

sarkoiksi. Vaihtovirran induktsioni vaikutuksen
ista voidaan näet näistä kojeista jättää pois

harjat ja kollektori ja varustaa ne hyvin kevyellä

ankkurilla, jonka muodostaa aluminiumlevy, jossa

kiertävä momentti syntyy pyörrevirtojen vaiku-

tuksesta. Ankkurin keveyden takia on myös laa-

kerihankaus ja kuluminen pieni. Näiden
induktsioni- t. ferrarismittarien
periaate on likipitäin sama kuin aikaisemmin
kuvattujen sähkövirran hetkellisten suureiden
mittaamista varten aiottujen induktsionimitta-

rien. Olennainen eroavaisuus on vain siinä, ettei

ankkurin liikettä estä vieteri, vaan saa se pyöriä

kuten tasavii tamoottorimittareissakin perma-
Qenttimagneetin jarruttamana. Kuva 26 esittää

Bellaisen, yksivaihevaihtovirralle soveltuvan mit-

tarin sisustaa.

Kuluttajien sähkövirrasta suoritettava maksu-
erä ei aina ole yksinomaan riippuva käytettyjen
kilowattituntien lukumäärästä, vaan usein myös
muista seikoista, kuten vuorokauden ajasta, jol-

loin kulutus tapahtuu, suurimmasta kuormituk-
sesta, jolla kuluttaja rasittaa laitosta y. m.
Näitä seikkoja on otettu huomioon n. s. k a k-

soistariffi-, m a k s i m a a 1 i- y. m. mitta-
reita rakennettaessa. Lukemis- ja rahanperi-
miskustannusten säästämiseksi käytetään pie-

nissä laitoksissa usein myöskin mittareita, jotka
itsetoimivasta perivät maksun kuluttajalta. Nämä
n. b. itsetoimivat t. rahamittarit on
rakennettu niin, että kuluttajan on ensin pan-
tava kojeeseen yksi tai useampia määrätynsuu-
ruisia rahoja, voidakseen sitten käyttää jonkun
energiamäärän. Virrankäyttö lakkaa itsetoimi-
vasti heti kun määrätty, rahamäärää vastaava
energiamäärä on kulutettu ja virransaanti jat-

kuu vasta sitten, kun kuluttaja on pannut uuden
rahan kojeeseen.

(Ii. 8. Hallo und n. W. Land, „Elektrische und
magnetische Messungen und Messinstrumente"

;

W. Enobloch, „Messapparate und Messmethoden"

;

H. Ziegenberg, ..Der Elektrizitätszähler"; H. W.
Briiekmann, ..Elektrizitätszähler"; W. Turunen,
..Sähkön mittauskoneet ja kytkinopas".]

A. v. E.
Sähköopiliiset mittayksiköt, mittasuureet,

joilla sähkösuureet mitataan. Nykyaikaisen käsi-
tyksen mukaan ovat magneettiset ilmiöt vain
määrätynlaisia sähköilmiöitä. Senvuoksi luetaan-
kin magneettiset yksiköt sähköyksikköihin. —
Sähkötekniikan alkuaikoina valittiin sähköyksi-
kflt jokseenkin mielivaltaisesti; eri tutkijat ja

teknikot valitsivat ne eri lailla eri maissa. Tie-

teen kehittyessä kävi kuitenkin yhä välttämättä
mammaksi järjestää yksiköt systeemiksi, joka
ei ainoastaan perustunut eri sähköilmiöiden vaan
myös näiden ja muiden fysikaalisten ilmiöiden

välillä havaittuun yhteyteen. Jo aikaisin koetti-

vat jotkut tutkijat kuten Gauss (1833) ja Weber
(1846) laatia tällaista järjestelmää, mutta hei-

dän ehdotuksensa eivät saaneet yleistä kanna
tusta. V. 1861 „British assoeiation for the

advaneement of science" asetti toimikunnan, joka

sai tehtäväkseen laatia yhtenäisen mittajärjestel-

män sähkö- ja magneettisille suureille. Lopulli-

sesti ratkaistiin kysymys kuitenkin vasta 1881

ja 1884 Pariisissa pidetyissä sähköteknillisissä

kongresseissa, jolloin kansainvälisellä sopimuk-
sella hyväksyttiin se mittajärjestelmä, joka sii-

hen tehdyin pienehköin muutoksin ja täyden-
nyksin vieläkin on käytännössä. Järjestelmä
perustuu siihen käsitykseen, että kaikki luonnon-
ilmiöt ovat liikettä. Kun „liike" käsite edellyt-

tää 1) massan, joka liikkuu, 21 tilan, jossa liike

tapahtuu ja 3) ajan, jonka kuluessa liike suo-

ritetaan, voidaan siis kaikkien suureiden, säh-

köistenkin, mittaaminen johtaa kolmesta perus-

suureesta: massasta, tilasta ja ajasta, tai, kun
tilan määräävät pituusmitat, massasta, pituu-

desta ja ajasta. Näiden perussuureiden yksiköiksi
valittiin sentimetri (cm) pituuden, gramma (g|

massan ja sekunti (s) ajan yksiköksi. Järjes-
telmää nimitetään absoluuttiseksi mittajärjestel-

mäksi 1. perusyksikköjen alkukirjainten mukaan
0. G. S. -järjestelmäksi. — Näistä kolmesta perus-
yksiköstä johdettiin kaikki muut yksiköt tun-
nettujen fysikaalisten lakien nojalla. Johdetut
yksiköt tulivat näin lausutuiksi perusyksikkö-
jen potensseina n. s. dimensionikaavoina. Siten

on pinnan dimensionikaava cm2
, avaruuden cm 3

,

nopeuden cm/s eli tavallisempaa 'merkitsemis-
tapaa käyttäen cm s' 1 ja massan g. Koska kiih-

c

tyväisyys a = -j (c = nopeus ; t = aika) on sen

dimensioni cm s"-'. Voiman k dimensioni saadaan
kaavasta k = m . a [m = massa; a = kiihtyväisyys),

kun massan ja kiihtyväisyyden dimensionit ker-

rotaan siis = cm g s
-2

. — Omituista kylläkin saa-

tiin vissille sähkösuureelle erilainen dimensioni,
kun yksikköä johtaessa lähdettiin sähköstaatti-

sista ja sähkömagneettisista ilmiöistä. Oli siis

selvää, että oli lähdetty vääristä otaksumista
jommassakummassa tai kummassakin johtamis-

tavassa. Niinkauan kuin siis sähkön varsinainen
luonne ja sähkön ja magnetismin välinen yhteys
eivät olleet selvitetyt, ei asian suhteen voitu

muuta kuin laatia sähköyksiköille kaksi erilaista

absoluuttista jär jestelmää : sähköstaatti-
nen ja sähkömagneettinen.

Sähköstaattinen järjestelmä perustuu voimavai-
kutukseen, jolla levossa olevat staattiset varauk-

set vaikuttavat toisiinsa, sähkömagneettinen taas

magneettiseen voimavaikutukseen, jolla liikkeessä

ohvat sähköiset osaset vaikuttavat toisiinsa.

Sähkömäärän sähköstaattinen yksikkö on
st- sähköpaljous, joka poistaa yhtäsuuria. 1 em:n
etäisyydellä ilmassa (oikeammin ilmatyhjiössä)

olevaa sähköpal joutta luotaan 1 dynen v.imalla.

Sen dimensioni Baadaan Coulombin lain mukaan.
Absoluuttista mittajärjestelmää käytettäessä on
näet kahden, etäisyydellä r toisistaan olevan
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eäakopaljouden m ja nti vaikutus
f

toisiinsa la

kettava kaavasta (= —~-, tai, jos sähkömäärät

ovat yhtäsuuret, kaavasta f = 5-, josta saadaan

m - r J/T, mutta voiman f dimensioni on <-ni ^ >

ja dimensioni siis

Kun taas s ii li k i

sähköstaatt iin-n

cm 1 cmgs -•> = cm*'"
f,'

1

'*

potentsiaali 011= — on sen ja samoin siis

myös potentsiaalierotuksen ja sähkömotor i-

sähköstaattinen dimensioni -s e n v o i m a n

cm '2 g '2 sl ,.,„ '/»pV,.-!. Jos johtajan varaus 1,

sähköpaljous merkitään miksi ja sen potentsiaali-

erotus maalian verrattuna y:ksi, 011 sen sähkö-

kapasiteetti 7. ja dimensioni siis = em.

Virranvoimakkuus on aikayksikössä joh-

tajan kohtisuoran läpileikkauksen kautta virtai-

hva sähköpaljous. Sen sähköstaattinen dimen-

sioni on niin muodoin „*k »Vi ,/Sg/2 S .

— Sähkömagneettisessa järjestelmässä otetaan
lähtökohdaksi magneettinen napavoi-
m a k k u u s. Yksiköksi otetaan sen magneetti-
navan voimakkuus, joka 1 cm:n etäisyydellä pois-

taa samanlaista magneettinapaa 1 dynen voimalla
(yksikkönäpä). Määritelmä on siis sama
kuin sähköpaljouden sähköstaattisessa järjestel-

mässä ja magneettisen napavoimakkuuden dimen-

sioni on sentähden myös cm "
" g '» s

-1
. Magneet-

tinen momentti on = m. I (m - navan vapaa
magnetismi 1. napavoimakkuus ja ( = magneetin
pituus tai oikeammin napojen väli), joten sen

dimensioni on cm '2 g
1
'- s 1

. Magneettisen
kentän voimakkuus II eli se voima, jolla

navan vapaa magnetismi m vaikuttaa etäisyy-

dellä r olevaan yksikkönapaan, saadaan kaavasta

// ja sen dimensioni on siis 9V, s -i _

,
J
/.cm" "'2 g '2 s' 1

. Koska sähkövirran ja magneetin
vaikutus toisiinsa on yhtäpitävä kahden magnee-
tin keskenäisen vaikutuksen kanssa, voidaan
sähkövirranvoimakkuuden dimensioni
laskea edellä johdettujen magneettisten dimen-
sionien avulla. Kun näet magneettisessa meri-
diaanissa olevan ympyrävirran (virta, joka kul-

kee ympyräksi taivutetussa johtolangassa) kes-

kuksessa on vaakasuorassa tasossa vapaasti kier-

tyväinen magneetti, on virran kiertävä voima
verrannollinen kenttävoimakkuuteeu II ja ympy-
rän säteeseen r eli tuloon //. r ja virranvoimak-

kuuden dimensioni on cm ''
2 g

1
/* a -i. cm _ cm '/g

g
1
'2 s 1

. Jos l:n pituinen, suora metallilanka liik-

kuu nopeudella v kohtisuorasti omaa pituussuun-
taansa vastaan magneettisessa kentässä H, joka
on lankaa ja sen liikesuuntaa vastaan kohtisuo-
rassa, leikkaa jokainen sentimetrin pituinen osa
langasta sekunnissa vlll voimaviimaa. Jokaisessa
sentimetrissä induseerattu sähkömotorinen
voima on siis = vHl ja sen dimensioni

cm s"1. cm'''! g
1
'2 s"', cm = cm*'» g

1
'2 s"*. Ohmin lain

E
mukaan on johtovastus TV

./
(E = sähkö-

motorinen voima, J = virranvoimakkuus) ja sen

dimensioni siis cm s '. Sähköpaljous Q, joka
viitaa ajassa t johdon poikkileikkauksen läpi.

kun virranvoimakkuus on i. on ii joten sen

dimensioni on cm '» g
1
'» s"*, s1 = em^g1

''. 83 li k ö-

k a p aa i tee tt i on = -~ (£ = sähköpotentsiaali)

ja dimensioni cm ' g * = cm'1
s». T v ö n ia t e h o n

2/ 1/cm '2 g f% r*
dimensionit ovat kummassakin mittajärjestel-
mässä samat kuin mekaanisen työn ja tehon. —
Jos sähkösuureet ovat muutettavat toisesta mitta
järjestelmästä toiseen, välittää muuttamista

valon edentymisnopeus 300,000 — =3.10"—.
Siten on esim. sähkömagneettinen virranvoimak
kuuden yksikkö 3. 10 10 kertaa suurempi kuin
sähköstaattinen virranvoimakkuuden yksikkö. Se
kaloreissa laskettu lämpömäärä, jonka synnyttää
voimaltaan J suuruinen sähkövirta johtovastuk-
sen ollessa w, on = J2w, käytettäköön toista tai

toista edellämainituista mittajärjestelmistä. Roska
tulo on oleva muuttumaton kummassakin tapauk
sessa, ja kun ,/:n yksikkö sähkömagneettisessa
järjestelmässä ou 3. 1010 suurempi kuin sähkö
staattisessa, niin pitää siis johtovastuksen yksi-

kön edellisessä järjestelmässä olla (3. 1010
)

2 =

9. 10-° kertaa pienempi kuin jälkimäisessä. Kun
sitä paitsi J.W = E, niin ilmaisee lauseke E. J
myös lämpömäärää, josta seuraa että sähkömag-
neettisessa järjestelmässä sähkömotorisen voi-

man yksikkö on 3. 1010 kertaa pienempi kuin
sähköstaattisessa. — Seuraava taulukko esittää

tärkeimpien suureiden dimensionikaavat kuin

massakin järjestelmässä. Sähköstaattisesta järjes-

telmästä puuttuu kokonaan magneettisen suureen
dimensionikaava, koska magneettinen ilmiö ei

esiinny sähkön ollessa lepotilassa. Samasta syystä

puuttuu siitä myös itseinduktsionikertoimen

dimensionikaava.

Suure

Dimensionimuoto

Sähköstaattinen
mittajärjestelmä

Sähkömagneet-
tinen mittajär-

jestelmä

Sähköpaljous cm '2 g 's s" cm'3 g '*

Virranvoimakkuus 3/„ IL .8
Cm '« g '2 s cm '* g '2 s*

SähkOmotorinen voima 1

ja jännitys /
i/ i/ _i

cm '« g <i s cm '2 g 'a s

cm sVastus cm s

Johtoarvo cm s cm" s

Varauturaiskyky (kapa-
siteetti) cm

.1 2
cm s

Itseinduktsionikerroin - cm

Työ

Teho

e .a
cm g s

3 .8
cm g s

cm g s

3 .8
cm g s

Magneettinen napavoi- 1

makku us
Voimaviivaan luku

- 8/ 1/ .1

cm '!g'»s

Mngnetiseemava voima l

Magneettisen kentän
voimakkuus

Vnimaviivain luku 1

cm3 :iä kohti

- .1/ i/ .i
cm <* g 's s

Magnetomotorinen voima — cm
1
/» g

1

/» s"

Magneettinen vastus — cm

Permeabiliteetti — puhdasluku

Magneettinen momentti - cm
6
'' g

1
/» s"

Nämä yksiköt eivä
läntöön, sillä tavallis

t sinänsä ole sopivia käy-

esti käytännössä esiintyvät
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suureet lausuttuina näissä yksiköissä saisivat

epämukavat lukuarvot, joko liian suuret, kuten

esim. jännitykset, tai liian pienet, esim. kapasi

teetit Senvuoksi hyväksyttiin Pariisin kongres

riesa yleisesti käytettäväksi sellaiset näiden

absoluuttisten C. 6. S. -yksikköjen kerrannaiset.

.-Itu lukuarvot säännöllisesti pysyttelevät sopi-

viin rajojen sisällä. Tällöin lähdettiin sähkö-

magneettisesta järjestelmästä siksi, että sähkö
magneettiset mittaukset useimmin tulevat kysy-

mykseen ja ovat helpommin suoritettavissa kuin
sähköstaattiset. Seuraava taulukko esittää näitä

kansainvälisiä käytännöllisiä yksiköitä:

Suure

Käytännöllinen yksikkö

ä

yleinen

mer-

kitsemis-tapa

K-E g-

SS "

Stthktlpaljous coulombi C io-
1

Virranvoimakkuus amperi A 10-'

Vastus ohmi tai il io
9

•Tchtoarvo siemensi S IO'
9

Sahkomotorinen voima 1

Jännitys /
volui V 10"

Varautumtskyky (kapasiteetti) faradi F io-
9

luktsionikerroin henry H io
9

Työ joule J itr

Teho watti \V io
7

Magneettisia suureita varten ei ole ollut tarvis

muodostaa erityisiä käytännöllisiä yksiköitä.

Käytännöllisistä sähköyksiköistä voidaan ampe-
lia ja ohmia pitää tavallaan perusyksikköinä,
koska ne, muista riippumatta, voidaan määritellä

seuraavasti:

Amperi 1. a m p e r e on se muuttumaton
vii ranvoimakkuus, joka yhdessä sekunnissa mää-
rätyissä olosuhteissa saostaa hopeauitraattiliuok-
sesta 0,ooi HB g hopeaa.
Ohmi on se vastus, mikä on 106,» cm:n

pituisella tasavahvuisella elohopeapatsaalla, jonka
a on 14,«ti g 0°C:n lämmössä. Tällaisen

patsaan poikkipinta on jotenkin tarkalleen
1 mm*.

Näihin kahteen yksikköön vertaamalla voidaan
muut käytännölliset yksiköt määritellä seuraa-

si i e m e n s i on sellaisen

jonka vastus on 1 ohmi (s. o

I, käänteisarvo).

Coulombi on se Bähköpaljous, joka kulkee
viidessä sekunnissa johdon poikkipinnan kautta
virranvoiman ollessa 1 amperi.
Voltti on se jännitys, mikä synnyttää joh-

dossa. s<n vastuksen ollessa 1 ohmi, yhden ampe-
i in virranvoiman.
Faradi on se varautumiskyky (kapasiteetti),

joka yhden coulombin sähköpaljoudesta saa
1 voltin jännityksen.
Henry on sen johdon itseinduktsionikerroiu,

jossa syntyy yhden voltin säbkömotorinen voima,
kun virranvoimakkuus tasaisesti muuttuu yhden
amperin sekunnissa.

Vt a 1 1 i on teho, jonka 1 amperin virran-

johdon johtoarvo.

vastuksen inverssi

voimakkuus kehittää johtajassa, jonka, päätepis-

teiden välillä on 1 voltin jännitys.

Joule on se työ. jonka 1 vvatti suorittaa

yhdessä sekunnissa.

Usein on käytännössä edullisempaa käyttää
mää lätynsuuru isiä käytännöllisten yksikköjen
kerrannaisia: 1,000 käytännöllistä yksikköä mer-
kitään etusanalla kilo (k), 1,000,000 etusanalla

mego 1. meg (M), O.ooi etusanalla milli (m),

O.oooooi etusanalla mikro (//). Siten on esim.

1,000 wattia=l kilonatti, mikä tav. merkitään
105W = 1 kW, edelleen 106O = lMO, 10 3A=lmA,
10"BF= 1 //F.

Eräiden käytännöllisten yksikköjen asemasta
käytetään myöskin usein kahden muun käytän-
nöllisen yksikön yhdistelmää, joka johtuu näiden
yksikköjen välisestä määritelmästä. Siten on esim.

työ = teho x aika ja siis 1J = 1 Wx 1 8, joten jou-

len asemasta voidaan käyttää yksikköä watti-

sekunti (VVsi. Useimmiten käytetään kuitenkin
työn yksikkönä kilowattituntia (kWh) ; 1 kWh =

1,000 Wx 3,600 s = 3,600,000 Ws = 3,600,000 J. Kan-
sainvälisen sopimuksen mukaan on n. v:sta 1910
ruvettu käyttämään myöskin mekaanisen tehon
yksikkönä sähkötehon yksikköä W tai kW, taval-

lisen mutta vähemmän soveliaan hevosvoimayksi-
kön (HV) asemasta. 1 HV = 75 kgm/s =0,7s« kW,
kun taas 1 kW = 102 kgm/s.
Nykyaikainen elektroniteoria, joka selittää

kaikkien sähköilmiöiden riippuvan hyvin pie-

nien, atomeihin sidottujen, niitä kiertävien tai

vapaasti liikkuvien, sähköllä ladattujen osasien

olemassaolosta, on myös pystynyt selventämään
magnetismin ja muiden sähköisten ilmiöiden

välistä suhdetta. Täten on myös käynyt mah-
dolliseksi saada kaikki sähkö- ja magneettiset
yksiköt yhteen täysin oikeaan yhtenäiseen, joh-

donmukaiseen mittajärjestelmään. — Siksi kun-
nes yleinen sopimus uudesta mittajärjestelmästä

saadaan aikaan, käytetään ja sovellutetaan

edellä selostettua mittajärjestelmää, joka ainakin
tekniikan käytännöllisiin tarkoituksiin nähden
on hyvin täyttänyt tehtävänsä ja joka tulevai

sissakin mittajärjestelmissä todennäköisesti tulee

suurimmaksi osaksi säilymään.

A. v. H. & U. 8:n.

Sähköoptilliset ilmiöt (ks. O p t i 1 1 i n e n)

osoittavat, että sähkö- ja valoilmiöt ovat lähei-

sessä yhteydessä toisiinsa. Faraday teki ensimäi-

sen havainnon tällä alalla (1845) keksimällä, että

magneettisessa kentässä edentyvän valon polari-

satsionitaso kiertyy. Sitten Kerr havaitsi (1875)

sen hänestä nimensä saaneen ilmiön, että läpi-

näkyvät sekä jähmeät että nestemäiset epäjohta-

jat (esim. lasi) tulevat vastaissähköisten napo-

jen välissä kahtaistaittaviksi ja että valon pola-

risatsionitaso kiertyy, kun se heijastuu magnee-
tin navasta. Huomiota on herättänyt se Zeema-
nin tekemä havainto, että säde yksinkertaista

valoa jakautuu magneettisessa kentässä valosätei-

siin, joiden värähdysluvut ovat erisuuret. S :siin

i :hin kuuluu myös se Hertzin havainto, että

sähköinduktorin tai influenssikoneen napojen

välissä tapahtuvia sähköpurkauksia voi edistää

valottamisella. Kun hän näet poisti navat toisis-

taan juuri niin kauaksi, ettei kipinää niiden vä-

linä enää syntynyt ja valotti negatiivista napaa
violetin värisellä valolla, niin purkaukset alkoi-

vat uudelleen. Valottaminen jouduttaa sähkö-
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purkausta niin, että kipinöiden lukumäärä kas-

vaa suhteessa 4:3. Punasinerviä valosäteitä pi

tempiaaltoiset säteet osoittautuvat tässä suhteessa

tehottomiksi. Qalhvachs huomasi, että toiset nega-

tiivisesi i sähköiset kappaleet, k ui en esim. eristettj

amalgamoitu Binkkilevy, käyvä! sähköttömiksi

kaarilamppuliekin säteiden niitä kohdatessa. Siih

kötön kappale tulee Bamoissa olosuhteissa posi

liivisesti sähköiseksi. Lenard'in selityksen mukai
sesti vastamainitut ilmiöt syntyvät sentähden.

että valosäteet kohdatessaan kappaleen heratta

vät katödisäteitä s. o. valotettu kappale luovut-

taa elektroneja. — Valotetun seleenin omina!
suuksista ks. Solooni. — S:siin i:hin kuulu

vät myös no fosioressenssi-ilmiöt, jotka röntgen-,

Becquerelin ja katodisäteet aiheuttavat kohda-

tessaan muutamia aineita. V. 8:n.

Sähköparannus 1. elektroterapi a, säh-

kön käyttäminen terveydellisessä tarkoituksessa,

on, kuten moni muu terapian haara, vähitellen

kohonnut yksinkertaisista kokeiluista tieteelli-

seksi oppialaksi. (Jalvani'n (178G) keksintö

antoi s.-yrityksille pohjan, mutta s. joutui unho-

tuksiin, sillä sopivien sairastapausten valinta.

puoskarien ja keinottelijain menettely saivat s:

n

epäilyksenalaiseksi. Sähkökoneiden ja etupäässä

Voitan sähköpä riston keksiminen antoivat uutta

vauhtia s.-kokeihulle. Vasta sähkömagnetismin
(örsted 1820) ja induktsioni-ilmiöiden (Fara-

day 1831) sekä vastaavien koneiden keksimi-

nen loivat tavallaan perustan nykyiselle sille.

Oikeastaan Duchenne (1847-50) oli ensimäinen,
joka tieteellisesti sovellutti s:ta käytännössä.

Hän huomasi sähkövirtojen paikallisen merki-

tyksen, niiden vaikutuksen lihaksiin ja hermoi-

hin ihon läpi. jonka johtokykyä kosteat elektro-

dit edistivät. Tämä sähkön paikallinen käytäntö
on tärkeimpiä keksintöjä s:n alalla. Lihasnykäyk-
set, joiden Remak huomasi johtuvan niiden pis-

teiden sähköärsytyksestä, missä liikehermo tun-

keutuu lihakseen, selvittävät monia lihas- ja

hermotauteja. Ärsytys on joko suora, lihakseen

kohdistuva, tai välillinen, hermon kautta siihen

vaikuttava. Käytettiin täten vain faradista vir-

taa ja saatiin hyviä tuloksia useissa lihas- ja

hermotaudeissa.

Galvaaninen s. jäi taas unohduksiin, kunnes
Remak 1858 otti sen jälleen käytäntöön tehtyään
muutamia parannuksia. Galvaaninen sähkövirta
vaikuttaa edullisimmin syvemmällä oleviin her-

moston osiin, aivoihin ja selkäytimeen, aiheut-

taen niissä, kuten oletetaan, molekulaarisia muu-
toksia, joita ei kumminkaan vielä lähemmin tun-
neta. Muuten on galvanisatsionista,
(galvanoterapia), pysyvän sähkövirran
käyttämisestä se etu, että uusimpiin koneisiin

liittyvien lisälaitteiden avulla voidaan helposti

määrätä tarvittavan virran voimakkuus galvano
metrin avulla, muuttaa virran suuntaa asetta

maila vaikuttavaksi pooliksi joko anodi tai ka-

todi. Näillä onkin erilainen vaikutus. Edellisen

on rauhoittava ja tyynnyttävä, jonka takia sitä

eniten käytetään äkillisissä hermo- ja lihassä-

ryissä. Jälkimäinen taas on ärsyttävä 1. kiihoit-

tava ja sitä käytetään pääasiallisesti hermohal-
vauksissa ja velttoustiloissa. Niinhyvin galvani

satsionissa kuin faradisatsionissa on käytettävä
erilaisia, kuhunkin tapaukseen soveltuvia, kan-
kaalla tai säämiskällä päällystettyjä, eri metal-

leista valmistettuja elektrodeja, joiden koki, vaihte-

lee pienistä teräväkärkisistä monien kymmenien
i suuruisiin. F a rad

i

satsi o nl (f a ra

doterapia), induktsionikoneen avulla annet-

tava sähköhoito, on eniten levinnyt kaikista

lavoista. Siinä käytetään 1-2 galvaanista element-

tiä voimanlähteenä, kaksi tallilangasta pri

määri- ja sekundäärivirtaa varten punottua kää-

miä, jotka voillaan osaksi tai kokonaan lykätä si-

säkkäin, minkä kaulia, samoin kuin sisemmän
rullan sisään työnnettävän rautasydämen avulla,

virta, saadaan heikommasta voimakkaamma
Muunlaista voimakkuuden mittaajaa ei ole. Vir-

ran katkaisu, joka synnyttää tnduktsionivii rau.

tapahtuu yleensä Neef-Wagnerin vasaralaitteen

avulla. Tämäntapaisia koneita on laitettu hyvin-

kin pieniä ja halpoja, helposti mukana kannet

taviin laatikoihin sovitettuja, mikä seikka on
tehnyt ne erittäin laajalti käytetyiksi, mutta,

samalla herättänyt suurta epäluuloa koko sähkö

hoitoa vastaan, sillä näitä kojeita käyttävät pal-

jon asiaan perehtymättömät ja usein aivan vää-

rin. Meistä faradisatsionia metallipensselin avulla

ei enää käytetä niin paljon kuin ennen. Sähkö-

diagnostiikassa (ks. t.), mutta myös lihassurkas-

tumisien ja halvauksien hoidossa on faradisat-

sioni paikallaan. Kumminkin on sen käytäntö
paljon vähentynyt sen jälkeen kuin sinusoi-
daalinen virta, joka myös on vaihtovirta,

tuli tunnetuksi. Viime vuosisadan lopulla alkoi-

Panlostaatii galvaanista
ja sinusoidnalista sähkö-

virtaa, endoskopiaa,
kaustiikkaa ja vib-

ratsionia varten.

Staattinen influenssi-

sahkosuihku ifrankH-
DisatsioniJ.

vat ranskalaiset sitä käyttää. Eniten sitä käy-

tetään terapeuttisessa, mutta jossakin määrin
myös diagnostisessa tarkoituksessa. Tämä virta

on tasaisesti aaltoileva, jonka takia se ei tunnu
niin pistävältä kuin jyrkkätaitteinen faradinen

virta. Edellinen vaikuttaa syvemmälle kuin

jälkimäinen ja sitä käytetään menestyksellä

lihastautien, varsinkin kuihtumien hoidossa. Etu-

päässä pidetään sitä aineenvaihtoa edistävänä ja

sovellutetaan sähkökylpyinä varsinkin sydäntau-

deissa.

Myöskin vanhinta kitkasähköä on kanaa
käytetty parantavassa tarkoituksessa. Tämä on eni-

ten tunnettu franklinisatsionin (f r a n-

klinoterapia) nimi Iiii. Wimshurstin influ-

enssikone on yleisimmin käytännössä ja sillä an-

netaan tavallisimmin yleistä sähkötystä, staat-

tisen suihkun muodossa. Joskus myös annetaan
paikallisesti sähkökipiiiäpurkauksia ja Mortonin
virtaa, jossa jännitys on hyvin suuri. Ensinmai-
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uiHu hoitotapa tulee kysymykseen hermoston
touiiiiitah un i>s i neurooseissa, kuten yleisessä

mostuneisuudessa, päänsäryssä ja unettomuu-
i, ja semmoisissa ihotaudeissa, jotka oval

hermoston tilasta suuresti riippuvia, kuten nok
ki>-kuumeessa, kutkassa ja muutamissa ihottu-

missa, lilkimusii k.i\tet-iin taas hermcs.tr t tss i

tihashalvauksissa sekä reumaattisissa taudeissa.

V r s o n v a 1 i s a t s i o n i 1 . teslaisat-
s i o n i, joka on saanut nimensä ransk. fysiolo-

gin (1'Arsonvalin ja kroatsialaisen insinöörin

\ieula Teslan (ks. t.) mukaan, on käsittelyä

hyvin korkeajännityksisellä (useita satoja tuhan-

sia jopa miljoonia voltteja) tiheävaiheisella

n. miljoona vaihetta sekunnissa) sähkövirralla.

Iäti varten tarvitaan suuri Ruhmkorffin iiuluk-

tori ja elohopeavirrankatkaisija, siis osaksi samat
laitteet kuin röutgen-koneessa, johon tämän lait

teen voi yhdistää, ja lisäksi kipinävälioskillat-

aionia varten kaksi Leydenin pulloa, jotka edel-

leen lisäävät volttimäärää. Näihin liittyy kaksi

pientä vaskilankakierteistä solenoidia, joista

Bisenunästä I. sekundäärisolenoidista virta pai

kalliskäsittelyssä johdetaan henkilöön. Yleisessä'

ats.mvalisatsionissa tulee viimemainitun ase-

mesta käytäntöön iso, spiraalin muotoisilla pak-

suilla metallikierteillä varustettu solenoidi, jonka
--ä käsiteltävä makaa, istuu tai seisoo. Arson-

valisatsionia käytetään pääasiallisesti hermoston
taudeissa. Sillä on rauhoittava ja kipuja lievit-

vaikutus, jonka vuoksi sitä menestyksellä

Paikallinen arsont-alisatsioni. Iso solenoidi
yleistä arson-
valisatsionia

varten.

käytetään hermoston toimintahäiriöissä (hermos-
tuneisuudessa, päänpakotuksessa. unettomuudessa),
hermosäryissä (otsa- ja kylkiluunvälihermo-
Bir>cci), toispuolisessa plansliyosj sekä lihas- ja
nivelsäryissä, jotka usein johtuvat hermostosta.
Myöskin muutamissa ihotaudeissa, kuten vetistä-

vissä ekset meissä, ihokutkassa y.m., arsonvalisat-
sioni on paikallaan. Yleinen arsonvalisatsioni tu-

lee kysymykseen paitsi mainituissa neurooseissa
myös veren painetta alentavana verisuonien kalk-
kiutumisissa ja sydänvioissa.

A n ioni n käyttö on uusimpia sähkökäsittely-
mnotoja. V. 1910 Stoffens ensi kerran esitti tä-

män hoitomuodon, jolla ymmärretään negatiivis-
ten sähkö ionien käyttämistä sairaanhoidossa.
Nämä vastaavat vaikutuksiltaan radioaktiivis-
iin aineiden /J-säteitä, joilla on ruumiiseen sy-
välle- tunkeva ominaisuus sekä parantava vaiku-
tus etupäässä reumaattisissa sekä myös muissa
säryissä. Anionikäsittelyä varten on olemassa
aivan erityisiä koneita, mutta se voidaan hel-

posti yhdistää röntgen-koneistoon, josta saadaan
tähän tarvittava korkeajännityksinen sähkövirta.
Tiimit hoitotapa muistuttaa paljon frankliinista

suihkua ja sitä käytetään samanlaisissa tapauk-

sissa kuin tätä ja arsonvalisatsionia.

S:n yhteydessä on vielä mainittava Bergonie'n
keksimä s ä h k ö 1 a i h d u t u s. Tätä varten bän
on laittanut lepotuolin, jossa on eri ruumiinosia

Sähkolaihdutus.

varti n kiinteitä elektrodeja, joihin tarkoitusta

varten sovitetusta multostaatin tapaisesta koneesta

johdetaan säännöllisesti katkeava sähkövirta,

mikä synnyttää voimakkaita lihasnykäyksiä, s. o.

tahdotonta lujaa ruumiillista työtä. Tämän hoito-

tavan voi järjestää paljoa yksinkertaisemman
koneiston avulla ja saada hyviä tuloksia.

—

Sähköhieronnalla ymmärretään sähkö-

jä hierontahoidon sovelluttamista samalla kertaa.

Johtavana elektrodina on silloin hierojan käsi.

Toinen pooli on kiinnitetty hierottavaan, toinen

hierojaan. On olemassa tätä tarkoitusta, varten

valmistettuja säämiskärukkasia, jotka muodosta-
vat toisen differentin elektrodin, indifferentti

on hierottavassa; elektrodit ovat eristettyjä,

niin ettei hierojan käsi tule kosketuksiin sähkö-

virran kanssa. Monasti sanotaan, joskin väärin,

sähköhieronnaksi väreily- 1. vibratsionihoitoa

(ks. t.), joka annetaan sähkömoottorien avulla.

Niinikään s teen usein lasketaan kuuluvaksi eri-

laisia kuumennus- (termo-, termofori-) käsittelyjä,

joissa sähkö on kuumuuden synnyttäjänä, mutta
ei varsinaisena parantavana tekijänä. K. T.

Sähköpari 1. s ä h k ö e 1 e m e n 1 1 i on sellai-

nen aineiden yhdistelmä, jossa aineiden kemial-

linen energia voi muuttua sähköenergiaksi. Steja

on kahta lajia, n. s. primäärisiä ja sekun-
däärisiä. Primäärisessä stssa syntyy sähkö-

virtaa aineiden omasta kemiallisesta energiasta,

ja näistä siis saadaan sähkövirtaa, niin kauan
kuin tarvittavia tiineitä stssa on (ks. Galvaa-
ninen elementti). Tärkeimmät primääri-

set s:t sekä niiden ominaisuudet esittää seuraa-

valla sivulla oleva taulukko.

Sekundäärisessä stssa syntyy sähkövirta kyllä

myöskin kemiallisen muutoksen kautta, mutta

kuitenkin sillä erolla, ettii näihin on ejisin varat-

tava sähköenergiaa, s. o. varatessa sähköenergia

on aikaansaanut s:n tehollisissa aineissa kemial-

lisen muutoksen, joka muutos purkautuessa, s. o.
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Nimi
Negai liv]

nen elek-

trodi
1
«ST

painiva n»'ste
|

Positiivista eleb
Lrndla j mpä-
rOlvtt neste

S&hkOniui
voima

voltiPina

Danifll i

Amalgamoi-
tu sinkki

Miedonnettu Kyllästetty
rikkihappo Viski . vaskimilfaatti-

1:4 liuos

! 0,»i-J-l,(j..

Daoiell*
Amalgamoi-
tu sinkki

Laimea sinkki
sulfaattiliuos

Vaski
Kyllftstettj

vaskisulfaatti-

liuos

Saksan valt
sahkölennä-
tinlaitokses-

sa käytetty
sähköpari

Amalgamoi
tu sinkki

Laimea sinkki-

sulfaattiliues
Vaski

Kyllästetty
vaskisulfaaiii

liuos

Meid Inger
Amalgamoi-
tu sinkki

Magnesfumi-
sulfaattiliuos

Vaski
Kyllästetty

vaskisulfaatti-
liuos

0,95^1,86

Kromihap-
po-sähkö-

pari

Amalgamoi-
tu sinkki

110 g rikkihap-
poa, 60 g kalium
bikromaattia,
1,000 g vettä

Hiili

100 g rikkihap-
poa, 60gkalium-
bikromaattia
1.000 K vettä

o

Leclanch£
Araalgamoi-
tu sinkki

Salmiakkiliuos
Hiili ja ruuni-

kivi
Salmiakkiliuos 1,47

Kupron-
sahknpari

Araalgamoi-
tu sinkki

Kalilipea
Vaski ja Vaski-

oksidi
Kalilipea 0>-=-0,b

Kuivat
sähköparit

Araalgamoi-
tu sinkki

Salmiakki ja
sinkkikloridi-

linos

mm ; Q ni„n < i

Salmiakki- ja
Hnli ja ruuni-

|
sinUUiUlori J j.km

liuos

noin l,s

* Huokoista saviastiaa käytetään erottamaan nesteitä toisistaan

s:n antaessa virtaa, tapahtuu takaisin päin, toi-

sin sanoen, muuttuu samanlaiseen tilaan, jossa

se oli ennen varausta. Tärkeimmät sekundääriset
s:t ovat lyijy akkumulaattorit (ks.

A k k u m u 1 a a 1 1 o r i) ja Edisonin 1.

rautanikkeliakkumulaattori. Lyijy-

4. Edisonin akkn-
raulaattori, ositta in

avattuna. Taskut-
tomat kehut näky-

vissä.

akkumulaai torin elektro-

deina, akkiiiimlaattorin

ollessa ladatussa tn

on positiivisen levyn pin

nalla oleva lyijyaupei

oksidi ja negatiivieessa le

vysstt huokoinen lyijy I.

lyijysieni. Nesteenä on lai

mennettua rikkihappoa
Akkumulaattoriu purkau-
tuessa 1. antaessa virtaa

muodostuu kumpaankin
levyyn rikkihappoista lyi-

jyä 1. lyijysulfaattia, joka
taas ladattaessa muuttuu
lyijysupiToksidiksi ja -sie-

neksi. Keaktsioniin ottaa

rikkihappo osaa ja sen

väkevyys muuttuu varau-

tumistilan mukaan, ollen

suurin ladatussa ja pienin

puretussa tilassa. Hapon
ominaispainosta voidaan
siis suunnilleen nähdä
akkumulaattorin varautu

mistila. Tavallisimpia lyijy-

akkumulaattorilevyjä esit-

tävät kuvat 1 ja 2. Levyt
ja neste ovat lasi-, eboniitti-, tai lyijylevyllä

sisustetuissa puuastioissa. Erinimisten levyjen

väliin, levyjen kosketusta estämään, asetetaan

ohuita lasiputkia t. -tankoja taikka käytetään
ohuita eboniitti- t. puulevyjä ja puukeppejä,
jotka ovat tarkoitusta varten valmistetut. Edi-
sonin akkumulaattorin positiivisena

elektrodina voidaan sanoa ladatussa tilassa

olevan kolmiarvoinen nikkelihydroksidi, joka

akkumulaattorin purkautuessa muuttuu kaksi

arvoiseksi hydroksidiksi. Negatiivisena elektro-

dina taas on ladatussa tilassa metallinen rauta,

joka purkautuessa muuttuu rauta- 1. ferro

hydroksidiksi. Elektrolyyttinä on 21%:n kali-

lipeäliuos. Päinvastoin kuin lyijy akkumulaat-
torissa ei elektrolyytti ota reaktsioniin osaa.

joten liuoksen väkevyys pysyy melkein muuttu-
mattomana. Tehollinen aine on pienissä rauta-

peltilaatikoissa. ..taskuissa", jotka kiinnitetään

teräksisiin kehyksiin (kuvat 4 ja 5). — Saman-
tapainen kuin Edisonin akkumulaattori on myös
kin Jungnerin akkumulaattori. Lyijy- ja Edi-

sonin akkumulaattorin lataus- ja purkausjänni-
tvksiä esittää kuva 6.

^-
/U ataui Htitjrt,

//S
._-

fa/yw*Mi* Tiuhattori

&/rd#r<i

^ Z «faitiAil/r,

Edisona&Aii mmlMtlvi
-^

f EQftfuJi '--

3. Vedenalaisen aluksen
akkumulaattorin elementti.

Edisonin akkumulaattorin erinimi-
set levyt taskuineen.

f». Lyijy- ja Edisonin akkumulaattorin
jännityskäyrät normaalin latauksen ja

purkauksen aikana.
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Kuten nähdään nousee lyijyakkuniulaattorin

latausjännitys uoin 2,7 -2,a volttiin elementtiä

kohden. Purkausjännitystä ei yleensä päii-stetä

alemmaksi kuin l,ai-l,s volttiin, koska akkumu-
laattori muuten nopeasti pilaantuisi. Edisonin

akkumulnattorin vastaavat jännitykset ovat l.s

ja l.i-l.t volttia. Kumpaisenkin akkumulaattorin
erikoiset ominaisuudet nähdään käyristä (kuva 6).

Lyijyakkumulaattorin wattitunti-vaikutiisaste on

noin 70-75 %, Edisonin akkumulaattorin taas

50-60 %, mutta jälkimäiset ovat mekaanisessa
suhteessa paljoa kestävämpiä, joten ne paremmin
soveltuvat virtalähteeksi sellaisiin paikkoihin,

jotka ovat alttiina tärinälle ja sysäyksille, kuten
sähkövetureihin, sähköautomobiileihin j. n. e.

(ks. A k k u m u 1 a a t t o r i). Lyijyakkumulaat-
torin tehoisuus painoon nähden vaihtelee, raken-

teesta riippuen, 8-32 vvattituntiin kg painoa kohti.

Edisonin akkumulaattorilla on vastaava luku
31-32 wattituntia. Akkumulaattorien käytöstä
sähkölaitosten yhtevdessä ks. Sähkölaitos.

A. M-io.

Sähköparien yhdistäminen ks. Galvaani-
nen paristo.
Sähköparisto 1. -patteri saadaan yhdistämällä

useampia sähköpareja joko rinnakkain tai

sarjaan (ks. Galvaaninen paristo) Gal-

vaanista paristoa käytetään virtalähteenä sellai-

sissa paikoissa, missä ei kovin suuret tehot

ole tarpeen, kuten lennätinlaitoksissa, puhelin-

koneissa, soittokellolaitteissa j. n. e. Missä suu-

rempia tehoja on paristosta saatava, kuten sähkö-
laitoksissa, sähköbiileissä, vedenalaisissa veneissä

j. n. e., siellä käytetään akkumulaattoreista muo-
dostettuja paristoja (kuva 1), joissa olevien ele-

1. Akkumulaatturiparisto Kallion ala-asemalla Helsingissä
i kaupungin sähkölaitoksesta).

roenttien luku riippuu tarvittavasta jännityksestä.
Kun paristoa käytetään sähkölaitoksen yhtey-
dessä, täytyy pariston jännitystä voida säätää,
joka toimitetaan siten, että virtaa antavien ele-

menttien lukua muutetaan. Tämän tähden varus-
tetaan se n. *. säätöelementeillä, joita voidaan
tarpeen mukaan yhdistää perusparistoon tai siitä

erottaa, ks. S ä h k ö p a r i. S ii li k ö 1 a i t o s.

.1. M-io.
Sähköparkitus tapahtuu antamalla parkituk-

sen aikana sähkövirran kulkea läpi parkitus-
liuoksen. Parkitus saadaan näin suoritetuksi
nopeammin kuin ilman sähkövirtaa. Fölsingin
menettelytavalla, jonka mukaan sähkövirta joh-
detaan nikkelöityjen vaskielektrodien (ks.

Elektrolyysi) avulla kohtisuoraan parkitta
via vuotia vastaan, saadaan vuodat parkituiksi

3-6 päivässä, kun siihen muuten kuluu kokonai-
nen vuosi. S. Ki.
Sähköpatsas I. sähköpylväs ks. Gal-

vaaninen paristo.
Sähköpatteri ks. Sähköparisto.
Sähköpiano, pianonsoittokoneisto, joka sähkön

avulla saatetaan toimimaan (vrt. Pianola).
/. K.

Sähkö pienteollisuudessa. Meidän aikoi-

himme saakka on pienteollisuuden voimantarpeen
tyydyttämiseen käytetty melkein yksinomaan li-

hasvoimaa. Aivan pienet, kovin vähäistä voimaa
vaativat työkoneet voidaankin varsin edullisesti

järjestää jalalla poljettaviksi, kuten tavallinen

koti-ompelukone ja rukki, vaikka täten tieten-

kään ei voi saavuttaa samaa tulosta, kuin jos

saisi keskittää huomionsa yksinomaan työn oh-

jaamiseen. Vielä suuremmaksi käy ero siinä

tapauksessa, että täytyy käyttää toista kättä
käyttövoiman hankkimiseen. Onpa olemassa suun
ryhmä työkoneita, joiden käyttö lihasvoimalla

vaatii kahden tai useamman henkilön ajan, kuten
tahko, palkeet, mankeli, vannesaha y. m., joissa

siis ainakin yhden henkilön tulee toimia yksin-

emaan voimanlähteenä. Etenkin tällaisten konei-

den käyttöön nähden oli pienteollisuus sangen
epäedullisessa asemassa konevoimalla toimiviin

suurteollisutislaitoksiin verrattuna, sillä lihasvoima

on parhaimmassakin tapauksessa monta vertaa

kalliimpaa kuin järjellisesti käytetty konevoima.
Vasta sähkölaitosten kehityttyä yleisiksi voiman-
antajiksi on pienteollisuus saanut halvan ja muka-
van voimanlähteen käytettäväksensä ja sen

mukana uuden tarpeellisen edellytyksen voittoi-

saan kilpailuun suurteollisuuden kanssa.

Voidaksemme verrata lihasvoiman ja sähkö-

voiman hintaa toisiinsa on välttämätöntä tie-

tää, kuinka suuri ihmisen keskimääräinen teho

on. Sähkötekniikassa yleisesti käytetty yksikkö,

kilou-atti llyh. kW), ei ole yksinomaan sähkö-

oppiin kuuluva mittayksikkö; se on ylipäänsä

tehon mitta ja vastaa suunnilleen sitä tehomää-
rää, joka tarvitaan 100 kg:n painon nostamiseen
1 m:n korkeudelle 1 sekunnissa (vrt. Sähkö-
opilliset mittayksiköt). Hevosvoima
(lyh. Hv), joka niinikään on tehon mitta, on

n. 3
/4 kW ja ajatellaan vastaavaksi hevosen

keskimääräistä tehoa. Ihmisenkin teho voidaan
siis ilman muuta lausua kW:ein. Kokeet osoit-

tavat, että voimakas mies voi suorittaa työtä

jopa */i kW: iin saakka jonkun minuutin ajan,

hetkellisesti enemmänkin, mutta kauaa hän ei

jaksa täten ponnistaa. Muuan mies väänsi kil-

pailutilaisnudessa kampia 0,2 kW:n keskimääräi-
sellä teholla yhden tunnin aikana, suorittaen siis

0.2 kilo\vattit uunin (lyh. kWh) työmäärän. Voi-

taneen olettaa, että tavallinen työmies jokapäi-

väisissä oloissa saa aikaan korkeintaan puolet

siitä, mitä tiima palkinnon saanut nuorukainen
suoritti lyhytaikaisen kilpailun kiihkossa. Työ-

miehen keskimääräinen teho lienee siis korkein-

taan n. Vio kW, joten hätien kehittämänsä kWh
tulisi maksamaan n. 5 mk., edellyttäen Helsingissä

tavallista työpalkkaa. 50 p. tunnilta. Voimatar-

koituksiin käytetyn sähkövirran hinta, taas on

Helsingissä 25 p. kWh:lta. Käytetystä sähkö-

energiasta kulunee kuitenkin n. 1U moottori- ja

johtohäviöihin, joten hyödyllisesti käytetty sähkö-

kWh tullee maksamaan n. 33 p. — Lihasvoiman
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l. Sähkömoottorin käyttämä vannesaha, 2. Sähkömoottorin kayttum.i pauhOylakone.

Sähkömoottorin käyttämä rautasorvi. 4. Sähkokäsiporakone. G. Sähkömoottorin käyttämä paporin-
leikkauskone.

y S Hil.:;nmnkfli.

Sähköllä käypä taikinanvanuuiskimt'
(vasemmalla).

a IB

8. Sähköllä käypä lihamylly.
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hinta on näin ollen Helsingissä n. 15 kertaa kor-

keampi kuin vastaavan sähkövoiman. Sitäpaitsi

on otettava huomioon, että sähkömoottori ei lain-

kaan kuluta virtaa seistessä, jotavastoin miehelle

on maksettava myöskin odotusajasta, että moot-

tori työskentelee samalla hinnalla myöskin yli-

työn aikana ja monta muuta sähkönkäytön puo-

leeta puhuvaa seikkaa. Nämä edut ovat siinä

m&ärin selvät, että pienteollisuuden harjoittajat.

kaikkialla, missä sopivaa virtaa on saatavissa

kohtuhiiinoilla, ovat luopuneet käsikäytöstä ja

mikäli mahdollista varustaneet työkoneensa sähkö-

moottoreilla.

i raavasta luettelosta, joka esittää käytän-
n i p

-
-= it — ei koehuoneessa — saavutettuja tulok-

sia, selviää paljonko käytännöllistä työtä voidaan
toimittaa eri teollisuusaloilla 1:1 lä k i 1 o-

\v a t t i t u n n i 1 1 a

:

Puusepänverstaassa sahattiin sekä
'-lättiin neljältä puolen 35 kpl. 190x5x2 cm:n

listaa ja 5 kpl. 240x15x2 cm:n lautaa.

Pajassa porattiin 87 kpl. 20 mm :n reikää

10 mm:n paksuun rautalevyyn. Samoin: 1,200 kpl.

5 mm:n reikää 5 mm:n paksuun rautaan.

Leipomossa vanutettiin 255 kg taikinaa.

Lihakaupassa jauhettiin lihamassaa 540
nakkimakkaraa varten.

Kirjapainossa painettiin ja leikattiin

kahtia 670 kpl. täysikokoista painoarkkia.

Kotelotehtaassa leikattiin, taitettiin

ja liimattiin kokoon 7,750 pahvikoteloa,

'"X7X2 1
/* cm.

Ompeluverstaassa ommeltiin 69 kpl.

talousesiliinaa.

Pe su laitoksessa pestiin pesukoneella
385 kpl. pyyheliinaa, kuivattiin nämät sentri-

fugissa sekä mankeloitiin.

Suutarinverstaassa ommeltiin ja kiil-

loitettiin anturat ja korot neljää kenkäparia
varten.

Sementtivalimossa sekoitettiin betoni

25 laattaa varten, joiden mitat olivat

100x30x8 cm.
Meijerissä kirnuttiin 40 kg voita 180 lit-

rasta kermaa.
Riihessä puitiin 125 kg kauroja.
Nämä kokeet valaisevat, samoin kuin äskeinen

ihmisen työvoiman koe omalta puoleltansa, sitä

tosiasiaa, että kilowattitunti on aimo työmäärä,
jolla eri aloilla voi saavuttaa sangen paljon, jos

sitä käytetään asianmukaisesti.
Sähkövoiman asianmukainen käyttö edellyttää,

että x uitetaan, mikäli mahdollista, pitkiä, monilla
laakereilla ja hihnavälityksillä varustettuja

lijohtoja, etenkin siellä, missä kaikkia työ-
koneita ei tavallisesti käytetä yhtaikaa. Joka
laakeri, joka hihna, joka tyhjiltänsä käypä pyörä
kuluttaa nim. tehoa, tosin kukin ainoastaan pie-

määrän, mutta yhteensä usein sangen huo-
lavasti. Nämä häviöt ovat riippumattomia

siitä, montako työkonetta milloinkin on käyn-
nissä; ne syntyvät niinpian kuin akselijohdot
alkavat liikkua, vaikkei työkoneita lainkaan käy-
tettäisi. Sentähden on yleensä koetettava järjes-
tää käyttö joko siten,- että joka työkoneelle han-
kitaan oma moottorinsa, tai niin, että pienempi
ryhmä sellaisia työkoneita, joita tiedetään taval-

tarvittavan samaan aikaan, asetetaan

t
moottorin käytettäväksi. O. M. N.

liuettu ... 17

Sähköpistooli ks. Sähköpurk a u s.

Sähköpolarisatsioni ks. Dielektrinen,
Galvaaninen elementti ja Sähkö-
värähdykset.

Sähköpotentsiaali (ks. Potentsiaali).
Sähkömäärällä m varatun pienen kappaleen (pis-

teen) ympärille syntyneen sähkökentän (ks. t.)

voimakkuus on — Coulombin lain mukaan —
kappaleesta etäisyydellä r olevassa pisteessä

= -j- Jos kappale pysyy järkähtämättä paikal-

laan ja tutkitussa sähkökentän pisteessä on toi-

nen sähkömäärällä -|- 1 varattu, liikkuva kap-
pale, joka siirtyy kappaleiden kesken vaikutta-

van voiman suuntaan hyvin pienen matkan dr,

on sähkövoiman suorittama työ dA =-j- dr.

Mutta koska d( — ) =— -j-- dr, on siis dA = - r?(—
)

ja kun siirtyminen tapahtuu niin, että kappa-
leiden väli muuttuu ri:sta r2 :een, on siis koko

ty3 A- . Jos )-2 on äärettömän suuri,

saadaan A-—. Lauseke — ilmoittaa siis sen
ri 'i

työn suuruutta, jonka tutkitusta sähköisestä

kappaleesta alkunsa juontava sähkövoima suorit-

taa siirtäessään sähkömäärällä -f- 1 varatun
kappaleen etäisyydeltä n äärettömän kauaksi.

Lauseketta — (r on muuttuva) sanotaan kappa-

leen s:ksi etäisyydellä r. Sähkömäärällä. 1

varatun kappaleen kuljettamiseksi äärettömän
kaukaa (käytännöllisesti katsottuna sähkökentän
äärimmäiseltä rajalta, missä kenttävoimakkuus
on 0) etäisyydelle r sähkömäärällä m varatusta

kappaleesta sähkövoiman vastaiseen suuntaan tar-

vitaan siis päinvastoin käyttää työtä, jok» on
yhtä suuri kuin s. Koska s. on tarkastamas-

samme yksinkertaisessa tapauksessa riippuva

sähköisen kappaleen varauksesta m sekä tutki-

tun pisteen ja tämän kappaleen välistä r on

siis s. sama kaikissa pisteissä pallonpinnalla,

jonka keskipisteessä kappale on. Sellaista sähkö-

kentän laadun mukaan muodoltaan vaihtelevaa

pintaa, jonka kaikkien pisteiden s. on suuruu-

delleen sama, sanotaan tasapotent' maali-
pinnaksi 1. n i v e a u-p i n n a k s i (tasa-
voimapinnaksi). Otettakoon samalla pallon-

pinnan muotoisella tasapotentsiaalipinnalla mitkä
m m

kaksi pistettä tahansa, aina on lauseke — - —
1. pisteiden n. s. p o t e n t s i a a 1 i e r.o = 0. Ei

tarvita siis mitään työtä sähköisen pisteen siir-

tämiseksi toisesta pisteestä toiseen samalla tasa-

potentsiaalipinnalla. Sama on asian laita olkoon

tasapotentsiaalipinta minkä muotoinen tahansa

ja tällaisen pinnan suunnassa ei siis vaikuta

mikään sähkövoiman komponentti, joten voima-

viivat (ks. Sähkökenttä) ovat kohtisuorassa

tasapotentsiaalipintaa vastaan. Johtajan pintaa

vastaan ovat voimaviivat kohtisuorassa, se on

siis aina tasapotentsiaalipinta, jos sähkö on tasa-

painossa. — Vaikkakin s:ia määritellään työ-

käsitteen avulla, ei s:illa ja työllä kuitenkaan

ole samaa dimensionia. Työyksikkö on näet abso-

luuttisessa mittajärjestelmässä (C. G. S. järjestel-

mässä) ergi ja sen dimensioni on cm2 g sek."'

(ks. Sähköopilliset mittayksiköt).
Mutta sähkötyön suuruus saadaan kertomalla

keskenään sähkömäärä ja elektromotorinen
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voima. Sähkömäärän dimensioni on elektromue

neettisessa rnittajärjestelmftssii em r £ '

J
a elektro

motorisen voiman cm ' x ' sek. ' ja niiden tulo

antaa juuri työyksikön dimensfonin. Mutta
elektromotorisen voiman dimensioni on sama kuin

potentsiaalieron. Potentsiaalieron I. potentsiaalin

dimensioni on siis myös cm g srk. S n li k ö

teknillinen potentsiaaliyksikkö on
i voltti. Koska sähköteknillinen työyksikkö
"n 1 j ii n 1 i (ks. t.) ja sr on = 1 voltticoulombi
= 10' ergiä sekä 1 coulombi on = 3. 109 sähkö

staatilhsta sihkömiiriyksikkoaj niin täytyy siis

I voltin olla -
i,

1

,,,
s ii h k ös t a a t i 1 1 i s t a

l>
o t e n t siaal iy ks i kk ö ii (sillii .,,',„ 3 10™

= 10'). Joskin s. o illa vasta äärettömän kau-

kana sähköisiltä kappaleesta, voidaan kuitenkin

valita suhteelliseksi nollapisteeksi
joku muukin piste, jolloin mielivaltaisen pis

teen s. on, kulin lauseke - ilmaisee, tämän
'i

''

pisteen ja suhteellisen nollapisteen potentsiaali

ero. - 1'otrntMaalikäsitrltä voidaan sovelluttaa

paitsi sähkömääriin muihinkin massoihin, joiden

vaikutus toisiinsa on suoraan verrannollinen
näiden suuruuksiin ja kääntäen verrannollinen
niiden etäisyyksien neliöön. Sellaisia ovat mag-
neettiset ja painavat massat. — Oppia potent-

siaalista, n. s. p o t e n t s i a a 1 i t eo r i a a, ovat
luonet tiedemiehet kehittäneet. Niistä on etu-

päässä mainittava L a p 1 a c e, P o i s s o n,

Green, Gauss, Di ii e hl et ja C. N e il-

ma n n. -- Potentsiaalikäsitteen sovelluttamista

muilla aloilla kuin sähköopissa ks. Potent-
siaali. vrt. myös Sähköjännitys.

U. .S': h.

Sähköpurkaus. Sähköistä kappaletta vähitel-

len lähennettäessä sähköttömään johtajaan, jo-

hon se influenssin (ks. Sähkö) kautta synnyt-
tää vastakkaista sähköä, huomaa, kun kappaleet

ovat tulleet tarpeeksi lähelle toisiansa, että nii-

nen välissä välkähtää äkillinen valoilmiö:

s ä h k ö k i p i n ä. Ilmiötä sanotaan disrup
tiiviseksi s:ksi. Kipinä synnyttää ilmes-

tyessään naksahduksen tai, jos se esiintyy kap-
paleiden välin, n. s. isku väli n, ollessa pitkäh
kön, äänekkään paukauksen. Lyhyt kipinä- on
suoraviivainen, mutta pitkä salaman tapaisesti

vinkkurainen, usein sen ohessa monihaarainen.
S, syntyy- paitsi sähköisestä kappaleesta toiseen
sen lähellä olevaan influenssin kautta vastasäh
köiseksi tulleeseen johtajaan, myös kappaleiden
välissä, jotka varataan vastaisilla sähköillä,

kuten esim. influenssikoneen (ks. Sähkökone)
napojen 1. elektrodien välissä. S. suoriutuu
vasta silloin, kuu elektrodien jännitysero on kas-

vanut niin, että sillä on ainakin määrätty pienin

raja-arvonsa n, s. purkauslasku 1, p u r-

kausgradientti. Tämän suuruus riippuu
m. m. välisen dielektrikumin laadusta, dielektrisi-

teettikonstantista (ks. t.). Olettamalla sähkön
kokoomusta atomistiseksi voidaan s. kaasuissa

selittää seuraavasti. Elektrodin luona eri nopeuk-
silla liikkuvista kaasumolekyleistä hajoavat
nopeimmat ioneihin iskiessään elektrodia vasten

(ks. I o n i s e e r a u s). Vastaisella sähköllä

varatut ionit imeytyvät kiinni tähän elektrodiin

ja luovuttavat sille sähkönsä, mutta samannimi-

sellä Bähköllä varailit ionit poistuvat toi

elektrodiin! Jälkimäiset loniseeraavat työntä-
mällä elektrodien viilissä oli

i panevat koko väliaineen virtaavaan liikkee

seen. Näin tapahtuu virtaava I. k o n v e k-

i i i v i n e n purkaus. Kuta enemmän napoja
varataan sähköllä, sitä enemmän uusia ioneja
syntyy, kunnes väliaineen vastustus on voitettu

ja Byntyy äkillinen s., joka silmänräpäyksessä
tasoittaa napojen pol eiitsiaalierotuksen. Kun
vektiivinen s. on muuttunut disruptiiviseksi.
tällaisen äkillisen s: n jälkeen saadaan uusi pur-
kaus' vasta sitten, kun elektrodien varaus on
johtamalla niihin uutta sähköä niin lisääntynyt,

että jännitysero on saavuttanut purkausgradi-
entin arvon. — Jos sähkökoneen pallonmuotois-
ten elektrodien sijaan pannaan kummankin tai

vain toisen paikalle terävä kärki, niin s. muut
taa laatuaan. Sähkö kerääntyy näet kärkeen
In vm liheä.in. silli johtajassa toisi i in hylki i-

vät elektronit pyrkivät pinnan uloimpiin koh-
tiin. Purkaukset tapahtuvat sentähden helposti

ja seuraavat toisiaan niin nopeasti, että valo-

ilmiö näyttää yhtäjaksoiselta, monihaaraiselta

valotöyhdöltä. Sitä sanotaan sähkövih-
daksi. Purkaus aiheuttaa yhtämittaisen sähi
nän tai surinan. Sähkövihta, joka on punasiner-
vän (violetin) välinen, ilmestyy positiivisen

navan luona. Negatiivisen navan luona on näh-
tävissä sineriävä valoläikkä ja siitä pimeän
välitilan kautta erotettuna pieni tulenväri-
nen valotöyhtö. Kärkiin kokoontuvan sähkön
suuren tiheyden vuoksi sähkö purkautuu helposti

sähköllä varatuista kappaleista, joissa on teräviä
särmiä tai kärkiä, ulos ilmaan. Sentähden ei

kärjellistä konduktoria, esim. lasijalalla seisovaa,

kärjellistä metallipalloa voida varata yhtäsuu-
rella sähkömäärällä, kuin jos pallo on kärjetöu.
Kärjestä ilmaan tapahtuva s. on aivan hiljainen

ja se jatkuu, sikäli kuin poisvirranneen sähkön
sijalle konduktoriin johdetaan uutta sähköä.

Purkauksessa ionit liikkuvat sellaisella voi-

malla, että ne vetävät mukanaan ilmaa ja ai-

heuttavat helposti huomattavan vedon, n. s.

s ä h k ö t u u 1 e n. Pimeässä näkee kärjestä läh-

tevän hienon valotöyhdön. Etelämaissa jo am-
moisina aikoina korkeiden, terävien esineiden,

kuten laivamastojen huipuissa huomatut virva-
tulet (n. s. Pyhän Elmin tuli) ovat juuri

mainittua laatua olevia ilmiöitä. S:ta terävistä

kärjistä osoittaa myös n. s. sähkö väkkärä
(kuva 1). Jos näet kärki on liikkuva, rupeaa se

siitä purkautuvan sähkön aikaansaamasta vasta-

vaikutuksesta kulkemaan sähkötuulen vastaiseen
suuntaan ja väkkärä alkaa pyöriä nuolen osoit

tamaan suuntaan. Laite vastaa siis aivan Seg-

nerin vesiratasta (ks. t.). Kärkielektrodeista
purkautuvan sähkön eri navoilla tuottama erilai-

nen valoilmiö voidaan myös havaita, joskin

muunnettuna, kun koe tehdään niin, että hyvin
eristävästä aineesta, esim. sarvikumista tehty

ohut levy lasketaan metallipohjalle, levyä koske-
tellaan sähköllä varatulla johtajalla, jonka jäl-

keen siilien ripotetaan rikkikukan ja mönjän
sekoitusta (yhtä paljon kumpaakin ainetta).

Levylle syntyy silloin Lichtenbergin
s a h k ö k u v i o k s i (kuva 2) sanottu keltainen,

punaisella mönjäpohjalla oleva, monihaarainen
rikkijauliekuvio, jos johtaja on positiivisähköi-
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mutta kuu johtaja on negatiivisähköinen,

esiintyy keltaiselle rikkikukkapohjalle pieniä.

pyöreitä mönjätäpliä. Näiden kuvioiden kanssa

yhtäpitäviä ovat n. s. Ro setti n kuviot:
monihaarainen valoilmiö, joka syntyy toiselta

puolen tinapaperilla päällystetyn lasilevyn pääl-

lystämättömälle puolelle, kun levyn molemmat
puolet yhdistetään sähkökoneen napoihin. Ku-
vio on monihaaraisempi, jos päällystämätön

puoli yhdistetään positiiviseen napaan. Influ-

D napojen ollessa jotenkin etäällä toi-

sista.m alkaa s. tavallisesti sähkövihdalla, ennen-
kuin kipinä välkähtää. Ilmiö tuottaa n. s. Ana-
tolikin kuviot noella päällystetylle lasi-

levylle, kun purkaus saa suoriutua sitä myöten.
ival kummastakin päästään sädekimpun tä-

ti hajoavia viivoja. Samanlaisissa olosuh-

ilmestyvät paljaalle lasille, joka on hengit-

tämällä saatu hikiseksi, Riessin huok il-

ku v i o t. Johtajassa, olevien kärkien vaikutuk-
sista on myös mainittava, että jos sähköllä varat-

tua eristettyä konduktoria, esim. metallipalloa lä-

hennellään toiseen samanlaiseen mutta sähköttö-
mään, jossa on edellistä vastaan käännetty kärki,

niin jälkimäiseen palloon influenssin kautta syn-

tyneestä kahdesta sähkölajista virtaa ensimaini-
tun pallon sähkölle vastaista sähköä ulos kärjestä,

niin että jälkimäiselle pallolle jää samanlaista
sähköä kuin alkuperäinen sähkö. Sen ohessa lai-

mentaa kärjestä ulosvirrannut sähkö ensimäisen
pallon sähköä, vaientaen siis sitä. Jlmiö näyttää
siis siltä, kuin jos kärjellinen pallo ..imisi" sähköä
toisesta. — Sähkökipinän isku aika <>n san-

gen lyhyt, vaikka sen voimakas valo aikaansa,]

silmän hermokalvossa kipinän kestävyyttä pysy-
vämmän vaikutuksen, iskuaikaa voidaan tutkia
kuvassa 3 esitetyn pahvilevyn avulla. Sitä no-

pyöritettäessä keskipakoiskoneella sulautu-
vat mustien ja valkoisten sektorien värit hermo-
kalvolla yhteen niin. että se näyttää tasahar-
maalta, eikä sektoreita näy yhtään; mutta kun
koe telulään pimeässä ja levyä valaistaan tavan
takaa sähkökipinällä, niin näyttää levy pysyvän
miltei pyörimättä paikallaan ja sektorit erot-

taa selvästi toisistaan. Kipinän iskuaikana ei

siis levyn asemassa ole mitään tai vain hiukan
muutosta ennättänyt tapahtua. Jos voisi havaita,
paljonko yksi sektori on siirtynyt valaistuksen
kestäessä, niin olisi kipinän iskuaika lasketta-

vissa. Feddersen on iskuajan määräämiseksi
käyttänyt Leidenin pulloja (ks. t.), kipinän syn-
nyttäjänä ja nopeasti pyörivää kuvastinta (pyö-
rähdysakseli yhdensuuntainen kuvastimen pin-

nan kanssa), joka asetettiin vastapäätä kipinän
leimahduskohtaa. Jos kuvastin on pyörimättä,
niin kipinän siitä heijastunut, valo luo eteen ase-

tetulle pinnalle valotäplän, mutta jos kuvastin
pyörii, niin se, ennättäen kiertyä valaistuksen
aikana sitä suuremman kulman kuta suurempi
pyörintänopeus ja iskuaika on, pitkittää kipinän
kuvaa projisioimispinnalla samassa suhteessa.

•Juovan pituudesta voidaan sentähden päinvastoin
laskea, iskuaika, kun kuvastimen pyörintänopeus
tiedetään. Juovan pituus taas saadaan helposti

mitatuksi, jos siitä otetaan valokuva. Tällaisten

havaintojen avulla on voitu todeta, että iskuaika
on pienempi kuin 0,oooi sek. Yhdessä kokeessa
Feddersen sai iskuajaksi O.oooo». Hän todisteli

myös kokeiluillaan, että iskuaika oli riippuva
iskuvälistä ja hänen käyttämästään sähköparis-

ton pinnan suuruudesta. Tutkiessaan vasta
selostetussa kokeessa ottamaansa valokuvaa Fed-

dersen teki sen tärkeän havainnon, ettei valo-

juova ollutkaan yhtäjaksoinen, vaan se oli useassa

kohden yhtä pitkien välien päässä mustien
lomien katkaisema. Koska lisäksi joka toinen

valoisa juovakatkelma (vastaten anodin purkaus-
valoa) oli heleämpi, päätteli hän, että Leidenin

pullon (yleensä kondensaattorin) s. oli väräh-
televä, s. o. useiden edestakaisin iskevien

kipinöiden yhdistelmä. Jakamalla s :een kuulunut

koko aika värähdyksien luvulla saadaan yhteen

värähdykseen mennyt aika (värähdysaika). Se

on sitä suurempi, kuta suurempi Leidenin pullon

varautumiskyky ja johdon itseispotentsiaali on.

Samanlaisia värähdyksiä kuin kondensaattorissa

syntyy myös induktsionikoneen s:ssa. Mutta
koska' induktsionikoneen itseispotentsiaali on
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erittäin suuri, niin värähdysaikakin on munin
verroin Buurempi kuin kondensaattorissa. Fedder.

sen sai esim. yhdessä kokeessa Leidenin pul-

lolla väräkdysajaksi 500,000: unen osan sekuntia,

mutta induktsionikoneessa värähdysaika on

10,000 :s osa sek. Isku väli kaasuissa on pää
asiallisesti riippuva napojen jännityserotuksesta,

jossain määrin myös elektrodien muodosta.

W. Thomson (Lord Kelvin) on nisiksi määrän-
nyt, mikä iännitysero vastaa kulloinkin tiettyjä

iskuvälejä. Hänen ynnä muiden tutkijain tulok-

sista saadaan seuraava taulukko iskuvälistä:

Jännitys vol-

tissa : 2,910 4.830 U.4G0
Iskuvali
mm:eissn: 0,» 1 3

20,470 25.410 29,340 31,350

6 10 15 20

Suurimmat ja voimakkaimmat kipinät saadaan
induktsionikoneilla. Viiden iskuvälin sijasta voi-

daan käyttää useampia asettamalla eristettyjä

johtajia perättäin pienien välimatkojen päähän
toisistaan. Sellainen purkauslaite ou esim.

salamaputki (kuva 4). Se on lasiputki,

jonka sisäpinnalle on liimattu ruuviviivaa myö-
ten vinoneliön muotoisia tiuapaperipalasia kär-

jet vastakkain, niin että niiden väliin jää pieniä

aukkoja. Äärimmäiset palaset ovat putken kum-
paankin päähän sommitellun messiukihelan kanssa
johtavassa yhteydessä. Kun toista lähennellään
sähkökoneen napaan, niin että sähkökipinä hypäh-
tää navasta helaan, niin jatkuu s. läpi koko
putken. Samanlainen laite kuiii salamaputki on
sala m a t a u 1 u. Ero on vain siinä, että jälki-

mäisessä tinapaperipalaset järjestetään lasi-

levylle. — Jähmeän dielektrikumin (esim. lasin)

läpi iskevä sähkökipinä tekee siihen läven. Kipinä
ei kehitä pienen iskuaikansa tähden paljo läm-

pöä. Sentähden voi se iskeä esim. paperin ja

pahvin läpi sytyttämättä niitä. Se voi kuiten-

kin kemiallisesti muuntaa aineita, kuten esim.

ilman happea hajustaan helposti huomattavaksi
otsoniksi (ks. t.) ja sytyttää helposti räjäh-

täviä tai syttyviä aineita kuten äsken sammu-
tetun kynttilän kaasun, bentsiiuikaasun ja ilman
sekoitusta (räjähdysmoottorissa) , eetteriä j. n. e.

Tähän perustuen suunnitellaan n. s. sähkö-
pistooli (kuva 5). Se on metallitorvi Ii,

johon liittyy puinen perä H. Torven seinään
on eristettynä lasiputkella sovitettu metalli-

lanka ka, jonka kärki a on lähellä vastakkaista
seinää 6. Torvi täytetään räjähdyskaasulla
(ks. t.) ja suljetaan tulpalla. Nuppia k lähen-
nettäessä sähkökoneen napaan hypähtää kipinä
siihen ja samalla iskee kipinä a:sta u:hen, jol-

loin räjähdyskaasu syttyy ja lennättää tulpan
torvesta. — Hienon metallilangan kautta suo-

riutunut s. aiheuttaa langan lämpiämisen. Voi-
mallisempi s. kuumentaa langan hehkuvaksi ja

vieläkin vahvempi s. voi sulattaa langan. Lämpe-
nemisen suuruus on tutkittavissa Riessin
i 1 m a 1 ä m pömittarilla (kuva 6). Lasipal-

lon sisässä sähköpariston purkauksesta lämpiävä
kierteinen metallilanka lämmittää pallossa ole-

van ilman, joka laajenee ja työntää tieltään

palloon päättyvässä kaltevassa lasiputkessa AB
olevan nesteen. Viereisestä asteikosta on laaje-

nemisen suuruus luettavissa. Kojeella voidaan
todistaa, ettii johtajan (metallilangan) lämpene-
minen on suoraan verrannollinen sähköpariston
varauksen neliöön ja kääntäen verrannollinen

pariston päällystyksen laajuuteen (varautumis-
kykyyn). — S:ta hienon langan läpi M
tavallaan se jatkuva purkautumieilmiS, joka

kaarilampussa synnyttää hiilikärkien välissä

valokaaren. Sehän juuri muodostuu irtaan-

tuneiden* hiilihiukkasten elektrodista toiseen

rakentaman sillan hehkuinisesta (ks. lähemmin
Kaarilan) p p u). Lämpötila valokaaressa ou
erittäin korkea. Positiivisen hiilen lämpötila on
nftel n. :S,700° ja negatiivisen hiilen 2,500°.

Kaarivalon tapaista s: ta, joka tapahtuu ei vain

elektrodien välisen kaasun vaan myöskin niistä

irtaantuneiden hiukkasten välityksellä, sanotaan
m etallipurk a ukseksi. Sähkövalon väri

ou silloin riippuva siitä, mitä metallia elektrodit

ovat, osaksi myös ympäröivän kaasun laadusta.

Vaskinapojen välissä on kipinä vihreä, hiilinapo-

jen välillä keltainen. Typessä on kipinä puna-
sinervä tai sininen, hapessa valkoinen, vedyssä
punainen. Koska galvaanisen pariston napojen
jännityserotus on pieni, ei sellaisella saa kipi-

nää, ennenkuin käytetään hyvin vahvaa patteria

ja navat viedään hyvin lähelle toisiansa. Niinpä
piti Gassiofn, kun hän käytti 3,000 galvaani-

sesta parista kokoonpantua patteria lähentää
navat 0,s mm:n etäisyydelle toisistaan, ennen
kuin kipinä syntyi (k y t k i n k i p i n ä 1.

avauskipinä). Koskettamalla tällaisen pat-

terin elektrodilankoja toisiinsa pääsee virta kul-

kemaan vain muutamista harvoista kosketuskoh-
dista ja saa siis kestää kovaa vastusta. Tästä
on seurauksena, että langat näissä kohden rupea-

vat hehkumaan. Kun ne erotetaan toisistaan,

erkanee niistä hehkuvia metallihiukkasia ja nii-

den välissä välähtää vahvempi kipinä kuin vir-

taa sulkiessa, sillä tämä n. s. galvaaninen
(katkaisu-) kipinä on pienoinen valokaari.

Kun se on metallipurkaus, on sen väri, kuten
edellä selitettiin, riippuva elektrodien aineesta.
— S. aiheuttaa harvennetussa ilmassa ilmiöitä,

jotka muistuttavat sähkövirtapurkausta, mutta
jotka ovat tätä paljoa selvemmät ja kauniim-
mat. Tämän suuntaisiin soveltuvat hyvästi n. s.

s ä h k ö m u n a ja G e i s s 1 e r i n p u t k e t. Edel-

linen (kuva 7) on kahdella messinkihelalla varus-

tettu munanmuotoinen lasiastia, josta ilma voi-

daan pumputa pois hanallisen helan kautta, siinä

määrin kuin kulloinkin halutaan, b ja 6' ovat

palloihin päättyviä, eristettyjä, sähkölähteen
napoihin yhdistettäviä messinkisauvoja. Geiss-

lerin putki on vaihtelevaa muotoa oleva umpi-
nainen lasiputki, jonka päihin on sulatettu

aluminium- tai platinaelektrodeja (ks. lähemmin
Geisslerin putket). Kun putkesta on

ilma pumputtu pois, niin että paine on n. 10 mm,
niin s. ilmenee siinä elektrodeja yhdistävällä

loistavana, violetiuvärisenä valonauhana, joka ei

kuitenkaan täytä koko putkea. Tavallisesti har-

vennetaan ilma Geisslerin putkessa 1 mm:n pai-

neiseksi, koska silloin saadaan kauniimmat väri-

ilmiöt,. S. on nj l niin muuttunut, että valo

täyttää koko putken. Ilmiö ei enää esiinny

yhtenäisenä valonauhana, vaan anodista alkavina,

miltei katodiin saakka ulottuvina, poikittaisina

kerroksina (kuva 8). Kerrokset ovat kaarevat
ja kääntävät kuperan puolensa katodiin päin.

Katodi on tummansinisen n. s. välkevalon
ympäröimänä. Putken väri-ilmiö vaihtelee sen

mukaan, millä kaasulla se täytetään. Positii
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v i n i' n v a 1 o on vedyssä purppuranpunainen,

hiilihapossa vihertävä j. n. e. Positiivinen valo

ei ylety nivan kiinni negatiiviseen välkevaloon,

vaan niitä erottaa toisistaan tumma välitila

n. s. F a r a <1 a y'n p i m e ii t i 1 a F (kuva 9

esittää ilmiön kaavamaisesti suurennettuna).

Negatiivinen välkevalo käsittää oikeastaan kaksi

eri kerrosta. Katodiin A" liittyy välittömästi

keltainen n. s. e n simainen katodiker-
ros 1. Siitii ulompana on Hittorfin pimeä
tila D ja vielä ulompana toinen 1. nega-
tiivinen katodi kerros II. Laajoissa

Öeisslerin putkissa, joiden läpi kulkee vahva
virta, näyttäytyy sekä positiivinen että nega-

tiivinen valo valovaipan, n. s. aureolin
[sädekehän) ympäröimänä. Se on harvennetussa
ilmassa vihertävä, mutta muuttaa väriään, jos

ilmaan on sekoittunut muita kaasuja. Ilma on

tällaisessa putkessa lämpenemisen tähden alitui-

liikkeessä. Se kulkee keskustassa elektro-

dien välissä yhteen suuntaan, putken laidoilla

päinvastaiseen. Lämpötila on keskellä putkea kor-

kein, väheten ulospäin. Positiivisen valon kerrok-

sissa on lämpötila korkea, mutta niiden pimeiden
lomien lämpötila on alhainen. Geisslerin putki,

jossa ilman paine on pienempi kuin 1 mm, osoit-

taa pääasiallisesti edellä selostetun tapaisia valo-

ilmiöitä. Erotus on vain siinä, että Faraday'n
pimeä tila on sitä laajempi, kuta harvempaa
kaasu putkessa on. Positiivinen valo vetäytyy
harvennuksen lisääntyessä yhä enemmän kokoon,
niin että siitä lopulta on jälellä vain pieni osa.

Väri haalistuu ja kerrokset häviävät. Negatii-

vinen valo sitä vastoin aluksi laajenee. 0,i mm:

n

paineessa ovat molemmat valot miltei hävinneet,

•latkuva ilman harventaminen tekee putken
johtovastustuksen yhä suuremmaksi. Positiivisen

ja negatiivisen valon häviämistä seuraa uusi

omituinen ilmiö. Katodista alkaa näet lähteä

kohtisuorasti sen pintaa vastaan eteneviä säteitä,

jotka saattavat putken seinät heleästi hohtamaan
niissä paikoin, mihin ne osuvat. Putken sisus

on siis valoton ja seinät vain hohtavat. Ilmiön
havaitsi ensiksi Hittorf (1869), mutta se jäi

huomiota vaille, kunnes Crookes (1879) uudes-
taan ohjasi siihen tutkijain mielenkiinnon. Hän
suunnitteli uusmallisia putkia n. s. Crookesin
putkia, joista ilma oli harvennettu aina
0,ooi mm: n paineiseksi. Sellaisten avulla voi-
daan näitä katodista lähteneitä säteitä n. s.

fcatodisäteitä (ks. t.) tarkoituksenmukai-
-'II. i tavalla tutkia. Ne ovat katodista poispäin
liikkuvien negatiivisten elektronien aiheuttamia.
Joe Crookesin putkelle annetaan kuvassa 10
esitetty muoto, niin voidaan havaita, että siinä
liikkuu sätein aiheuttajia päinvastaisessakin
suunnassa. Katodi K on muodoltaan pyöreä levy,

8 on joukko reikiä. Anodi on kiinnitetty
putken laitaan sulatettuun kapeampaan pilliin.
I"s virta suljetaan, niin katodista lentää anodin
puoleiseen putken osaan (siis alaspäin) suora

-

riivaisesti ja kohtisuorasti levyä vastaan nega-
tiivisia elektroneja. Katodiin päin tulevat posi
'iiviset ionit kulkevat sen läpi ja jatkavat mat-
kaansa putken vläosaan, minkä voi päättää siitä,

että täällä on heikko punasinervä valo havaitta-
vissa. Tämän valon synnyttäjiä sanotaan
k a n a v a s ä t e i k s i. Koska magneetti poik-
keuttaa ne päinvastaiseen suuntaan kuin katodi-

säteet, niin ne sisältävät siis todellakin posi-

tiivista sähköä. Kanavasäteiden hiukkaset liik-

kuvat paljoa hitaammin kuin katodisäteiden

elektronit ja niiden massa on yhtäsuuri kuin

yhden vetyatomin, siis monin verroin suurempi
kuin negatiivisen elektronin. Tästä päättäen
eivät positiiviset elektronit liiku vapaina aineesta

(materiasta), vaan ne ovat verrattain suuriin

massoihin yhtyneinä (vrt. Elektroni).
V. S:n.

Sähköpylväs 1. sähköpatsas ks. Gal-
vaaninen paristo.

Sähköraitiotie ks. Raitiotie ja Sähkö-
rata.
Sähkörata (vrt. Raitiotie, Rautatie ja

S ä h k ö k u 1 k u n e u v o t) . S : n historia alkaa

1879, jolloin Werner von Siemens Berliinin teol-

lisuusnäyttelyssä näytteli rakentamaansa ensi-

mäistä sähköveturia (kuva 1). Veturi, joka kul-

jetti korkeintaan kolmea pientä avonaista vau-

nua, sai moottoriinsa virtaa ratakiskojen väliin

asetettua rautaista johtolankaa myöten; virta

johdettiin kiskoja pitkin takaisin pieneen sähkö-

keskusasemaan. Sama mies (oikeammin toimi-

nimi Siemens & Halske) rakensi myöskin joku

vuosi myöhemmin ensimäisen varsinaista liiken-

nettä ylläpitävän s:n Gross-Liehterfeldeen (läh.

Berliiniä). Samaan aikaan alettiin myöskin Ame-
riikassa kokeilla sähkön käytöllä raitiotiealalla.

ja niin suurella menestyksellä, että tämä liikenne-

laatu lähinnä seuraavina vuosina juuri siellä

eniten kehittyi ja nopeimmin levisi. Kymmen-
kunta vuotta myöhemmin oli jo olemassa lukui-

sia s:oja miltei kaikkien sivistysmaiden suur-

kaupungeissa, ja näiden yhteydessä käytettyjen

sähkölaitteiden yleinen rakenne ja järjestely oli

silloin jo siinä määrin kehittynyt ja vakiintu-

nut, ettei se, niin paljon kuin myöhemmin onkin
tehty suurenmoisia parannuksia, periaatteel-

lisesti suurestikaan poikennut meidän päivi-

nämme käytännössä olevista raitiotierakenne-

tavoista. Sähköraitioteiden yleinen järjestely on
seuraava: keskusasemasta johdetaan 500 ä 600

voltin jännityksinen tasavirta raiteiden yläpuo-

lelle ripustettuun kosketuslankaan ; tästä vaunun
kattoon kiinnitetyn, eristetyn kosketuskaugen
kautta vaunun etu- ja peräsillalla oleviin, käsin

hoidettaviin ohjauslaitteisiin; näistä täysin umpi-
naisiin, osaksi pyörien akseleilla, osaksi jousien

varassa vaunun aluskehyksellä lepääviin pää-

virtamoottoreihin (tav. 2 kpl. vaunua, kohti),

jotka yksinkertaisen hammasratasvälityksen
avulla vaikuttavat akseleihin. Moottoreista virta

johdetaan akselien ja pyörien kautta ratakiskoi-

hin, jotka taas tavalla tai toisella ovat yhteydessä

keskusaseman generaattorien kanssa (kuva 2).

Tässä järjestelmässä, joka on periaatteessaan

otettu käytäntöön yleensä kaikkialla, missä

on kysymys liikentein välittämisestä ainoastaan

kaduilla ja kaupunkien lähimmässä ympäristössä,

huomaa kuitenkin eri paikoissa hyvinkin sil-

miinpistäviä yksityiskohtaisia eroavaisuuksia,

esim. kosketuskankien, ohjaus- ja jarrulaitteiden

sekä itse vaunujen rakenteessa. Kuva 3 esittää

Helsingin raitiotie- ja omnibus o.-y :n käyttämää
vaunua, jota vaunutyyppiä paljon käytetään

Keski- ja Pohjois-Euroopan kaupungeissa, kuva

4

uusinta amer. raitiovaunumallia. Poikkeustapauk-

sissa, milloin syystä tai toisesta on tahdottu vält-
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tllil pylväitä ja ilma/johtoja kiuluilla, asetetaan

kosketusjohto myöskin maanalaiseen kanavaan,
johon vaunun kosketustanko tuiec kadun pin

n&ssa olevan raon kautta, tai turvaudutaan akku
mu hui Hoivilla varustettuihin raitiovaunuihin.

Tämä jäfjostelmien yhtäläisyys kaluaa kuiten-

kin aiinpian kuin siirrytään kaupunkien uiko

puolelle ulottuviin ratoihin ja varsinaisiin kauko
ratoihin. Pitemmät välimatkat, liikenteen ras

kaampi laain ja suuremmat nopeusvaatimukset
Ilakoitavat hylkäämään vakiintuneen kaupunki-

ratarakenteen, eikä näitä vrfrten toistaiseksi vielä

ole kehittynyt yleisci-li hyväksyttyä, kaikkia olo

suhteita täysin vastaavaa järjestelmää. Esikau-

punki radoilla on luonnollisista syisl ä pyrit ty tule-

maan toimeen samalla, .suhteellisesti matalalla

ta s av i r r a 1 1 a kuin kaupungeissakin. Tämä
saadaan enimmäkseen muuttamalla jostakin pää-

voima asemasta siirrettyä kolmivaihevaihtovirtaa
radan varrelle, 10-20 km:n välimatkan päähän
toisistaan rakennetuissa muuttaja-asemissa. Ylen
suuren jännityshäviön välttämiseksi sekä parem-
man kosketuksen saavuttamiseksi käytetään usein

ilniajohtokosketnslane.au asemasta radan sivuun

matalille, eristetyille kannattajille asetettua, lau-

doilla suojattua, virtaa johtavaa rautakiskoa
(n. s. ..kolmas kisko"), tälle sopivine kosketus

kenkineen (kuva 5). Näillä radoilla jo kyseeseen

tulevat suuret tehomäärät tekevät tavallisesti välit-

tömän käsin ohjaamisen hankalaksi tai mahdot-
tomaksi, jolloin turvaudutaan sähkömagneeteilla
tai puristetulla ilmalla toimiviin ohjauslaitteisiin,

joita vuorostansa ohjaa pieni, käsin hoidettava

taite. Tämä on useammista moottorivaunuista
kokoonpannuissa junissa sähköyhteydessä kaik-

kien vaunujen ohjauslaitteiden kanssa, joten

yksi mies kykenee ohjaamaan koko junaa. —
Tämä- kylläkin ansiokas ja levinnyt järjestelmä
sopii tällaisenaan kuitenkin pääasiallisesti vain
keveämpää henkilöliikennettä varten; sitäpaitsi

tekevät tiheään rakennettavat muuttaja-asemat
ja eristettyä rata aluetta edellyttävä kolmas
kisko sen kalliiksi. Näistä epäkohdista päästään
kuitenkin, kun käytetään korkeampaa jännitystä,

jolloin tätä vastaavan pienemmän ominaisvirran-
kulutuksen kautta tavallisen ilmajohtokosketus-
Iangan ja suurempien vei uriyksikköjen käytti'

käy mahdolliseksi. Sitäpaitsi voidaan ala-asemia

rakentaa harvempaan. Tasavirran jännitystä ei

kuitenkaan käytännöllisistä syistä ole voitu

sanottavasti korottaa ennenkuin vasta viimevuo-
sina (1907-08), kun kääntönapamoottori keksit-

tiin ja tuli käytäntöön. .Tämän jälkeen on
rakennettu tasavirtaratoja. joilla jännitys on
1,200 volttia ja — käyttämällä kahta sarjaan
kytkettyä moottoria — 2,400 volttia; onpa vih-

doin päästy 3,000, jopa (koeradoilla) 5,000 volt-

tiin. Täten tasavirran käytölle avautuivat uudet,

rajattomat mahdollisuudet voittoisaan kilpailuun

muiden virtalajien kanssa kaikilla sähkörata-
liikenteen aloilla. Kuva fi esittää amer. General
electric eompany'u hiljattain (1915) rakentamaa
3,000 voltin, 3.440 hevosvoiman, 200 tonnia pai-

navaa ja 8 moottorilla varustettua tasavirtavetu-

ria, Chicago, Mihvaukee & St. Paulin uutta

sähköpäärataa varten. Rata on erinomaisen
mäkinen ja raskasliikenleinen, mutta tästä huo-

limatta on muuttaja asemien välimatka toisis

taan keskimäärin yli 50 km.

Ennen ta avirtatekniikan kehittymistä näin
pitkälle oli jo muutamilla sähköpaloilla menen
tyksellä alettu käyttää kolmivaihevaihto
virtaa, joka helpommin soveltuu käytettäväksi

korkeaa johtojännitystä varten. Niinpä raken-
nettiin l!»:nnen VUOSiB. loppui m IS i na Pohjoi

Italiassa Valtellinan rata 3,000 yoltin jännityk-
siselle vaihtovirralle ja Iätä viitelajia suositaan

yhä vieläkin Italian valtionrautateillä (kuva 7i.

Myöskin 1902-03 Berliinin läheisyydessä toimeen
pannuissa kuuluisissa sähköpika junakokcissa,
joissa saavutettu kulkunopeus oli jopa 210 km
tunnissa, käytettiin kosket us johdoissa (10,000 vol-

tin jännityksistä) kiertovirtaa (kuva 8). Kierto

virtajärjestelmiin varjopuolet, joista pahin on
vähintään kahden toisistansa eristetyn kosketus
johdon pakollinen käyttö (ratakiskoja voidaan
käyttää kolmantena johtona), ovat kuitenkin

estäneet sen leviämistä laajemmalle.
Sen sijaan on pyrkimys yhdistää korkean

käyttöjännityksen ja yksinkertaisen kosketusjoh
don edut johtanut y k s i v a i h e v a i h t o-

virt a-järjestelmän kehitykseen, joka järjestelmä

pääratojen suhteen nykyään muutamissa maissa,

kuten esim. Saksassa ja Sveitsissä, on ainoa suo-

sittu. Paikoittain (esim. Preussissa) on jo, yhtä-

läisyyden saavuttamiseksi (etupäässä Dessau-
Bitterfeldin koeradalla 1911-14 saadun kokemuk-
sen perusteella) valtionrautateillä käytettävä
johtojännityskin sekä vaihdeluku etukäteen mää
rätty (15,000 volttia ja 16 2

/3 vaihdetta sekissä),

Vaihtovirtajärjestelniän pääetuna on mahdollisuus
käyttää kuinka korkeaa johtojännitystä hyvänsä
ja vaihtaa tämä korkeajännityksinen virta yksin-

kertaisten, veturiin asetettujen transiormaatto-
rien avulla matalajännityksiseksi (tav. n. 300 vol-

tin) virraksi, jommoinen parhaiten soveltuu yksi-

vaihevai li to vi rt a moottorien käyttöön. Veturien
lakenne on vielä kovin erilainen, etenkin mitä
tulee moottorien laatuun, lukuun ja asemaan sekä
moottorien ja vetoakselien välisiin voimansiirto-

laitteisiin. Tavallisin rakennetapa lienee kuiten-

kin se. jonka mukaan käytetään kahta suhteel-

lisesti suurta, hilaastikäypää, veturin permannon
korkeudelle asetettua moottoria, joista voima siir-

retään akseleihin jonkun kampi- ja tankojärjes-

telmän avulla (kuvat 9, 10 ja 11 esittävät yksi-

vaihevaihtovirralla käytettyjä veturi- ja johto-

rakenteita). - Teknillisessä suhteessa mieltäkiin-

nittävän ja lupaavan yksi- ja kolmivaihevaihto-

virran yhdistelmän muodostaa amer. VVesting-

house-yhtiön rakentama Norfolk-Western rata.

jolla kosketusjohdon yksivaiheinen virta vaihe

kääntäjän avulla muutetaan kolmivaiheiseksi,

jonka kautta viimemainitulle virralle sopivien

yksinkertaisten moottorien käyttö käy mahdolli-

seksi.

Syyt sähkövoiman käyttämiseen rautatieliiken-

teessä ovat moninaiset; etupäässä ne riippu-

vat liikenteen laadusta ja muodosta. Kau-
pungin kaduilla toimivilla raitioteillä mikään
muu koneellinen käyttövoima tuskin on tullut

kysymykseenkään, koska tämä Iiikenteenlaatu

laajemmassa merkityksessä on mahdollinen
ainoastaan sähkön käytön perusteella. Samaa voi

sanoa muutamista muistakin erikoisaloista, kuten
kaivosradoista (kuva 12) ja suurkaupunkien
maanalaisista pikaradoista, jotka niinikään suo-

rastansa edellyttävät sähkövoiman käyttöä. Tun-



Sähkörata I. (S. IM

I. Ensimäinen sähköjuna. :;. Helsingin raitiotie- ja omnibus-o.-y:n
käyttämä raitiovaunu.

2. Sähköraitiotie (kaaviollinen esitys).

ySiifW*i

"'. Tiisavirtasähköjunn kevyttä uenkilöliiken-
i varten 'kolmannella kiskolla varus-

tetulla radalla.

%$
14 H

isiil^ ^'^^

,111111 voltin, 3.44U hevosv:n tasavirtaveturi

raskasta liikennettä varten.

4. Uudenaikainen ameriikkalainen raitiovaun

.makirja. Kirjoitukseen Siilikurata.



Sähkörata 11. (S. H.)

Italialainen kolinivaihe vaihtovirtaveturi matkustaja

junia varten.

s. Berliinin läheisj j dessä

1902—03 toimeenpan-
nuissa sähkd| lika juna-

kokeissa käytetty kolini-

vaihe -vai ktovirtaveturi.

3

L3. Sähkön
käyttämällä
vetoköydellä

toimiva
riippurata.

9. Badenin valtionrautateillä käytetty yksivaihe-

vaihtovirtaveturi.
11. Yksivaike-vaiktovirtaradan johto-

rakenteita Seheveningenin ase-

malla Alankomaissa.

10. Ruotsalainen (Kiirunan ja valtakunnanrajan välinen) yksivaihe-vaiktovirtasähköjuna

malminkuljetusta varten.
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uustotusti kuytän-

nöllisimpänä, vaik-

kakaan ei ainoana

mahdollisena kei

esiintyy sali

kön käyttö vilkas-

liikenteisillä' esikau-

punkiradoilla ja 1\

kyemmillä kaupun-
kienvälisillä radoil-

la, etupäässä vuoris-

toissa käytetyillä

vetoköydellä toimi-

villa riippuradoilla

(kuva 13) sekä —
eritoten terveydellisistä syistä, savuttomuuden ta-

kia — pitkissä tunneleissa ja kaupunkien sisällä

"lovilla ratapihoilla. Varsinaisilla pääradoilla on
siirtymistä höyryvetureista sähköjunien käyttöön
edistänyt mahdollisuus käyttää tarjolla olevaa

vesivoimaa tai vähempiarvoista kivihiiltä, jota,

suhteellisesti alhaison lämpöarvonsa vuoksi, ei kan-

nata kuljettaa pitkiä matkoja. Myöskin on tähän
vaikuttanut pyrkimys lisiltä radan liikennekykyä
.li sen, minkä höyryn käyttö sallisi, esim. mäki
sillä, erittäin vilkasta tai raskasta liikennettä

välittävillä radanosilla. Tällainen lisäys on mah-
dollinen sen perusteella, että käyttövoima sähkö-

ratajärjestelmissä kehitetään suurissa, kiinteissä

keskusasemissa, joiden yhteenlaskettu teho saat-

taa olla kymmeniätuhansia, ehkäpä satakintuhatta
voimaa, ja tätä tehoa voidaan mielivaltai-

sesti tarpeen mukaan jakaa yksityisille vetureille

melkeinpä rajattomat määrät, jotavastoin höyry-
radoilla voima on kehitettävä liikkuvassa vetu-

rissa itsessään, jonka kokoa ja sen mukana myös
kin tehoa ahtaasti rajoittaa m. m. kerta kaik-

kiaan määrätty raideleveys. Sitäpaitsi on poltto-

aineenkulutus höyryvetureissa suhteellisesti pal-

joa suurempi kuin samanlaista polttoainetta käyt-
-ä suuressa, kiinteässä keskusasemassa, mikä

edellämain ituissa aiheutuu osaksi välttämättö-

mistä suurista häviöistä, osaksi myöskin sähkö
vetureissa mahdollisesta jarrutustavasta, jouka
mukaan veturin moottoreja, junan kulkiessa ala-

mäkeä tai vauhtia hiljentäessä asemalle saavut-

taessa käytetään generaattoreina energian syöt-

tämiseen takaisin keskusasemaan. Viimemainitulla
menettelyllä on lisäksi sekin painava etu, että

pyörät kuluvat tuntuvasti vähemmän kuin taval-

lisia jarruja käytettäessä. — S:jen varjopuolina

OH etupäässä mainittava voima-asemien ja johto-

laitteiden suuret rakennuskustannukset sekä,

sota-aikana, myöskin se seikka, että vihollinen

verraten helposti voi saattaa kokonaisen radan
täydellisesti käyttökelvottomaksi vahingoittamalla
vain voima-asemaa. — [Karl Strömberg, „Drag
ur den elektriska järnvägsteknikens utveckling"
(Tekn. yhd. ' sähköt, animattiklubin juhlajulkai-

sussa toiikok. 1916).] G. .1/. N.
Sähköratas 1. sähköreaktsioniratas

11. Sähkö väkkärä ks. Sähköpurkaus.
Sähkörausku ks. Sähkökillat.
Sähkörautatie ks. Rautatie ja Sähkö-

rata.
Sähköresonanssi ks. Langaton sähköt-

täminen ja S ä h k ö v ä r ä h d y k set.

I

Sähkösanoma on sähkölennätinlaitoksen
t.) perille toimittama kiireellinen kirje

I F?

Kuva 12. Amnriikknlainen kalvosveturi.

jonka sisällys lähtöasemalta määrä-asemalle ilmoi-

tetaan sähköleunättimellä (ks. t.) ja määrä-
asemalla erikoiselle lomakkeelle uudestaan kir-

joitettuna (..s.") joko sähkölennätinlaitoksen lähe-

tin tai postin (jos s:n vastaanottaja asuu sellai-

sella paikkakunnalla, missä ei ole sähkölennätin-

asemaa) välityksellä toimitetaan vastaanottajalle.

— Koska sähkölennätinlaitoksen kustannukset
s:u lähettämisessä kasvavat melkein samassa suh-

teessa kuiu s:n pituus, ei s.-maksuissa voida

sovelluttaa samanlaista maksutapaa kuin posti-

maksuissa. Matkan pituus on myöskin huomioon-
otettava tekijä s.-maksua laskettaessa; koti

maassa s. -maksut, kuitenkaan yleensä eivät vaih

tele matkan pituuden mukaan. Suomessa on

jokaisen s:n pohjamaksuna 50 pen.. jonka lisäksi

suoritetaan 10 pen. sanalta (korkeintaan 15 kir-

jainta; luvussa 5 numeroa) : Venäjälle mene-
vistä s:ista lasketaan pohjamaksua 15 kop., sana-

maksua 5 kop. (Aasian Venäjälle 10 kop.).

Ruotsiin menevistä s:istu suoritetaan vain sana

maksu (kuten kaikkialle muualle ulkomaille siili

kötettäessä). 22 pen.. Saksaan 40 pen.. Itävalta-

Unkariin 43 pen., Norjaan 31 pen.. Ranskaan
35 pen.. Alankomaihin 49 pen.. Tanskaan 38 pen.,

Bulgariaan 23 pen.. Sveitsiin 50 pen.. Italiaan 43

pen., Englantiin 47 pen. j. n. e. Helsingissä on

erikoinen paikallistariffi. pohjamaksuna 15 kop.,

sanamaksuna 1 kop. Ulkomaiden s.-maksut vaih-

televat tuntuvasti. S :sta valtamerentakaisiin mai-

hin (kaapeli-s:sta) ovat maksut suhteellisen kor-

keat. — S.-maksujen laskutavasta johtuen s:t

sepitetään mahdollisimman suppeasanaiseen muo-
toon. Etupäässä samasta syystä käytetään- s:n-

vaihdossa. varsinkin kaapeli-s :issa, „salakieliä"

(lamgage seerei), jotka voivat olla joko n. s.

sovinnaisia (langage convcnu) tai ..merkkikieliä"

(lamgage ehiffre). Niiden käyttämistä varten on
laadittu erityisiä sanakirjoja., oodeja., kuten tun-

nettu „A. B. C.-Code" (ks. Salakirjoitus).
Suomessa kotimaisissa s:issa ei saa käyttää

..salakieliä", jotavastoin ulkomaille (muuta-

mia maita lukuunottamatta) menevissä liike-

s:issa on lupa käyttää sovinnaista kieltä. —
Paitsi välttämätöntä osoitetta sekä tekstiä ja

allekirjoitusta on s:ssa usein vielä sähkölennätin-

laitokselle annettuja erikoismääräyksiä s:n käsit-

telystä, jotka aina kirjoitetaan osoitteen edelle.

Erikoismääräysmerkeistä suoritetaan tav. yhden

sanan maksu. — Usein liikkeet käyttävät eri-

tyistä sovittua sähkö osoitetta. josta meillä

sähkölennätinlaitokselle \ uosittain suoritetaan

Smk. JO: 70. F. E. K.

Sähkösanomatoimistot ovat valtiollisten ja
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taloudellisten uutisten nopeata levittämistä var-

ten perustettuja laitoksia. Vanhimmat ja tär-

keimmät s. ovat Havas (ks. t.) l'ai iisissa, ReU
terin toimisto (ks. t.) Lontoossa ja Uolffin toi-

misto (ks. t.) Berliinissä. Näistä suurista lai-

toksista ovat muut eurooppalaiset b. riippuvaisia.

Näistä pienemmistä toimistoista mainittakoon
Agenzia Stefani Roomassa, Ritzauu toimisto

(ks. t.) Kööpenhaminassa, Ruotsalainen sähkö-

sanomatoimisto Tukholmassa, venäläinen sähkö
sanomat oimisto Pietarissa. Pohjois-Amer iikassa

on suurella osalla sanomalehdistöä yhteinen uutis-

toimisto ,.Associated Press". Suomessa on tätä

nykyä olemassa Suomen tietotoimisto (per. 1915).

ks. myös S a n o m a 1 e h t i, palsta 777.

J. F.

Sähköstatiikka, oppi tasapainossa olevasi a

sähköstä.

Sähkösulat usuuni ks. Sähkölämmitys.
Sähkösytytys on sähkölämmityksen

(ks. t.) erikoiskäyttö kaasujen, nesteiden tai

kiinteäin kappaleiden sytyttämiseen. S. aikaan-

saadaan siten, että jonkinlaisesta virranlähteestä

lähtevään virtapiiriin kytketään sytytettävän

aineen ympäröimä hieno metallilauganpätkä, joka
sähkövirran lämpövaikutuksesta joutuu hehku-
vaan tilaan, tai pieni ilmaväli, jonka sähkövirta
lävistää sytyttävän kipinän muodossa. Hehku

-

lankasylytykseen tarvitaan ainoastaan matalahko
jännitys, joten sytytysvirta tavallisesti ilman
muuta voidaan ottaa suoraan jostakin sähkö-
paristosta. Kipiuäsytytys sitävastoin vaatii mel-

koisen korkeaa jännitystä, jonka tähden pariston
ohessa on käytettävä induktsionikonetta
(ks. t.) tai tarvittava jännitys kehitetään suo-

raan magneetti-induktorin avulla (ks.

Sähköinduktsioni). — Sytytys on silmän-
räpäyksellinen ja voidaan toimittaa kuinka pit-

kän matkan päästä sekä yhtaikaa kuinka mo-
nessa paikassa hyvänsä; sitäpaitsi on tarvittava
sähköenergiamäärä niin mitättömän pieni, ettei

sen hinnalla ylimalkaan ole minkäänlaista merki-
tystä. Tärkeiden etujensa takia s. on otettu

yleiseen käytäntöö' mitä erilaisimpiin tarkoituk-
siin. Sen vanhimpia käyttöaloja on miinojen ja

yleensä räjähdyspanosten räjähyttäminen, sekä
sodassa että rauhan aikana kivenlouhinnassa ja
tunnelinporauksessa. Niinpä esim. jo 187C säh-

kön avulla pantiin toimeen mahtava louhintatyö,
nim. laajan salakarin poistaminen New Yorkin
satamasta. Yli 20,000 kg dynamiittia sijoitettiin

tuhansiin syviin poranreikiin ja kuhunkin joh-

dettiin hehkulangoilla varustetut sähköjohdot.
Sähkövirran sulki johtavan insinöörin kolmivuo-
tias tytär, jolloin kaikki panokset yhtaikaa syt-

tyivät ja valtava yhteinen räjähdys irroitti

toistasataatuhatta tonnia kalliota. — Sähkö on
niinikään otettu käytäntöön kaasulamppujen
kaukosytytykseen, jolloin pieni kipinäväli asete-

taan kaasupolttimien suihin; usein toimitetaan
paitsi varsinaista sytytystä myöskin lamppujen
hanojen auki tai kiinni vääntäminen sähkön
(sähkömagneettien) avulla. — Suurimman käy-
tännöllisen merkityksensä s. lienee kuitenkin saa-

vuttanut polttomoottorien (vrt. t) yhtey-
dessä. Ilman helposti säädettävää ja ehdotto-

masti luotettavaa s:tä esim. automobiili ja moot-
torivene eivät olisi voineet kohota nykyiselle kor-

kealle kehitysasteelleen. ';. .1/. N.

Sähkösäkiä ks. S ä h k ö k a 1 a t ja M a 1 a-

pterurus eleetricus.
Sähkösäteily ks. S ä h k ö v ä r ä h d y k » e t

ja Langaton sähköttäminen.
Sähkötekniikka (ks. Tekniikka), sähkö-

opin käytännöllinen sovelluttaminen tekniikassa.

Puhutaan sekä heikko- että vahva virta
tekniikasta. Edelliseen luetaan sähkön
käyttö sähkötyksessä, telefonissa 1. puhelimessa,

soittokelloissa ja muissa merkinantolaitteissa,

yleensä sellaiset alat, joissa käytetyn sähkövirran
voima ja jännitys ovat suhteellisen pienet. Vahva-
virtatekniikkaan taas luetaan valaistus, voiman-
siirto y. m. alat, joissa käytetään suurempaa vir-

ranvoimaa ja jännitystä. li. W.
Sähköteknikko (ks. Teknikko), henkilö,

joka erikoisalaksoen on valinnut sähkötekniikan.

Sähköteknillinen lainsäädäntö on samoin-
kuin sähkötekniikkakin tietenkin varsin nuori

ja, riippuen kehityksen erilaisuudesta eri maissa,

ei siinä ole huomattavissa sanottavaa yhden-

mukaisuutta eri maiden välillä. Se on muodos-
tunut viimeisten parin kymmenen vuoden aikana
sen mukaan kuin sähköteknillinen voimansiirto

on kehittynyt ja tehnyt sen tarpeelliseksi. N.'

kysymykset, jotka ovat vaatineet lainsäädäntöä

järjestyäkseen, ovat kuitenkin pääasiassa saman-
laatuisia kaikissa maissa ja niissä voidaan huo-

mata pääasiallisesti seuraavat pääryhmät:
1. Oikeuden myöntäminen sähkölaitosten ra-

kentamista varten, säädökset varovaisuustoimen-

piteistä ja määräykset tarkastuksesta.

2. Oikeus voimajohtojen vetämiseen, pakkoluo
vutuslupa ja -toimenpiteet ja tämän kanssa

yhteydessä olevat seikat.

3. Vastuunalaisuus sattuneista vahingon- ja

tapaturmatapauksissa sekä määräykset suojuslait-

teista.

4. Rankaisumääräykset sähkövirran varkau-

desta ja sähköjohtojen ynnä laitteiden vahingoit-

tamisesta.

5. Yleistä sähkönhankintaa koskevat määräyk-
set, toimilupa- (konsessioni) määräykset sekä pai-

koin säädökset hinnoista ja virranhankintasopi-

muksista.

6. Määräykset sähkövirran verotuksesta, johto-

töiden yksinoikeuksista (monopolista).

7. Määräykset mittayksiköistä ja mittareista,

niiden virallisesta tarkastuksesta y. m.
8. Määräykset virallisista sähkökomissioneista,

joiden tarkoituksena on antaa neuvoja viranomai-

sille sähköteknillisissä kysymyksissä.
Määräykset oikeuden myöntämi-

sestä sähkölaitosten rakentamista
varten osoittautuivat tarpeellisiksi yleisön sekä

sähkölen nätin- ja puhelinlaitoksien suojaamiseksi

vahvavirtalaitosten, eritoten ulkojohtojen aiheut-

tamalta vaaralta tai haitoilta. Tästä syystä ovat

suunnitelmat jätettävät tarkastettaviksi. Suo-

messa tämä määräys koskee kaikkia sähkölaitok-

sia, joiden jännitys on yli 600 volttia, kulki-

vatpa niiden johdot sitten omistajan yksityisellä

alueella tai yleisillä teillä t. m. — Sen mukaan
kuin laitokset ovat käyneet eri maissa yleisem-

miksi, on menettelytapoja luvanannossa muodos-
tettu yksinkertaisemmiksi. Tarkastustoimenpiteet
on eri maissa uskottu joko vapaasti muodostu-
neille järjestöille (esim. Tanskassa ja Sveitsissä»

tai valtion tarkastustoimistolle (esim. Ruotsissa)
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tai valtion valitsemille tarkastusmiehille (esim.

Suomessa ja Norjassa). Nykyinen (1916) suom.

järjestelmä on tunnustetusti kelvoton, sillä

useimmat tarkastusmiehet eivät ole edes ammatti-
miehiä ja itse tarkastustoimi on perin huonosti

järjestetty. Sen uudistaminen onkin päiväjärjes-

tyksessä. Parhaana meille sopivana mallina voi-

taneen pitää Sveitsin järjestelmää, jossa koko
tarkastustoimi on yksityisen järjestön huolena,

minkä valtio tunnustaa ja jota se avustaa.

Pakkoluovutii8määräykset, jotka

muodostavat yhden sähköteknillisen lainsäädän-

nön tärkeimmistä osista, ovat viime aikoina

olleet kehityksen alaisena. Suomen laki v :lta 1901

\^ tuskokoelman n:o 9 — 1901) on tässä suh-

teeasa hyvin ylimalkainen, joten sen käytäntö

voi tulla helpoksi tai vaikeaksi, riippuen lain

tulkinnasta ja toimeenpanijoista.

Määräyksiä vastuunalaisuudesta
sähkövirran aiheuttamissa vahin-
gon- tai tapaturma tapauksissa ei

Suomen laki sisällä: sen sijaan julistus 11 p:ltä

liuhtik. 1902 sisältää rakenteesta ja suojuslait-

teista määräyksiä, jotka kumminkin, niin ylimal-

kaisiksi kuin ne alussa laadittiinkin, jo ovat

vanhettuneet. Käytännössä seurataan (myöskin

viranomaisten puolelta) pääasiassa Saksan sähkö-

teknikkojen yhdistyksen määräyksiä, joita asian-

omaiset aina kehittävät olojen ja tarpeen vaati-

musten mukaisiksi.

Sähkövirran varkautta ei monissa
maissa ole katsottu voitavan rangaista rikoslain

mukaan varkautena, joka vain voi kohdistua irtai-

meen omaisuuteen. Tästä syystä on (esim. Sak-

sassa, Englannissa ja Ruotsissa) rikoslakiin tehty

linäys, joka koskee sähkövirran varkautta.

Uudempi käsitys pitää sähkövirtaa aineena, ja

siis juridisesti myös esineenä, johon yleistä

rikoslakia voi sovittaa. — Sähkölaitteiden ja

ien vahingoittamiseen nähden Suomen laki

asettaa nämä saman suojeluksen alaisiksi kuin
sfihkSIennätin- ja puhelinlaitokset (Rikoslaki,

34 luvun 10 ja 12 § sekä 35 luvun 1 §).

Määräykset toimilupa-, virran-
hinta- ja v i r r a n h a n k i n t a s o p i m u s-

kysym yksissä ovat tulleet päiväjärjestyk-

seen eri maissa, mikäli sähkövirran jakelu on
saanut yleisemmän merkityksen. Toimilupakysy-
mys on useimmiten (m. m. Suomessa) kohdistettu

kaupungin tai tiheästi asutun kunnan (kau-

pungin tai kauppalan, kuten Suomessa), paikoin
myös maalaiskunnan oikeuteen antaa luvan joh-

tojen asettamiseen kunnan omistamille teille. —
Kun tällaiset yritykset usein saavat monopoli-
aseman, on muutamissa maissa nostettu kysy-
mys siitä, onko valtion valvottava, että näiden
yritysten hoito ja hallinto tapahtuu yleisen edun
mukaisesti, Tässä suhteessa on toistaiseksi vain
Ranskassa ja Englannissa annettu lakimääräyk-
siä. Alankomaissa. Norjassa ja Itävallassa on
suunniteltu tällaisia määräyksiä ja jotkut
Yhdysvaltojen valtioista ovat tässä suhteessa
siLätäneet lakeja. Mainitut lait ja lakiehdotukset
antavat valtiolle oikeuden jossakin määrin vai-
kuttaa virran hinnoitteluun pienkuluttajien
hyväksi.

Sähkövirran verotus ei ole tullut

käytäntöön muualla kuin Italiassa ja Espanjassa,
joissa maissa sekä valtio että kunta voi verot-

taa sähkövirran kulutusta. Tanskassa on mää-
rätty vero 1. tulli virrasta, joka ulkomailta,
s. o. rajan yli, tuodaan maahan. Kunnat, jotka
itse omistavat sähkölaitoksen alueellaan, käyt-

tävät sitä useimmiten epäsuoraan verotukseen.

Määräykset mittareista ja mitta-
yksiköistä ovat tärkeät sikäli kuin ne kos-

kevat sellaisten mittarien virallista tarkastusta,

joiden mukaan yleisö maksaa virrankulutuksensa.
Useat maat ovat lakimääräyksillä säätäneet mit-
tarityyppien, s. o. rakenteiden tarkastuksen,

ennenkuin niiden käyttäminen maassa on sal-

littu (Saksa, Ranska, Englanti y. m.). Itäval

lassa on koetettu panna toimeen virallinen käy-
tännössä olevien mittarien tarkastus, mutta siitä

luovuttiin varsin pian, kun se osoittautui käy-
tännössä mahdottomaksi.
Ainoa maa, missä on lakimääräyksiä

siitä, mitä pätevyysehtoja sellai-
sen henkilön tulee täyttää, joka
saa virallisen luvan asettaa sähkö-
johtoja, on toistaiseksi Tanska. Tällaiset mää
räykset olisivat kumminkin monin paikoin, m. in.

meillä, perin tarpeelliset, koska nykyinen elin-

keinovapaus tässä suhteessa on perin haitallinen

ja pakottaa sähkölaitoksia esiintymään oman ja

virrankäyttäjiensä varmuuden valvojina tässä

suhteessa, mistä seuraa paljo vaikeuksia.

Suomessa nykyään (1916) voimassa olevat laki-

määräykset ovat seuraavat

:

1. Laki sähkölaitoksista valon syn-

nyttämistä tahi voimansiirtoa varten, 11 p:ltä

huhtik. 1901 (Asetuskokoelman n:o 9, 1901).— 2. Armollinen asetus (samalta päivältä

kuin edellämain. laki) niistä ehdoista, joilla saa-

daan perustaa ja käyttää sähkölaitoksia valon
synnyttämistä tahi voimansiirtoa varten (Ase-

tuskokoelman n:o 9. 1901). — 3. Armol-
linen julistus 17 p:ltä huhtik. 1902 siitä,

mitä sähkövalo- ja voimalaitoksissa on nouda-
tettava, sekä sellaisten laitosten silmälläpidosta

(Asetuskokoelman n:o 14, 1902). B. W.
Sähköteknillinen teollisuus, sähkökoneiden,

johtojen ja johtotarpeiden, kalusteiden eli yleensä
kaikki sähkövoiman hankinnassa, jakelemisessa ja

käyttämisessä tarvittavien koneiden ja tarvikkei-

den valmistus, kuuluu nuorimpiin mutta tätä

nykyä jo tärkeimpiin ja suurimpiin teollisuus-

haaroihin ja jakautuu hyvin suureen määrään
erikoisteollisuusaloja.

S:n t:n voidaan laskea alkavan 1870-luvulla

ja se on saanut pääasiallisen kehityksensä Sak-

sassa ja Yhdysvalloissa. Englannissa on tämä-

kin haara mekaanista teollisuutta pysynyt piin-

tyneen vanhoillisuuden vuoksi kehittymättömänä
aina viime vuosiin saakka, osoittaen nyt kum-
minkin suurta elpymistä. Ranskan s. t. elää

omaa suljettua elämäänsä, merkitsemättä sanot-

tavia maailman taloudelle ja jää siksi toisista

jälkeen. Itävallassa on sensijaan varsin huo-

mattava ja hyväksi tunnettu teollisuus kehitty-

nyt tällä alalla. Samoin on viime aikoina Ita-

lian s. t. kehittynyt huomattavasti. Pienemmistä
maista on ensi sijalla tässä suhteessa mainittava

Sveitsi, jonka tuotanto on suhteellisen suuri ja

tuotteet ensiluokkaisia. Nopeasti kehittymässä

olevista sähköteollisuusmaista on vielä mainit-

tava Ruotsi, jonka viimeaikainen kehitys on var-

sin merkille pantava ja jolla kaikesta päättäen
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tulevaisuudessa tulee oiemaan hyvin tärkeä
1

sija

ensiluokkaisten tuotantomaiden joukossa ähkö
teknilliselläkin alalla, Ruotsin erikoisina edelly

tyksinä tässä suhteessa on erittäin mainittava sen

mahdollisuudel saada useimmal raaka aineet

ensiluokkaisessa muodossa omasta maasta sekä

sen nyt jo varsin korkealle kehittynyi ja lukuisa

irisinöörimääru ja suuret ponnistul el aada tek-

nillinen opetuksensa kehittymään ajan vaatimus-

ten tasolle. Viimemainitussa suhteessa Ruotsi

näyttää koettavan kutiic hyväksensä Saksan

hyviä kokemuksia vahvan teoreettisen j)ohjun

laskemisessa tällekin teollisuudelle, samalla kuin

siellä avoimin silmin seurataan ja opitaan Yhdys-

valtojen enemmän käytännöllisestä kehityksestä.

Ruotsin s:stä t:sta on sanottava, että se nyt

jo "ii tehnyt maansa riippumattomaksi tuonnista

ja hankkinut itselleen varsin huomattavan sijan

vientimaanakin.

Suomen s. t. on. kuten niin moni muukin teol-

linen toiminta meillä, vielä varsin vähän
kehittynyt. Tämä lienee osaksi seuraus väi-

keasta kilpailusta ulkomaisen tuonnin kanssa ja

myös maan suhteellisen pienestä tarpeesta aikai-

sempina vuosina, mutta pääsyy lienee kummin
kin saamattomuus ja yritteliäisyyden puute, sika

teknillisen opetuksemme alhainen taso tällä alalla.

Vanhin suom. s. t.-liike on sähköosakeyhtiö

Paul Wahl & C:o Viipurissa, joka alkoi 1887

rakentaa sähkökoneita ensin Varkaudessa ja

seur. v. Viipurissa. Tämä liike ei päässyt tun-

tuvammin kehittymään. Sen tuotannosta on,

paitsi pienempiä sähkökoneita ja aparaatteja,

mainittava myös akkumulaattorit, joita mikään
muu toiminimi ei ole meillä valmistanut. Tehdas
muodostui vähitellen korjauspajaksi.
Suotuisammin on kehittynyt insinööri Gottfrid

Strömbergin 1S89 Helsingissä alkama liike, joka
viime aikoina on tuntuvasti kehittynyt ja nyt
on ainoa alallaan Suomessa. Tehtaan tähän asti

valmistama konemäärä noussee tätä nykyä hyvän
joukon yli kahden tuhannen ja on viime vuosina
kasvanut varsin suuressa määrin. Toistaiseksi ei

tehtaan valmistus kumminkaan muodosta kuin
pienen osan koko maan tarpeesta. — Tehtaan ai-

kaisempi valmistus kohdistui pitkät ajat yksin-
omaan pieniin tasavirtakoneisiin. Viime vuosina
on sitä tässäkin suhteessa kehitetty, ja se käsit-

tää nykyään myöskin hyvän joukon erimallisia

ja -kokoisia vaihtovirta- ja kiertovirtakoneita

ja transformaattoreja, viimemainittuja vasta

v:sta 1914 alkaen. Sitäpaitsi tehdas valmistaa
matalajännitysaparaatteja ja on äskettäin myös-
kin ostanut insinööri AVickströmin joku vuosi

sitten perustaman pienen tehtaan eristetty jen

johtojen valmistusta varten, ks. Strömbergin
konepaja.

Sähkötekniikassa runsaasti tarvittavat posliini-

tuotteet tuotiin aikaisemmin yksinomaan ulko-

mailta. V. 1912 perustettiin Savion pysäkin
läheisyyteen sähköteknillinen posliinitehdas, joka
muutaman vuoden toimittuaan meni kumoon,
mutta sai lyhyellä elinajallaan aikaan sen. ett ii

ainoa posliinitehtaamme (Arabia), joka siihen

asti oli halveksunut tätä teollisuudenhaaraa,

heräsi ja on nyt alkanut entistä virkeämmin
huoltaa tätäkin alaa. Kun sanottu tehdas, jonka
tähän asti on omistanut ulkomainen yhtiö, nyt

on joutunut kotimaisiin käsiin, on syytä toivoa.

että sähköteknillisen posliinitavaran valmistus
lähimmässä tulevaisuudessa voi tyydyttää koko
kotimaisen tarpeen.

Kotimaisen s:n t:n yhteydessä on vielä mai
riittävä eräs aikaisempi, nyt jo lakannut yritys

tiiliä alalla, niin. Suomen sähköyhtiö, joka insi-

nööri Gustaf Zittingin aloitteesta perustettiin
Isiis (osakepääoma 300,000 mk.). Suurena osak

kaana yrityksessä oli ruots. yhtiö AJlmänna
svenska elektriska a.-b. — Yrityksellä oli alussa

hiukan menestystä, pääasiallisesti korkean tulli-

-nojan takia, mutta kuu sähkökoneiden tulli sit-

temmin tuntuvasti alennettiin ja Allin

svenska elektriska a. -b:n konetyypit, joita teh-

das rakensi, olivat raskaita ja kalliita eivätkä

voineet kilpailla ulkomaisen tuotannon kanssa,

alkoi liike mennä alaspäin ja lopetettiin 1911

kokonaan. Ii. IV.

Sähköteknilliset mittauskojeet ks. Sähkö-
opilliset mittauskojeet.
Sähköteknilliset opinnot voidaan Suomessa

nykyään eri kehitysasteilla suorittaa teknillisessä

korkeakoulussa. Tampereen teknillisessä opis

tossa, Helsingin (ruotsinkielisessä) teknillisessä

opistossa ja maamme eri teollisuuskouluissa,

loista Helsingin teollisuuskouluun on järjestetty

erityinen 3-vuotinen osasto täydellistä työnjoh-

tajakurssia varten, muihin vain iltakursseja

ammattiopetuksen antamista varten koneenkäyt-
täjille ja sähkötyömiehille. Sähköteknilliset ope

tusolot Polyteknillisessä opistossa tulivat varsi

naisesti järjestetyiksi vaste 1905. mutta vasta

opiston muututtua teknilliseksi korkeakouluksi

1907 ovat opetusolot insinöörejä varten jär-

jestyneet hieman ajanmukaisemmiksi, joskin ne

vieläkin ovat puutteelliset, kun rahavarojen puut-

tuessa tarpeellisia laboratoreja ja muita opetus

välineitä ei ole voitu saada lähimainkaan ajan

tarpeita vastaaviksi. Opetusta antaa nykyään
kaksi professoria; opetussuunnitelmaan kuuluu:

yleinen sähkötekniikka. sähkömekaniikka ja

sähkökoneiden konstruktsioni sekä sähkölaitosten

suunnittelu ja näiden ohella jonkun verran käy-

tännöllisiä töitä laboratorissa.

Tampereen teknillinen opisto, johon pääsyä var-

ten vaaditaan 5-luokkainen lyseokurssi ja vähin-

tään vuoden käytännöllinen harjoitus, kehittää

myös insinöörejä, vastaten muiden maiden „tekni-

kumeja". Erikoisammattiaineiden opetus, johon

kuuluu: sähköteknilliset laboratorityöt, sähkön-

mittauskoneet ja -mittauskeinot, sähköjohtojen

asettaminen, sähkökoneiden ja -laitteiden raken

nus ja piirustus, sekä sähkölaitosten rakennus

ja piirustus, on yleensä ajanmukaisesti j&rjes

tetty ja tarkoitustaan vastaava. Opiston sähkö

osaston tarkoituksena on kasvattaa pienem-

pien sähkölaitosten sekä sähköliikkeiden ja

puhelinlaitosten hoitajia ja johtajia, tele-

xiä li reviisoreja sekä suurempien tehdaslaitos

ten sähköosastojen työnjohtajia. — Kokemus
muista maista osoittaa, että tällaiset keskikoulu-

insinöörit käytännön miehinä usein menestyk-
sellä voivat kilpailla korkeakoulun läpikäynei-

den kanssa.

Helsingin teollisuuskoulun täysin ajanmukai-
sesti järjestetty täydellinen sähköteknillinen

osasto pystyy myös kehittämään käyttökelpoisia

työnjohtajia. 7?. TV.

Sähköteknilliset varmuus- 1. varolaitteet,
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kaikki sellaiset laitteet, joiden tarkoituksena on
suojella sähkölaitteita, kuten johtoja, koneita,

mittareita j. n. e. joko syystä tai toisesta aiheu-

tuvalta ylikuormitukselta tai ylijännityksiltä.

Vlikuormitus. esim. n. s. lyhytsulusta johtuva.

esim. sisäjohdoissa aiheuttaa jotitojen liial-

lisen kuumenemisen, josta sekä johtojen turmel-
tuminen että tulenvaara olisi seurauksena (ks.

S i hköl y b y tsul k u). Sama vaara olisi yli-

kuormituksesta muidenkin sähkölaitteitten suh-

olemassa. Ylijännitykset taas voivat esim.
likkoa eristyksen ja siten aiheuttaa vahinkoa ja

häiriötä iesim. lyhytsulun seurauksineen).
Tavallisessa puheessa ymmärretään s. v:illa niitä

aparaatteja, joiden tarkoituksena on suojella

sähkölaitteita liian vahvalta virralta. Nämä ovat
kahta lajia: joko sulakemetalleja tai

-tulppia, t. itsetoimivia katkaisi-
joita.
Tavallisimmat varolaitteet pienempiä virran-

voimia ja alempia jännityksiä varten ovat sellai-

-'t tulppa varoinko! . joita kuvat 1, 2 ja 3 esittä-

vät. Varsinaisen varolukon muodostaa näissä
umpinaisen 'posliinisen tulpan sisään a -otettu
-ulakelanka. (kuvat 4 ja 5), tavallisesti hopealanka,
joka on päistään juotettu tulpan koskettimiin.
Toinen kosketuspiste on varustettu jollain väril-
lisellä merkillä, joka ilmaisee tulpan vahvuuden
ja joka langan sulaessa ponnahtaa ulos, niin ettii

voidaan tulpan ulkopuolelta nähdä, onko se eheä
vai ei (kuva 5). Tällaisilla tulpilla on se etu, että

ne ovat helpot vaihtaa myöskin jännityksen alai-

sina ollessaan. Sitäpaitsi voidaan kehäkappale.
johon tulppa pistetään, varustaa sellaisella pohja-

kappaleella, ettei voida asettaa vahvempaa tulp-

paa, kuin mille pohjakosketin on määrätty.
Suurempia virranvoimia varten käytetään

matalajännityslaitoksissa erilaisia sulakemetalleja,

jotka kiinnitetään eristävästä ja tulenkestävästä

aineesta tehtyyn alustaan asetettujen kosketti-

mien viiliin (kuva 6). Sulakemetallina käytetään
nykyään tavallisesti hopealankaa; aikaisemmin
käytettiin enimmäkseen lyijyseoksia.

Korkeampia jännityksiä varten tällaiset laitteet

eivät sovellu, sillä kuta korkeampi jännitys on,

sitä vaikeampi on saada metallin sulaessa synty-

nyttä valokaarta sammumaan. Tiimiin tähden käy-

tetään sellaisia sovituksia, että asetetaan sulake-

lanka posliinisen putken sisään, jonka asento on

pystysuora (kuva 7). Metallin sulaessa syntyneen

ilmavirran pitäisi tällöin sammuttaa valokaari.

Käytetään myöskin öljyllä lai muulla sopivalla

nesteellä täytettyjä umpinaisia putkia. Näissä

neste ehkäisee valokaaren syntymisen.

Koneita ja muita suurempia laitteita varten

ei yleensä käytetä sulakkeita, vaan näiden sulki-

jat varustetaan sellaisilla laitteilla. ..releillä",

jotka kuormituksen noustessa määrättyyn suu-
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rimpaan rajaan Iiii aletessa johonkin määrät
tyyn arvoon aiheuttavat sulkijäin avautumisen,
Tällaiset laitteet eivät aina ole järjestetyt sil

milli räpäyksessä toimimaan, vaan vasta sitten, kun
kuormitus on ollut määrätyn ajan kysymyksessa
olevassa raja-arvossa, Tällaisilla laitteilla on -e

etu, ettei näissä tarvitse vaihtaa uusia osia vaan
sulkijat ovat aina valmiit uudelleen suljettaviksi

tkuva 8).

korkea jänuit vsvir luja useinkaan ei voilla avo-

naisilla sulkijoilla katkaista, koska olisi olemassa

se vaara, ettei virta, katkeaisikaan, vaan johto-

jen välille jiiisi pysyvä valokaari, josta olisi

hyvin haitalliset seuraukset. Tämän tähden käy-

tetään korkeajännitysvirtoja varten öljysulki-

joita (kuva 9), joissa koskettimet ovat umpinai-
sessa astiassa kokonaan eristäviin öljyn sisässä,

joka estää valokaaren syntymisen. Vaihtovirta-

laitoksissa varustetaan toisinaan koneet, trans-

iormaattorit, y. m. lyhytsulkujen vahingollisen

vaikutuksen varalla n. s. kuristuspuo-
lilla, joitten suuruus määrätään sellaiseksi,

että virranvoima lyhytsulun sattuessa ei voi

nousta määrättyä arvoa suuremmaksi.
Ylijännitysvarmuuslaitteita 1.

suojuksia käytetään sellaisissa laitteissa, joissa

ylijännityksiä voi esiintyä, kuten korkeajänni-

tyslaitteissa, laajoissa ilmajohtoverkoissa j. n. e.

Ylijännitykset voivat ilmajohtoverkoissa syntyä
ilmakehän sähköpurkauksista. Korkeajännitvs-
vaihtovirta laitteissa voivat äkilliset kuormituk-
sen muutokset, transformaattorien, johtojen ja

kaapelien kytkeminen aiheuttaa haitallisia yli-

jännitysaaltoja, jotka heilahtelevat johdoissa,

kunnes vähitellen vaimenevat, elleivät sitä ennen
ole päässeet purkaantumaan. Tällaisten ylijänni-

tysaaltojen muoto on tavallisesti hyvin jyrkkä,

joten niiden vahingollisuus useinkaan ei riipu

niin paljon niiden korkeudesta kuin muodosta.

—

Tavallisimpien ylijäiinityssuojuksien voi sanoa
olevan jonkunlaisia varaventtiilejä, s. o. keino-
tekoisia heikkoja kohtia, joiden kautta sallittua

arvoa korkeampi jännitys pääsee purkautumaan.
Tavallisimpia tällaisista laitteista ovat n. s. ..s a r-

vet" (kuva 10). Näistä on toinen johtojen, toi-

nen maan yhteydessä. Sarvien lyhin etäisyys
toisistaan riippuu käyttöjännityksen suuruu-
desta. Näiden toimiuta perustuu siihen, että yli-

jännitys aikaansaa sarvien välille valokaaren,
jonka kautta se pääsee purkaantumaan. Jotta
koneen virta ei seuraisi perässä, on maan yhtey-
dessä oleva sarvi varustettu tarpeellisella vas-

tuksella. Samanlainen vaikutustapa on myös
rullasuojustimilla (kuva 11). Suuren levenemisen
ovat saavuttaneet myös n. s. elektrolyyttiset suo-

jukset, joina käytetään sopivaan elektrolyyttiin

upotettuja päällekkäin olevia aluminiumlevyjä.
Uudemman tutkimuksen tukemana on päässyt

se käsitys vallalle, etteivät tällaiset ylijännitvs-

suojukset olekkaan erittäin tarkoituksen mukai
sia, vaan että olisi pyrittävä käyttämään sellai-

sia laitteita, jotka aikaansaavat ylijännitysaal-

loissa suotuisan muodon muutoksen. Tällainen

muodonmuutos aikaansaadaan kytkemällä joh-

toon induktiteettiä tai kapasiteettia tai kum-
paistakin sopivalla tavalla. Myös se mielipide

on saanut paljon puoltajia, ettei ole käytettävä
ylijännityssuojuksia, vaan että ne kohdat, jotka

ovat eniten vaaranalaisia, ovat rakennettavat ja

eristettävät aiin, että ne tarpeellisella vainuni

della kestävät kaikki mahdolliset ylijännity8
i a iii ukset. A. M-io.

Sähköteollisuus ks. S ii h k ö t e k n i 1 1 i n e n

teollisuus ja Sähkökemiallinen
teollisuus.
Sähköterapia ks. S ii li k ii par a n a us i

S il h k ii 1 il ii k e t i e t e e s s ii.

Sähkötuoli. Muutamissa a mei likkalaisissa val-

tioissa pannaau kuolemantuomiot täytäntöön säh-

kön avulla. Kuolemaan tuomittu asetetaan eri-

koisesti tarkoitusta varten laadittuun, lujilla hih-

noilla varustettuun tuoliin, johon hänet sidotaan
piian. linnan, säärien ja käsivarsien kohdalta.
Suolaliuoksessa kostutettu kypäränmuotoinen
elektrodi eli kosketin asetetaan päähän; toinen,

säären muotoa vastaava kosketuskappale kiinni-

tetään jompaankumpaan sääreen. Koskettimet
ovat kaapelien ja kojetaulun kautta yhdistettä

vissä vaihtovirtadynamon napoihin. Virtapiiriä

suljettaessa on jännitys noin 1,700-1,800 volt-

tia; virran voimakkuus on tällöin tavallisesti

7-10 amperia. Jos kaikki suoritetaan asianmukai-
sesti, seuraa aivan tuskaton kuolema heti ensi-

mäisessä silmänräpäyksessä. Kosketusta ylläpide-

tään kuitenkin varmuuden vuoksi noin 1 minuu
tin ajan, jona aikana jännitystä kahdesti pariksi

kymmeneksi sekunniksi alennetaan noin 200 vol-

tin arvoon. — Sähkövirta aikaansaa suuria muu
toksia elimistössä. Niinpä tummenee veri melkoi-

sesti sekä kadottaa tavallisesti hyytyväisyytensä.
Ruumiinlämpö nousee niinikään paikoittain

sangen huomattavasti, aina 50 reen asteeseen ja

siitä ylikin; joskus ilmenee koskettimien kohdalle

palohaavoja. G. M. N.
Sähkötuuli ks. Sähköpurkau s.

Sähköuuni ks. Sähkölämmitys.
Sähköuutos ks. Sähkölämmitys.
Sähkövalaistus (ks. myös Kaarilamppu,

Sähkölamppu, Sähkölaitos, Valais-
tus) on sähkön vanhimpia ja tärkeimpiä
käyttöaloja. Ensimäiset varsinaiset sähkölaitok-

set olivat melkein yksinomaan valaistuslaitoksia.

ja vaikka sähkön käyttö voima- ja kemiallisiin

tarkoituksiin nykyisin onkin saavuttanut erin-

omaisen suuren merkityksen, on valaistus useim-

missa tapauksissa vieläkin tärkein tekijä kaupun-
kien sähkölaitosten tuloissa. S :een käytetään
pääasiallisesti kahta lamppulajia: kaarilamp-
pu j a ja h e h k u 1 a m p pu j a. Ensinmainitut
joiden valovoima yleensä on suuri, muutamasta
sadasta muutamaan tuhanteen normaalikyntti-

lään, soveltuvat etenkin katujen, torien, rata

pihojen y. m. s. sekä suurten hallien ja kokous-

huoneiden valaistukseen; hehkulamppujen käyttö-

alaan kuuluvat etupäässä yksityisasunnot, mutta
niitä käytetään myöskin ryhmittäin ravintoloi

den, teatterien, myymälöiden y. m. s. valaistuk-

seen. Etenkin viime vuosina tapahtuneiden mul-

listavien keksintöjen ja parannusten johdosta

ovat hehkulamput voittaneet yhä enemmän alaa

sekä polttoöljy- ja kaasuvalaistuksessa että kaari

lamppujen rinnalla; niitä on nykyään saatavissa

5-4.000 normaalikynttilän valovoimaisia. Kuinka
yleiseksi s. nyt jo on käynyt kaupungeissamme,
selviää siitä, että esim. Helsingin kaupungin
sähkölaitoksen johtoihin yhdistettyjen lamppujen
(pääasiallisesti hehkulamppuja) luku '/t 1916 oli

n. 288,000 1. lähes kaksi lamppua asukasta kohti.
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Pöytälamppu.

3. Kattokruunu.

1 a. Käytännöllinen
Jndra*"-sähkölamppu.
I b. läpileikkaus.

4. Pöytälamppu. 5. Seinäkandelaberi. 6. Polttoöljylampusra muodostettu
sähkölamppu.

7. Sähköreklami valaistusta. 8. Hatavalaistusta kaarilampuilla.
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Tällainen levikki ei olisi mahdollinen, ellei ällikö

valo olisi muita valaistus ivoja edulli empi
Näitä etuja ovat m. m. : i) helppohintaisuus

:

tavallisen 16 normaalikynttilän metallilanka

hehkulampun poltto maksaa, joa hima kuten Hel-

singissä) < > .'»o p. kilovvattitunnilta, Iiiukan alle

l pennin tunnissa; 2) vaarattomuus: myrkyty, t.

räjähtäminen on mahdoton, niin myös tulipalon

aiheuttaminen, jos johdot ovat sääntöjen mukai-

sesti asetetut; 3) mukavuus: hehkulamput eivä!

vaadi hoitoa tai silmälläpitoa ovat aina \almiii

käyttöön sekii sytytetään ja sammutetaan yksin-

kertaisesti nappulaa vii ä [itämällä, joten myös hei

posti voidaan siistii s .ihkc\ irran kulutusta

;

4) siisteys: ei nokea, eikä hajua lii muuta ilmaa

pilaavaa; 5) tasainen ja väriltänsä miellyttävä

valo; ti) mahdollisuus vaivatta vaihtaa pienempi
lamppu suurempaan ja päinvastoin tarpeen

mukaan.
S:n taloudellista edukkuutta voidaan tuntu

vasti kohottaa käyttämällä asianmukaisia kupuja
1. heijastimia. Näiden tulee taivuttaa se osa

valoa, joka muuten suuntautuisi kattoon ja sei

niin, sinne missä valoa tarvitaan, ja samalla suo-

jata silmiä suoranaisilta, liian voimakkailta valo-

säteiltä. Kinat. 1 ja 2 näyttävät käytännöllisiä

kupumuotoja. Kodeissa, ravintoloissa, juhla-

saleissa y. m. asetetaan kuitenkin tavallisesti

aistikas ulkomuoto ensi sijalle, hyötysuhteen ollessa

useimmiten ainoastaan toisarvoisena tekijänä.

Kauppapuotien katto- ja pöytälampuissa onkin
enimmäkseen tavoiteltu taiteellista, koristavan

muotoa eikä mahdollisimman taloudellista valon

käyttöä. Kuvat 3 ja 4 näyttävät koristeellisia

lampunnmotoja. Sangen miellyttävä ja silmiä

säästävä huoneenvalaistus saadaan asettamalla

kupu hehkulamppujen alapuolelle: valo heitetään

täten pääasiallisesti kattoon, joka toimii heijas-

timena. Jos katto on aivan valkea ja kupu asian-

mukainen, saavutetaan tällä järjestelyllä hyviä
tuloksia myös taloudelliselta kannalta katsoen. —
Joskin sähkövalo melkein kaikkialla on enimmin
suosittu valaistusmuoto, on se muutamilla erikois-

aloilla suorastaan korvaamaton, kuten esim. siellä,

missä valmistetaan tai säilytetään tulenarkoja

aineita, laivoissa, näyteakkunoissa, valokuvaa
moissa ja näyttämöillä. Viimemainituilla aseti

taan valaistukselle erinomaisen suuria vaatimuk-
sia, joita sähkövalo yksin voi täyttää: valon
viiriä ja voimaa täytyy tarpeen mukaan voida
säätää milloin äkkiä, milloin verkalleen, täytyy
jäljitellä päivän- ja kuunvaloa j. n. e. Suuren,
uudenaikaisen näyttämön valaistuskoneisto onkin
suurisuuntainen ja monimutkainen koneta.uJ.ui-

neen, himmentäjälaitteineen ja erivärisine valon-

heittäjineen. — Tärkeä s:n erikoisala on myös
etenkin suurkaupungeissa sangen yleisesti esiin-

tyvä reklamivalaistus (ks. t,). O. M. N.
Sähkövalkaisu suoritetaan valkaisuaineilla,

jotka ovat valmistetut sähkökemiallisesti (ks.

Sähkökemiallinen teollisuus). Tä i

-

kein on hypokloriitti, jota saadaan elektrolysoi-

malla neutraalisia natriumkloridi- ja kalium-
kloridiliuoksia (ks. Elektrolyysi). Vaikut-

tavan kloorin väkevyys näissä liuoksissa ei

yleensä nouse yli 8-10 g litraa kohti. Paperi-

teollisuudessa tarvitaan toisinaan liuoksia, joissa

on 50-80 g litraa kohti. Näin väkeviä liuoksia

on valmistettava puhtaasti kemiallisesti johta-

malla klooria alkaliliuokseen. Puuvillan valkai-

suun ja kemialliseen pesuun sensijaan kelpaava!

liuokset, joiss l 3 g vaikuttavaa klooria

litrassa, ja selluloosanvalkaisuun liuokset, joissa

on s iij j, litrassa. Sii hkökeniialli.sest i valmiste

tussa hypokloriittiliuoksessa ei ole vapaata aika
I ia. kuten kemiallisesti valmistetussa, jotenka lu-

ovat viimemainituissa tapauksissa edullisemmat,
koska alkali vaikuttaa niissä vahingollisesti.

Alkalihypokloriittia ja kloorikalkkia valmistetaan
myös johtamalla sähkökemiallisesti kehitettyä

klooria alkaliliuokseen tai sammutettuun kalk-

kiin. Täten valmistetulla hypokloriitilla on samat
ominaisuudet kuin kemiallisesti valmistetulla.

8. K-t.

Sähkövalo ks. S ä h k 8 1 a m p p u ja S ä li k o

v a 1 a i s t u s,

Sähkövalokaari k s. Kaarilamppu.
Sähkövapa ks. Urheilukalastus.
Sähkövarautumiskyky ks. S ä h k ö

j
ä n n i-

t y s.

Sähkövarmuuslaitteet ks. Sähköteknil-
liset varmuus- 1. v a r o 1 a i 1 1 e e t.

Sähkövarmuusohjeet. Määräyksiä, joiden tar-

koituksena on kaikinpuolisen turvallisuuden saa

viiltäminen sähkölaitteiden suhteen ja joita on
seurattava sähkölaitoksia rakennettaessa ja joh-

toja asetettaessa sekä noudatettava sähkölaitosten

käytössä.

Sähkölaitoksia koskevat lainsäädännölliset mää-
räykset ovat meillä toistaiseksi hyvin vaillinai-

set. Mitä on varteenotettava sähkölaitoksia perus-

tettaessa, siitä määrää laki 11 p:ltä huhtik. 11)01

sekä keis. aselus samalta päivältä. Tarkempia
määräyksiä ja ohjeita turvallisuuden saavuttami-
seksi hengen, omaisuuden ja vahingon suhteen
esittää keis. julistus 17 p:ltä huhtik. 1902. Tämä-
kin asetus on kuitenkin hyvin vaillinainen ja

puutteellinen. Täydellisemmät ja yksityiskohta

i

semmat ohjeet, jotka ovat sopusoinnussa edellä-

mainitun julistuksen kanssa ja joiden noudatta-
mista, meilläkin yleensä vaaditaan, ovat „Verband
Deutscher Elektrotechniker" nimisen yhdistyksen
(Saksan sähköteknikkojen yhdistyksen) laatimat

..määräykset vahvavirtasähkölaitoksia varten sekä

säännöt niiden rakentamista ja käyttämistä var-

ten" sekä ..määrämitat, ohjeet ja määräykset
vahvavirtasähkölaitoksia varten". Mainitut mää-
räykset ovat Teknillisen yhdistyksen sähkötek-
nillisen osaston meillä käytettäviksi hyväksymä!
ja ne ovat saatavana suomenkielisessäkin asussa.

A. .l/m.

Sähkövarjostin. Elektroskoopin kultalelidet

erkanevat toisistaan, jos siihen lähennetään säle

köistä kappaletta, mutta kun kappaleen ja

Tektroskoopin väliin asetetaan maan kanssa

johtavassa yhteydessä oleva metallilevy, painu-

vat kultalelidet kohta yhteen. Vaikutus on täy-

dellisempi, jos elektroskooppi on umpinaisen
metallikuoren ontelossa. Metallilevyä tai verhoa,

joka näin ehkäisee sähkövaikutuksen ulottumista

niiden takana tai sisässä olevaan tilaan, sano-

taan s:ksi. S:n vaikutus tulee siitä, että säh-

köinen kappale influenssin kautta varaa s:n

vastaisella sähköllä (samanniminen johtuu maa
lian), joka sitoo kappaleen sähkön niin, että sen

vaikutus ulospäin kumoutuu. Koe voidaan teiniä

niinkin, että varattu kappale suljetaan metalli-

kuoren sisään ja elektroskooppi asetetaan sen
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ulkopuolelle. Siinäkään tapauksessa ei huo-

maa elektroskoopissa mitään sähköttämisen oi-

reita. — S:n käyttö on hyvin tärkeä sellaisten

herkkien sähkömittauskojeiden valmistamisessa,

joiden osoitusten täytyy olla riippumattomia
ulkoapäin häiritsevistä sähköilmiöistä. V. B:n.

Sähkövastus. Suljetussa sähköjohdossa, johon

on kytketty joku galvaanisen virran synnyttäjä,

esim. Danieliin sähköpari (ks. Galvaaninen
elementti) ja galvanoinet ri ik-. t.), vaihtele-

vat galvanometrin poikkeamiset sen unikaan,

minkälaisilla kytkylangoilla sähköparin navat

yhdistetyt galvanoinet riin. Jos lankojen
pituutta lisätään, mutta kaiken aikaa käytetään

niin aineeltaan kuin läpileikkaukseltaan aivan

samanlaista lankaa, niin galvanometrin neula

poikkeaa vastaavasti vähemmän, toisin sa i

virran vahvuus on sitä pienempi, kuta pitempi

molempien lankojen yhteenlaskettu pituus on.

Pitempi lanka tekee siis suurempaa vastarintaa

••li s :la virran kululle kuin lyhyempi. Mutta
s. on riippuvainen muistakin seikoista kuin lan-

gan pituudesta. Jos sähköjohtoon kytketään vuo-

ron perään samasta metallista tehtyjä yhtä pit-

kiä lankoja, joiden läpileikkaukset ovat erisuu-

ret, niin galvanometrin poikkeamiset ilmaisevat

-:n olevan sila suuremman, kuta pienempi läpi-

leikkaus on. Tarkat havainnot osoittavat, että s.

on suoraan verrannollinen langan pituuteen ja

kääntäen verrannollinen läpileikkauksen pinta-
li, Sitävastoin s. on aivan riippumaton läpi-

leikkauksen muodosta. Kun s. merkitään n :ksi.

langan pituus ;i:ksi ja läpileikkaus 7:ksi. sekä
Ä':ksi langan aineen johtokyvystä riippuva vakio,

niin on w = k. — . Vakiota k sanotaan jolito-

langan ominaisvastukseksi ja sen

inverssiarvoa o m i n a i s j o h t o k y v y k s i. Jos
mainittuun kaavaan sijoitetaan p = 1 ja 1 = 1, niin

iän w = k. Ominaisvastus on siis tällaisen

langan s. Langan pituusyksiköksi otetaan tav.

1 m ja läpileikkauksen yksiköksi 1 mm2
. Seu-

raava taulukko ilmoittaa näillä edellytyksillä

muutamien aineiden ominaisvastukset ohmeissa
(ks. Sähköopilliset mittayksiköt)
18° :n C lämpötilassa:

Rauta 0,09—0.16

Terin 0,15—0,6

i Unsihnppa . . . O.id— 0,40

i Elohopea .... 0,osb

Hopea johtaa siis parhaiten sähkövirtaa ja vaski
melkein yhtä hyvin, etenkin jos se on puhdasta

inaisvastus = 0,otei). Juuri tästä syystä käy-
tetään mielellään vaskilankaa sähköjohtoina. Pi-

tempiin johtoihin on vaskilangan käyttö liian
kallista. Niitä tehdään sentähden tav. raudasta.
vaikka sen ominaisvastus on n. 6 kertaa suu-
rempi kuin vasken. Grafiitti ja hiili johtavat
>ähk"ä 1.000 ä 3,000 kertaa huonommin kuin
vaski. Metallien s. kasvaa lämpötilan koho
tessa, mutia hiilen vähenee. 0° :n C ja 100° :n C
välillä voidaan ominaisvastus k laskea kaavan
k = k l 1+ o.t) avulla. J- on ominaisvastus 0° :ssa C,
'on lämpötila ja a lämpökoeffisientti.
Nesteiden Moisen luokan johtajat) s. on paljoa
-uurempi kuin metallien (ensi luokan johtajat l.

tärkeimmät s:nsa puolesta tutkitut nesteet ovat
suolaliuokset ja hapot. Niiden s. on riippuva
väkevöityksestä ja vähenee lämpötilan noustessa.

Hopea 0,o
Vaski 0,o

Aluminiumi O.o

Sinkki O.o

SähköopillisiBsa tutkimuksissa tarvitaan mo-
nasti vastukselleen edeltäkäsin tarkasti määrät-
tyjä johtolankoja, joita voidaan tarpeen mukaan
kytkeä sähköjohtoon, joko sähkövirran voimak-
kuuden sääntelemistä varten tai tuntemattomien
vastuksien vertaamiseksi tunnettuihin. Lanko-
jen kytkeminen johtoon on järjestelty eri ta-

voilla ja erilaisilla kojeilla. Tieteellisiin töihin on
Siemensin suunnittelema vastuslaatikko
tai t ulp p ar e o s t aatt i sopiva (kuva 1).

Kuva 1.

laatikon kanteen on vieretysten sommiteltu mes-
si nkikappaleila a, b, c, d . . ., niin että niiden
väliin jää kapeita rakoja, jotka keskeltä, laa-

jenevat ympyränmuotoisiksi laviksi tulppia G
varten. Sähkövirta johdetaan vastuslaatikkoon
ja siitä pois pihtiruuveista 8. Laatikon sisässä

on keloille B (kuva 2) kierrettyjä eripitkiä, tun-
nelina s:ta olevia me-
tallitankoja (uutta-

hopeaa, manganiinia
tai nikkeliiniä), joi-

den päät on juotettu

kiinni messinkikap-
paleisiin o. Jos kaikki
tulpat ovat lavissaan.

messinkikappaleet yhtäjaksoisen

ähkövirta kulkee pihti-

Kuva 2.

muodostavat
metallijohdon, jonka läpi

ruuvista toiseen, mutta kun joku tulpista pois-

tetaan, syntyy viereisten messinkikappaleideii

väliin aukko ja sähkövirran täytyy kulkea niitä

yhdistävän kierre-langan läpi. Siten on muka-
valla tavalla johtoon kytketty tunnetunsuurui
nen s. Tavallisesti on lankojen vastuksilla

perättäin lueteltuina arvot 0,i ; 0,s; 0,s; 0,5; 1;

2; 3; 4; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 200 j. n. e.

ohmia. — Sähkötekniikassa käytetyt vastusmit-
tarit ks. Sähköopilliset mittaus-
kojeet. S:n mittaamisesta ks. Sähkömit-
taukset. U. S:n.

Sähkövastustus ks. S ii li k ii v a s t u s.

Sälikövaunu ks. Sähkökulk u neuvot
S ä h k ö r a t a.

Sähkövene ks. S ä h k ö k u 1 k u n e u v o t.

Sähköveturi ks. S ä h k ö k u 1 k u n e u v o t

S ä h k ö rata.
Sähkövihta ks. s ä h k ö p u r k a 11 s

Sähkövire ks. S ;; h k ii j ä n n i t y s.

Sähkövirranjakojärjästelmät (ks. myös Säh-
köjohto. S ä h k ö laitos ja S ii h k ö v o i-

m a n s i i r t o) voidaan ryhmittää kahden peri-

aatteen mukaan; joko kytketään virtaa kulut-

tavat esineet peräkkäin, ..sarjaan" (kuva 1) tai

ja

ja
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rinnakkain (kuva 2). Edellämainittu järjestelmä

ei sovellu sisävalaistukseen ja on meillä nykyään
käytännössä melkein tuntematon, vaikka kau-
punkiemme ensimäiset sähkölaitokset, (esim.

Tampereen, per. 1888) ainakin osittain rakennet-
tiin sitä varten. Ameriikassa käytetään sitä kui-

tenkin yhä vieläkin yleisesti, etenkin pienempien
kaupunkien katuvalaistukseen. Sitäpaitsi on ole-

massa, pääasiallisesti Etelä-Euroopassa, muutamia
tasavirta-voimansiirtolaitoksia, joissa se niin-

ikään on otettu käytäntöön (n. s. Thury-järjes-
telmä). Konejännitys on, johtohäviöitä lukuun-
ottamatta, käyttökojeiden käyttämien jännitys-
ten summa, virranvoimakkuuden ollessa kaik-
kialla järjestelmässä sama. Tämä kytkentä vaa-

tiis siis korkeaa, kuormituksen suuruudesta suo-

rastaan riippuvaa jakojännitystä; niinpä käyte-
täänkin Ameriikassa kaarilamppu-virtapiireissä

3,000, 6,000, jopa 10,000 voltin jännitystä, ja etelä-

ransk. Moutiers-Lyon'in tasavirta-voimansiirto

laitoksessa on jännitys täyden kuormituksen val-

litessa yli 50,000 voltin. Tällaisia ja korkeam-
piakin jännityksiä nykyään tapaa hyvin monessa
voimansiirtolaitoksessa, mutta ei kuluttajia suo-

raan syöttävissä jakojohdoissa, kuten sarja-jär-

jestelmässä.

Rinnakkaiskytkentää käyttäessä on jännitys,

johtohäviöitä lukuun ottamatta, kaikkialla sama,
jotavastoin koneen virta on käyttökojeiden käyt-

tämien virtojen summa.
Ainoastaan alaltansa pienimmissä johtojärjes-

telmissä voidaan kytkeä virrankuluttajat ilman

muuta pääjohtoihin kuvan 2:n esittämin tavoin,

koska pitemmissä johdoissa syntyvät häviöt a'

lunttaisivat liian suuren jännity kseueron johdon

eri päissä. Sentähden johdetaan virta tavallisesti

n. s. syöttöjohdoilla, joihin kuluttajia ei yhdis-

tetä, määrättyihin syöttöpisteisiin, joista lyhyem-
mät jakojohdot jakavat virran kuluttajille

(kuva 3). Useimmiten yhdistetään eri syöttöpis-

teistä säteilevät jakojohdot keskenänsä jako-

johtoverkoksi. Täten virta, ja sen mukana
jännityskäviöt, tasaisimmin jakaantuu sekä eri

syöttö- että jakojohdoille. Tällä järjestelmällä

on lisäksi se suuri etu, että määrätyn alueen

virranhankinta voi jatkua pitkin jakoverkou sil-

mukoita, vaikkakin tätä aluetta uimeuomaan
syöttävä johto vikaantuisi, edellyttäen että kaik-

kien johtojen kummassakin päässä on varolait-

teet (ks. Sähköteknilliset varmuus-
1. v a r o 1 a i 1 1 e e t>, jotka häiriön sattuessa heti

itsetoimivasta erottavat asianomaisen johdon ver-

kosta; muussa tapauksessa joutuu mahdolli-

sesti koko verkko kärsimään yhden ainoan joh-

don vikaantumisesta.
Kuta korkeampaa johtojänuitystä käytetään,

sitä pienemmät ovat häiriöt; toiselta puolen ei

voida rakentaa hehkulamppuja korkeammalle jän-

nitykselle kuin noin 250 voltille, jotapaitsi ylen

korkeaa jännitystä hengenvaarallisuutensa vuoksi

ei sovi käyttää asuinhuoneissa. N. s. kolmijohto-

järjestelmä yhdistää määrätyissä rajoissa sekä

korkeamman että matalamman jännityksen edut,

samalla kuin siltä puuttuvat kummankin varjo-

puolet. Tämän järjestelmän mukaan kytketään
(tasavirralla) kaksi samanlaista konetta keske-

nänsä sarjaan, kuten kuva 4 osoittaa. Äärijohto-

jen väliilä on kaksinkertainen lamppujännitys,

aina 2 lamppua keskenänsä kytkettynä sarjaan.

Lamput ovat kuitenkin käytännössä toisistansa

riippumattomia, koska kaikki pienemmät virran-

menekin epätasaisuudet tasoittuvat keski- 1. nolla-

johdon kautta. Kuormituksen ollessa aivan tasan

jaettuna on uollajohto virraton, lukuunotta-

matta aivan vähäisiä tasoitusvirtoja läheisten

lamppujen välillä. Voi tulla toimeen yhdellä ai-

noallakin koneella, jonka silloin tulee olla eri-

koisrakennetta, tai on käytettävä jonkinlaista

jännityksenjakajaa koneen lisäksi, esim. akku
mulaattoriparistoa.

Yllämainitut järjestelmät ovat kaikki pääasial-

lisesti tasavirralle sopivia sekä välittömiä, s. o.

koneiden kehittämä sähkövirta on muuttumatto-
mana johdettu aina kuluttajien huoneisiin. Laaja-

alueisissa jakojärjestelmissä on usein käytännöl-

lisistä ja taloudellisista syistä mahdoton tulla

täten toimeen, vaan on käytettävä kahta eri jako-

verkkoa. Toinen näistä, primääriverkko, tuo kor-

keajänteisen virran asemalta eri käyttöalueille,

joilla se erityisten laitteiden avulla muutetaan
sekundääriverkkoon yhdistetylle valaistukselle

y. m. sopivaksi. Näissä välillisissä joktojärjes-

telmissä käytetään miltei poikkeuksetta vaihto-

virtaa, joko yksinkertaista tai kolmivaiheista eli

n. s. kiertovirtaa, koska vaihtovirtakoneet parem-
min soveltuvat korkealle jännitykselle kuin tasa-

virtakoneet ja koska vaihtovirran jännitystä

mielivaltaisesti voidaan muuttaa edullisesti toi-

mivilla, liikkumattomilla ja tuskin minkäänlaista
hoitoa kaipaavilla transformaattoreilla, jotavas-

toin tasavirran jännityksen muuttaminen vaatii



993 Sähkövirta Sähkövoitnansiirto !>94

!iikku\ ia. yhtämittaisen valvonnan alaisia kourita.

Kuva 5 näyttää välillisen vaihtovirtajärjestel-

män kaavion. P tarkoittaa primääri-, &' sekun-

iläiirijolitoja. T transformaattoreja. Kun sähkö-

moottorien käyttö viime vuosina kaikkialla on

tullut aivan yleiseksi, on sekä valaistus- että

\nimatarkoituksiin erittäin sovelias kiertovirta

voittanut yhä enemmän alaa, yksivaihevaihtovir-

ralta, joten viimemainitun käyttö meillä nykyi-

sin pääasiallisesti rajoittuu pelkkiin valaistus-

laitoksiin. Kuva 6 näyttää eniten käytettyä

kieri ovirran kytkentätapaa. G. M. N.

Sähkövirta. Erilaisilla staattisilla sähköillä

varattuja konduktoreita, kuten esim. konden-
saattorin levyjä yhdistettäessä johtajaha toi-

siinsa, tasaantuu jälkimäisen välityksellä sähkö-

tilanne lyhyessä ajassa niin, että konduktorit

tulevat sähköttömiksi. Koska tasaantuminen
monessa suhteessa muistuttaa veden virtaamista

korkeammalta paikalta alempaan, sanotaan sitä

s:ksi. Jos taas galvaanisen elementin (ks. t.)

molemmat navat yhdistetään johtolangalla, syn-

tyy siinäkin tapauksessa s., mutta sen kestävyys

OH elementissä toimivan elektromotorisen voiman

(ks. t.) vuoksi jatkuva. — Suurehkoissa metalli-

kappaleissa voi erityisissä olosuhteissa kiertää

äuljettuja s:oja, jotka muistuttavat virtaavan

veden pyörteitä. Niitä sanotaan sentähden
pyörrevirroiksi 1. Foueaultin
pyörrevirroiksi (ks. Sähköinä u k t-

sioni ja Sähkökone 2). Vaihto-
virta ja monivaiheinen vaihto-
virta ks. Vaihtovirta ja Sähkö-
k o n e 2. U. 8:n.

Sahkövoimaliikeoppi ks. Sähködyna-
miikka.
Sähkövoimansiirto. Voiman siirto sähkön

avulla käy yhä yleisemmäksi. Sellaisissa maissa.

joissa ei ole kivihiiltä niin halvalla saatavissa

kuin kivihiilimaissa, mutta sensijaan esim. vesi-

voimaa käytettävänä, voidaan sähkön avulla kos-

kesta saatu voima mukavasti siirtää pätkäinkin

matkojen päähän teollisuuden- y. m. tarpeita var-

ten. Täten voidaan syrjäisetkin kosket saattaa

hyödylliseen toimintaan sekä oikeaan arvoonsa:

Voimansiirtoon käytetään Melkein yksinomaan
vaihtovirtaa. Ensi kokeet tehtiin tasavirralla,

mutta korkeajännitystasavirran synnyttäminen
on paljoa vaikeampaa kuin korkeajännitysvaihto-
virran, koska tasavirtaa ei voida transformoida.

Vaihtovirran jännitystä voidaan sitävastoin trans-

formaattorien avulla melkein mielin määrin ylen-

tää ja alentaa, niin että nykyään 100,000 voltin

ja korkeampikin jännitys voimansiirtojohdossa
on varsin tavallista. Kuta suurempi etäisyys on
sitä korkeampi jännitys on edullinen käyttää,
koska häviöt siten saadaan pieniksi. Jos teho

IXE, jossa / = virranvoima ja E = jännitys, on
siirrettävä, on tehonhäviö suhteellinen virranvoi-
man neliöön, 72 :een. Tehonhäviöiden pienentä-
miseksi on siis pyrittävä saamaan / pieneksi ja

E suureksi. — Ensimäinen onnistunut sähkö-
voimansiirto oli 300 hevosvoiman siirtäminen
Laaffenista Frankfurt a. Mainiin 15,000-voltti-
sena kolmivaihevirtana. Laitos tuli käytäntöön
1891 ja etäisyys oli 175 km. Tämän jälkeen on
kehitys edistynyt ripein askelin sekä matkan pi-

tuuteen että jännityksen korkeuteen nähden, niin
että nykyään siirretään sähkövoimaa monien
!-" IX. P,HD.'tll ''

,
17

satojen km etäisyyteen ja korkein nykyään käy
tännössä oleva jännitys on 150,000 volttia.

Suomessa ei toistaiseksi ole yhtään huoma: tavan
suurta voimansiirtolailosta. Ensimäinen mainitta-
vampi s. tehtiin Säkkijärveltä Viipuriin 20,000

volttisena vaihtovirtana. Suurin meikäläisistil

s. -laitoksista on toistaiseksi Nokian sähkölaitos,

josta 30,000 volttinen vaihtovirta johdetaan Tam-
pereen seuduille. Täältä on tarkoitus jatkaa johtoa

80,000-volttisena Valkiakoskelle. On myös muuta-
mia maataloussähkölaitoksia, jotka siirtävät voi-

maa laajalle alueelle. Mainittakoon näistä Maarian
Kaarinan sähköyhtiö (10,000 volttia). Tyrvään
sähköyhtiö (10,000 volttia) y. m. — Suuremmista
voimansiirtolaitoksista meillä on suunnittelun
alaisena Vuoksen vesivoiman siirtäminen Pietariin

sekä Kymijoen vesivoimien siirtäminen ympäris-
tön tarpeita varten, vieläpä m. m. Helsinkiin. Syy
miksi meidän runsaiksi kehuttuja vesivoimia on
verraten vähän käytetty, on se, että koskemme
ovat yleensä epäedullisia voimalaitoksen raken-

tamiseen. Useassa tapauksessa myöskin sekava
omistusoikeus, kehittymätön ja epäedullinen vesi-

oikeuslaki ja kohtuuttomat korvausvaatimukset
maanomistajien puolelta tekevät yritykset kan-
nattamattomiksi. Skandiuaavian maissa on sen-

sijaan useita varsin huomattavia voimansiirtolai-

toksia. Niinpä esim. Göötepori saa suurim-
man osan virrastaan 50,000-voIttisena Trollhät-

tanin voimalaitoksesta. Myöskin Tukholma raken-

taa omaa 35,000 hevosvoiman voimalaitosta erää-

seen Dal-joen koskeen, josta voima siirretään

100,000 volttisena Tukholmaan, jonne on 135 km.
Vaihtovirtalaitoksissa syntyy virtaa käyttävien

koneiden, transformaattorien y. m. vaikutuksesta
vaiheensiirto jännityksen ja virranvoiman välillä,

fos näiden välistä kulmaa merkitään <p:llä on teho

W = I x E x oosff. Jäsentä cos<p sanotaan teho-
kertoimeksi. Jos jännitys ja siirrettävä

teho pidetään muuttumattomana, osoittaa yhtälö,

että vaiheensiirron kasvaessa 7:kiu kasvaa. Tästä
taas seuraa, että johtohäviötkin kasvavat, sillä

nehän olivat suhteelliset /ä :een. Tämän tähden
pyritään sopivilla laitteilla esim. käyttämällä
synkronisia moottoreita (ks. Sähkömoot-
tori) saamaan vaiheensiirto niin pieneksi, s. o.

cosrp niin lähelle yhtä kuin mahdollista. Paitsi

johtovastuksen aiheuttamia häviöitä syntyy hyvin
korkeita jännityksiä käytettäessä jonkin verran
vuotoa eristäjien kautta sekä n. s. h o h t o- 1.

k o r o n a h ä v i ö i t ä (saks. Glimmverluste) . Jos
voimajohto on lyhyt, voidaan sanoa, että vaiheen-

siirto on sama johdon kummassakin päässä. Toi-

seksi muuttuu asia, jos johto on hyvin pitkä.

Tällöin nimittäin saattaa johtojen i t s e-

induktsionin ja kapasiteetin vaiku-

tus tulla varsin tuntuvaksi. Tavallisesti on edel-

lisen vaikutus huomattavampi, mutta hyvin pit-

kissä johdoissa ja korkeata jännitystä käytet

täessä saattaa kapasiteetinkin vaikutus olla var-

sin tuntuva.

Korkea jännitystasavirtavoimansiirto tapahtuu

n. s. T h u r y n j ä r j e s t e 1 m ä n avulla. Mene-
raattoreja perättäin. Täten on saatu jopa 50,000

tellään niin. että kytketään useampia sarjagene-

voltin jännitys. Virran vastaanotto tapahtuu

niinikään useamman sarjaan kytketyn moottorin

avulla. Tällaisia laitoksia on muutamia toimin-

nassa Sveitsissä, Italiassa ja Ranskassa. A .1/-»».
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Sähkövoimaputki ks. S ii li k ii k entl ii.

Sähköväkkäiä ks. s ii h k ii p u rkau s.

Sähkövärähdykset. Feddersen teki tutkies-

saan Leidenin pullon (ks. t.) sähköpurkauksia
sen havainnoii, että aähkökipinä määrätyillä

ehdoilla ei ole yhtäjaksoinen valoilmiö vaan
katkonainen. Koi nsa Iiii" järjesti niin, että

hän antoi Bähkökipinästä tulevan valon hei-

jastua akselinsa ympäri nopeasti pyörivästä n. s.

kiertokuvaatimesta, jolloin kipinän kuva näytti

laajenneen valojuovaksi. Tästä otettu valokuva

osoittaa (kuva 1). ettei kipinä ole yhtenäinen,

Kuva l.

vaan että se on t nunnien lomien katkoma. Samalla
Feddersen osasi päätellä, etteivät valokatkelmat
ole saman kipinän osia, sillä toisista kuvista hän
huomasi, että vuoroin toinen vuoroin toinen
elektrodi hohti heleämmin. Kun sähkökipinä ei

ole muuta kuin lyhytaikainen valokaari ja tämän
ominaisuuksiin kuuluu, että se hohtaa kirkkaam-
min anodin kuin katodin luona, niin oli siis

ilmeistä, että purkauksen kestäessä tapahtui
elektrodien vaihtoa. Purkaus oli siis o s k i 1 1 a-

t o r i n e n, toisin sanoen elektrodien välissä syn-
tyi s:iä. Ilmiön syynä on sähkövirtaakin
herättämä itseinduktsioni (ks. Sähköinduk-
tsioni) eli n. s. sivuvirta (saks. Extra-
strom) . Sähköpurkauksessa tasaantuu näet konden-
saattorin päällystysten alkuperäinen potentsiaali-

ero hyvin nopeasti nollaksi ja samalla virta

nopeasti heikkenee. Siitä syystä induseerautuu
rastaissuuntainen sivuvirta, joka vähentää alku-

peräisen virran voimakkuutta siinä määrin, että

sivuvirta saattaa päästä voitolle ja purkausvirta
muuttuu vastaissuuntaisiksi. Tämä uusi virta

herättää taas sitä heikentävän ja lopulta voitta-

van uuden sivuvirran, niin että purkausvirta jäl-

leen vaihtaa suuntaa ja niin jatkuu elektrodien
varauksien merkkien vaihtelu. Kahden sellaisen

vaihdon väliaikaa sanotaan s:n jaksoksi.
Koska joka seuraava sivuvirta on paljon hei-

kompi kuin edellinen, on värähdysliikkeen kestä
i\ys vain hyvin lyhyt. Oskillatorinen purkaus
syntyy vain silloin, kun sivuvirta on tarpeeksi
voimallinen voittaakseen purkausvirran. Se
tapahtuu, kun itseispotentsiaalilla on ainakin
eräs määrätty kondensaattorin sähkökapasiteetin
(ks. Sähkö jänni t y s) suuruuteen tietyssä

suhteessa oleva pienin arvo. Jakson pituuden on
Feddersen kokeellisesti määrännyt ja Kirchhoff
on sen t( oreettisesti laskenut. Näistä tutkimuk-
sista selviää, että jakso on sitä pitempi, kuta
suurempi kondensaattorin sähkökapasiteetti ja

johdon itseinduktsioni on. — Samanlaisia s:iä

kuin kondensaattorilla saadaan myös induktsioni-

koni"lla. kun sen sekundäärijohdon napojen
välissä hypähtää sähkökipinä. Induktsionikoneen
suureen itseinduktsioniin nähden on jakso 1.

värähdysaika paljoa suurempi kuin kondensaat
torilla. Kun näet edellinen luetaan 10.000 :s osissa

sekuiitii olivat Feddersenin tutkimat värähdyk-
set n. 100 kertiia nopeammat. — S:n suuri mer-
kitys kävi ilmi Hertzin tehtyä niillä kuuluisat

kokeensa. Oskillaattorillaan (ks. Langaton

Kuva 2.

9 ii li k ii t t ä m i n e n) hän synnytti värähdj
joista nopeimmat olivat n. 100 kertaa nopean)
mat kuin feddersenin havaitsemat. Niiden |ak-«,

oli siis luettava 100,000,000:s osissa sekunti./

Kun hän myöhemmin muunteli kokeitaan, vaih-

taen Kuhmkorffin induktoriumin pienempään ]a

pienentäen kipinöiden pituuden, oli värähdysaika
v;iin l.i tuhatmiljoonaa osa sekuntia. Sittemmin
on voitu herättää vieläkin nopeampia s:iä, sei

Iäisiäkin, joiden värähdysjakso on vain 100 :s osa

äskeiimainitusta ajasta ja aallonpituus siis vain
muutamia mm:ejä.— Hertz todis

teli, että sähkö-
kipinöiden aiheiit

lamat s. jatkuvat

hänen oskillaatto-

rinsa metallisau-

voissa, heijastu-

vat niiden toisesta

päästä, yhtyvät
alkuperäisiin ja

synnyttävät seiso-

van aaltoliikkeen.

Tästä aaltoliik-

keestä saavat taas

ympäröivään dielektrikumiin (ilmaani leviävät

sähkömagneettiset vaihtelut alkunsa. Kuva 2 esit

tää, kuinka voimaviivojen (ks. Magnetismi
ja Sähkökenttä) avulla sähkötilan vaihte-

luja voidaan selittää. Kuvan keskellä näkyy
oskillaattori ja siitä alkunsa juontavat voima-
viivat. Näitä tulee yhä uusia niin kauan kuin
sähköjännitys kasvaa ja samalla aikaisemmat
laajenevat, täyttäen lopulta pallon A jännityksen
ollessa korkeimmillaan. Sen jälkeen sisimmät
rupeavat imeytymään takaisin oskillaattoriin,

mutta ulommat voimaviivat vetäytyvät kokoon
umpinaisiksi viivoiksi, jotka irtaantuvat oskil-

laattorista ja jatkavat muuttumattomalla nopeu-

della edentymistään avaruudessa (ks. viivoja

pallon B sisässä). Kun jännitys on laskenut

nollaan, ei pallon A sisässä kuvattuja voiimi

viivoja enää ole olemassa. Seuraavassa hetkessä

varautuminen tapahtuu uudestaan ja navat saa-

vat nyt vastakkaista sähköä, niin että voimavii-

vojen suunta on päinvastainen kuin alussa. Sen

tähden on lyhyen ajan perästä, napojen varauk-

sien yhä merkkiä vaihtaessaan, ympäröivä
dielektrikumi polarisoitu, niin että siinä on

toisiaan seuraavia vastaissuuntaisia voimaviiva-

ryhmiä. Selostetun polarisatsionitilanteen vaili

leluja, jotka edellytetään tapahtuviksi eetterissii.

sanotaan s ä h k ö s ä t e i k s i ( s ä h k ö s ä t e i

I j k s i) 1. sähköaalloiksi. Näiden etene-

misnopeutta tutkiessaan Hertz tuli siihen johto-

päätökseen, että se on .100.000 km sekunnissa 1.

siis sama kuin valon. Samalla
kuin sähkösäteily leviää oskil-

laattorin sauvojen kautta kul-

kevissa tasoissa, kehittyy ylt-

ympäri myöskin valon nopeu-
della leviävä magneettinen
kenttä. Sähkökipinän synnyt-
tämä aaltoliike on niin ollen

sähkömagneettista luonnetta.

Kuten kuva 3 (kipinäaukko
keskellä sauvaa : ci näy ku-

vassa) näyttää, ympäröivät Kuva m.
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magneettiset voimaviivat oskillaattoria ympyrä
viivoina, joiden tftso on kohtisuorassa sitä vas-

taan ja joiden keskipisteet ovat sen sauvoilla.

Magneettinen ja sähkökenttä ovat siis kohti-

auorassa toisiansa vastuun. — Hertz ja hänen

jälkeensä' monet tiedemiehet ovat toteen-

näyttäneet, että sähkömagneettiset aallot ja

valoaallot ovat monessa suhteessa yhtäpitäviä.

Paitsi että leviämisnopeus on sama, voidaan

kokeiden avulla osoittaa, että heijastus, taittu-

minen, interferenssi, polarisatsioni ja kahtais-

lailtuminen ovat huomattavissa edellisissä aivan

samalla tavalla kuin jälkimäisissäkin ja että

ilmiöt ovat samojen sääntöjen mukaiset. —
Sähkömagneettisten aaltojen olemassaolon totea-

minen ja vastaanottaminen perustuu resonanssi-

ilmiöön. Tarkoitusta varten käytetään monen-
laisia vastaanottokojeita n. s. detektoreja
I. indikaattoreja (ks. Langaton säh-
köttäminen). [H. Hertz, „Untersuchungen

iiber die Ausbreitung der elektrischen Kraft"

(2:nen pain. 1892).] V. 8:n.

Sähköyksikkö (ks. Sähköopilliset
mittayksiköt.
Sähköärsytykset, biol. Niinkuin lämmön ja

valon vaihtelut ja yksipuolinen vaikutus sekä

monet muut fysikaalis-kemialliset ilmiöt saavat

aikaan kasveissa ja eläimissä (varsinkin yksin-

kertaisimmissa muodoissa) aivan määrättyjä liik-

keitä, asentoja tai tiloja, niin sähkökin (sekä is-

kut että jännitykset) vaikuttaa eliöihin ärsyk-

keenä. Niinpä sähkövirta saa lihakset supistu-

inaan, tuntohermot tuntemaan tuskaa; seu vai-

kutuksesta rauhasten toiminta ja värekarvojen

liike vilkastuu j. n. e. Sitäpaitsi kaikki eläimet

n\at galvaanisen virran vaikutuksen alaisina joko

positiivisesti tai negatiivisesti galvanotaktisia

(vrt. Galvanotropismi) pyrkiessään tai

asettuessaan milloin positiiviseen, milloin taas

negatiiviseen napaan. Liian kova sähkövirta tap-

paa eläimen.

Säiliökynä, täytekynä, jonka varressa on mus-
teella täytettävä ontelo, mistä muste kirjoitet-

taessa itsestään juoksee hienon reiän läpi kynän-
terään. Ruostumisen välttämiseksi tehdään terä

kullasta. — Stylograf i-kynässä on teränä

nuisteenvalumisreiästä ulkoneva hieno neula.

V. L.

Säiliövaunu ks. Rautatievaunu.
Säilyke. Säilykkeet 1. konservit ovat yleensä

sillä tavoin käsiteltyjä ruoka-aineita, että ne kes-

tävät pahentumatta pitkäaikaisen säilyttämi-

sen. Pilaantumisen aiheuttajina ovat bakteerit,

joiden kehittymiselle eri elantoaineet tav. tarjoa-

vat erittäin edullisen maaperän kosteutensa, ra-

vintoarvonsa y. m. takia. Nykyään ruoka-ainei-
den säilyttämiseen käytetään useita erilaisia

menettelytapoja, jotka kuitenkin voidaan jakaa
kahteen ryhmään: toisen mukaan pilaantuminen
estetään säilyttämällä ruoka-aineita bakteerien
kehittymiselle epäedullisissa olosuhteissa tai

muuttamalla säilytettävien aineiden kokoumus ja
ominaisuudet sellaisiksi, etteivät bakteerit niissä

enää menest} ; toinen menetelmä taas perustuu
Hiilien, ettii estetään bakteerien pääsy ulkoapäin
ruoka-aineisiin, joista tätä ennen tyyten hävite-
tään entuudestaan niissä olleet bakteerit. Edelli-

i kuuluvat kylmässä säilyttäminen,
suolaaminen, kuivaaminen, savustaminen y. m.

(ks. K a 1 a n k ä s i t t e 1 y ja hiha), jälki-

mäiseen ryhmään säilyttäminen ihnaliiviissä

astioissa pariisilaisen sokerileipurin F r a n e o i s

A p p e r fin jo 1804 keksimän menetelmän mu
kaan (vrt. Francois Appert, ,,L'art de conserver

toutes les substane.es animales et vegetales",

1810).

Apperfin menetelmän mukaan käsiteltyjä

ruokatavaroita varsinaisesti nimitetäänkin s:iksi.

Niitä valmistetaan suuret määrät tehdasmaisesti

kasvi- ja eläinkunnan tuotteista laivastojen, sota-

joukkojen, retkikuntien muonitusta varten sekä

yleensä yksityistenkin ravinnoksi. S:nä voidaan

helposti pilaantuvia kasvi- ja eläintuotteita kul-

jettaa pitkiä matkoja paikkoihin, joissa niitä ei

luonnon suhteiden takia voida kasvattaa. Sama
ten aineita, joita tuoreina on vain jonakin vuo-

denaikana, voidaan s:nä syödä milloin hyvänsä.

Siksi aiottujen ruoka-aineiden pitää olla täi-

sin tuoreita ja parasta laatua. Huolellisen puh-

distamisen, kuorimisen, siemenien poiston y. m.
eri ravintoaineisiin nähden erilaisen valmistuk-

sen jälkeen, jota varten on erilaisia koneita,

elantoaineet keitetään, paistetaan, maustetaan,

yleensä laitetaan syötäväksi kelpaavaan muotoon.
Kasviksien kuumentamisesta vahingoittunutta

väriä kaunistetaan toisinaan värjäämällä, joka

myrkyllisillä väriaineilla toimitettuna saattaa

olla peräti vaarallinen ja myrkyttömillä on jok-

seenkin tarpeeton käsittely. Se olisi ainakin sal-

littava ainoastaan selvästi ilmoittaen! „värjätty

vaarattomilla väriaineilla". Tämän jälkeen s.

pannaan lasi-, kivi- tai tinattuihin rautalevy-

astioihin (jälkimäiset lienevät kestävyytensä ja

pienen painonsa vuoksi eniten suositut) ja sterili-

soidaan s. o. vapautetaan bakteereista kuumen-
tamalla 10-30 minuutin ajan takorautaisissa

höyrykattiloissa, autoklaaveissa, 105°-125° :een,

jonka jälkeen ne heti jäähdytetään, etteivät saisi

huonoa makua eikä näköä kovin pitkäaikaisen

kuumentamisen seurauksena.
Ennen kauppaan laskemista siitä on pidettävä

kuukauden ajan varastossa, että voitaisiin huo-
mata, onko sterilisoiminen todellakin onnistunut,

mikä on välttämätön säilymisen ehto. Pilaantu-
neet, rautalevyastioissa olevat s :t tunnetaan siitä,

että astiat ovat hajaantumiskaasujen vaikutuk-
sesta pullistuneet. Niiden sisällys on ehdotto-

masti hyljättävä. Paljoa vaarallisempia ovat pa-

hentuneet sit, jotka näennäisesti ovat hyviä. Jos
rautalevy on sisältäpäin sinisen musta, säilykkei-

den maku omituinen ja liemi sameaa, niin

tavara on pilaantunut ja kelpaamaton ravin-

noksi. B. M.
Säiniö, rautatieasema (III I.) Viipurin -Pieta-

rin rataosalla, Viipurin ja Kämärän asemien vä-

lillä, 10 km Viipurista. 323 km Helsingistä. —
Lähellä asemaa S:n mylly, Sm saippuatehdas ja

tiilitehdas. Viipurin pitäjän vaivaistalo.

Säippä ks. Kiertokanki.
Säkeenjako. pitkissä runosäkeissä määrätyssä

paikassa tapahtuva säännöllinen seisahdus, joka

jakaa säkeen kahtia (tahtilepo). ks. Sesuuri.
Säkeistö 1. s t r o o f i, määrätty luku kokonai-

suudeksi ryhmitettyjä säkeitä, (ks. t). S:öii nimi-

tetään myös usein värssyksi.
Uus., yhtäläisenä t. muunnettuna mielinmää-

rin kertautuva säveljakso. Riippuen sävellyksen

kokonaisrakenteesta s:nä on milloin pelkkä säe
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l ummanvikeriänruski

ryhmä, milloin täysi lauseke tahi sikermä. Sen
mukaisesti sävellys kokonaisiini.- .mu on joko

jonomainen lauseke, Bäkeistösikermä tahi säkeistä

sarja. S. -rakenne esiintyy eiijiuniän laulumusii
ki^sa. jossa se liittyj vastaaviin runoudenmuotoi
liiti. Soitinmusiikissa sitä tavataan vain muun-
nelma I. variateioniaarjana. Ei kuitenkaan laulu

musiikkikaan aina jäljittele runojen s.-raken

netta, vaan usein säveltäjät valavat sen toisiin

kin sävellysmuotoihin. Runon säkeistöittäinen

jäsentely säilyy silti sävelrakenteen yleisen ryh-

mittelyn pohjana; puuttuu vain 3.-muodolle omi-

nainen jonomaisuus. /. A.
Säkenensammuttaja ks. K i p i n ä n e a m

m u 1 1 a j a.

Säkiä 1. monni (Silurua glanis) on rakkosui-

siin kuuluva, ruumiiltaan mateen muotoinen
suuri järvikala,

jonka yliileu-

assi on 2 hy-

vin pitkää, ala-

leuassa 4 lyhy.

empää viiksi-

säiettä. Peräevä
iv vi n pitkä,

pyrstöevä pyö-
UUBi reäpäiuen, sel-

käeyä pieni.

Selkäpuolelta

•a, luustatäpläinen, alta vaa-

lea. S. on Euroopan suurin järvikala, jonka To-

navassa on uälity kasvavan 4 m:n pituiseksi ja

-00 kg:n painoiseksi. On hidasliikkeinen, mutta
ahnas petokala, joka mudassa ja koloissa vaanii

saalistaan, jonka se houkuttelee luokseen liikut-

tamalla pitkiä viiksisäikeitään. Liha syötävää.
Tavataan Keski-Euroopassa Kein virrasta itään-

päin aina Keski-Aasiaan asti Pohjan-, Itä-, Mus-
taan- ja Kaspianmereen sekä Aral-järveen laske-

\ issa vesistöissä. Suomessa hyvin harvinainen:
saatu n. 50 vuotta sitten Kernaalan järvestä Ja-
nakkalan pitäjässä 2 kalaa, joista suurempi oli

171 1111 pitkä; miint. tiedot s:n esiintymisestä

maassamme ovat epävarmat. — Keski-Euroopassa
viljellään Pohjois-Ameriikasta tuotua kääpiö-s-.ää

(Amiurus nebulosus), joka on nopeakasvuinen ja

jonka liha on hyvänmakuista. P. /?.

Säkkijärvi. 1. K u n t a, Viipurin 1., Kymin
kihlak.. Säkkijärven nimismiesp. ; kirkolle Vii-

purista 49 km (talviteitse 40 km), Simolan ase-

malta 40 km, Tienhaaran asemalta 42 km (sata-

mia: Vikajoki [9 km kirkolla], Virsu 1. Santa-
joki [8 km], Nisalahti [15 km]. Jokikylä ja
Satama), Pinta-ala 873 km2

,
josta viljeltyä maata

(1910) 9,953 ha (siinä luvussa luonnonniityt
-.739 ha). — Manttaalimäärä 03, 95, talonsavuju

1,179, torpansavuja 05 ja muita savuja 1,052

(1907). — 13,188 as. (1915); 1,999 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 1,290:11a, teol-

lisuus 104:11a, merenkulku 127 :llä (1901). Kauppa-
laivasto käsitti 1913 14 purje-alusta (yht. 907
netto rek.-ton.) ja 1 höyryaluksen (81 netto

rek.-ton.). 1,371 hevosta. 5,575 nautaa (1913).
- Kansakouluja 23 (1910). Yhteiskoulu (5-luok-

kainen). Miesten ja naisien käsityökoulu. Säästö-

pankki. Kunnnanlääkäri. Apteekki. — Teollisuus-

laitoksia: Joutsenkosken kimröökkitehdas; sahoja

ja myllyjä: M. Hirnin (Heinlahdessa) , S. Sor-

varin (Suurpäälässä), M. Kokon (kirkonkylässä)

J
. m.; Koskelan nahkatehdas (Sum 11. —

Vanhoja kartanoita: N ieruenlantta. — 2. S e u r a-

kuulu, hallit uksin pit.. Savonlinnan hiippak.,

Hamim wstik.; mainitaan Viipuriin kuulu
vana -kappelina 1541, tuli itsenäiseksi klirakun
n.iksi 1572, oli 1078-84 Viipurin linnanseurakun-
nan kinan anneksina ja 1084-1710 Viipurin
lukion teologian lehtorin palkkapitäjänä [prebeo
• linä). Uudenkaupungin rauhanteossa Kuotsin
puolelle jäänyt osa pitäjää oli 1722-30 Porvoon
lukion teologian lehtorin palkkapitäjänä. —
Kirkky harmaasta kivestä, rak. (C. L. Engelin
piirustusten mukaani 1830-33. L. Il-nen.

Säkkikaira, maakaira (ks. t.), jonka puisen
varren päässä on rautainen kärki, mistä sivulle

päin lähtee teräväreuuainen puoliympyränmuo-
toinen rautakaan, johon lujan säkin suu on
kiinnionimeltu. Kairaa käytetään pehmeässä
maassa niin. että maalian ensin painetaan puinen
tai rautainen torvi, jonka sisältä maa poistetaan
siten, että s. painetaan torven sisään ja sitä

väännetään, kunnes säkki täyttyy kaaren irti

leikkaamalla maalla; sen jälkeen kaira nostetaan

ylös ja tyhjennetään. Sitä käytetään m. m. sil-

loin, kun kovempi maa tai kallio, johon on
porattava reikä, on muta- tai suomaakerroksen
alla. J. C-Sn.

Säkkipilli (ruots. säckpipa, saks. Dudelsaok,
ransk. mnscltr, it. cornamusa, engl. bagpipc, lat.

tibia ulricularis, kreik. askaulos), ikivanha soi-

tin, jota vielä nykyäänkin käytetään Skotlan-
nissa kansallis- ja sotilas-

soittimena. S:iin kuuluu
nahkainen pussi, johon ilma-

virta johdetaan joko putken
kautta puhaltamalla taikka
pienten, käsivarsin painetta

vien palkeitten avulla. Pus-
siin on kiinnitetty oboenkal-

tainen, reiällä varustettu

puhallussoitin, jolla esite-

tään varsinaiset melodiset

sävelkulut; sitäpaitsi siinä

on 1-3 bassopilliä (ransk.

bourdon, engl. drone = mehi-

läiskuhnuri, ks. B o r d u-

nus), joista soi taukoa-
matta sama pohjasävel joko
yksikseen tahi kvintteineen

ja oktaaveilleen. S. tuli muotisoittimeksi 17-18: n

nella vuosis. ; se päällystettiin silkillä ja koris-

teltiin kirjailulla, kullalla, norsunluulla, jalo-

kivillä y. m. Etenkin ransk. s.-taiturit saavut-

tivat mainetta ja menestystä. /. K.

Säkylä. 1. K u n t a, Turun ja Porin 1., Loi-

maan kihlak., Köyliön-Säkylän nimismiesp.; kir-

kolle Kauttuan rautatieasemalta 12 km (kirkolta

.säännöllinen laivaliikenne [Pyhäjärvellä] Kaut-
tualle y. m.). Pinta-ala 150,8 km2

, josta viljeltyä

maata (1910) 2,950 ha (siinä luvussa luonnon-
niityt 230 ha). Manttaalimäärä 26 u /i2, talon-

savuja 103, torpansavuja 100 ja muita savuja 386

(1907). 2,734 as. (1914); 534 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 309:llä (1901).

520 hevosta. 1.923 nautaa (1913). — Kansakou-
luja 3 (1915). Säästöpankki. Kunnanlääkäri
yhteinen Euran, Kiukaisten ja Köyliön kanssa.
— Teollisuuslaitoksia: höyrysaha, meijeri, 3 vesi-

myllyä. Myllynkiviteollisuus ja tervanpoltto,

Säkkipilli
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joista S. aikaisemmin on ollul laajalti tunnettu,

ovat nykyjään vähenemässä. — Talvikalastus

(nuotalla, kuoreita) Pyhäjärvestä hyvin tuotta-

vaa (1915 n. 150,000 nik.). — S. on kansatieteel-

lisesti hnomattava pitäjä; museoon koottu run-

saasti vanhoja esineitä, [lukuja („S:n kansallis

puku"), ryijyjä y. m. s. — 2. Seurakunta,
konsiatorillinen, Turun arkkihiippak., Porin ylä-

rovastik. ; Satakunnan vanhimpia pitäjiä, maini-

taan itsenäisenä jo 1392; kun S:n alue (Alas-

taron ja Vampulan osien siitä erottua) pieneni,

liitettiin S. 1400 luvun lopulla kappelina Euraan,
muodostettiin jälleen itsenäiseksi khrakunnaksi
1639. — Kirkko puusta, rak. 1776. [V. Salminen,
..Köyliön pitäjän historia" (Suom. kirjallisuuden

seuran ..Pitäjänkertomuksia" VII) ; K. Killinen,

..Kiinteitä muinaisjäännöksiä Loimijoen kihla-

kunnasStT (Suom. muinaism.-yhd. aikak. II.

sivv. 93-97).] L. Tl-nen.

Säkä ks. Säkiä.
Säkäaukorna, eläinl.. ks. S ä k ä p a h k a.

Säkäpahka, eläinl., saa alkunsa tav. valjaiden

lyöttämästä. Sen aiheuttama tulehdus turvottaa
toisinaan vain nahan ja sen alla olevan side-

kudoksen, toisinaan se taas tunkeutuu syvem-
mälle lihaksiin, niskasiteeseen ja luihin sekä ai-

kaansaa täällä märkämuodostuman, mikä puh-
keaa ja synnyttää n. s. siikäaukoman. — Lievem-
missä tapauksissa auttavat usein hauteet, voi-

teet y. m. s., pahemmissa on turvauduttava leik-

kaukseen. Kp.
Säle 1. sälö, petäjästä lohkaistu parin cm:n

paksuinen, päreen levyinen ja pituinen puukaista,

josta kiskotaan päreitä; neliskulmainen pit-

känlainen puulista, jollaisia käytetään s ä 1 e-

aitain, sälejakkarain, sälesohvain
y. m. valmistukseen. V. L.

Sälgrund [sei-] 1. Själgrund, myös Kas-
kisten majakka, loistomajakka samannimi-
sellä saarella Kaskisten edustalla, n. 6 km kau-
pungista etelään, näyttää välähtävää punaista
valoa ; valaisumatka 16,4 engl. penink.. valon-

korkeus vedenpinnasta 30.s m, perustasta 25,4

m: valovoima (Hefner-yksiköissä) 16,700. Rak.
1875. — Ilmat, asema. L. H-nrn.
Sälinkää (Sellinge), maatila Mäntsälän

pitäjässä 11 km kirkolta luoteeseen, yhdistetty
useammista rälssitiloista. — Niiden tiluksien jou-

kossa, jotka Kaarle IX 1606 lahjoitti Henrik Wre-
den leskelle ja perillisille, oli myös 11 taloa S :ssä.

Saman vuosis:n lopulla S. kuului everstiluut-

nantti Johan Thevvitzin (k. 1691) maanomistuk-
siin. Viime vuosis:n alusta alkaen ovat karta-
non omistaneet m. m. Solberg-suku, tilanomista-
jat A. R. von Konow (k. 1863), E. F. Pentzin ja

Teriehoff sekä nyk. (1915) Aug. Eklöf A. B.
Tilasta, joka kokonaisuudessaan käsitti n. 7,300
ha, on valtio äskettäin ostanut osan pientiloiksi
jaettavaksi. Palstoitns saatiin suoritetuksi 1915.
ja 38 vuoden kuluttua saavat pientilalliset vähäi-
sillä kuoh tusmaksuilla palstansa perintöomaisuu-
dekseen. Jo aikaisemminkin oli osa kartanon
tiluksista myöty alustalaisille. Nyk. Aug. Eklöf
A. B:n hallussa oleva S:n maatila on pinta-alal-
taan 3,705,80 ha. Tilalla on höyrysaha ja -mylly
sekä juustomeijeri ; siellä 1815 toimintansa alka-
nut lasitehdas on jo kauan ollut lakkautettuna.

A. Es.
Sälli ks. Kisälli.

Sällvik [-ih], maatila Pohjan pitäjässä Poh-
jan pitäjän lahden länsiranualla 6.5 km Tammi-
saaresta pohjoiseen, käsittää Johannesbergin
allodisäterin ja Storvikin ratsutilan, yhteensä
2 ä/8 manttaalia, n. 600 ha. — S. on ollut 1400-

luvulta alkaen Ulf-, Lindelöf- ja Liudcrantz
suvuilla, vaihtuen naimisliittojeu tietä suvulta

toiselle, kunnes ostojen kautta siirtyi 1820-luvulla

viimemainitulta suvulta kreivi J. F. Aminoffille

ja tältä 1833 asessori J. Julinille (sittemmin
vuorineuvos J. von Julin), jonka suvulla tila

edelleen (1917) on. A. Es.

Sälskär [srlsär] 1. S j ä 1 s k ä r, loistomajakka
samannimisellä saarella Ahvenanmaan luoteis-

puolella, näyttää vaihtumatonta valkoista ja

välähtävää punaista valoa; valkoisen valon va-

laisumatka 16.3 engl. penink., punaisen valon

18.8 engl. penink.; valovoima (Hefner-yksiköissä)

:

valkoisen valon 2,700 ja punaisen valon 16,700.

Valon korkeus vedenpinnasta 44, e m, perustasta

30.9 m. Rak. 1868. — Ilmatiet, asema.
L. H-ncn.

Sälönokkaiset (Lamellirostres) , lintulahko,

jonka linnut tunnetaan parhaiten ylä- ja alaleuan

reunoissa olevista pienistä poikkipuolisista sar-

veissälöistä, jotka sopivat lomitusten ja joihin

lihaksisen kielen syrjälisäkkeetkin pistävät. Täl-

laisella nokalla, joka lisäksi on pehmeän, herkkä-
tuntoisen nahan peittämä, linnut siivilöivät ve

destä ruokansa. Nokan kärjessä on kova sarveis-

kynsi. Kaula on tav. pitkä; sääri vain osittain

ruumiista ulkoneva. Jalat ovat tavallisia räpylä-

jalkoja, s. o. varpaat, takavarvasta lukuunotta-
matta, kynsiin saakka räpylän yhdistämät. Pojat
syntyvät hyvin kehittyneinä ja seuraavat heti

emoaan ruuan etsinnässä. Sulkasadossa putoavat
kaikki siipisulat yhtaikaa, joten linnut tulevat

lentoon kykenemättömiksi. — S:iin luetaan 5 hei-

moa : joutsenet (Cygnidce), hanhet (Anse-
ridce), sorsat (Anatidce), sotkat (Fuligulidce)

ja koskelot (Mergidce). E. M-o.

Säminge ks. S ä ä m i n k i.

Sämpsä 1. S a m p 8 a, suom. myt., oikeastaan
'metsäkaislan', varhaisen kevätkasvin nimi (Inke-

rissä sämpsäheinä, sämsi/Jckä, vir. sääsik, sääsi.

'scirpus silvaticus'), käsitetty kasvullisuuden juma-
laksi (samoinkuin Pellervo = pellava) ; sanaa on
selitetty germ. lainaksi (ylisaks. simse), mikä
kuitenkin on epävarmaa. Inkeristä, Itä-Suomesta
ja Vienan Karjalasta löydetyt runot, joissa S.

esiintyy, osoittavat eräitä yhtäläisyyksiä germaa-
nilaisen Nerthus-palvonnan kanssa, jotka arva-

tenkaan eivät ole vain sattumaa; siitä huolimatta
suom. Sämpsä ja germ. Nerthus kumpikin tahol

laan ovat varmaankin muodostuneet toisistaan

riippumatta ja yhtäläisyydet syntyneet tarina-

aineksen siirtymisen johdosta. [K. Krohn, Finn.-

ugr. Forsch.
' IV 231-48, vrt. J. J. Mikkola,

sam. p. IV 248 ja A. Mieler X 43.] E. N. 8.

Sämund Viisas (k. 1133), isl. oppinut, oli nuo-

ruudessaan tehnyt laajoja ulkomaanmatkoja ja

m. m. ryhtynyt harrastamaan astrologiaa ja

magiaa, kunnes palasi kotia ja vihittiin papiksi.

S. V:ta on kehuttu runoilijaksi ja kirjailijaksi

ja nimenomaan häntä on kauan pidetty vanhem-
man Eddan (ks. t.) kokoojana, mutta mitään

luotettavia tietoja ei siitä ole. K. O.

Säntis [zrn-j, (Bentis), Koillis-Sveitsin kau-

nein vuoristo Appenzellin Alpeissa, jakaantuu
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useaan jonoon. Helppokulkuinen, suosittu mat-

kailuseutu. Korkein huippu S. (2,504 m yi. me-
renp.) Saulit Gallenin ja Appenzellin kantonien

rajalla.

Säppi. 1. Käsin tai avaimella työnnettävä, oven

lukitaemjslaite (ks. Lukko). — 2. Koneen osa,

joka estää säppirattaan pyörimästä määrättyyn
suuntaan. Tätä käytetään työkalukoneissa syöttö-

liikkeen aikaansaamiseksi ja nostokonei < e t8

mään kuorman putoamista. V. /..

Säppi (ruots, Bäbbskär), loistomajakka

Säpin saarilla. I'..i in -Rauman kulkuväylällä,

n. ."> km luoteeseen Kuuminaistenniemestä,
ii. 15 km luode-etelään Reposaaresta, näyttää sekä

vaibtumatonta valkoista, ettS valahtavia vai-

kuista valoa (edellisen valovoima [Hefner-yksi-

köissä] lisu ja valaisumatka 11,» engl. penink.,

jälkimäisen valovoima 28. 200 ja valaisumatka
17.3 engl. penink.); valon korkeus vedenpinnasta
:14,7i m. perustasta 29, « m. Rak. 1873. — Meteoro-

loginen ja hydrografiaen havaintoasema.
L. Il-mn.

Särimner, skand. mytologiassa Odinin karju,

jonka lihalla Yalhalliin joutuneet sankarit ravi-

taan. K. O.

Särki (Lcuciscns rutilus), yleisimpiä suolatto-

man veden kaloja, on selkäpuolelta mustanhar-
maa, sivuilta ja alta hopeanvalkea. Silmät puner-

tavat ; perä-, vatsa- ja rintaevät punaiset; ylä-

leuka alaleukaa vähän pitempi. Sivuvirvassa 40-

44 suomua. Tavallisin pituus 20-25 cm, mutta
voi joskus kasvaa paljoa suuremmaksi, ainakin Vs
kg painoiseksi. — S. on seuraa rakastava kala,

joka viihtyy paraiten matalissa, vesikasveista

nkkaissa järvissä ja lahdissa, missä se hakee
ravinnokseen pieniä äyriäisiä, toukkia, matoja

y. m. pieniä eläimiä, mutta syö joskus vesikas-

vejakin. Kutee keväällä heti jään lähdettyä mata-
lilla ruohikkorannoilla. S:n liha on huono-
makuista ja motoista; senpä takia s. onkin ihmi-
sen ravintona vähäarvoisempi kuin monet muut
kalat; petokalojen ravintona se on kuitenkin
tärkeimpiä. S:eä pyydetään kuitenkin varsinkin

kutuaikanaan paljon, ja köyhän kansan ravin-

tona se on muutamin paikoin tärkeäkin. — S. on
yleinen Pohjois-, Keski- ja Kaakkois-Euroopan
sekä Länsi Siperian järvissä ja virroissa. Suo-
messa se on tavallinen kaikissa vesistöissä, myös
kin meren saaristossa. /'. li.

Särkikalat (Cyprinida;) ovat rakkosuisiin kuu-
luvia suolattoman veden kaloja. Suu pieni ja
hampaaton, mutta alemmissa nieluluissa vah-
vat, tylpät hampaat. Buumis sivuilta litistynyt

tai liereä, tav. isosuomuinen („suomuskalat")

.

Yksi ainoa selkäevä, kiduskalvossa 3 ruotoa.

Uimarakko kuroutunut lyhyempään etupuoliseen

ja suurempaan takapuoliseen osaan. Tähän hei-

moon kuuluvat useimmat järvikalamme.
P. B.

Särkilahna ( Abramidopsis Leuckarlii) on lah-

nan ja särjen sekasikiö. S. on muutamia kertoja

tavattu maassamme (esim. Nurmi järvessä Uu
dellamaalla). P. B.

Särkilahti. 1. Ratsutila (Särkilaks), Per-

najan pitäjässä Pernajan lahden rannalla 10 km
Loviisasta länteen, alustiloineen 2 manttaalia, n.

405 ha. Höyrymylly. Laivaliike Loviisasta. —
Sen omisti löOO-luvun alussa komisarius Daniel
Vvillamsson ja hänestä polveutuvalla tilan mukaan

nimensä ottaneella Serlachius suvulla oli osa S
.
n

lilasta vielä 18011-liiviin alussa. Mvöhemmisttl
omistajista mainittakoon .1. <;. Rosenlindt (k

1848; puoliso s. Serlachius), kunnallisneuvos C.

Roselius (18Ö7-1911) ja ny k. omistaja (1910)
tilanomistaja A. Österman. Vv. 1721-24 pidettiin

Suomen itäisen (entisen Viipurin, sittemmin Por-

voon) hiippakunnan konsistorin istunnot Sn
kartanossa. — 2. Säteri (I s o S ii r k i I ii, ru

S t o r -S ä r k i 1 ak s) Taivassalon pitäjässä Veh-
massalmeu rannalla, alustiloineen 1 '/s manttaa-
lia, n. 000 ha, josta n. 350 ha vesialueita). Laiva-

liike Turusta. S:n tilalta, joka mainitaan jo

1374, jolloin sen omisti eräs Mielivalta uimi-

nen mies, on kotoisin Särkilaliti-Stjernkors-sukn

jonka hallussa tila oli 1400-luvun alusta 1600-

luvulle saakka, lukuunottamatta lyhyttä väli-

aikaa, jolloin se oli Kirves-suvulla (1400-luvun
lopulla). Sen omisti m. m. piispa Maunu Särki-

lahti, ja se on Pietari Särkilahden syntymäkoti.
Naimisliittojen kautta se sittemmin siirtyi Sölf-

verarm-, Carpelan-, Lilljegren- ja Lagerstedt-

suvuille. Viime vuosisadalla se oli, paitsi kah-

della viimemainitulla, m. m. von YVillebraml-

Brander-, Hästesko-, Armfelt-, Kkestubbe ja In-

drenius-suvuilla sekä v:sta 1874 Sjöblom-suvulla.

Nyk. omistaja tilanomistaja J. A. Särkilahti

(Sjöblom). A. Es.

Särkilahti, suom. aatelissuku, myöhemmin
vaakunansa vuoksi saanut nimen S t j e r n k o r s,

on nähtävästi perisuomalaista alkuperää Taivas

salosta. Jo 1374 mainitaan Taivassalon Särki

lahdella eräs M e 1 e v a 1 1 a; (Mielivalta), joka

omisti sinetin ja oli siis aatelismies. Hänen jälke

Iäisensä oli nähtävästi se Olavi Pietari n;

poika, Särkilahden herra, joka 1410 Eerik Poni

merilaiselta sai vahvistuksen aatelisarvoonsa.

Sigismundin puoluelaisena Niilo Iivarinpoika S.,

Varsalan herra, 1599 mestattiin Turussa ja

ratsumestarit Maunu ja Kaarle Iivarinpoika.

pakenivat Puolaan; ainoastaan nuorin veli Aksel
jiii Suomeen ja kirjoitettiin 1625 Stjernkorsin

nimellä Ruotsin ritarihuoneeseen, mutta suku
sammui jo saman vuosisadan loppupuolella.

1. Niilo Olavinpoika (k. n. 1450),

Särkilahden herra, yllämainitun Olavi Pietarin-

pojan poika, oli 1435 valtaneuvoksena ja otti

seuraavina aikoina joskus osaa Ruotsin puoli-

siinkin valtiollisiin neuvotteluihin. Vv. 1437-46

hän oli ,,kuninkaan tuomionpitäjäuä" Suomessa,
siis ylimpänä oikeusvallan valvojana ; tästä ehkä
on syntynyt väite, että hänet muka asetettiin

Suomen ylimmäksi käskynlialtiaksi. Kaikissa

tapauksissa hän aikanaan oli Suomen huomatta
vimpia miehiä. Hänen vaikutustansa var-

maan lisäsi myöskin hänen avioliittonsa piispa

Maunu Tavastin veljentyttären Elina Niilon-

tytär Tavastin kanssa.

2. Maunu Niilonpoika (k. 1500), Suo-

men piispa, edellisen poika, oli saanut oppinsa
Pariisin yliopistossa, jossa hänet 1456 tavataan
baecalaureusten joukossa, ja luultavasti seur. v.

hän tuli maisteriksi. Kotia palattuaan hiin tuli

kanungiksi, 1465 Turun tuomiorovastiksi ja

piispa Bitzin kuoltua 1489 piispaksi. Piispana,

ja jo tuomiorovastina, hän osoitti tarmoa viras-

saan, kuntoa ja isänmaallista mieltä. Hän jul-

kaisi kiellon teinien kerjuullakäyntiä virstaan,

uudet säännöt hiippakunnalleen (1492), jotka m. m.
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Maunu Särkilahti (polvis

uiva henkilö). (Missale
AbuensH leoksesta).

hän oli rikkailla

määräsivät erinäisten ru

kousten säännöllisen luke-

misen sunnuntaisin kan-

san kielellä, ja perusti

dekaanin viran tuomio-
kapituliin sekä yhteisen

„pappispöydän" Turun pa-

peille. V. 1495 hän otti

tarmokkaasti osaa isän-

maan puolustukseen venä-

läisiä vastaan, lähettäen

m. m. huovinsa ja palve-

lijansa rajalle Viipurin
puolustukseksi, ystävänsä

Knut Possen avuksi.

Piispa S. kuoli 12 p. maa-
lisk. 1500 ja haudattiin

Turun tuomiokirkkoon
Kaikkein Pyhäin kuoriin,

lahjoilla muistanut.

E. O.

>. Pietari S. (k. 1529), pappi. S. oli Turun
pormestarin Niilo Pietarinpojan (edellisen orpa-

nani ja hänen vaimonsa Katariina Kirveen poika.

Hai laitettuaan opintoja Turussa hän meni 1510
Rostockin yliopistoon. Epätietoista on, opiske-

liko hän Wittenbergissäkin, mutta varmaa on,

että hän liittyi koko sydämellään uskonpuhdis-
tusliikkeeseen. Palatessaan n. v. 1523 maiste-

rina kotimaahansa hänellä oli mukanaan vaimo
Margareta Korneliuksentytär, mutta se ei estä-

nyt häntä pääsemästä jäseneksi Turun tuomio-
kapituliin. Seur. vv. hän katedraalikoulun ope!

tajana ja saarnamiehenä innokkaasti levitti

uskonpuhdistuksen aatteita kansan keskuu-
teen. Ainoana varsinaisena auttajana mai-
nitaan eräs toinen Rostockin maisteri ja

Turun kaniikki Pietari Silil 1. Silta, mutta
mahdolliseksi hänen työnsä oikeastaan kävi sen

vuoksi, että maassa ei ollut vihittyä piispaa ja

että kuningas Kustaa Vaasa suosi uskonpuhdis-
tusta, Antoipa kuningas S:lle raha-apuakin sekä
erään maatilan puoliskon, joka aikoinaan S:n
suvulta oli joutunut Naantalin luostarin hal-

tuun. S:n vaikutus ei kuitenkaan tullut pitkä-

aikaiseksi. Hän kuoli tuomiokirkon arkkiteininä
v. 1529. Mutta silloin olikin hänen työllään
jo jatkajia. [J. Gummerus, „Mikael Agricola"

(1908); ,.Oma maa" I, 64.] A. J. Pii.

4. Iivar Maununpoika (k. 15731, sota-

päällikkö. Kirkniemen ja Ruonankartanon herra,

mainitaan 1563 ratsumestarina ja niiden kunin-
kaallisten joukkojen päällikkönä, jotka piiritti-

vät Juhana herttuaa Turun linnassa, ja nautti
seuraavinakin aikoina Eerik kuninkaan erityistä

luottamusta ja suosiota. Seur. vuosina hän oli

mukana Tanskan sodassa, esim. Varbergin val-

loituksessa 1565, mutta kuningas ei pitänyt häntä
sopivani ylipäälliköksi hänen äkkipikaisuuteusa
vuoksi. V. 1566 häntä sanotaan Suomen käskyn-
haltiaksi, mutta tämä oli nähtävästi tilapäinen
toimi. Ilerttuain kapinan syttyessä hän kunin-
kaan joukkojen etunenässä joutui tappiolle ja

lähetettiin sitten Suomeen apuväkeä hakemaan,
mutta näkikin nyt viisaimmaksi ottaa Turun
linnan haltuunsa herttuain puolesta. Tehtyänsä
näin sovintonsa uusien vallanpitäjien kanssa, hän
nautti heidänkin luottamustaan ja määrättiin
vlipäällikön Kustaa Bauerin apulaiseksi alka-

vaan Venäjän sotaan. Mutia syyskuussa 1573
hän sai väkivaltaisen lopun, kun Arvid Stenbock,
Juhana kuninkaan serkku, juomingeissa Turun
linnassa syntyneen sananvaihdon johdosta pisti

hänet kuoliaaksi. K, G.

Särkipasuri (Bliccopsis ahramorutilus) on sär-

jen ja pasurin sekasikiö, joka on tavattu muuta-
missa paikoin Skandinaaviassa ja Keski-Euroo-
passa. P. B.

Särkisalmi. 1. Salmi Simpeleessä (ks. t.)

n. 5 km Parikkalan kirkolta pohjoiseen; S:n
poikki kulkee Savonlinna n-E 1 i s e n v a a-

ran rata (ks. t.) siltaa myöten. — 2. Rauta-
tieasema (V 1.) samannimisen salmen luona

Savonlinnan-Eliscnvaaran radalla. Putikon ja

Parikkalan asemien välillä, 54 km Savonlinnasta,
27 km Elisenvaaraan.
Särmiö ks. Pris m a.

Särmäneulat (Syngnalhidce) ovat pieniä, tup-

sukiduksisia merikaloja, joiden ruumis on hyvin
pitkä ja hoikka, neulamainen; pää myöskin hy-
vin pitkä, suu pieni ja melkein pystysuorassa
ylöspäin. Ruumis kilpien peittämä; jksi selkäevä.

Koiraskala kantaa hedelmöitetyt munat ja poi-

kaset pussissa tai syvennyksessä vatsan alapuo-

Sarmaneula.

lella. S ii r m ä n e n la (Siphonostuma typhle) on
yleinen Atlantin valtameressä, Välimeressä, Mus-
lassameressä, Pohjanmeressä ja Itämeressä aina

Helsingin seuduille asti idässä ja Maalahteen poh-

joisessa. Selkäpuoli ruskeahko, poikkijuovainen,
sinertävä viiru pitkin kupeita, vatsapuoli val-

kea tai keltainen: pituus n. 2.3 cm. Vartalo seit-

senkulniainen. pyrstö nelikulmainen. On hidas-

liikkeinen mutakala; elää merilevien seassa.

—

Merineula (Nerophis ophidion) on edellistä

vähän pienempi. Sen ruumis on sileä, särmätön;
kaikki muut evät paitsi selkäevä surkastuneet.

Päältä vihreänruskea, sivuilla sinisiä viivoja ja

täpliä, alta kellertävä. On liikkeissään edellistä

vikkelämpi; käyttää pitkää pyrstöään kierty-

vänä kiinnityselimenä. Levenemisalue sama kuin
edellisellä; Suomenlahdessa Kronstadtiin asti,

Pohjanlahdessa Vaasan seuduille. P. B.

Säräisniemi. 1. Kunta, Oulun 1., Kajaanin
kihlak., Säräisniemen nimismiesp. ; kirkolle

Kajaanista 54 km, Oulusta 105 km. Pinta-ala

1,091,! km2
,
josta viljeltyä maata (1910) 6,759 ha

(siinä luvussa luonnonniityt 5,624 ha). Mant-
taalimäärä 35 1

l3i , talonsavuja 212, torpansavuja
49 ja muita savuja 414 (1907). 3,413 as.

(1914); 713 ruokakuntaa, joista maanviljelys

pääelinkeinona 478:11a (1901). 410 hevosta.

2,424 nautaa (1913). — Kansakouluja 5 (1915).

Säästöpankki. — Teollisuuslaitoksia: 2 meijeriä.
— 11 km pitkä tukinuittokanava Oulujärvestä

Siikajokeen. — Muinaismuistoja: N i m i s j ä r-

ven (ks. t.) kivi- ja osittain pronssikautinen

asuinpaikka-alue; Manamansalon (ks. t.) saarella

vanhan kirkon sija ja isonvihan aikuinen hau-

tausmaa. — Luonnonnähtävyyksiä: Rokuanvaa-
rat; Pelson suo (ks. t.). Säännöllinen höyry-

laivaliikenne Kajaaniin ja Vaalaan (laivalaituri

5 km kirkolta». — 2. Seurakunta, hallituk-

sen pi t .. Kuopion hiippak., Kajaanin rovastik.;
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aikaisemmin Paltamoon kuulunut, 177!* perua

tettu kappeli, määrättiin erotettavaksi ii

seksi khrak ;i k -i keis. käskykirjeellä 5 p:ltä

jouluk. 18(14 (ensimäinen khra v:sta 1883).

s : n eteläosa (ynnä osia Paltamosta) on mäll

rätty eroamaan (sen. päät, 11 p:ltä toukok.

IN97) itscnäisi-ksi. Vuolijoki nimiseksi seurakun-
naksi. — Kiikku puusta, rak. 17711-80, perin-

pohjin korj. 181)8. [„Komiteanmietintö Keisa-

rilliselle Majesteetille komitealta Kajaanin kihla

kunnan taloudellisten olojen tutkimista varten"

(1910).] L. Il n, n.

Säteenmätä, eläinl., aiheutuu liasta ja mädän-
tiivistä aineista kavion sateeseen, jossa sarveis-

aine näiden vaikutuksesta muuttuu harmahta-
vaksi, tahmeaksi ja pahalta haisevaksi massaksi.
— Hoito perustuu puhdistamiseen ja desinfisioi-

miseen sekä sopivaan kengitykseen, Kp.
Säteensyöpä, eläinl., on pitkällinen ja toistai-

seksi tuntemattomista syistä aiheutuva tulehdus-

muoto, joka tavallisesti alkaa kavion lihasäteestä

ja leviää siitä lihakavion muihin osiin, jolloin

säännöllinen sarveismuodostus taukoaa. Tämän
sijasta kasvaa pehmeätä, helposti verta vuotavaa.

kasvannaismaista kudosta, joka hajaannuttuaan
muuttuu tahmeaksi, harmahtavaksi, pahalta hai-

sevaksi massaksi. — Taudin hoito on usein toi-

votonta. Kp.
Säteileminen ks. Säteily.
Säteilevä materia, Crookesin antama nimitys

katodisäteille.

Säteily 1. säteileminen, kappaleesta suo-

ria viivoja I. säteitä pitkin avaruuteen tapah-
tuva energian leviäminen. S. on kahta eri lajia:

joko aaltoliikkeentapaista energian etenemistä
tai kappaleesta lähteneiden nopeasti eteenpäin
liikkuvien aineosasten mukana tapahtuvaa ener-

gian siirtymistä. Edelliseen lajiin kuuluu ääni-,

lämpö-, valo . sähkö- (sähkömagneettinen), rönt-
gen- ja y-säteily (ks. Ääni, Lämpö, Valo,
Sähkövärähdykset, Röntgensäteet
ja Radioaktiivisuus), jälkimäisien ka-
todi-, kanava- et- ja ^-säteet (ks. Katodi-
säteet ja Radioaktiivisuus). V. S :n.

Säteilypaine, aaltoliikkeen aikaansaama paine
säteilemisen suunnassa kappaleita vastaan, joita

liike edentyessään tiellään kohtaa. Siten esim.
auringonsäteet painavat kaikkia kappaleita, joi-

hin ne sattuvat. Paine on kuitenkin mitättömän
pieni verrattuna auringon vetovoimaan, jos kap
pale on suuri. Esim. koko maapallon pintaa
kohti tekee se Poyntingin arvion mukaan vain
75,000 tonnia. Jos maapallo ajateltaisiin jae-

tuksi pienempiin yhtäsuuriin palloihin, olisi

auringon vetovoima niihin yhteenlaskettuna yhtä-
suuri kuin vetovoima koko maapalloon, mutta
kun pienempiä palloja rajoittavien pintojen
summa on suurempi kuin koko maanpinta ja
suhde yhä kasvaa, kuta useampaan osaan maa
ajatellaan paloitetuksi, niin kasvaa siis myös s:n
suuruus auringon vetovoimaan verrattuna, toisin

sanoen s:n vaikutus kappaleeseen tulee sitä tun-
tuvammaksi, kuta pienempi kappale on. Veto-
voima ja s. pitävät toisensa tasapainossa, jos maa
jaettaisiin niin pieniin palloihin, että jokaisen
halkaisija olisi vain 0,85 ;< (£(=0,ooi mm). Jaka-
mista tarpeeksi jatkettaessa s. pääsee voitolle.

Sclnvarzschildin laskujen mukaan on s. vetovoi-
man kokoinen, jos pallonhalkaisija on l,s H, edel-

lyttäen, että auringonvalon aallonpituus on k<

määrin 0,« /; ja että pallonmuotoisten osasten

tiheys on vain I. S. kasvaa osien pienetessä niin,

että si' on vetovoimaa 18 kertaa suurempi, kuu
pallojen halkaisija on 0,i« fi. Jos pallot vielä pie-

nenevät, vähenee s., kunnes se on taas vetovoi-

man suuruinen halkaisijan ollessa 0,07 //, ja lähe

uit siitä pitäen nopeasti nollaa. — Maxwellin ja

lJartolin tutkimusten mukaan on s. pinlayksik-
köä vastaan jossain paikassa yhtäsuuri kuin
säteilyn energia siinä tilavuusyksikköä kohti.

1'oltzniann on tämän lain nojalla johtanut Ste-

fanin lain (ks. t.) ja Wien siirroslakinsa (ks.

Wienin s i i r r o s 1 a k i), siten on siis s:n

olemassaolo tullut epäsuorasti todetuksi. S :n suu-

ruuden ovat Lebedew, Nieholls ja Hull (1901)

suoraan mitanneet. — Arrheniuksen teorian mu-
kaan voidaan s:n avulla selittää pienten elämän-
itujen oletettu siirtyminen halki avaruuden tai-

vaankappaleesta toiseen itujen menettämättä
elinvoimaansa. vrt. Panspermiateoria.
[S. Arrhenius, „MaaiImojen kehitys".]

V. 8:n.

Säteittäinen ks. Radiääri n e n.

Säter [aS-J, kaupunki Ruotsissa, Taalainmaassa,
Kopparhergin läänin eteläosassa, Ljusterän ja

rautatien varrella, Falunista etelään; 1,128 as.

(1911). — Kaunis kirkko. Harjoitetaan maa-
taloutta ja käsiteollisuutta. -— Koilliseen S :stä

on kaunis Sätersdalenin laakso. — S:n perusti

Kustaa II Aadolf; se sai kaupunginoikeudct 1642.

Säteri (ruots. säteri) ks. Maanluonnot.
Säterirustholli ks. Maanluonnot.
Säterivapaus ks. Maanluonnot.
Sätherberg [sBterbärj], Karl Herman

(1812-1897), ruots. lääkäri ja runoilija. Tuli yli-

oppilaaksi Upsalassa 1830, lääket. tohtoriksi 1843

ja oli 1847-79 Tukholman ortopedisen laitoksen

johtajana. S. oli suuri luonnonystävä ja luon-

toa hän myöskin ylistää runoissaan, jotka sisäl-

tävät viehättäviä kuvauksia varsinkin lintu- ja

kukkaismaailmasta. Monet hänen lauluistaan ovat

yleisesti tunnetuita. Hän on kirjoittanut myös-
kin muutamia näytelmiä (,,Hvita frun pä Drott-

niugholm", 1847; „Ur förtryekets natt", 1882;

y. m.) ja kertovia runoelmia („Naima", 1870;

,.Khalifens äfventyr", 1888 y. m.). Aikaisemmat
runonsa hän julkaisi kokoelmana „Dikter, äldre

och nyare" (MI, 1862-63). (E. W-s.)

Sävar ks. S ä f v a r.

Säve [se-]. 1. Per Magnus Arvid S.

(1811-87), ruots. muinaistutkija, 1835-71 Vis-

byssä lukionopettajana, suoritti antikviteetti-

akatemialle suuren joukon Gotlannin muinais-

esineiden piirustuksia, kokosi suuret määrät
Gotlannin historian aineksia, jotka — samoin
kuin hänen gotlantilaiset sanastokokoelmansa-

—

ovat säilyneet vain käsikirjoituksina. Hänen
julkaisuistaan ovat tärkeimmät: „Gotland och

Visby i taflor" (teksti Bergmanin, 1856-58).

..Äkerns sagor, spridda drag ur odlingshäfderna

och folklifvet pä Gotland" (1876).

2. Karl Fredrik S. (1812-76), kielentut-

kija, edellisen veli, v:sta 1849 norjan ja islan-

nin kielen dosenttina ja v:sta 1859 skand. kiel-

ten professorina Upsalan yliopistossa. S :n huo-

mattavimmat tutkimukset koskevat hänen synty-

mäseutunsa, Gotlannin kansaa, kieltä ja muinai-
suutta, niink. ,.Bema?rkninger over 0en Got-
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land, deus indbyggere og disses sprog" (184:!i,

„Gutniska urkunder: Guta lag, Guta saga <xli

Gotlands runinskrifter spräkligt behandlade"
Muista julkaisuista mainittakoon „De

starka verbcrna i dalskan och gotländskan"
(is.~>4) ja „Om sprakskiljaktigheterna i svenska

och isländska handskrifter" (1861). S. edisti huo-

mattavasti ruots. murretutkimusta ja herätti op-

pilaissaan suurta innostusta skand. kielten tut-

kimiseen.

Sävel, on ääni, jonka korkeustaso on kiinteii

(ainakin mikäli ihmisen korva kykenee arvioi-

maan). Jos äänen taso yhtämittaa huojuu, syn-

tyy s:n asemesta häly (ks. Ään ii. Hälyjäkin
käytetään s.-taiteessa, etenkin jos niiden huoju-

misala on rajoitettu ja niiden taso sen johdosta

tekee ylimalkaisesti korkean tahi matalan vai-

kutuksen. Näin on laita rummuissa ynnä monissa
muissa lyömäsoittimissa (ks. t.). Kuitenkin on
hälyillä vain toisarvoinen taiteellinen merkitys;
s.-taiteen varsinaisena aineksena ovat s:t. S:ten
korkeustasolla on kuitenkin taas itsessään vain
ylimalkainen vaikutus. Taiteelliseen merkityk-
seen säveltasot pääsevät vasta keskinäisten tonaa-

listen suhteittensa kautta. Matemaattisesti tutki-

taan näitä suhteita määräämällä, missä suhteessa

s:ten värähdysluvut (ks. Ääni) ovat toisiinsa.

Niin saatuja murtolukuja sanotaan matemaat-
tisesti intervalleiksi, musiikillisesti intervallien

suhdeluvuiksi.
Mitä yksinkertaisemmilla suhdeluvuilla kah-

den s:n suhde on ilmaistavissa, sitä kiinteämmin
s:t sopeutuvat toisiinsa; mitä mutkallisempi on
suhdeluku, sitä ristiriitafsempi on s:ten vaiku-

tus. Niinpä on oktaavin suhdeluku */i, puh-
taan kvintin '/a, mutta suuren sekunnin % tahi
W
U, pienen sekunnin **/15 tahi 256

/2i3 j. n. e.

Mutta s. -suhteiden taiteellinen vaikutus johtuu
juuri sopeutuvampien ja ristiriitaisempien suh-

teiden vaihtelusta ja vastakohtaisuudesta. — Epä-
täsmällisesti nimitetään usein jokapäiväisessä
puheessa myös yhtenäistä s.-jaksoa eli sävel-
mää (ks. t.) s:ksi ja s :tä ääneksi, vrt. S o i n t i.

/. K.
Sävelaihe 1. motiivi, mus., pienin itsenäi-

nen sävelrakenteen jäsen. Rytmillisessä suh-
teessa jokaiseen s:eeu kuuluu ainakin 2 iskua,

joista jompikumpi voi olla tauko-isku. S. jakau-
tuu usein kahteen tahi useampaan aihelmaan
(ransk. incise, saks. Unterteilungsmotiv), joilla ei

semmoisinaan ole itsenäistä merkitystä. [Rie-

mann, ..System der musikalisehen Rhythmik und
Metrik", 19031. — Johtoaihe (ks. t.).

7. K.
Sävelala, on niiden sävelten kokonaisuus, jotka

ryhmittyvät määrätyn perussävelen (ks. t.) johta-

maksi tonaaliseksi järjestöksi. S. saa nimensä
perussävelestään. S:t jakautuvat kahteen sävel-
lajiin (ks. t.), duuriin ja molliin, joiden vasta-
kohtaisuus johtuu s:aan kuuluvien sävelten eri-

laisesta järjestäytymisestä. S:n ja sävellajin
käsitteellinen eritteleminen kuuluu musiikin teo-
rian uudempiin saavutuksiin (saks. Tonart ja

Tongeachlechi, ransk. ton ja mode 1. tonalitä).
Tav. niitä sekoitetaan yhteen, nimittämällä kuul-
aistakin sävellajiksi, jopa ..äänilajiksi".

/. K.
Sävelalue on itsessään rajaton, koska ääniä

ja säveliä aiheuttavien värähdysten nopeus voi

lisääntyä tahi vähentyä äärettömiin asti. Ihmis-

korva tajuaa kuitenkin vain sellaisia ääniä, joissa

värähdysten nopeus vaihtelee 16:sta lähemmäs
20,000 :een sekunnissa. Sen hitaammin tahi

nopeammin värähtäviä säveliä ei korva erota.

Mutta näistäkin ovat matalimmat ja korkeimmat
vailla taiteellista merkitystä; edellisten taso on

epäselvä, jälkimäiset tuottavat korvalle tuskaa
(esim. jos veitsen terällä vedetään posliinia tahi

lasia pitkin). Taiteellisesti käyttökelpoinen s.

rajoittuu täten niihin säveliin, joissa värähdys-
nopeus on 30:sta n. 4,000 :een sekunnissa. Tähän-
kin s:een sisältyvien sävelten luku on rajaton.

Mutta koska sävelten taiteellinen vaikutus joh-

tuu niiden keskinäisistä sopeutuvaisuussuhteista

(ks. Sävel), tulee kussakin sävellyksessä vain
rajoitettu luku säveliä käytäntöön. Mitä yksin-

kertaisempi on sävellys, sitä rajoitetumpi on sii-

hen käytettyjen sävelten lukumäärä. Pianolla

y. m. kosketinsoittimilla esiintyvä tarkka s;n

rajoitus (12 säveltä oktaavissa) on vain näennäi-
nen; se johtuu n. s. tasavireisestä virityksi stä,

jossa säveltasot ainoastaan likimäärin vastaavat

niiden todellista korkeutta (ks. Puhdas).
/. K.

Säveldraarua ks. Ooppera.
Sävelentapaaminen ks. Säveltapailu.
Sävelkorkeus ks. Säveltaso.
Sävelkorko ks. Korko.
Sävelkorva ks. Säveltajunta.
Sävellajit, mus. S:ksi nimitetään sävelten

erilaista keskinäistä suhtautumista ja järjesty-

mistä perussävelestänsä johtuvaksi kokonaisuu-
deksi. S:eja on 2, duuri ja molli (ks. n.). N. s.

kirkko-s. (ks. t.| eivät asiallisesti ole muuta
kuin duurin ja mollin eri käsittelytapoja. Sa-

moin on laita kreikkalaisten, kiinalaisten, ara-

bialaisten y. m. muinaisten tai eksoottisten s:n.

Duurin ja mollin vastakohtaisuus ei oik. ole ,,iloi-

sen" ja „suruisen", kuten yleensä oletetaan, vaan
selvän ja hämärän, suorasuhtaisen ja ristiriitai-

sen. S. suhtautuvat sävelaloihin (ks. t.) kah-
della eri tavalla: 1) yhteiset pääsävelet (ks. t.),

mutta eri sävelala, esim. C-duuri ja c-molli

2) yhteinen sävelala, mutta eri pääsävelet, esim.

C-duuri ja a-molli. Edellisiä nimitetään toistensa

muunnos-s :ksi, jälkimäisiä rinnakkais-s :ksi.

Nuottikirjoituksessa ilmaisee etumerkintö (ks. t.)

sävelalan, mutta vasta sävellyksen tonaalisesta

jäsentelystä käy selville, kumpainen rinnak-

kais-s :sta siinä vallitsee (vrt. Sävelala).
/. K.

Sävellys, mus., säveltäjän luoma taideteos.

Sävellyskonsertti, musiikkitilaisuus, jossa sä-

veltäjän toimeenpanosta esitetään yksistään

hänen omia sävellyksiään. 7. TT.

Sävellyslajit johtuvat sävelteoksiin käyte-

tyistä erilaisista keinovaroista. Päälajeina erot-

tuvat toisistaan laulu- 1. vokaali- sekä soitin- 1.

instrumentaalimusiikki. Nämä ryhmittyvät eri

s:ksi ensi sijassa esittäjien luvun ja keskinäisen

suhteen mukaan. Täten erottuvat esim. soolo- ja

kuorolaulut, duetot, tertsetit, kvartetit ja toi-

saalta kamari- ja orkesterimusiikki sekä soolo-

soitinmusiikki (säestyksetön t. säestetty). Toi-

sessa sijassa tulee kysymykseen sävellysten eri-

koinen tyyli ja taiteellinen tarkoitusperä (joko

ulkokohtainen tahi tunnelmallinen). Siitä joh-

tuvat monenlaiset eri s:n nimitykset, kuten
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preludi, etydi, nokturni, rapsodia, uvertyyri,

konsertto, kirkkomusiikki, näyttämömusiikki,

kantaatti, ooppera, oratori y. m. Muutamat s:t

vaativat puitteikseen määrätynlaisia vastaavia

sävellysmuotoja, esim. fuuga, .sviitti, BOnaatti,

sinfonia, tuli i ainakin pääsevät parhaiten vaiku-

tukseensa niiden yhteydessä; mutia yleensä s:t

eivät ole sidotut määrättyihin muotoihin, vaan
voivat esiintyä kokoonpanoltaan monenlaatuisina.

/. K.

Sävellysmuodot ks. Musiikki (m:n muo-
dot).

Siivellysoppi käsittää yleensä kaikki sävellys-

tekniikan (ks. t.) saavuttamiseen tarvittu vai

oppijaksot; mutta ahtaammassa mielessä s:lla tar-

koitetaan nimenomaan sävellysten muotoraken-
teeseen kohdistuvaa oppijakson osaa (vrt. M u-

Siik k i. palsta S41). /. K.

Sävellystekniikka (ks. Tekniikka), sävel-

lykseen vaadittavien taidekeinojen (rytmiikan.

melodiikan, soinnutuksen, kontrapunktin, muoto-
rakenteen ja soitinnuksen) kaikinpuolinen hal-

litseminen. /. K.
Sävelmaalailu tulee kysymykseen nimenomaan

u. s. oh jelmamusiikissa, mutta vaistomaisesti sitä

käytetään kaikenlaatuisissa muissakin musiikin
lajeissa. S :11a pyritään kuvailemaan miäiiityn-

laisia sisäisiä tai ulkonaisia tilanteita ja ilmi-

öitä. S:n mahdollisuus ja samalla sen rajoitus joh-

tuu siitä, että sävelten liikehtiminen analogisästi

muistuttaa moninaisia muita elämän ilmiöitä.

Selvimmin saax ai sävelellisen vastineensa sellaiset

seikat kuin korkeus ja syvyys, heleys ja synk-
kyys, nopeus ja hitaus, äänekkyys ja hiljaisuus,

asteittainen ja harppaava, aaltoileva ja sala-

moiva liike j. n. e. S:n keinot ovat lukematto-
mat, alkaen vähäisimmistä rytmillisistä ja me-
lodisista suhteista aina voimakkaimpiin soitin-

nusefekteihin. /. K.
Sävelmä ks. M e 1 o d i a.

Säveloppi ks. M e 1 o d i i k k a.

Sävelpuhtaus ks. P u h d a s.

Sävelsanaoppijakso (saks. Tomoortmetkode)

,

saks. kansakouluopettajan Carl Eitzin keksimä
säveltapailujärjestelmä, joka kotimaassaan on
osakseen saanut melkoista tunnustusta, mutta
myös ankaraa arvostelua. Järjestelmä perustuu
l'2-säveliseen kromaattiseen asteikkoon, jonka as-

teita vastaavat kerakkeet : 6, r, t, m, g, a, p, n,

d, f, k, l. Näihin liittyvät ääntiöt ilmaisevat sä-

velten aseman kussakin diatonisessa asteikossa ja
vaihtelevat senmukaisesti eri sävellajeissa. Puoli-

askelten havainnollistuttamiseksi on yhteiset ään-
tiöt niillä asteikon asteilla, joiden välillä puoli-

askelet sijaitsevat. Siten kuuluvat esim. C-duuri-
bi to gu su na fe li bi ja

ni fo lu bu ta ge pi ni.

I. K.
Musiikkidiktaatti.
Intervalli.

Säveltaide ks. Musiikki.
Säveltajunta on eri ihmisillä erilainen, riip

puen siitä, mitä sävelten ominaisuuksia he kyke-
nevät havaitsemaan. Nämä ominaisuudet ovat:
voima, aika-arvo, sointi ja korkeustaso. Sävelten
voimavaihteet johtuvat säveliä aiheuttavien ääni-

aaltojen leveyden vaihtelusta. Sävelten aika-arvo
johtuu aikamäärästä, jonka kuluessa ääniaaltojen
liike jatkuu. Sointivärit taas syntyvät n. s. ylä-

asteikkoon tavut:

G-duuri-asteikkoon:

Sävelsanelu ks.

Savelsub.de ks.

sävelien erilaisista voimasuhteista. Kaikki nämä
kolme ominaisuutta ilmenevä! yhtä hyvin hai

kuin sävelissä ja cuimpien ihmisten on helppo

niitä käsittää. Musiikillisesti harjaantumatta
matkin henkilöt havaitsevat, milloin sävelet ovat

vahvempia tai heikompia, milloin hitaampia tai

nopeampia; he erottavat myös sointivärin puo
lesta esim. viulun äänen torven äänestä ja ihmis

äänen pianonsoitosta. Toisin on sävelten kori

tason laita. Siinäkin kaikki havaitsevat sen yli-

malkaiset vastakohtaisuudet, esim. erottaen naii

äänen miesäänestä tahi kimeästi pärisevän pikku
rummun kumeasta isosta rummusta. Mutta vai

ainaiseen s:aan kuuluu ennen kaikkea eri sävel

tasojen tonaalisten suhteiden käsittäminen
(ks. Sävel), ja siinä kohden vaihtelee havainto-

kyky huomattavasti eri henkilöillä. Sävelten

korkeustaso johtuu ääniaaltojen pituudesta, ja

eritasoisten sävelten tonaaliset suhteet vastaavat

näiden pituuksien matemaattisia suhteita. Tässä

tulee kysymykseen vastakohta n. s. ,,musi-

kaalisten" ja ,,epämusikaalisten" henkilöidi u

kesken. Edellisten tajuntaan tonaaliset suhteet

pääsevät vaikuttamaan; jälkimäisiltä ne jäävät

havaitsematta. Tätä havaintokykyä nimitetään

sävelkorvaksi. Kuitenkin tavataan kum
massukin ryhmässä asteittaista s:n erotusta. Epä
musikaalisten ,,korvaa" voidaan kehittää, kor-

keuseron ylimalkaisen tajuamisen pohjalta läh-

tien, ainakin yksinkertaisimpien sävelsuhteiden

oivaltamiseen. Samoin vaatii musikaalistenkin

henkilöiden sävelkorva kehittymistä voidakseen

omaksua korkeimpien ja hienoimpien säveltuot-

teiden taiteellista kauneutta. Erikoinen merki-

tys on n. s. absoluuttisella (ehdotto-

malla) sävelkorvalla. Siihen sisältyy kyky täs-

mällisesti muistaa ja pelkältä kuulemalta tun-

tea jokaisen sävelen korkeusaste. Tämän avulla

voidaan esim. ilman viritysraudan apua löytää

laulujen oikeat alkusävelet ja siten ilman hapa-

roimista sijoittaa laulut oikeaan sävelalaansa.

Tiima kyky on erinomaisen harvinainen. Enim-
mät säveltaiteilijatkin voivat vain likimaihin

arvioida sävelten ehdotonta korkeustasoa. Abso-

luuttisen sävelkorvan merkitys ei olekkaan oleelli-

nen varsinaiselle s:lle, eikä siihen aina edes

liitykkään tavallista tarkempaa sävelsuhteiden

tajuamista. Mutta juuri tähän kohdistuvaa kykyä
on pidettävä S:n ytimenä. Tätä nimitetään, edel-

lisen vastakohtana, suhteelliseksi sävel-

korvaksi. Sen kehittämisestä mahdollisimman
korkealle riippuu suuressa määrin säveltaiteelli-

sen aistin kypsyys. /. K.

Säveltapailu ks. S o 1 f e g g i o.

Säveltaso 1. sävelkorkeus, sellainen sävel-

ten ominaisuus, jonka vaikutuksesta sävelet tun-

tuvat ikäänkuin toinen toistaan korkeammilta tai

matalammilta. Tämä tunne johtuu suoranaisesti

siitä, että ihmisen äänielimissä n. s. korkeammat
sävelet syntyvät ylemmissä kohdissa, matalammat
alemmissa. Vaikutelma vahvenee vielä siitä, että

korkeammat sävelet ovat soinniltaan ohuemmat
ja heleämmät, matalammat sävelet taas jyke-

vämmät, ja tummemmat. Täten syntyy mielikuva
sävelten sijoittumisesta jonkinlaiseen avaruus-
tilaan, jossa sävelkulku liikehtii näkyväisten
ilmiöiden tavoin ylös ja alas. Tämänmukaisesti
on muodostunut yleinen kielenkäyttö, kun puhu-
taan sävelkulun kohoamisesta ja laskeutumisesta,
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sftvelsuhteiden laajuudesta ju suppeudesta, soin-

tujen täyteläisyydestä ja tyhjyydestä j. n. e.

/. A.
Säveltäjä, sävelteoksen sepittäjä,

Säviä, sulutoii kanava Iisveden-Pielaveden
kulkuväylällä, Pielaveden ja Nilakkaveden välillä,

rakennettu samannimisen kosken sivuitse, yllä-

mainitun kulkuväylän muiden perkaustöiden
yhteydessä 1S'.i2-95. Kanavan pit. .vjil m, pohjan
lev. 9 m, veden syv. matalan veden aikaan 2 mj
rak. kustannukset 79,353 mk. Pielaveden ja

Nilakkaveden vedenpintain ero on 2,s cm (ennen
kanavan rakentamista 12. i cm).

L. 11 m a.

Säyne ks. S ä y n ä s.

Säyneinen, myös Säynäinen (ruots. Sav-
uaisi, kylä Kaavin pitäjän pohjoisosassa, Vuot-

n koillispuolella. V. 1912 heräteltiin kysy-
mys S: n kylän (y. m. läheisten alueiden) muo-
dostamisesta omaksi seurakunnaksi (asia on

[1910J vielä alkuvaiheissaan). — S:ssä oli aikoi-

naan raudan ..lietsouspaja" (luvatta perustettu

v.n 1809 jälkeen) ; sai oikeudet keis. kirjeellä

9 p:ltä jouluk. 1829. Liike lakkasi 1830-luvulla,

ja lupa tehtaan lakkauttamiseen saatiin 1858.

Säynäinen ks. Säyneinen.
Säynäjä ks. S ä y n ä 9.

Säynäoja (ruots. Nyby), Iin emäseurakun-
taan kuulunut telulasseurakunta, perustettiin

kunink. käskvkirj. 22 p:ltä elok. 1786, jolloin

hovineuvos J. M. Nylander sai omistamalleen
lasitehtaalle asettaa eri saarnaajan.
V*:sta 1803 eteenpäin ei saarnaajaa kuitenkaan

i asetettu, kun anomus tehdasseurakunnan
erottamisesta kokonaan omaksi seurakunnaksi oli

hyljätty (kuninkaan päätöksellä 18 p:Itä lokak.

1793).
"

Säynäoja = N y b v (ks. Nyby 1.).

Säynäs, s ä y ne, säynävä ( Lcuciscus idus)

OD särjen sukuun kuuluva, selästä mustanvihreä,
sivuilta messinginkeltainen, alta valkea, verraten
pienisuomuinen (sivuviivassa 56-60 suomua) kala.

Erotetaan muista sukulaisistaan silmien keltai-

sesta väristä ja lanttopäisestä peräevästä. Taval-
isin pituus :;.">-45 cm. — S. viihtyy paraiten kirk-
kaassa, puhtaassa vedessä; se on arka kala, joka
elää yksitellen tai pienissä parvissa, mutta kutu-
aikana aikaisin keväällä s:t kokoontuvat virtoi-

hin kutemaan. Syö hyönteistoukkia, pieniä äyri-

matoja y. m. pohjaeläimiä, ottaa joskus
pieniä kalojakin ravinnokseen. On arvokkain sär-

jen sukuun kuuluvista kaloista ja myös nopea-
kasvuisin. — S. elää useimmissa Keski- ja Poh-

Euroopan järvissä sekä Aasiassa Baikal-jär-
vten asti ; Suomessa sitä on useimmissa järvissä
ja sitäpaitsi Suomen- ja Pohjanlahden saaris-

i. Kuva ks. Kalat, liite Järvikaloja.
P. B.

Säynätsalo, n. 120 ha:n suuruinen saari Poh-
Päijänteessä, Korpilahden pitäjän Muuramen

kylässä, n. 12 km Jyväskylästä etelään Jyväs-
kylän- Vesijärven laivareitin varrella. S., jonka
omistaa Jo h. Parviainen o.-y. Jyväskylässä,
oli asumaton, kunnes kauppaneuvos Joh. Parviai-
aen ls:>7 muutti sinne Jyväskylän vieressä sijain-

neen, kaksi raamisen, 150 hevosvoimaisen höyry-
sahansa. Sittemmin se laajennettiin 3-raamiseksi.
•iöO hevosvoimaiseksi ja varustettiin koivusahalla,
höyläämöllä y. m. laitteilla. Sen vuotuinen sahaus

määrä on 4,000-5,000 stauderttiu ; puutavarat vie-

dään maasta Valkomin kautta. V. 1913 S:oon
perustettiin puulevy- (faneeri-) tehdas (käyttövoi-
mana sähkö, jonka kehittää 400 hevosvoiman
höyrykone), jonka yhteyteen 1914 rakennettiin
puulevylaatikko- ja -tuolinpohjatehdas, ensimäiset
laatuaan Suomessa, sekä puusepäntehdas. Muita
teollisuuslaitoksia S:ssa: lastuvilla-, köysi-, tiili-

tehdas, sysipolttimo, rullatelakka, laivaveistäm.".

korjauspajoilleen. Lisäksi harjoitetaan maanvil-
jelystä ja karjanhoitoa. Saarella asui 1910
600 henkeä, kaikki o.-y: n rakennuksissa. O.-y.

ylläpitää täydellistä ylempää kansakoulua, panee
työväestölleen toimeen ammatti-iltakursseja y. m.
— Liikkeen perustajan Joh. Parviaisen kuoltua
1900 perilliset jatkoivat aluksi liikettä muuttu-
mattomin toiminimin, kunnes 1907 keskuudes-
saan muodostivat Joh. Parviainen o.-y.:n,

osakepääomaltaan 1,200,000 mk. (johtajana Hugo
V. Parviainen). E. E. K.
Säynävä ks. S ä y n ä s.

Säyvö ks. Tytärsaaret.
Sää, määrätyllä paikkakunnalla tietyssä het-

kessä vallitseva ilmakehän tila, joka on erilai>

ten ilmastollisten seikkojen, kuten ilmanpaineen,
tuulten, lämpötilan, kosteuden, sateen, pilvisyy-

den j. n. e. yhteistulos. Ensi sijassa tuulet mää-
räävät s:n laadun, mutta ne riippuvat ilman-
paineesta. Ilmanpaine vaihtelee suuresti pai-

kasta toiseen. Jos suurella alalla havaitut,
samanaikaiset barometrikorkeudet, korjattuina
sellaisiksi, minkälaisina ne olisivat tehtyinä
merenpinnan tasalla 45:unellä leveysasteella
0° :ssa C, merkitään kartalle ja isobaarit
(ks. t.) piirretään siihen, niin näin saadusta
sääkartasta (ks. t.) näkyy, että isobaarit

ovat umpinaisia, samakeskisiä viivoja. Niiden
rajoittaman alueen keskustaan päin ilmanpaine
asteittain joko vähenee isobaarilta toiseen tai

se kasvaa samalla tavalla, niin että edellisessä

tapauksessa alueen keskuksessa on pienin ilman-
paine 1. n. s. i 1 m a n p a i n e m i n i m i, b a r o-

rnetri depressioni 1. pyörre (sykloni)

.

jälkimäisessä suurin ilmanpaine n. s. ilman-
pa i n e m a k s i m i 1. vastapyörre (anti-

sykloni). Tuulet kiertävät ilmanpaineminimejä
ja -maksimeja Buijs-Ballofn lain mukaisesti (ks.

Tuulet). Minimissä ilma kohoaa kaiken aikaa
suoraan ylöspäin ja koska ilmanpaine vähe-

nee ylöspäin, seuraa kohoamista ilman laajene-

minen ja jäähtyminen (kuiva ilma jäähtyy
n. 1 asteen 100:lta m:ltä, kostea ilma vain

'/s astetta). Siitä johtuu, että ilman kuljettama
vesihöyry tiivistyy usvaksi ja pilviksi. Minimit
aiheuttavat siis pilvisyyttä ja sateita. Pyörteet

kulkevat sen ohessa alituisesti eteenpäin, joskus

nopeasti, välistä hitaammin. Pyörteen liikku-

mista ei kuitenkaan ole niin ymmärrettävä, että

se sinänsä siirtyisi eteenpäin, vaan siten, että

siinä vallitseva tilanne jatkuu ilmakehässä.

Minimin takaosa hälvenee näet vähitellen ja

samalla sen liikkeen suunnassa oleva etupuoli

täyttyy. Sääsuhteet ovat etupäässä riippuvaiset

ilmanpaineminimeistä ja niiden syntyä sekä lii-

kettä on sentähden huolellisesti tutkittava sään-
ennustuksia (ks. t.) tehtäessä. On huomattu,

että minimit liikkuvat suunnilleen määrättyjä

ilmareittejä myöten, joita sanotaan mini-
mien kulkuradoiksi. Meillä minimit
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tavallisesti tulevat lännestä tai lounaasta ja liik-

kuvat itään tai koilliseen. Pyörrealueen keski-

pisteen kautta piirretty suora jakaa alueen kah-

teen osaan, jotka, kuten kuva näyttää, ovat pilvi-

syyteen nähden hyvin erilaiset. Minimin lähes

tyessä suoraan kohti paikkakuntaa ilmanpaine
siellä alenee ja sääsuhteet kehittyvät seuraavalla

tavalla. Ensiksi alkaa taivaalle ilmestyä cirrus-

(höyhen-) pilviä, jotka vähitellen laajenevat, tai

vasta peittäväksi harsoksi (joskus näkyy
auringon- tai kuuusappeja). Harso sakenee sit-

ten pilviksi, kaakkoistuuli kääntyy eteläiseksi

ja lounaiseksi, alkaa sataa, tuulee kovasti,

milloin minimi on alhainen (myrskykes-
kus). Minimin kuljettua ohi ilmapuntari alkaa

kohota, taivas seestyy, niiu että aurinko pilkis

tää tavan takaa näkyviin sadekuurojen lomitse,

tuuli kääntyy luoteeseen ja pohjoiseen kauniin
s:n palatessa. Sadealueen ja minimin keskipis-

teet harvoin yhtyvät, vaan edellinen ylettyy

tavallisesti enemmän jälkimäisen etelä- kuin poh-
joispuolelle. Minimien varsinainen esiintymisalue
ovat keskimäisten ja korkeiden leveysasteiden
vyöhykkeet. Kuumassa vyöhykkeessä ne sattuvat

vain muutamina kuukausina, mutta voivat olla

hyvin paljon tuhoa tuottavia, sillä ne nostavat
kovia myrskyjä. — Ilmanpainemaksimissa ilma
virtaa ylhäältä alaspäin, tiivistyy siis kokoon
ja lämpenee, minkätähden sen sisältämä usva
haihtuu; taivas on kirkas. Ilma on tavallisesti

tyyni, tuuli suuntansa puolesta epämääräinen,
lämpötila talvisin alhainen, keväisin päivällä kor-

kea, öisin alhainen. Koska sisään- ja ulos-

säteily on vastapyörteessä voimakas, on lämpö-
tilan jyrkkä vaihtelu siellä vallitsevalle s:lle

luonteenomainen (n. s. säteily-s.). Vastapyör-
teiden alue on tavallisesti laajempi kuin pyörtei-

den ja samalla pysyväisempi. Niillä ei ole mitään
tunnettuja kulkuratoja ja ne liikkuvat eteenpäin

paljoa hitaammin kuin pyörteet. Nopeus on
Euroopassa pienin talvisin, Ameriikassa kesäisin.

u. S:«.
Sääasema ks. Meteorologiset asemat
Sääde (ruots. stiftelse), määrätarkoitusta var-

ten annettu omaisuus, jota hoidetaan erikoisten

ohjeiden mukaan, ja joka ajatellaan henkilöi-

tyneenä n. s. juridiseksi henkilöksi, s. o. oikeus

subjektiksi. Julkisoikeudellisia s: itä ovat m. m.
eri virkakuntien eläkerahastot y. m. Yksityis

oikeudelliset s:t, joiden olemassaolo edellyttää

valtiovallan suoranaista tai äänetöntä vahvis-

tusta, ovat tavallisesti jonkin laitoksen

iii.ii- ./// talt) ylläpito n i unettua omai
suulta, lääitä B.-rahastoja luettelee K. \Vill

in teoksessaan »Suomen finanssioikeus".

El. K.
Säädyt ks. Sääty.
Säädös, yksipuolinen, velvoittava tahdonilmaisu

1. määräys, säätämisen tulos, käytetään tavalli-

simmin yksityishenkilön tahdonilmaisusta.
Jälkisäädös 1. I e g a a t t i, testamenttiin
sisältyvä määräys, jonka mukaan testamentti
perillisen on annettava määrätty omaisuus kol-

mannelle! henkilölle. JCI. K.

Sääjoki ks. S a d e j o k i.

Sääkartta, laajassa merkityksessä kartta, johon
muutamien ilmastollisten seikkojen maantieteel-

linen Leveneminen on merkitty. Kuitenkin sano-

taan sään tai ilmaston keskimääräisten olosuh-

teiden havainnollistamiseksi valmistettuja kart-

Knvn 1

toja mieluummin ilmastokar töiksi tai

lämpötila- (isotermi) , ilmanpaine- (iso-

baari-), sade- (isohyeetti-) kartoiksi, sen

mukaan, mitä ilmastollisia aiheita niillä esite-

tään. Tavallisesti ymmärretään s:Ila sellaista

karttaa, johon tietyssä tapauksessa suuremmalla
tai pienemmällä alueella samanaikaisesti vallit-

seva sää on kartografisesti esitetty. Niitä, sano-

taan usein myös synoptisiksi kartoiksi
ja niitä valmistetaan siian ja sen muutoksien
yleiskatsauksen tekemistä ja tarkkaa tutkimista

varten, sekä erittäinkin säänennustusten (vrt. t.)

perustaksi. Ne tehdään meteorologisissa keskus-

laitoksissa (ks. t.), nojautuvat sääsähkösanomiin

ja sisältävät ennen kaikkea tietoja ilmanpaineesta

(kuva 1), jonka paikallinen erilaisuus havainnoi

listetaan isobaareilla (ks. t.), sitten tietoja tuulen-

suunnasta ilmaistuina nuolella, tuulenvoimak-
kuus ilmoitettuna eri määrällä nuolen perässä

olevia poikkiviivoja, tietoja pilvisyydestä ja

sateesta y. m. ilmoitettuina erityisillä ilmatie-

teellisillä merkeillä (ks. t.) sekä lämpötilasta

merkittyinä numeroilla tai isoterineillä (ks. t.).

tärkeintä säänennustukselle ovat s :11a isobaarien

muodot (ks. kuvaa 2) ja ne ilmanpainemaksimit
ja -minimit (ks. Sää), joita nämä viivat ympä-
röivät. Pieniä maksimeja sanotaan osa- 1.

sekundäärisiksi maksimeiksi, jos ne

ovat päämaksimin reunassa, usein myös reuna-
maksimeiksi. Samaa on sanottava osa- I.
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Kuva 2. Kaaviollinen esitys sääkartalla olevista eri iso-
baarimuodoista. M. Umanpainemaksimi I. vastapyörre (anti-

sykloni), m. Ilmanpaineminimi 1. pyörre (sykloni).

reunaminimeistä. Maksimin ja minimin
välistä aluetta, josta kulkee melkein suoria iso-

baareja, sanotaan rinteeksi, kahden maksi-
min välialuetta solaksi, kahden minimin
viilistä aluetta seläksi 1. harjuksi. Maksi-
min 1. reunamaksimin osaa, joka ikäänkuin puris-

tautuu kahden minimin väliin, sanotaan k i i-

1 a k s i, vastaavaa minimimuodostusta V-d e p r e s-

sioniksi 1. V-m i n i m i k s i. Molempia sano-
taan myös maksimin tai minimin ulokkeeksi. Kah-
delta miltei vastakkaiselta puolelta korkeampien
ilmanpaineiden (maksimien) ja kahdelta muulta
puolelta alhaisempien ilmanpaineiden (minimien)
rajoittamaa aluetta sanotaan ilmanpaine-
satulaksi. Jos isobaari kaareutuu maksimin
tai korkeamman ilmanpaineen ympäri, sanotaan
kaaren olevan vastapyörteisen (anti-
syklonaalisen), kun taas alhaisemman
ilmanpaineen mukaan taipuvaa kaarta sanotaan

Kuva 3.

pyörteiseksi (syklonaaliseksi). Iso-

baarien kaarevuus määrää lähinnä sään, josta

tään vastamainittuja nimityksiä. Kuta jyr-

kempi kaarevuus on, sitä voimakkaampi on
ilman liike alaspäin tai ylöspäin (vrt. Sii iii

ja sitä jyrkkäpiirteisempi sää. Kirkkain taivas

ja sentähden korkein kesälämpö, samoin kovin

talvipakkanen esiintyvät sentähden usein joko
reunamaksimeissa tai kiiloissa, sekundäärisissä
selissä (kesäyöhallat) j. n. e., kun taas rajuim-
mat rankkasateet, trombit, myrskyt, ukonilmat
j. n. e. tapahtuvat osaminimeissä, V-depressio-

neissa 1. reunaminimeissä (ukonilmasäkit). Sää
samoinkuin vastaavat muodostumat s :11a ovat
sentähden tällaisissa tapauksissa paikallisia ja

nopeasti ohimeneviä. Perusteellisia tutkimuksia
ja säänennustuksia varten valmistetaan sitäpaitsi

erilaisia s: ja. M. m. on ruots. meteorologin
Ekholmin ehdotuksen (1904) mukaan ruvettu yhä
yleisemmin käyttämään s:ja ilmanpainevaihtelui-
lleen kutakin 12 (kuva 3) tai 24 tuntia kohti

(isallobaarikartta) tai kutakin 3 tuntia
kohti, n. s. ilmanpainetendenssi (viime

aikoina merkitty sääsähkösanomiin). vrt. myös
Säänennustus. 0. J.

Sääksjärvi, n. 8 km pitkä, 5 km leveä järvi

Kauvatsan ja Kokemäen pitäjien alueella (pää-

osa ensinmainitussa), Kokemäenjoen pohjoispuo-

lella, 49 m yi. merenp.; laskee Kauvatsanjokea
myöten (Puurijärven läpi) Kokemäenjokeen.
Sääksmäki. 1. Kunta. Hämeen 1., Tamme-

lan kihlak., Kaivolan-Sääksmäen nimismiesp.

;

kirkolle Kuurilan asemalta 11 km, Lempäälän
asemalta 30 km (kunnan huomattavimpaau asu-

tuskeskukseen Valkiakosken tehdaskylään 21 km
Lempäälästä) ; säännöllinen laivaliikenne Hä-
meenlinnaan y. m. Pinta-ala 243,2 km2

,
josta vil-

jeltyä maata (1910) G. 992 ha (siinä luvussa luon-

nonniityt 467 ha, puutarha-ala 32,i ha). Mant-
taalimäärä 105 1

l3, talonsavuja 206, torpan-

savuja 89 ja muita savuja 680 (1907). 8,029 as.

(1914), joista ruotsinkielisiä 55; 1,553 ruoka-

kuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona 814 :llä

ja teollisuus 483:11a (1901). 812 hevosta, 2,299

nautaa (1913). — Kansakouluja (1915) 8

(13 opett.) ; 2 pientenlastenkoulua. Kansanopisto.
Säästöpankki. Kunnanlääkäri (kunnan ja Valkia-

kosken tehtaan yhteisesti palkkaama). Kunnan-
eläinlääkäri yhteinen Akaan ja Kylmäkosken
kanssa. Apteekki (Valkiakoskella). Valkiakosken
tehtaansairaala. — Teollisuuslaitoksia: Valkia-
kosken (ks. t.) paperitehdas ja puuhiomo,
saha, mylly y. m. ; Valkiakosken osuusmeijeri. —
Historiallisia muistoja: Voipaalan (ks. t.) kadetti-

koulu ; esihistoriallisen muinaislinnan jäännök-
siä Rapolanharjulla; Rit valan helkavirsienlau-

lar.ta kylä (ks. Helkavirret). — Vanhoja
kartanoita: Laliinen, Jutikkala, Terinen. Voi-

paala, Lotila, Rapola ja Uuittamo. — Luonnon-
nähtävyyksiä: Rapolanharju (Rautunselän ran-

nalla), Korkeakangas (Mallasveden rannalla). —
2. Seurakunta, hallituksen pit., Porvoon
liiippak., Hämeenlinnan rovastik. ; läntisen

Hämeen vanhimpia seurakuntia, mainitaan
kirkkopitäjällä jo 1335 (oma khra jo ainakin

1340). S:een ovat aikaisemmin kuuluneet Päl-

käne ja Akaa. S:een kuuluu nykyjään Valkia-
kosken (ks. t.) rukoushuoneyhdistys. —
Kirkko harmaasta kivestä, rak. 1300-luvulla, laa-

jennettiin ristikirkoksi 1838-41, korj. 1850-60.

L. Tl-ncn.

Säälasi 1. poroskooppi. aivan vääriin

edellytyksiin perustuva säänennustuskoje, umpi-

nainen, alkoholiin liuennetun salpietarin, salmia-

kin ja kanvertin sekä veden sekoitusta sisältävä

putki. Liuoksen kiteytymisilmiöt muka ennus-
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tavat odotettavissa olevaa säätä silla tavoin, ''iiii

kauniin ilman edellä pohjakerros im pilven-

tapaisesti samea, päällimmäinen kerros kirkas,

huonon sään edellä pintakerros samea
8:n.)

Sääli (ruots. medlidande, saks. Mitleid) on toi

sen ihmisen tai yleensä toisen olennon kärsimyk-
seen kohdistuva myötätunne (ks. Sympatia).
Elämän 1 Itu kuvan, se seikka, että kielessä

ei ole yhtä välittömästi muodostunutta sanaa
myötätunteiselle mielihyvälle (huom. suomessa

teennäiseltä tuntuva sana „myötäilo"; vrt. ruot-

sin medlidande ja medglädje, saksan Mitleid ja

llitfreude) kuin myötätunteiselle mielipahalle 1.

s:lle. Tämä seikka on luonnollisesti yhteydessä
sen kanssa, että kärsimys elämän ylläpitämisen

vuoksi tarvitsee verrattomasti enemmän huo-

miota ja osanottoa kuin ilo ja onni. S:hän voi

olla tunnevirikkeenä tahdolle säälityn kärsimyk-
sen poistamiseen tai lieventämiseen. S:iä ihmis-

mieli paljoa herkemmin kokee kuin myötäiloa,

joten on paljon perää siiuä Jeau Paulin usein

toistetussa lauseessa, että s:n tuntemiseen kel-

paa ihminen, mutta myötäilon tuntemiseen kyke-

nee vain enkeli. Mutta puhdas, epäitsekäs s:kin

on harvinaisempi kuin miltä näyttää, sillä s: iin

liittyy varsin usein itsetyytyväisyyden ja oma-
hyväisyyden tunteita. Se, joka toista säälittelee,

tuntee itsetuntonsa nousevan sen johdosta, ettei

hän itse ole joutunut samaan onnettomuuteen
tai lankeemukseen kuin toinen; voipa säälijä tun-

tea suorastaan iloa toisen vahingosta (vahingon-

ilo). Sitävastoin toisen onni ja menestys hel-

posti vaikuttaa masentavasti toisen itsetuntoon,

joten myötäilo ei ota syntyäkseen. Paitsi tätä

seikkaa, että s:iin helposti voi sekaantua ala-

arvoisia tunteita, on s:iä siveellisesti arvostel-

taessa myös otettava huomioon, että sääliminen
voi olla liian tunteellista, hentomielistä ja sel-

laisena ehkäistä tarkoituksenmukaista auttamis-
toimintaa. Heikkouksiensa takia s. ei kelpaa siksi

siveellisen toiminnan yksinomaiseksi perustaksi,

joksi Schopenhauer tahtoo sen asettaa. S:llä on
kyllä huomattava arvonsa tahdon ja toiminnan
tunteenomaisena virittäjänä lieventämään sitä

toisen olennon kärsimystä, jonka tuntemista s.

on; mutta vain silloin, kun s. on järjellisesti

ohjattuna ja saa liittolaisekseen lujan ja hyvän
tahdon, se johtaa todellisesti arvokkaaseen toi-

mintaan. Ilman tätä järjen ja tahdon tukea s.

on sokea tunne, joka ei kykene johtamaan muu-
hun kuin toimettomaan surkutteluun tai tilapäi-

siin, tuloksiltaan usein hyvin arveluttaviin

avustustoimiin. Niinpä esim. hyväntekeväisyy-
den järjestämisen ystävät usein saavat taistella

harkitsematonta kerjäläisten avustamista vastaan,

jossa avustaja kenties vain haluaa miten tahansa
vapautua omasta myötätunteisesta tuskastaan
eikä osoita tarkoituksenmukaista osanottoa toi-

sen ihmisen hätään. Z. ('.

Sääminginsalo ks. Samusalo.
Sääminki (ruots. S ä [ä] m i n g e). 1. E un ta,

Mikkelin 1., Rantasalmen kihlak., Säämingin
nimismiesp. ; kunnan piirin sisällä sijaitsee

Savonlinnan kaupunki. Pinta-ala 963,5 km2
.

josta viljeltyä maata (1910) 7.4SS ha (siinä

luvussa luonnonniityt 2,727 ha, viljaakasvava

kaskimaa 131 ha). Manttaalimäärä 72, 1071, talon-

savuja 704. torpansavuja 198 ja muita savuja 72

(1907). 1(),14H as (1914); 1,686 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 1,287 :11B

(1901). 887 hevosta, 3,926 nautaa (1913). —
Kansakouluja s (1915). Itä-Savon käsityökoulu
(Pääskylahdessa) . Säämingin kunnan säästö

pankki (Savonlinnassa). — Teollisuuslaitoksia

Laitaatsillan konepaja \a telakka; Lehtiniemen
höyrysaha ja höyrymylly; Juvolan tiilitehdas;

Niittylahden ja Utraslahden meijerit. — Vanhoja
kartanoita: Niittylahti, Tynkkylänjoki, Aho-
lahti, Loikansaari, Harjula y. m. — Luonnon
nähtävyyksiä tarjoavat Pihlajaveden, Haukiveden
y. m. kauniit rannikot; erikoisesti mainittakoon
Ruunamäki Pihlajanniemellä ja Kesamonsaari •

Pihlajavedessä (molemmissa näkötornit). —
2. S e u 1 a k u 11 I a lSav..nliiinan-Säämingiu vh
distetty maa- ja kaupunkiseurakunta), hallituk-

sen pit., Savonlinnan hiippak., Savonlinnan tuo

miorovastik. ; S. erotettiin Juvasta eri pitäjäksi

v:n 1477 jälkeen. S:llä ja Savonlinnan kau-
pungilla on ollut yhteinen papisto v:sta 1G48.

samoin kirkko v:n 1714 jälkeen. S:iin ovat

aikoinaan kuuluneet seuraavat nykyjään itsenäi-

set khrakunuat: Rantasalmi, Puumala, Sulkava
ja Kerimäki (osia S:slä liitettiin myös Joroisten

seurakuntaan, kun se perustettiin 1631). —
Kirkko (Savonlinnan kaupungissa, ..Savonlinnan

tuomiokirkko") tiilestä, rak. 1874-78. Aikaisem-
min S:n kirkko sijaitsi 4 km Savonlinnasta län-

teen (viimeinen rak. 1785 [puusta]), mutta kun
kuvernööri (päät. 15 p:ltä totikok.) 1850 oli

tuominnut vanhan kirkon liian pieneksi ja

sam. v. (uudella päätöksellä 15 p:ltä elok.) kielsi

sitä enää korjaamasta, ryhdyttiin sittemmin
nykyisen kirkon rakennuspuuhiin, ja sen valmis-

tuttua vanha kirkko purettiin v:n 1882 jälkeen:

kellotapuli on kuitenkin vielä pystyssä.

L. II-m n.

Säämiskä, säämiskäparkituksella 1. säämis-

köimällä valmistettu pehmeä nahka, joksi käyte-

tään hirven, poron, lampaan, vuohen sekä myös-
kin nautaeläinten vuotia. S:ää käytetään han-

sikkaiksi, ratsastushousuiksi, takeiksi y. m. pu-

kineiksi, kirurgisiin siteisiin y. m. vrt. Nahka.
Säämjärvi (ven. Sjamozerskaja). 1. Kunta

Aunuksessa, Säämjärven, Sotjärven ja Vahat-

järven seuduilla; 7,122 as. (1905) pääasiallisesti

karjalaisia; 8 venäläistä kansakoulua. Kunnan-
huone Säämjärven kylässä, joka sijaitsee

samannimisen järven etelärannikolla. — 2. .lärvi.

Suojoen 1. Suojun joen (ks. Suojoki) vesis-

tössä, joen vasemmalla puolella, Aunuksen suu-

rimpia ja luonnonihanimpia järviä, suurin pit.

n. 35 km, suurin lev. n. 15 km. S. laskee Tsäp-

jokea myöten Suojun jokeen (Vahat järveen).

Säämyskä ks. S ä ä m i s k ä.

Säämökki, ilman kosteutta ilmaiseva laite,

kaksiovinen pieni mökki, jossa riippuu suolikie-

leen kiinnitetty, kummassakin päässään nukkeja
kantava rima. Kieli joko laajenee tai kutistuu

ilman kosteuden kasvaessa tai vähetessä ja kier-

tyy samalla niin, että vuoroin toinen, vuoroin
toinen nukke ilmestyy ovelle.

Säänennustus. Muinaisajan kansoilla oli se

käsitys, että sää välittömästi o!i riippuvainen

jumalista tai taivaankappaleiden liikkeestä, joten

vain papit, maagit, oraakkelit, tähtiensolittäjät

olivat säänennustajia. Tällaiseen käsitykseen

perustuu m. m. se laajalle levinnyt usko, että
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kuu on valtava säänmäärääjä. Agricolan Rukous-
kiriassa on tällaista astrologis-ineteorologista

vii.-aulla ja Sigfrid Aronus Forsius julkaisi

säänennustuksia (1606-23) tav. almanakan yhtey-

dessä. Almanakoissa olikin aivan yleisesti (Suo-

missa v:een 1887* säänennustuksia, jotka enim-
mäkseen perustuivat 19-vuotiseen kuun jaksoon

(n. s. Metonin sykkeliin). Suuren käytännön
sai eräs 1508 ensi kerran julkaistu saks. rah-

vaan käytännönohje (suom. ,,Talon pojan Sää-

eli ilmakirja". 1773). Näistä rahvaanennustuk-
sista. joista vanhimmat vieläkin käytännössä ole-

vat ovat 0000 v. vanhoja, muutamat perustuen
todellisiin luonnonhavaintoihin ovat oikeita.

useimmat kuitenkin ovat arvottomia ja vääriä.

Tieteellinen s. alkaa vasta tärkeimpien ilma-

tiet, kojeiden (ilmapuntarin ja lämpömittarin,

ks. n.) keksimisestä ja ilmatiet, havaintojärjes-

telmän (ks. Meteorologiset asema tl

vakiintumisesta. Nykyaikainen s. perustuu suu-

rella alalla samaan aikaan vallitsevan ilman-
paineen ja sään tutkimiseen n. s. synoptisten 1.

sääkarttojen (ks. t., Ilmatiede ja Meteoro-
loginen keskuslaitos) avulla. Niiden
nojalla on useimmissa Euroopan maissa järjes-

tetty s:ia tai n. s. säänhavaintotoimi,
joka ensiksi tarkoitti vain myrskyvaroituksien
antamista merenkulkijoille ja kalastajille, mutta
sittemmin ruvettiin suunnittelemaan yleisempiä
ennustuksia maanviljelijöille y. m. V. 1858 alet-

tiin julkaista säännöllisiä, päivittäisiä, sähkö-

lennättimellä annettuja säätietoja (v:sta 1859
m. m. Helsingistä Pariisiin). V:sta 1872 alkaen
saapuu niitä Pietariin 5:stä Suomen paikasta

'• '- ' + (Helsingistä, Tampereelta, Vaa-
sasta, Kuopiosta ja Oulusta).

Suomessa nostetaan myrsky-
merkkejä (ks. kuvaa) Pietarista

saatujen myrskyvaroitusten no-yP jalla Helsingissä (v:sta 1875).

i Hangossa (v:sta 1877), Raumalla
ja Mäntyluodossa. Ensimäiset

Suomassa käytetyt sääsähkösanomat saatiin Suo-
,
tnyrskynurkit. niessa Helsingin magneettis-

1. \ahva tuuli, to- . , .
ö

, , °. . ,

dennakiiisesii ete- meteorologisen observatonn joh-

l&sta. 2. Vahva tajan N. K. Nordenskiöldin toi-
tuuli, todennäköi- mesta 1881, 4 suom., 6 ven. ja
sesti pohjoisesta. ... , ,. ... .,;

6. Hyvin ankara muutamilta skandinaavuaisilta
omii. todennäköi- paikkakunnilta. V. 1914 oli näitä
JfMJ eteläni». 4.Hy- paikkakuntia 53, joista Suo-
vinjinkara tuuli. lo- * . _ TT ,,.. -V- „.. ..

dennäkii^esti poh- messa 11, Venäjällä 10, Skandi-
joinesta naaviassa 11 ja Englannissa 10;

pohjoisin niistä Huippuvuoret, eteläisin Pariisi,

itäisin Totjma Venäjällä ja läntisin Seydisfjord

Islannissa. Useimmat ulkomaalaiset sähkösano-

mat ovat saapuneet hyvin myöhästyneinä ja

ylipäänsä on päivittäinen säänhavaintotoimi
Suomessa tuottanut vain vähän käytännöllistä

hyötyä. Enimmin levitetään sääkarttoja yleisön

keskuuteen Saksassa. Japanissa on enin kehit-

tynyt myrskyvaroitusjärjestelmä (1910 510 ase-

maa). — S:issa koetetaan sovelluttaa keksittyjä

lakeja ja sääntöjä ja etenkin tutkitaan sää-

karttoja. Koska ilmanpaineminimit 1. pyörteet

aikaansaavat tärkeimmät säänmuutokset, tulee

näiden luonteen, esiintymisen, ratojen, seurauksien

j. n. e. tutkiminen pääasiallisesti kysymykseen
|s:issa. Muutamat maksimit ovat kestävyyteensä

nähden tärkeät ia huomioonotettavat. Sellaiset

vAiU

ovat Atlantin valtamerellä A/orien seuduilla ja

Keski Aasiassa vuosittain syntyvät pitkäaikaiset

korkeanpaineen alueet, joiden vaikutus ylettyy

Eurooppaankin. Meillä on etenkin n. s. Sipe-
rian maksimi tärkeä siksi, että se on syynä
talvipakkasiin. S:ille on ylempien ilmakerrosten
tutkiminen tähdellinen siksi, että se antaa ennus-

tuksille uutta ja arvokasta tukea. Sentähden on
tämänsuuntainen tutkimustyö 1890-luvun keski-

vaiheilta alkaen tullut yhä yleisemmäksi ja tehok-

kaammaksi. Säänhavaintotoimen uusimmista apu-

keinoista on mainittava ilmanpaineen vaihtelu-

jen tutkimukset n. s. isallobaarikarttojen avulla.

Näihin tutkimuksiin on etenkin ruots. N. Ekholm
vaatinut kiinnitettäväksi huomiota. Tuulenvoi-
makkuuden ja gradientin (ks. t.) keskenäiseen

suhteeseen perustuvia mielenkiintoisia sääsään-

töjä on Guilbert tehnyt (1909). — Erityisiä

menetelmiä on harkittu ja koeteltu, jotta pitkiä

aikoja edeltäkäsin voitaisiin tehdä ennustuksia
odotettavissa olevasta säästä tai pitkää ajan-

jaksoa varten, kuitenkaan vastaiseksi pääsemättä
yleisesti tunnettuihin ja tunnustettuihin käytän-
nöllisiin tuloksiin. Tärkeä seikka, johon silloin

nojaudutaan, kuten jo osaksi päivittäisessä sää-

toimessakin. on sään n. s. pysyväisyys-
tendenssi, s. o. sään taipuvaisuus pysyä luon-

teeltaan samanlaisena kauan aikaa. Toinen tär-

keä seikka on eri kohdissa maapalloa vallitsevan

sään yhteys, m. m. valtamerien hydrografis-

meteorologisten olosuhteiden ja läheisen manner-
maan kesken vallitseva (esim. Golf-virran ja

Euroopan ilmanalan kesken). Sää- ja ilmanala-

jaksojen etsimiseen kohdistuneet tutkimukset
voivat mahdollisesti tulla avuksi pitkäaikaisia

s:ia tehtäessä. Tutkittujen ajanjaksojen pituus

on vaihdellut muutamista päivistä tuhansiin
vuosiin, jolloin tunnetut auringontoiminnan,
kuunliikkeiden y. m. jaksot (m. m. 11-vuotinen

auringonpilkkujakso) muodostavat lähtökohdan,

toisissa tapauksissa taas ilman tunnettua syytä

esiintyvät erilaisten havaintosarjojen suurem-
malla tai vähemmällä selvyydellä ilmituomat

jaksot.

[V. V. Korhonen, „Sään ennustamisesta" (Yli-

op. keskusteluseuran julkaisuja N:o 9); Osc. V.

Johansson, „Om väderleksförutsägelser" (Kalen-

der för Finlands fiskare) ; N. Ekholm, „Om
lufttryekets ändringar" (Ymer 1908 H. 4) ;

R. Börnstein. ,,Leitfaden der Wetterkunde"
(1913) ; O. Freybe, ..Praktische Wetterkunde"
(1906) ; W. J. von Bebber, ..Handbuch der aus-

iibenden Wetterkunde" (1886) ; aikakauskirja

„Das Wetter" artikkelit: ,,Wetterdienst".J

O. J.

Säänjakaja, vuoret, joet, suuret järvet, met-

sät j. n. e., jotka vaikuttavat pilvien, etenkin

ukkospilvien liikkeeseen. S. joko pysähyttää
liikkeen, muuttaa sen suunnan, tai saattaa pil-

vet jakautumaan eri suuntiin kulkeviin osiin.

S:n vaikutus on tavallisesti vain paikallinen,

mutta on suuria s: ia, jotka muodostavat pysy-

väisen eri seutujen ilmastollisten suhteiden

rajan. Sellaiset ovat esim. Alpit, Himalaja ja

Andit. V. H:n.

Säännös (ruots. sladgande). yksipuolinen, vel-

voittava julkisen tahdon ilmaisu, joka sisältää

yleisiä määräyksiä 1. ohjeita. — Säännös-
valta (saks. Satzungsgetoalt) , oikeus antaa vei-
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voittavia yleisiä määräyksiä I. ohjeita. — S ii ii n

riöstely (ruots. förordnande, reglering) a

tusten ja muiden yleisesti noudatettavien ohjei-

den I. normien antaminen; yksityiskohtien jär

jestel]

.

il. K.

Sääntö (ruot.s. regel, stadga), yksityistapauk-

siin sovellutettava yleinen määräys I. ohje.

Ohjesääntö (rm>is. reglemente) , viraston toi-

minnan yleisiä perusteita järjestävä, hallituksen

antama s. Johtosääntö (instruktion) sisä!

tää tarkemmat määräykset viraston toiminnasta

;

sen antaa tav. ylempi viranomainen alemmalle.
— Säännöt (ruots. stadgar), niiden vahvista

misesta ks. Yhdistys. El. K.

Sääntönäistila (ruots. stadgalägenhet, sätnje-

och siadgehemman), kruunun- tai perintöluontoi-

nen tila, joka maksoi kiinteän veron ja sen joh-

dosta vapautettiin eräistä vaihtelevista kollek-

tiiviveroista. S:t syntyivät Kustaa Vaasan
finanssireformeista, eikä niiden merkityksestä
nykyjään liene kuin nimi jäljellä. [Axel Lilje-

strand, „Finlands jordnaturer".] El. K.
Sääntöperintö 1. fideikomissi (Iat. fidei

( nmmi'ssum = uskollisuudelle annettu) oli roomal.
oikeuden mukaan eräs laji jälkisäädöstä, jolla oli

sama tarkoitus kuin 1 e g a a t i 1 1 a (ks. t.), mutta
joka erosi tästä siinä, että se oli vapaamuotoinen
ja että sen täytäntöönpaneminen oli alk. jätetty-

perillisen uskollisuuden (fides) ja hyvän tahdon
varaan; laillisilla keinoilla ei häntä voitu täytän-

töönpanoon pakottaa. Fideikomissi tuli kyllä jo

Rooman keisariajalla laillisesti sitovaksi, mutta
nykyaikaiseen muotoonsa tämä laitos kehittyi

vasta germ. oikeudessa, ja erityisesti Sak-
sassa. Nyk. tätä sanaa käytetään pääasiallisesti

vain n. s. jatkuvista fideikomisseista (fideikom-
missa successiva), joilla tarkoitetaan sellaisia

kuoleman varalta tehtyjä määräyksiä, joiden
kautta määrätty omaisuus tulee sidotuksi, luovut-

tamattomaksi ja samalla määrätään vissi järjes-

tys, missä jonkun perheen tai suvun jäsenet tahi

muut henkilöt saavat siihen hallinta- ja käyttö-
oikeuden. Tällaiset säädökset ovat useimmiten
perhefideikomisseja, s. o. niiden tar-

koituksena on suvulle säilyttää hallintaoikeus

määrättyyn omaisuuteen, tavallisesti johonkin
tilaan (mitä itseään silloin usein sanotaan fidei-

komissiksi). Kun kuitenkin omaisuuden, ja var-
sinkin maaomaisuuden, sitominen ja erottami-

nen yleisestä liikkeestä on sekä valtiotaloudelli-

selta että yhteiskunnalliselta kannalta katsoen
monessa suhteessa haitallista, on oikeus perustaa
jatkuvia fideikomisseja useassa maassa poistettu

tahi rajoitettu (kuten esim. Ruotsissa). Suomessa
ovat fideikomissit katsotut luvallisiksi ja oikeus

niiden säätämiseen on johdettu oikeutemme his-

toriallisesta kehityksestä ja Perintökaaren 16 lu-

vun 1 §:s'tä, jonka mukaan testamentti voidaan
tehdä „ehdollinen taikka ehdoton''. Mitään eri-

koisia määräyksiä ei fideikomisseista ole meillä

olemassa ja on niihin näinmuodoin sovellutettava

lain määräyksiä ehdollisista testamenteista.

O. K:nen.
Sääoppi ks. T 1 m a t i e d e.

Sääri ks. Jalka.
Säärilihas ks. Lihakset (kuvataulu).

Sääriluu ks. Jalka ja Luusto.
Sääsket on nimitys, jota käytetään eri merki-

tyksissä. Laajimmassa merkityksessä käsitetään

A HurkUas&äski (Ano-
pheles), Ii tavallinen
.saiiski (Culex) pyHty-
auoralla seinällä (luon-
teenomainen asento

huomattava).

s :llä pitkttsarvisia
k a k s i s i i p i s i ii hyöntei-

siä i \ i matoa m) (ks. K a k-

sisiiptBet), joilla on pii

kiit vähintään 6-niveliset,

tav. kuitenkin 13-17-niveli-

sel tuntosarvet . enimmäkse i

pitkiit ja kapeat siivet sekä
pitkät, hoikat raajat. Toukat
ja kotelot eliiv.it pääasialli-

sesti mätänevissä kasviainek-
sissa tai vedessä. Monet, etu-

päässä pienemmät lajit, esiin-

tyvä.1 usein suunnattomin jou-

koin. — Nematocera ryhmään
kuuluvat m. m. seuraavat hei-

mot : 1. Varsinaiset'
sääsket, itikat 1. hyt-
tyset (Culicidm). Näihin kuuluu suuri joukko
eri sukuja, joiden naaraat imevät verta ihmisistä

ja eläimistä ja siten käyvät hyvin haitallisiksi,

jopa tuomalla samalla taudinsiemeuiä hengen-
vaarallisiksikin. Etelämaissa niitä nimitetään
usein yhteisellä nimellä moskiitoiksi. Tou
kat ja kotelot elävät vedessä. Yleisimpiä sukuja
on Culex, jolla on monta edustajaa, m. m. t a v a 1-

linen sääski (C. pipitnx) ja rengas-
sääski (C. annidutus). Koiras, jonka tunto-
sarvet ovat sulkamaiset, elää kasvien nes-

teistä. Naaras imee verta alahuulen muo-
dostamalla imukärsällä, jossa on 4 terävää
ylä- ja alaleukojen muodostamaa pistintä. Kär-
sän raon peittää kannen tavoin pidentynyt ylä
huuli. Munansa naaras laskee lätäköihin y. m.
seisovaan matalaan veteen, missä ne takertuvat
toisiinsa ja muodostavat lopuksi pienen ruuhen
muotoisen ryhmän, joka kelluu veden pinnalla,

kunnes toukat kuoriutuvat. Hyvin vilkasliikkeis-

ten toukkien ruumiissa erotamme pään, keski-

ruumiin ja takaruumiin. Kussakin ruumiinren-
kaassa on pitkiä karvoja, joilla toukka soutaa
eteenpäin kiemurrellessaan pitkää takaruumis-
taan. Takapäässä on viistoon esiinpistävä kaksin-
kertainen hengitystorvi ja tupsu uimakar-
voja. Hengittäessään ilmaa toukka ikäänkuin
..riippuu" veden kalvossa kiinni takaruumiinsa
kärjellä. Kotelon eturuumis on pullistunut hyvin

suureksi. Niskassa on 2 hengitystorvea, jotka
kotelon ollessa lepoasennossa pidetään vedenpin-

nan yläpuolella. Kotelokin voi kiemurrellen liik-

kua eteenpäin vedessä. Muista varsinaisista sääs-

kistä mainittakoon vielä h o r k k a s ä ä s k i

(Anopit cl es), ks. t., k e 1 1 a k u u m e s ää s k i

tSlcgomgia) (ks. Keltakuume), sulka-
9 ii ii s k i (Corcthra), s u r v i a i s s ä ä s k i (Chi-

ronomns) y. m. — 2. V a a k s i a i s e t (Tipulidae),

ks. t. — 3. Sieni sääsket (Mycetophilidae),

pieniä enimmäkseen kellertäviä hyönteisiä, joiden

toukat elävät sienissä. Useiden siivet ovat myös
tummanväriset, kuten esim. harsosä äsken
(Sciara Thomm), jonka toukkien vaellukset ovat
antaneet aihetta monenlaiseen taikauskoon. Taval-
lisissa oloissa pysyvät pienet, harmaat, pehmeät,
matomaiset toukat jokseenkin huomaamatta mätä-
nevien lehtien joukossa, jossa ne elävät; mutta
jos ravinnosta tulee puute tai kuivuus vaivaa,

voivat ne liittyä yhteen taajaksi joukoksi ja läh-

teä uusia ravintopaikkoja hakemaan. Elävän, har-

mahtavan, 7-12 cm leveän ja il-4 m pitkän (tois-
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ten tiedonantojen mukaan 9:kin m) nauhan
iin jono luisuu eteenpäin yli kivien ja kan-

tojen, esteistä välittämättä, muuttaen muotoa
maanpinnan epätasaisuuksien mukaan. Jono muis-

tuttaa jonkun verran hitaasti matelevaa käär-

mettä, josta se on saanut nimen ,, helmi- 1. ketju-

käärme". — Akämäsääsket (CecidomyidtB),
ks. t. — 5. Mäkärät (Simulidce). Verraten

leveäsiipisiä, pieniä hyönteisiä, jotka jotenkin

paljon muistuttavat kärpäsiä. Tunnetuin suku
' Simulia, Esiintyy usein, esim. Lapissa, suun-

nattomin joukoin ja tekee suurta haittaa sekä

ihmisille että eläimille verta imemällä. Pisto

polttava ja tuskallinen. Toukat elävät enimmäk-
seen juoksevassa vedessä ja pysyttelevät kiinni

pohjakivissä. vesikasvien lehdissä y. m., ruumiin
paksummassa takapäässä olevilla kiehkuraan aset-

tuneilla koukuilla. Kuumiin etupäässä on saman
tapaiset koukut. Toukat voivat liikkua eteenpäin

vii läävissäkin paikoissa, vuoroin ojentaen ruumis-

taan, vuoroin koukistaen sitä luokin tavoin ja

tarttuen molempien päiden koukuilla alustaan

kiinni. Kotelot sijaitsevat tötterönmuotoisessa ver-

hossa kilvenmiiotoisen levyn alla. — Pahassa mai-

ssa on Colombaczin mäkärä (ks. t.).

U. S-s.

Säästökassa ks. Säästöpankki.
Säästökassatili ks. Pankki, palsta 172.

Säästömerkki ks. Postisäästöpankki.
Säästöpankki on rahalaitos, jonka tarkoituk

on ottaa tallettaakseen vähempi varaisten
kansanluokkain pienimmätkin säästövarat, sijoit-

taa ne varmasti sekä maksamalla säästöönpanoista

korkoa herättää ja edistää säästäväisyyden har-

rastusta. Aikojen kuluessa on säästöpankkien
toimiala kuitenkin laajentunut ja niitä käyttää

töjensä tallettajana myöskin varakkaampi
isääty kaupungeissa sekä maata omistava

luokka maaseudulla. — Se ihmisystävällinen toi-

minta ja harrastus kovaosaisten tilan parantami-
äi, jota 1700-luvun loppupuolella Keski-Euroo-

pan maissa oli huomattavissa, antoi muun muassa
aiheen säästöpankkilaitoksen perustamiseen. Ensi-

inen s. oli 1765 Braunsclnveigissä perustettu

..llerttuallinen lainakassa", ja sitä seurasi 1778

Hampurin „Säästämiskassa". Lähinnä seuraavina

ina syntyi Pohjois-Saksaan useampia s:eja,

ja täältä nämä laitokset levisivät muihinkin mai-
hin. Sveitsi sai ensimäisen s:nsa Berniin 1788,

Englanti Lontooseen 1798, Skotlanti Ruthveliin
1810, Pohjois-Ameriikka Philadelphiaan ja Bos-
toniin 1810, Ranska Pariisiin 1818, Itävalta

Wieniin 1819, Tanska Kööpenhaminaan 1820,

Ruotsi Tukholmaan 1821, Italia Venetsiaan ja

ja Kristiaaniaan 1822. Viimemain. v. perus-

tettiin myöskin Suomen ensimäinen s. Venäjällä
ttlkoi säästöpankkiliike 1841, jolloin Pietarin ja

I

kovan säästökassat avattiin.

S.-laitoksen voillaan sanoa eri maissa kehitty-

neen pääasiassa kahteen eri suuntaan. Englan-
Ranskassa ja Venäjällä on määrätty, että

s:ien varat ovat oman valtion obligatsioneihin
sijoitettavat, joten s:t näissä maissa ovat muo-

tuneet yli koko maan haarautuvaksi kanava-
verkoksi, jota myöten väestön säästöt valuvat
valtion rahastoihin. Täten on kyllä saavutettu
mitä suurin varmuus säästöönpanijoille, mutta

dia viletääu säästövarat P°is omalta paikka-
kunnalta sen taloudellista elämää hedelmöittä-

B8, IX." Painetta "
, 17.

mäsiä. Suurempi toimintavapaus sitävastoin on
jätetty s:eille Italiassa, Itävallassa, Saksassa ja

Skandinaavian maissa. Vaikka lainsäätäjä on
näissäkin maissa, turvatakseen säästööupanijain

oikeutta, antanut määräyksiä s:ien liikkeeseen

nähden, on näille kuitenkin jätetty suurempi
vapaus varojen sijoittamisessa. Siten viimemaini-

tut s:t voivat sijoittaa varojaan, paitsi obligatsio-

neihin, myöskin kiinnitystä vastaan kaupunki
tai maalaiskiinteistöihin sekä kunnallis- ja

takauslaiuoihin, vieläpä on vekselienkin diskont-

taaminen erityisillä ehdoilla sallittu (Itävallassa,

Norjassa ja Tanskassa). Näihin vapaammin toi-

miviin pankkeihin kuuluvat Suonien s:t.

Suomen ensimäinen s. perustettiin Turkuun
1S22 apteekkari Johan Jakob Julinin (aateloituna

von Julin) toimesta, joka matkoillaan Englan-
nissa oli oppinut tuntemaan tällaisten laitosten

toimintaa. Turun s., joka yhä vieläkin on

maamme ensimäinen suuruuteensakin nähden,
alkoi liikkeensä 4 p. tammik. 1823. Sittenkuin

1825 s. oli perustettu myöskin Helsinkiin, kului

lähes parikymmentä vuotta, ennenkuin uusia s :eja

alkoi syntyä. 1840-luvulla saivat Jyväskylän,
Oulun, Viipurin, Hämeenlinnan, Porin, Vaasan ja

Mikkelin kaupungit säästöpankkinsa. V. 1847

perustettiin ensimäinen maalais-s., Tenholan pitä-

jään. Kaikki nämä s:t perustettiin yksityisten

keräämillä varoilla, ja vasta 1852 kunta ensi-

kerran esiintyi s:n perustajana, kun Joensuun
s. alkoi toimintansa. Useimmat myöhemmin alka-

neet s-.t ovat kuntien perustamia. Nopeammin
alkoi s: ien luku lisääntyä 1870-luvulla, jonka
alkuvuosina sattunut taloudellinen nousukausi
sekä kunnallisen elämän elpyminen maaseudulla
edisti s.-laitoksen kehitystä. Kun s: ien luku näin

vähitellen lisääntyi ja niiden haltuun uskotut

varat karttuivat, heräsi kysymys siitä, että nämä
rahalaitokset, jotka tähän asti olivat saaneet

vapaasti järjestää liikkeensä ja joissa myöskin
suurta erilaisuutta vallitsi varsinkin sijoitusliik-

keeseen ja pankin hoidon järjestelyyn nähden,

olivat saatavat yhtenäisten lainmääräysten ja

tehokkaan valtion tarkastuksen alaisiksi. Nämä
pyrkimykset s.-laitoksen järjestämiseen lainsää-

däntötietä, joille vielä antoivat tukea muutamissa
s:issa sattuneet väärinkäytökset, johtivat sitten

siihen, että 19 p. kesäk. 1895 annettiin Armol-
linen asetus s reistä ja Armollinen julistus, joka

sisältää tarkempia määräyksiä s:eista. Näillä

lainsäädäntötoimenpiteillä annettiin tarkat mää-
räykset s: ien perustamisesta, hoidosta, säästöön

-

otto- ja sijoitusliikkeestä. voittovarain käyttämi-

sestä j. n. e. sekä asetettiin ne erityisen tarkas-

tajan silmälläpidon alaisiksi. Annetut uudet mää-
räykset, jotka muun muassa tekivät lopun useissa

sieissa käytetystä vekseliliikkeestä sekä pakotti-

vat pankit hankkimaan helposti rahaksi muutet-

tavia arvopapereita sattuvien säästöstäottojen

varalta, eivä! silloisissa s.-piireissä saavuttaneet

läheskään yksimielistä hyväksymistä, mutta ne

kaksi vuosikymmentä, jotka ovat ehtineet kiilua

s.-asetuksen voimaan astumisesta, ovat jo selvästi

osoittaneet, että sanotut toimenpiteet ovat olleet

s. -laitoksellemme mitä suurimmaksi hyödyksi.

Tämä ajanjakso on ollut s:eillemme keskeymä-
töntä nopean edistymisen aikaa. Varsinkin maa-

lais-s :ien kehitys on ollut, huomattava ja ne ovat-

kin muodostuneet maalaisväestön pääasiallisiksi
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sekä tärkeimmiksi rahalaitoksiksi. Todisteena
tästä mainittakoon, että maalais-s : ien luku
v :u ismi alussa, jolloin säfistöpankkiasetus tuli

voimaan, oli 131 ja niiliin talletetut varat

10,151,282 mk., muita v:n 1914 lopussa olival

vastaavat luvut 360 8:ia ja 148,291,332 mk.
talletuksia.

S:icn ja vastakirjojen luku. säästöönpanijain
saamiset ja säästöpankkien omat rahastot olivat

31 |). jouluk. allainainittuiiia vuosina:

Ice «_.. (B SäilstMln- Säästöpank- »Ca
?^£ panijain kien onnit o *- c S
5*-£ e** saamiset varat ^ CB — ST

3
^2Co mk. mk. - i '- ->

1830 2 *)- 152,753 *)- *)-
1840 2 763,018 —
1850 11 — 1.954.376 — —
1 sna 24 — 3,396.132 — —
1870 35 15,193 6,381,037 829.395 9
1880 107 36,470 14.445,225 2,208,332 18
1890 138 77,047 41.349,534 4,485,675 32
1895 163 93,247 47,471.017 6,974,181 37
1900 193 141.081 77.616,963 9.560,936 53
1910 375 291,603 228,335.644 22.062.599 93
1911 382 :t»K.9:iN 250,939,768 24,275,829 98
1912 391 328.906 279,441.844 26,655.412 103
1913 404 348,606 301,520,171 29,031,620 108
19H 415 361.662 315,256,462 31,358,018 m

l Tietoja puuttuu.

Säästöpankkien varat olivat "! p. joulukuuta
1914 sijoitetut seuraavalla tavalla:

Kar.sa ja juokseva tili 4,154,303 mk
Lainoja:

kaupunkikiinteistöiliin 118,488,848 „
maalais-
takiusta vastaan
kuntain y. m. vastuulla
irtainta panttia vastaan

Obligatsioneja
Muiden pankkilaitosten talletustodistuksia
Muita arvopapereita
Kiinteistöjä

Maksamattomia korkoja
Muita varoja

62,342,709

105,272.416

5,870.392
18.726,999

7,421.288
15,898.080

1,552,153

5,342.223
0,448.2 '5

603,193

Yhteensä 352,130,839 mk.

Viime vuosina on maamme s:eissa ollut ylei-

senä sääsi ökurkona 5%, ja s:mme ovat korko-
politiikassaan noudattaneet sitä periaatetta, että

säästökoron tulee olla mahdollisuutta myöten
pysyväisen ja niin korkean kuin täysin vaka-
varainen rahojen sijoitus ja omien rahastojen
terve kartuttaminen vain sallii. Lainanotto- ja

lainanantokoron erotus on pidetty enintään
l%:na. Tällainen korkopolitiikka on tähän asti

ollut menestyksellä sovellutettavissa, mitä todis-

taa sekin, ettei s:ien vv. 1895-1915 ole lainauk-
sesta johtuneena tappiona tarvinnut poistaa
enempää kuin noin '/» miljoonaa mk. kaikkiaan.
Vaikka voimassa oleva s. asetus onkin suuressa

määrin edistänyt s. laitoksemme kehitystä, on yhä
yleisemmin tultu siihen mielipiteeseen, ettei se

enää kaikin puolin vastaa s:ien liikettä eikä

muuttuneiden taloudellisten olosuhteiden vaati-

muksia. Eduskunnan tekemän anomuksen joh-

ilosla asetettiin 1911 komitea harkitsemaan s:ien

laajennetun liiketoiminnan mahdollisuuksia ja

tämä komitea antoi jo seur. v. mietintönsä, jossa

puollettiin s:eille erinäisillä, ehdoilla oikeutta
juoksevan tilin sekä kassakreditiivien ja määrä-
aikaisten lainaili käytäntöön ottamista. Mietin-

töön liitetyssä vastalauseessa esitettiin lisäksi

kuoletuslainani myöntämistä. Niimä ehdotukset
eivät kuitenkaan ole vielä johtanee! tuloksiin.

./.- W. Mi.
Säästöpankkien tarkastus valtion puolelta,

lonka tarkastuksen tarkoituksena on vahingoilta

turvata (•lenkin pikku säästäjiä jotka eivät ky-

kene käyttämiensä rahalaitosten vakavaraisuutta

arvostelemaan, tuli meillä käytäntöön v:n 1896
alusta. III |>. kesäk. 1895 annetulla julistuksella

asetettiin maan säästöpankkeja tarkemmin sil

ma.ll i pii i m i m säästöpankkien tarkas-
taja', jolle seur. lokakuun K p, annettiin erityi

nen johtosääntö. V:n mut alusta on tarkastajan

apuna ollut apulaistarkastaja jav:sta 1914 alkaen
kaksi apulaista. Tarkastajan, joka lähinnä on
\ alliin araintoiinit uskuiinan alainen, on pidettävä

silmällä, että säästöpankkeja hoidetaan voimassa
olevan lain ja asetusten sekä säästöpankeille vah-

vistettu |eu sääntöjen mukaisesti. .Säästöpankkien

tarkastajan on vuosittain senaatille annettava

kertomus virkatoiminnastaan ja tekemistään
havainnoista sekä laadittava vuotuinen tilastolli-

nen yleiskatsaus säästöpankkien tilasta ja hoi-

dosta. Tällaisia julkaisuja on painosta ilmesty-

nyt vuosittain, ensi kerran viita 1896.

J. W. Mi.
Säästöpankkiyhdistys perustettiin säästö-

pankkien edustajain yleisessä kokouksessa Hei

singissä 21 ]i. kesäk. 19(10. Suomen säästöpankki-
yhdistyksellä, joka toimii senaatin 6 p:nä syysk.

1905 vahvistamani sääntöjen mukaan, ja johon
kukin maassa toimiva säästöpankki on oikeutettu

liittymään, on tarkoituksena edistää maan säästö-

pankkien kellitystä ja yhteistoimintaa sekä
samalla toimia säästäväisyyden hyväksi ja

säästöpankkiaatteen levittämiseksi. Yhdistyksen
asioita hoitaa 6-miehinen valtuuskunta, joka ko

koontuu vähintään 2:sti v:ssa. Yhdistys kokoon-
tuu yleisiin kokouksiin joka kolmas vuosi. Suo-

men säästöpankkiyhdistyksellä, johon v:n 1915

lopussa kuului '250 säästöpankkia, niiden joukossa

useimmat suuremmat säästöpankit, on ollut suuri

vaikutus säästöpankki laitoksemme kehitykseen.

Sen toimesta on saatu aikaan Säästöpankkien
keskus-osakepankki (ks. Pankki), julkaistu

aikakauslehtiä ..Säästöpankki" ja ,,Sparhanken"
sekä muuta säästöpankkikirjallisuutta (esim.

..Opas säästöpankkien hoidossa"), toimeenpantu
vuosittain oppikursseja säästöpankki miehill- j.

n. e. Yhdistyksellä on Helsingissä oma lainopilli-

nen asiamies, joka on velvollinen avustamaan
säästöpankkeja oikeudenkäynneissä y. m., sekä

niinikään Helsingissä välitystoimisto säästöpank-

kien konttorivälineiden hankintaa varten.

J. W. Mi.
Sääsähkösanoma ks. Sääkartta ja S ä ä n-

ennustus.
Säätiö = s ä ä d e (ks. t.)

.

Sääty. Tätä nimitystä on käytetty ja käyte-

tään vieläkin merkitsemään sekä yksityisen hen

kilon ulkonaisista elämänoloista, syntyperästä,

ansiotoimesta y. m. sellaisesta seikasta riippuvaa

yhteiskunnallista asemaa että myöskin yhteisesti

kaikkia samassa yhteiskunnallisessa asemassa ole-

via henkilöitä : puhutaan esim. oppineesta sää-

dystä, virkamiessäädystä. kauppiassäädystä j. n. e.

Erityisesti s. sanaa käytetään noista neljästä

keskiajalla yhteiskunnallisen työnjaon pohjalla
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syntyneestä, erityisillä oikeuksilla varustetusta

yhteiskuntaluokasta: aatelistosta, papistosta, por-

varistosta ja talonpoikaissäädystä. S:jen eri-

oikeudet ovat Ranskan vallankumouksen ajoista

lähtien pääasiassa tulleet poistetuiksi. — Kun
väestön jakaantuminen s:ihin tuli olemaan perus-

tuksena keskiajalla alkunsa saaneelle eduskunta-

laitokselle, ruvettiin myöskin näistä siiätykokouk-

-i i.i k i\ tt im i in niiuit\ krl i : s i i cl \ t. valtio-
s :i :i cl y t un a a s ä ;i d \ t, m aakuntas ii ii-

ii \ ti. Ruotsin ja Suomen säätyeduskunnista ks.

S ii a l y e d u s kuut a ja S u o m e n suur i-

r n h t i n a a n m a a n vaiti o s il ä d y t.

Säätyeduskunta, neljä säätyä, aatelisto, pap-

pi «i Uv. poi\ ai iss i.it\
|
ii talonpoikaiss i it\ jotka

valtiopäiville kokoontuneina muodostivat kansan
edustajakunnan. Lainsäädäntö kuului Ruotsissa

alkuaan inaakiintakiiriijille. joilla kansa hyväksyi
lait. jenka eivät edes tarvinneet hallitsijan vah-

vistusta. Säätyvaltiopäivät saivat lähinnä alkunsa
ii.ii. että neuvoston kokouksiin, joilla kuningas
neuvotteli sen kanssa tärkeistä asioista, vähitel-

len ruvettiin kutsumaan muitakin henkilöitä, jo-

ten niunii kokoukset laajenivat n. s. herrainpäi-

viksi. V. 1359 kuningas Maunu Eerikinpoika kut-

sui ensikerran näille herrainpäiville myöskin kau-

punkien ja rahvaan edustajia. Unionitaistelujen
aikana tuli tavaksi, että herrainpäiville kutsut-

uin kaikkien säätyjen edustajia. Näissä kokouk-
sissa päätettiin m. m. taloudellista laatua ole-

vista laeista ja verojen maksusta. Herrainpäivät
eivät kuitenkaan olleet oikeutettuja lopullisesti

päättämään veroista, vaan vaadittiin siilien kan-
san suostumus maakunnittain. Sitä mukaa kuin
kuninkaan valta kasvoi ja yhdysside valtakun-
nan eri nsien viilillä tuli läheisemmäksi, menet-
tivät maakuntakäräjät entistä merkitystään.
Kiistaa I:n Vaasan aikana sai kuninkaan edus-
i unia valtiovalta lopullisen voiton maakuntien
itsenäisyyspyrinnöistä. Säilyi kuitenkin yhä edel-

leen piikiit ajat tapana, että laajennettujen her-

rainpäivien eli säätykokousten päätökset vahvis-
tettiin maakuntakäräjillä. Tapana oli myöskin,
ettii yleisten säätykokousten sijasta joskus pidet-

tiin maakuntakokouksia, joissa eri säädyt olivat

edustettuina. Tällaiset maakuntakokoukset kiel-

lettiin kuitenkin v. 1634. 16:nnen vuosisadan
loppupuolella ruvettiin herrainpäiviä kutsumaan
valtiopäiviksi. \ iltioptivit in.it olleet alkuaan
kokoonpannut ainoastaan neljän yhteiskuntaluo-
kan, aatelin, papiston, porvarien ja talonpoikain
edustajista. Vuoden 1017 valtiopäiväjärjestyksi n

mukaan oli siellä paitsi edellämainittujen sääty
jen. myöskin sotapäällystön edustajia; neuvosto
luettiin myöskin valtiopäiväin yhdeksi pääryh-
miksi. Kesti kiinan ennenkuin vakaantui käsi-
tys, ettii valtiopäivät olivat oikeutettuja päättä-
mään lopullisesti kotonaolevien puolesta. Vielä
1 7 : imi-n vuosisadan keskipalkoilla aatelittomat
Bäädyt lausuivat käsityksenään, että hallituksen
"li neuvoteltava esim. veroista eri maakuntien
väestön kanssa, ks. Suomen Suuriruhti-
n a a n m a a n vaiti o s ä ä d y t. K. G. I.

Säätyerioikeudet, perustuslainluontoisia vakuu-
tuksia, joilla on turvattu eri säädyille niiden
oikeudet. Ritari ston ja Aatelin eri-

oikeudet ovat vahvistetut 172:1. Niissä vakuu-
tettiin tiili 1 säädylle in. m. oikeus veronvapau-
teen tiloistaan, vksinomainen oikeus omistaa

vapaatiloja, laajempi oikeus vapaatilojen hallin-

taan kuin mikä verot Mallisella oli verotilaan
samanlainen oikeus kaupankäyntiin ja elinkei-

nojen harjoittamiseen kuin kaupungeilla oli.

oikeus vastata hovioikeudessa ensimäisenä tuomio-
istuimena eräänlaisissa riita asioissa ja törkeissä

rikosasioissa (luntin privilctjiulum), yksinomai-
nen oikeus „valtakunnan neuvoskuntaan, sekä
valtakunnan korkoihin ja tärkeihin virkoihin".

Uudemman lainsäädännön kautta ovat aateliston

etuoikeudet melkein kokonaan hävinneet tai aina-

kin menettäneet entisen merkityksensä Senjäl-
keen kuin asetuksella 2 p, huhtik. 1804 jokai

selle kansalaiselle ilman erotusta säätyyn näh-

den on myönnetty oikeus omistaa vapaatiloja,
on näihin tiloihin liittyvä veronvapaus muut-
tanut entisen luontonsa. Se ei enää ole henkilö-

kohtainen vaan reaalinen, itse maahan kuuluva
oikeus. Kitaristo ja aateli on yhä edelleen sää-

tynä olemassa ja aatelismiehelle on oikeus aate-

liseen, vapaaherralliseen tai kreivilliseeu arvoon
ja vaakunaan. Kaupungeissa ritaristolla ja

aatelilla on laajempi oikeus testamentilla mää-
rätä omaisuudestaan kuin muilla kaupungin
asukkailla sekä vapaus eräistä maksuista omista-
miinsa ja itse asumiinsa kiinteistöihin nähden.

Pappissäädyn erioikeudet ovat vahviste-

tut. 1723. Niiden tarkoituksena on edistää ja

turvata evankelisluterilaisen kirkon etuja ja ase-

maa, vakuuttaa kirkon viroissa oleville lyhentä-

mättä virkaa seuraavat palkkaedut sekä turvata
valtakunnan opetuslaitosten ja koulujen samoin-
kuin opettajasäätyyn kuuluvien henkilöiden
taloudellista asemaa. V. 1809 kirkkolaki ja myö-
hemmin annetut asetukset ovat. useissa kohdin
muuttaneet papiston erioikeuksia. Eräillä näistä

oikeuksista on kuitenkin vielä merkityksensä.
Niin esim. on yhä edelleen voimassa määräys,
että pappisvirkoja täytettäessä on laadittava
ehdollepano ottamalla huomioon kunkin hakijan
ansiot. Seurakunnat ovat oikeutettuja kirkon-
kokouksissaan keskustelemaan ja päättämään
kirkollisista, taloudellisista ja kurinpitoa koske-

vista asioista. Maallisten viranomaisten velvol-

lisuus on antaa seurakunnille avustusta näiden

päätösten toimeenpanossa. Pappisvirkatalot naut-

tivat huojennusta veronmaksussa. Pappisviran
haltiau kuoltua ovat hänen leskensä ja alaikäi-

set lapsensa oikeutetut nauttimaan armovuodeu.
Asetuksella 5 p. elok. 1886 papiston palkkauksen
järjestämisestä evankelisluterilaisissa seurakun-
nissa on säädetty uusia perusteita, joiden mukaan
papiston palkan maksutapa ja jako palkausaa

jäin kesken on järjestettävä. Tässä on kui-

tenkin otettava huomioon, että seurakunnan
maksettavan palkan pitää täydelleen vastata

tähän asti maksettua määrää.
P o r v a r i s s ä ä d y n erioikeudet ovat vahvis

tetut 23 p. helmikuuta 1789. Niissä vakuutet-

tiin kaupunkien varsinaiselle asujamistolle, por-

varistolle, oikeus itsehallintoon omilla alueillaan,

oikeus ehdottaa itselleen pormestareita, välit i

neuvosmiehiä ja ottaa alempia virkamiehiä, olla

omain jäsentensä verotettavia ja hoitaa kaupun-

gin rahastoja, kuitenkin niin. että verot riittivät

yleisiin ja välttämättömiin tarpeisiin. Kaupun-
geille lahjoitetut, annetut ja kaupunginmaan ni-

mellä merkityt tilukset olivat, säilytettävät kau-

pungille koskematta, eivätkä muuta luontoaan.
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joutukoot kencnktl käteen hyvänsä. Kukaan.
aatelisia lukuunottamatta, <i si it kaupungissa
harjoittaa kauppaa tai elinkeinoa, hankkimatta
itselleen kaupunkilaisoikeuksia, Asetuksessa Bp.

m in .h. i. im että* porvaristolle kuu-

lin;! oikeus: saada ehdottaa pormestaria ja valita

raatimiehiä, itselleen ottaa alempia virkamiehiä

ja olla uinaili jäsentensä verotettavina, kuulua
kaupunkikuntain kaikille raastuvankokouksessa

ioikeutta nauttiville jäsenille. Sam. päivänä

bulla, kaupunkeja koskevalla kunnallisase-

tuksella ulotettiin oikeudet ja velvollisuudet,

jotka siihen asti olivat kuuluneet ainoastaan
kaupunkien porvaristolle ja tai tmistajille yh-

teisesti tai kummallekin erittäin, kaikkiin kau-
punkikunnan asujamiin. Porvariston erioikeuk-

siin sisältyvät määräykset elinkeinoista ovat tul-

leet kumotuiksi asetuksella :'•! p. maalisk. 1879.

Luksella 20 p. maalisk. 1 S 7
". > ulotettiin oikeus

oi laa osaa valtiopäivämicsvaaliin, joka oikeus

siihen asti oli kuulunut ainoastaan varsinaiselle

porvaristolle, talonomistajille sekä kaupunkien
pormestareille ja raatimiehille, kaikille kaupunki-
kunnan jäsenille, ei kuitenkaan aatelistoon ja

pappissäätyyn kuuluville. Joskaan ei siis siitä

asti enää mitään erioikeutettua porvarissäätyä

entisessä merkityksessä ole ollut olemassa, eivät

porvarissäädyn erioikeudet silti kuitenkaan ole

menettäneet merkitystään, koska ne sisältävät

useita tärkeitä, kaupunkeja julkisoikeudellisina

yhteisöinä koskevia määräyksiä. T a 1 o n p o i-

kaissäädyn erioikeudet ovat vahvistetut

'23 p. helmikuuta 1789. Niiden kautta turvattiin

talonpoikaissäädyn omistus- ja vapaa hallinta-

oikeus maaliansa, joka aika ajoin oli ollut rajoit-

tavien määräysten alaisena, sekä vakuutettiin, että

„taloille kerran tehdyt, laillisessa järjestyksessä

vahvistetut veron ja kymmenysten laskut pitä-

kööt ikuisina aikoina paikkansa, ilkoönkä mil-

loinkaan mitään niiden muuttamista tai liikut-

tamista sallittako". Jokaiselle myönnettiin oi-

keus käyttää talon viljelemiseen niin monta työ-

miestä omista lapsistaan ja palvelijoistaan kuin
ui tarpeelliseksi. Väkivaltainen sotamiehen-

pestaus kiellettiin, joskaan ei kukaan hätätilassa

tai sota-aikoina Miamit vetäytyä valtakunnan
puolustuksesta -illoin, kun sitä vaadittiin ja tar-

vittiin. Viljelykset soilla ja raakamailla perintö-

talojen tiluksilla vapautettiin kaikista veroista

ja ulosteoista. Erioikeusvakuutus ci oikeastaan

sisältänyt mitään sellaista, joka ei ennenkin
olisi ollut voimassa, mutta sen merkitys on siinä.

että se julkilausui nämä oikeudet ja antoi niille

erioikeuksiin luontien ja pyhyyden. Talonpoi-

kaissäädyn erioikeuksiin kuuluvista määräyk-
sistä ovat useat yhä edelleen voimassa, joskaan

niitä ei enää voida pitää millekään yksityiselle

kansanluokalle kuuluvina oikeuksina ja etuina, ks.

E r i o i k e n s, A a t e 1 i. Pappissä ä t y, P o r-

v a r i. T aion p o i k a. K. (!. I.

Säätyesitys, va.liosääty jen lain muotoon laa-

dittu ehdotus semmoisen yleisen lain säätämi-

sestä, muuttamisesta tahi kumoamisesta, joka

riippui hallitsijan ja säätyjen yhtäpitävästä pää-

töksestä. Esitystä ei saanut, kuitenkaan tehdä

perustuslain, maa- tai meripuolustusta koskevan

lain, painolain eikä kirkkolain säätämisestä, muut-
tamisesta tahi kumoamisesta, ks. Eduskunta-
esitys.

Säätykierto, Säädystä toiseen siirtyminen.

Nuori M8SO, esim. Suomessa, tapah-
tuu voimakasta a:oa siinä muodossa, että alem-
mista kansankerroksista siirtyy runsaasti ainek-

sia ylemmille yhteiskunta-asteille.

Säätykokous ks. Säät y.

Säätylaitos. ks. Säät y. Sääty ed
k u n t a . S u o m e u Suuriruhti n a a n-

m aan valtioa ä ä d y t.

Säatylaki, yleisessä lainsäädäntöjärjestyk-

sessä, eduskunnan myötävaikutuksella syntynyt
laki. Vanhimpina aikoina kuului kaikki lainsää

Mini i kansalle; hallitsija ei edes vahvis
tanut kansan maakuntakäräjillä säätämiä lakeja

Myöhemmin pääsi vallalle tapa. että kuningas vah-

visti kansan hyväksymät lait. Maakuntalaeiste
nät Upli in laki viita 129(1 ja Södermaniini
laki vita i:!27 kuninkaan vahvistamat. Vähitellen
sai alkunsa hallitsijan oikeus säätää n. s. talou-

dellisia lakeja, joka oikeus hänelle vieläkin kuu-

luu. Tämä oikeus perustuu alkuaan Skeningenin
päätökseen v:lta 12S5, jossa sanotaan, että ku-

ningas on oikeutettu yhdessä neuvostonsa ja uskot-

tujen miestensä kanssa säätämään asioista, jotka

kaipaavat korjausta, mutta joista ei ole laissa mää-
rätty. Yi; i-i-n i siinliaii on - it i vastoin \ h i eilel

teenkin, että lain tulee olla eduskunnan hyväk-

j ni.i ja hallitsijan vahvistama. Vuoden 1772
Hallitusmuodon 40 §:n mukaan ..Kuningas äl-

köön säätyjen tiedotta ja suostumuksetta tehkö
uutta lakia tahi vanhaa kumotko" ja 4t §:n
mukaan ,, Valtakunnan säädyt älkööt vanhaa la-

kia kumotko tahi uutta lakia tehkö. Kuninkaan
myöntymättä ja suostumatta". Hallitusmuodon
4:; §:n nojalla voidaan päättää, että jos syntyj
kysymys lainsäädännöstä asiassa, joka ei ennen
ole ollut, lainsäädännön esineenä, ja asia ei kuulu
taloudellisen lainsäädännön piiriin, laki on sää

dettävä niinkuin yleisestä laista on säädetty.

Hallitsijalla on oikeus jättää eduskunnan päätet-

täväksi asia, joka oikeastaan kuuluisi taloudelli-

seen lainsäädäntöön; täten syntynytpä lakia ei

enää voida muuttaa eikä kumota ilman eduskun-
nan suostumusta. Kunnallisasetukset esim. luet-

tiin ennen kuuluviksi taloudelliseen lainsäädän

töön, mutta nyttemmin, kun ne ovat syntyneet
yleisessä lainsäädäntöjärjestyksessä, ei niitä enää
voida muuttaa ilman eduskunnan myötävaiku-
tusta. K. <:. f.

Säätytalo. Vv. 1803-64 valtiopäivillä kaikki

Suomen valtiosäädyt pitivät istuntojansa ritari

huoneessa. Kun sittemmin aatelittomat säädyt

toinen toisensa jälkeen olivat pakotetut siirty

ii.aiin muuanne, kävi erityinen s. en ien pitkää

tarpeelliseksi. Aluksi ajateltiin sen rakentamisia
ritarihuoneen yhteyteen. Tästä tuumasta, sama-
ten kuin s:n sijoittamisesta Tähtitorninvuorelle,

luovuttiin 1880-luvun keskipalkoilla, jolloin s:oa
varten ostettiin Majava niminen koitteli Kruu-
nunhaassa. S., jonka piirustukset arkkitehti

&. Nyström oli laatinut, valmistui 1890 (kuva
ks. Helsinki, liite ITI). Kuvanveistäjä F.

VYikströmin tekemä otsikkoa koristava kuva-
ryhmä paljastettiin 1903. — Kun s :ssa ei ole riit-

tävän suurta kokoussalia, ei yksikamarinen edus-

kunta ole voinut kokoiltua siellä, vaan on pitä-

nyt istuntojansa ensin. 1907-10, palokunnan
talossa ja sen jälkeen ..Heimolassa" (O.-y. Halli-

tuskatu 15:ssä). Valiokuntien ja ryhmien istun-
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Kli\ :l 1

toja on kuitenkin pidetty s:ssa. V. 190S edus-

kunta hyväksyi ehdotuksen uuden, aTkkiteliti

i Saarisen piirustusten mukaan suunnit liuu

eduskuntatalon rakentamisesta Tähtitornia uo

huipulle, mutta liitä päätöstä ei ole vahvis

tettu.

Säätyvaltio ks. Sääty, Sa&tyedus-
k u n t a, S ii ii t y erioikeudet.

Säätäjä, moottoreissa käytettävä laite, minkä
tarkoituksena on pitää moottorinakselin kierto-

nopeus mahdollisimman muuttumattomana. Sen

vaikutus perustuu keskipakoisvoimaan ja on sel-

lainen, että kun nopeus pyrkii kasvamaan, työtä

toimittavaa kaasua tahi nestettä (höyryturbii-

neissa höyryä, polttomoottoreissa polttoainetta,

\ esiturbiineissa vettä) pääsee moottoriin pienempi

määrä.
Höyrykoneissa käytetyt s:t ovat joko h e i-

luii-s;iä talii akseli-s:iä. Yksinkertaisim-
man mallin heiluri-s:iä esit-

tää kuva 1. Pystyakselin
yläpäässä, pisteistä ^4, on
ripustettu kaksi vartta 1. hei-

luria ABD, jotka alipäässään

kannattavat palloja D. Kun
i

! -iii beilurineen saatetaan

pyörimään heiluvat pallot

akselista ulospäin ja työntä-

vät silloin vivun BC välityk-

sellä hylsyn 1. tupen // ylös

päin, jolloin säätöelimen

asento muuttuu, esim. höyry-
nsä oleva venttiili kuristuu. Se voima mikä

ylläpitää tasapainon keskipakoisvoiman kanssa.

on tässä s:ssä vain pallojen ja vipujen painot, ja

ovat tehtävät siksi suuret, että s. tulee

-i ja raskaaksi. Jos hylsyä kuormitetaan joko

painolla tahi jousella, saa itse s. olla pienempi
i.i voidaan käyttää suurempaa kiertonopeutta.

Pienemmissä höyrykoneissa usein käytetyn s:n

esittää kuva 2.

Hylsy on laajen-

nettu siten, että se

käsittää pallovar-

sien kiertotapit ja

on muutenkin tehty

raskaaksi ; palloja

on neljä. S:n yh-
teydessä on höyry-
venttiili sekä hel-

posti liikkuva,

useilla rei'illä va-

rustettu, silinterin-

muotoiuen kuris-

tusventtiili.

Kuvassa 3 esi-

t' 11 } s. on n. s. jousi s., jossa hylsyn kuormi-
tuksen saa aikaan kierrejousi. Jousikuormitus
"ti siinä suhteessa edullisempi kuin painokuormi-
,n ~- että massa on pienempi ja s. nopeammin
löytää tasapainoasentonsa eikä siis ole niin tai-
puvainen heilumaan tasapainoasentonsa molem-
min puolin kuin painokuormitusta käyttävät S:t.

B:n tulee olla tarpeeksi herkkä, s. o. nopeuden
verraten vähänkin vaihtuessa pallojen etäisyy-
den akselista tulee muuttua. S. ei koskaan voi
säätiiä koneen nopeutta siten, että se pysyisi
aivan muuttumattomana, sillä s : hän vasta rupeaa
toimimaan, kun nopeus muuttuu. S. voidaan

Kuva 2.

Kuva 3.

rakentaa niinkin, että pallot hei-

luvat toisesta ääriasennosta toi-

seen nopeuden vain vaihtuessa
esim. 2-3%. Kuta pienempi tämä
määrä on, sitä ,,levottomampi" s.

on ja sitä vaikeampi on sen löytää

tasapainoasentoaan. Tämän epä-

tasaisuuden tavallinen määrä on
3-5%. S. ei saa olla niin herkkä,
että se ryhtyy toimintaan niiden

pienten säännöllisten nopeusmuu-
toksien vaikutuksesta, jotka aiheu-

tuvat kiertävän voiman jaksoit-

taisesta muuttumisesta kullakin

kierroksella; nämä epätasaisuudet tasoittaa

huimapyörä.
Akseli-s:t kiinnitetään välittömästi vaaka-

suoralle akselille luistia (t. venttiiliä) käyttävän
epäkeskon läheisyyteen ja niiden vaikutus on sel-

lainen, että nopeuden kasvaessa vaikuttavan epä-

keskon n. s. ennätyskulma kasvaa ja epäkeskei-
syys pienenee, suunnilleen kuten on asianlaita

kulissiohjauksessa (ks. t.). S:n
muodostaa (kuva 4) akseliin kiin-

nitetty pyörä, jonka sisällä on
kaksi tappien varassa kierrettä-

vää painoa, joita keskipakoisvoima
pyrkii heittämään ulospäin akse-

lista ja kierrejouset taas vetämään
akseliin päin. Painot ovat. pienillä Kuva 4.

vivuilla yhdistetyt kiinteän epä-

keskon ympäri kierrettävään isompaan epäkes-

koon, josta liike johdetaan Inistiin (venttiiliin) ;

kun siis painot liikkuvat ulos tahi sisällepäin,

tulee ulkopuolinen epäkeskolevy kierrettäväksi

toisaalle tahi toisaalle päin, ja silloin vaikuttava
epäkeskeisyys muuttuu yllä kerrotulla tavalla.

Akseli s :t aina vaikuttavat silinterin täytemää-
rään, muuttamatta ollenkaan alkupainetta, ja ovat
siinä suhteessa luistikoneissa vaikutukseltaan
edullisemmat kuin heiluri-s:t, jotka kuristavat
höyryä. Corliss- ja venttiilikoneissa s:t aina vai-

kuttavat paisuntaan; edellisissä ei voida käyttää
muita kuin heiluri s : iii. Venttiilikoneissa taas on
yhä enemmän ruvettu käyttämään akseli-s:iä, ne
kun ovat miltei yksinkertaisemmat ja kotelon
sisään suljettuina ollen ovat paremmin suojatut

ja tekevät rauhallisemman vaikutuksen kuin hei-

luri -s :t levottomine palloineen.

Polttomoottoreissa on tavallisesti heiluri s.,

joka vaikuttaa joko ainoastaan polttoaineventtii-

liin, jolloin nopeuden kasvaessa polttoainetta tulee

silinteriin vähemmän ja seos siis on laihempi
(n. s. kvaliteetti- 1. laatusäätö), tahi se vaikut-

taa valmiin seoksen venttiiliin, jolloin seos pysyy
laadultaan samanlaisena mutta sen määrä muut-
tuu (kvantiteetti- 1. määräsäätö). Pienissä moot-
toreissa käytetään sellaistakin s:n sovitusta, että

nopeuden kasvaessa polttoaineventtiili pysyy
yhden t. useamman jakson aikana suljettuna,

joten silinteriin tulee ainoastaan ilmaa. — Vesi-

moottorien säätöelimen asettaminen niin, että

moottoriin tuleva vesimäärä aina vastaa voiman-
tarvetta, vaatii yleensä siksi suuren voiman, että

tavallinen s. ei kykene sitä aikaansaamaan, vaan
niissä käytetään välillistä säiitötapaa siten, että

heiluri-s. vaikuttaa n. s. servomoottoriin (ks. t.},

joka sitten asettaa säätöelimen riippumatta s:

n

voimasta. Asianmukaisia laitteita käyttäen voi-
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ihiiin tillikin tavoin saada B*i?c yhtä herkäksi

ja tiukaksi kuin välitöntä säätää käyttäen.
E. S H.

Säätönäinen oikeus 1. s ii il il ii n ii il i s ci i

l^ru- on tavanomaisen ja sovinnaisoikeuden
vastakohta. I4:s tuomarinohje ja Oikeudenkfty-

niiskaaren 2 luvun 1 1 !< myöntävät tavanomai-
sellekin oikeudelle velvoittavan voiman, milloin

säädettyä lakin ei ole. El. A

Säätöventtiili, jokainen höyryventtiili, jolla

voidaan saitaa höyryn uiihVi |i painetta; sns

kaikki tavalliset höyryventtiilit (ks. t.) ja reduk-

tsioniveuttiilil (ks. t.i ovat s:ejä. E. S-a.

Sääukko ks. (Juericke, O.

Söderarm {s5dera'rm}, luoto ja sillä oleva ma-
lakka (valo :iu m yi, merenp.) sekä luotsiasema
Ruotsissa, Ahvenanmeren eteläosassa, Tukholman
koillisväylän suussa.

Söderberg [sdderbärjj, Hjalmar (s. 186!.)),

ruots. kirjailija ja arvostelija, s. on taitava

tyyliniekka, joka on kirjoittanut joukon roinaa

neja ja novelleja, joissa tuntuu Strindbergin ja

Anatole Francen vaikutusta. Hauen teoksensa
..vai: „j?örvillelser" (1895); „Historietter" (1898);
..Martin P.ireks ungdom" (1901; suom.), joka

saavutti suurta suosiota: „Främlingarna" (1903);
.Doklor (.las" (1905); ..Gertrud" (näyt., 1900):

..Det mörknar öfver vägen" (1907); ..Iljiirtat-

oro'" (1909); ..Den allvarsamma leken" (1912);
..Aftonst jämän" (1912); „Den talangfulla dra-

ken'
-

(1913). S. on nyk. Ruotsin huomatuimpia
novellisteja. Hänen teoksensa osoittavat suurta

muototaituruutta ja niitä värittää syvä epäilys

ja pessimismi. E. \V-s.

Söderblom [söderblnm], Nathan (s. 1866),
ruots. jumaluusoppinut. Pariisin ruots. seura-

kunnan kirkkoherrana v:sta 1894. uskonnonhis-
torian professorina Upsalassa v:sta 1901, saman
aineen professorina Leipzigissä v:sta 1912,
I psalan arkkipiispa v:sta 1914. Julkaissut
m. m. „Jesu bärgspredikan ooh vär tid" (1899).

..La vie Euture d'apres le Mazdeisme" (1901),

„Främmande religionsurkunder" (1908), „Reli-

gionsproblemet" (1, II. 1910), „Gudstrons ur-

sprung" (1912). E. K-a.
Söderhamn [söderha'mn]j kaupunki Ruot-

sissa. Helsinglandissa, Gäfleborgin läänissä,

Geflestä pohjoiseen Pohjanlahden rannalla pie-

[ien puron varrella Ljusnan-joen pohjoispuolella;
11,439 as. (1911). Kaunis kirkko, raati-

huone. Yleinen oppikoulu, tyttökoulu, lääninsai-
raala. Sundsvallin tapainen puutavarakaupunki

:

muut elinkeinot verraten vähänarvoisia. Koko
teollisuuden valmistusarvo 1911 oli 9., miij. mk.
Satamassa 1911 selvitettiin ulkomaisessa meren-
kulussa 0.34 milj. rek.-ton. netto. Viedään puu-
tavaroiden ohella rautaa. — Rautatie pobj. pää-

radalle. — S. per. 1600-luvun alussa; kaupungin-
oikeudet se sai 1020. Ensimäiset asukkaat olivat

ase- ja vaskiseppiä; kivääritehdas oli käynnissä
\:een 1813. Vasta 1800-luvun puolimaissa alkava
Norlannin puutavaraliike hankki S:lle merkityk-
sen, ja se kasvoi vuosisadan loppuun asti tavat-

toman nopeasti (1850 S:ssa oli 1
.
7 -"> 7 as.. 1S70:

4.656 as., 1890: 10.212 as.). Sittemmin kehitys

pysähtyi (1901: 11.492 as.). E. E. K.

Söderhjelm [söderjelm]. 1. Werner Wol-
demar S. (1832-1904), prokuraattori: tuli yli-

oppilaaksi 1849, Viipurin hovioikeuden asesso-

riksi 1869 lyräpään tuomiokunnan tuomariksi

1871, prokuraattoriksi 1*07. Tässä toin.

ollessaan S. 1800 pani vastalauseensa sitä vas

taan, että senaatti ei ennen helmikuun mani
Eestin julkaisemista tehnyt hallitsijalle alistusta

asiasta; siirrettiin 1900 p.\ J
tämäl tää n senaatin

oikeUSOSaStoOn, mutta otti heti eronsa.

2. Jarl Werner s. (s. 1859), kirjallisuu

ja sivistyshistorioitsija sekä kielentutkija, edel

lisen poika, \liopp. 1877,

fil. maist. 1882. HI. toht.

1885,. uudemman kirjalli-

suuden dosenttina v:sta

filo

v:sta

viini.

1894,

filo-

v :sta

oppi

J. W. Söderhjelm.

1886, romaanilaisen

logian dosenttina

1889, saman tieteen

professorina v:sta
gerin. ja roinaan,

logian professorina

1898 sekä näitten

aineitten erottamisen jäl-

keen roinaan, filologian

professorina v:sta 1908,

kotimaisen ja yleisen kir-

jallisuushistorian profes-

sori yliopistossamme v:sta
101.'.. S:n kirjallisuus-

historialliset tutkimukset, jotka hän aloitti väi-

töskirjallaan saksalaisesta huvinäytelmäin kir-

joittajasta Johann Elias Sehlegelistä 1 SS-1 1 . ovat

sittemmin suurimmaksi osaksi koskeneet roraaa-

nilaisten kansojen ja kotimaan kirjallisuutta.

Edellistä alaa käsittelevistä lukuisista julkaisuista

mainittakoon: ..Antoine de la Säle et la legende
de Tannhäuser" (Memoires de la Soe. neo-phil.il,

1897), ..Notes sur Antoine de la Säle et ses

oeuvres" (Acta Soc. S. Fenn., 1904), ,.La nouvelle

frangaise" (1910, Ranskan tiedeakatemian palkit-

sema) sekä puolittain kirjallisuushistorialliset,

puolittain kielitieteelliset, tekstijulkaisut : „La
Vie de Saint Laurent" (1888). ..Le Mystöre de
Saint Laurent" (yhdessä A. Wallensköldin kanssa.

Acta Soe. S. Fenn., 1889). ..La Vie de Saint Mar-
tin" (1899). „Une Vie de Saint Quentin en vers

Francais du moyen äge" (Memoires de la Soe.

neo-phil. III. 1902), „La Vie de Saint Quentin

par liuon le Roi de Cambrai" (yhdessä A. Läng-
forsin kanssa. Acta Soe. S. Fenn., 1909) sekä

,, Petri Alphonsi Diseiplina Cleriealis" (yhdessä

saks. oppineen A. Hilkan kanssa. Aeta Soe. S.

Fenn.. 1911, 1912). Italian sivistyselämää kuvai-

levat teokset ,,Italiensk renässans" (yhdessä Tor-

sten Söderhjelmin kanssa, 1907) ja „Franccsco
Maria Molza" (1911). Katkelmia näistä tieteel-

lisistä tutkimuksistaan S. on esittänyt yleis-

tajuisessa kirjassaan ..Kirjoituksia ja tutkielmia"

(1898). Rinnan ulkomaisen kirjallisuuden tut-

kimisen kanssa on käynyt erittäin runsas ja

hedelmällinen työ kotimaisen kirjallisuushistorian

alalla. Tiimiin työn tuloksia ovat m. m. Axel
Gabriel Sjöströmin ja Karl August Tavastjernan
elämiin kuvaukset (Ruots. kirjall. seuran sar-

jassa ..Förhandlingar ovh uppsatser", 1895. ja

saman seuran sarjassa „Skrifter", 1900), suuri

2 osainen Runebergin elämäkerta (1904, 1906),

si vistyshistoriallinen essay -kokoelma ,,Profiler

iir finskt kulturlif" (1913) ja laaja kirjallishis-

toriallinen kuvaus ..Äbo-romantiken ooh dess

samband med utländska ideströmningar" (1915).
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Edelltimainittuihin elämäkerrallisiin teoksiin liit-

i \\ vielä 2-osainen Levertin-biografia (lcnenosa
1914). — Uraa-uurtava on S:n työ ollut uusien

kielten opetuksen alulla. Etupäässä hänen an-

siokseen on luettava germaanilaisen ja romaani-
Iäisen filologian muodostaminen tieteellisiksi

oppiaineiksi yliopistoon ja siitä johtuva uusien

kielien opettajien tieteellisen tason kohoaminen,
samoin myöskin näitten kielten nykyinen tärkeä

asema koulujen opetusohjelmissa. Tämäntapais-
ten harrastusten yhteydessä ovat useat S:n kir-

joitukset Kasvatusopillisen yhdistyksen aikakaus-
kirjassa. Valvojassa ja muualla, hänen ranskan
kielen kielioppinsa ja lukukirjansa, hänen 1SS7
perustamansa Uusfilologinen yhdistys (puheen-

johtajana 1890-1902 ja kunniapuheenjohtaja
v:sta 190'Ji sekii alullepanemansa julkaisusarjat

..Memoires de la Societe neo-philologique" ja

„Neuphilologische Mitteilungen". S. on monilla
ulkomaanmatkoillaan perinpohjin perehtynyt

suurten kulttuurimaitten sivistyselämään ja vai-

kuttanut kotimaassa etenkin romaanilaisen sivis

tysmuodon tunnetuksi saattamiseen. Yleisesti

tunnettu on hänen stilistinen kykynsä. Hän on
imut useitten kotimaisten ja ulkomaisten

aikakauskirjojen toimittajiin ja avustajiin ja
julkaissut niissä suuren määriin kirjoituksia ja

arvosteluja. Erittäin huomattava sija on hänen
satamaäriin nousevilla, eri aikakauskirjoissa ja

päivälehdissä julkaisemillaan teatteri- ja kirjal-

lisuusarvosteluilla, jotka suuresti ovat vaikutta-

neet yleiseen kirjalliseen ai*tiin ja usein ovat

Olleet sen varsinaisena määrääjänä. Hänen moni-
puolisesta sivistyksellisestä toiminnastaan mai-
nittakoon vielä hänen esiintymisensä puhujana
ja esitelmöitsijänä kotimaassa ja kutsuttuna
luennoitsijana ulkomailla. S. oli yliopiston edus-

tajana säätyvaltiopäivillä 1905-06; Taideyhdis-

tyksen puheenjohtaja hän on v:Sta 1913 alkaen.

H. S-hti.

Söderkulla fsö-J, maatila (allodisäteri, alus-

t iloineen. 4 3/u manttaalia, n. 1,450 ha) Sipoon
pitäjässä Sipoonjoen varrella 11 km Nickbyn rau-

tatieasemalta etelään. Laivaliike Helsingistä.

Tiilitehdas (valmistaa muuri- ja kattotiiliä sekä
ojaputkiaj, konepaja (valmistaa koelypsy- ja
rehuvaakoja. kuivausriihiä, erinäisiä peltokaluja

y. in.
i ja turvepehkutehdas. Taimitarha. — Val-

tion avustusta nauttiva ruotsinkielinen käytän-
nöllistietopuolinen maanviljelyskoulu (per. 1863,

1863-65 kaksikielinen; oppijakso 2-vuotinen) ja

valtion ylläpitämä ruotsinkielinen metsänvartia-
koulu (per. 1908. oppijakso 1 -vuotinen). — S. oli

'500-luvulta v:een 1723 Ekelöf-suvulla, jolta se

siirtyi oston kautta Tigerstedt-suvulle, pysyen
sen hallussa n. v:een 1810. Sen jälkeen sen ovat
omistaneet m. m. valtioneuvos Rosvall, asessori
C. J. Wikberg, kenraali S. von Etter ynnä peril-

liset (1870-1905) ja A. B. Söderkulla gärd oeh
rerkstäder (1906-1913). Nyk. omistaja (1917)

'mi YV. Sumelius. Päärakennus (tiilestä,

S-kerroksinen) on vuodelta 1908. A. Es.
Söderköping (södertsö-], kaupunki Etelä-

Ruotsissa, Itä-Göötanmaan pohjoisosassa, Norr-
köpingista kaakkoon, rautatien ja Göötan-kana-
van varrella (eteläpuolella), 5 km sen päätekoh-
dasta Slätbakenin-lahteen Memin luona (jossa S ; n
satama); 2,047 as. (1911). — Raatihuone, kaksi
vanhaa kirkkoa. Suosittu kylpylaitos. Harjoite-

taan vähäistä kauppila, käsiteollisuutta, puutar-
hanhoitoa y. m. s. — S. on ikivanha kaupunki;
oli keskiajalla Ruotsin tärkeimpiä kaupunkeja.
Merkityksessä sen voittivat vain Tukholma ja

Kalmar. Sen läpi juoksevaa, nyk. aivan madal-
tunutta Slorän-jokea myöten nousivat suuret

alukset kaupunkiin. Monta herrainpäivää ja

muuta tärkeätä kokousta (kruunajaisia y. m.i

pidettiin S:ssä; uuden ajan alkupuolella Storän
madaltuminen, tulipalot, vihollishyökkäykset y. m.

aiheuttivat S;n rappeutumisen. Viimeiset val-

tiopäivät pidettiin siellä 1595.

Söderman (sö-] t
Johan August (1832-76),

ruots. säveltäjä, kirjoittanut operetti- ja näy-
telmämusiikkia, hengellisiä lauluja sekä katoli-

sen messun soololle, kuorolle ja uruille, soolo-

lauluja pianosäestyksineen, mieskvartettilauluja

(m. m. meilläkin hyvin tunnetut „Talonpoikais-

häät") . sekakuorolauluja sekä erinomaisen kau-
niita balladeja soololle ja orkesterille (toiset

myös kuorolle!, niink. esim. „Die VVallfahrt nach
Kevlaar", ..Hjertesorg", ,,Der sclivvarze Ritter"

ja ,,Tannhäuser".

Södermanland [s5-J (myös Sörmland).
maakunta Keski-Ruotsissa, Sveanniaan itäosassa.

Mälar-järveu eteläpuolella, Mälarin, Hjälmarenin.

Itämeren ja Itämerestä länteen päin pistävän

Brävikenin sekä Kolmärdenin metsäseudun ympä-
röimä, käsittää nyk. Södermanlands Iän nimisen

läänin, eteläosan Stoekholms läniä, Tukholman
kaupungin eteläosan (Södermalmin ja puolet

,,Staden"ia| sekii pienen kappaleen Vestmanlands
läniä, kaikkiaan 8.970 km2

, n. 400,000 as. — S.

on yleensä hyvin epätasaista, suurin tasanko
Vingäkersslätten Hjälmarenin eteläpuolella, mutta
missään ei kuitenkaan ole korkeampia vuoria.

Korkeimmat kohdat etelässä, Kolmärdenissa,

nousevat 122 m yi. merenp.. ja idässä, meren lä-

hellä, n. 90 m yi. merenp. Lehtimetsiä on paljo,

ja yleensä S:ia pidetään hyvin luonnonkauniina,
varsinkin koska vesistöjä, järviä, lampia ja jo-

kia on sangen taajassa. Maa on viljavaa; suu-

ria, herraskartanolta on paljo. Elinkeinoista ks.

lähemmin Södermanlands Iän. — S. oli

Kaarle IX :n herttuakuntana, ennen hänen kunin-

kaaksituloaan. E. E. K.

Södermanlands Iän ,[sö- Wn], lääni Keski-

Ruotsissa, Itämeren, siitä länteen päin pistävän

Brävikenin, Hjälmarenin ja Mälar-järven välissä.

käsittää suurimman osan Södermanlandin maa-
kunnasta; 6.810 km2 (josta 573 km2 sisävesiä),

183,450 as. (1915), 29 km2 :llä. — Lääni or. hyvin

kumpuista, luonnonkauniita maisemia on paljo.

V. 1911 pinta-alasta 28,4'% oli peltoa ja muuta
viljeltyä maata, 2,» % niittyä, 64 f metsää.

Maanviljelys tuottaa yli oman tarpeen; 1901-10

korjattiin keskimäärin vuosittain kauraa 48,700

ton.. ruista 25,000 ton., sekaviljaa 12,100 ton.
:

vehnää 11.300 ton.. perunoita 34,000 ton., rehu-

juurikkaita 35,000 ton. V. 1911 oli nautakarjaa

116,394. hevosia 18,377, lampaita 17.468, sikoja

26,031 kpl. Metsätalous, samoinkuin kalastus,

huomattava. Vuorityö tuottaa rautamalmia.

33,317 ton. (191*1). 'Teollisuus tärkeä (Eskil-

stuna ympäristöineen y. m.), valmistusarvoltaan

71 milj. mk., työväestö 11,149 henkeä (1911).

Rautateitä 371 km (1909). Kauppalaivasto verra-

ten vähäpätöinen. — Läänissä on 6 kaupunkia
(Eskilstuna, Mariefred, Nyköping, Strängnäs.
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Torshälla, rrosa), pääkaupunkina Nyköping. Kir-

kollisesti lääni kuuluu Strängnäsin hiippakun
taan. - S. I. lähettää valtiopäivien en

kama riin 5, toiseen kamariin 7 edu tajaa

l E. K.

Södermanlandin laki ks, Maakuntalait.
Södermanlanti ks. S B il e r m a n I a n d.

Söderskär [aöderiär], loistoinajakka Suomen-
lahdessa, Söderskärin saariryhmään kuuluvalla

Sunnersland-nimisellä saarella Porvoon uloim-

massa saaristossa aavan meren äärellä (24 km
it im Grlhaaran majakasta), miilu stk ;i vaih-

tumatonta valkoista että välähtävää valkoista

valoa (edellisen valovoima [Hefner-yksiköissä]

7,250 ja valaisumatka 17.. engl. penink., jälki-

mäisen valovoima 81,460 ja valaisumatka 17,8

i penink.). Valon korkeus vedenpinnasta
m. perustasta 30,ei m. Kak. 1862. — Ilma-

tieteellinen havaintoasema. L. E-nen.
Söderstrand / - / Carl Gustaf (1800-62),

maalariammatinvanhin Turussa; opisktli lyhyen

aikaa Tukholman taideakatemiassa. S. arvaten-

kin antoi aloitteen siihen, että Turun maalari

ammattikunta 1830 perusti oppipoikiansa varten
piirustuskoulun, jossa S. oli opettajana. Tämän
koulun Ji. V. Ekman (ks. t.) yhdessä S: n kanssa
muutti 1846 ..piirustuskouluksi antiikkia var-

ten", joka yliopiston piirustussalia lukuun-
ottamalta oli maamme ensimäinen taidekoulu.

.S. avusti Ekmania koulun opetustyössä ja antoi

sille usein rahallista kannatustaan. Taideasioita

innostuneesti ja uhrautuvaisesti harrastaessaan

S. on mainittu ensimäisten joukossa, jotka ovat
esittäneet ajatuksen taideyhdistyksen perustami-

sesta Suomeen. [Abo Underrättelser, 24 p.

auhtik. 1862.] E. R-r.

Söderström [sS-], kustantajasuku, syntyisin

Södermanlandista Kuotsista. 1. Gustaf Leo-
pold S. (1831-1912), yliop. 1851, osti 1853
Öhmanin kirjakaupan Porvoossa, aloitti kus-

tannusliikkeen ja perusti oman kirjapainon har-

joittaen myös kauppaa ja laivanvarustajaliikettä.

Edusti Porvoota v:n 1885 valtiopäivillä.

2. Werner Le op oi d S. (1860-1914), kirjan-

kustantaja, edellisen poika, yliop. 1880. S:n ensi-

mäinen kustannustuote ..Pohjanmaan helmi"
ilmestyi jo 1878. Harjoiteltuaan opintoja Hel-
singissä ja ammattiopintoja Tukholmassa S.

perusti Porvooseen varsinaisen kustannusliikkeen,
jonka ensimäinen taloudellisesti liikettä raken-
lava teos oli laaja VVeberin-Danielsonin „Ihmis-
kunnan historia"; osti 18SS isältään kirjapai-

non, jota sittemmin on aikojen kuluessa suu-

resti laajennettu. Kustansi 1878-1903 yhteensä
lähes 1,4(10 kirjaa. V. 1S91 S. perusti kus-

tannus o.-y:n Söderström & C:o (Helsingissä;

osakepääoma nyk. 200,000 mk.), jolle S. möi
kustantamansa ruots. kirjallisuuden. Kotikau-
pungissaan S. otti innolla osaa kansallisiin ja

liikepyrintöihin. — V. 1904 S. muutti liikkeensä
Werner Söderström osakeyhtiö nimi
seksi osakeyhtiöksi (peruspääoma 500,000 mk.,

josta S:llä aluksi oli osakkeissa 4
/ 5 ). S. oli itse

sen toimitusjohtajana kuolemaansa asti (l!H4).

Hänen jälkeensä tuli toimitusjohtajaksi maisteri

J. Jäntti. Osakepääoma on (1917) 750,1)00 mk.,

vararahastot 461,000 mk. Koko henkilökunta
yli 200 (1917). Vv. 1904-15 yhtiö on julkaissut

1.779 teosta, käyttäen kustannusmenoihin

8,302,339 mk. Julkaisee teoksia kaikilta aloilta.

etupäässä tietokirjallisuutta (m. m, „Oma m. ia"

Maapallon eläimi tö"), ja kaunokirjallisuutta,

koulukirjoja, uskonnollista ja nuorisokirjani-

uutta, taidi julkaisuja (kuten Edelfeltin ja

( Jalleu-Kallelan salkut) ja aikakauslehtiä. On
rietosanakirja o.-y:n toinen pääosakas; omistaa
nyk. enimmät kustannusosakeyhtiö Kirjan osak-
keet. Voitonjako osakkain, on säännöi
tettu.

Södertelge ks. S ö d e r t äl j e.

Södertälje [s5derte'lje] (Södertelge, Södei

telje),' kaupunki Keski-Ruotsissa, Södermanlan-
dissa, Stockholms Iän niinisessä läänissä, kau-

niilla paikalla Hihellä Mälar-järven rantaa, Miilu

järven ja Itämeren (Hallsvikin) välillä olevan

S n kanavan (rak. 1800-19, 2 km pitkä, 4 m Byvä,

yksi sulku; valtiolle lunastettu 1912) varrella;

11,271 as. (1911). — Vanha kirkko (uusittu 1600-

luvulla), raatihuone, kylpylärakennus. Muutamia
kouluja. Suosittu kylpylaitos ja kesänviettopaikka.

Teollisuus sangen huomattava (konepajoja, juutti-,

tupakka-, tulitikku-, olut-, villa- y. m. tehtaita),

1911 valmistusarvoltaan 12 milj. mk. Liikenne
vilkasta; haararata läntiselle emäradalle. — S.

(Telge I. Tälje ennen Norrtäljen kaupungin pe-

rustamista) on ikivanha kaupunki, joka liar

joitti suurta kauppaa ja merenkulkua sekä oli

muutenkin tärkeä, kunnes Tukholman kilpailu

ja sataman madaltuminen riistivät siltä kehitty-

mismahdollisuudet. S:n-kanava, rautatie ja Mä-
lar-järven liikenne laskivat uuden perustan kehi-

tykselle, joka koko viime vuosisadan ja yhäedel
leen on ollut sangen huomattava (1830 S:ssäoli

1.053, 1870: 2,150, 1890: 4,556 as.). — S:n luona

oli ennen vanhaan Telge lius niminen linna.

E. E. K.

Södertörn [södertörn], Södermanlandin maa
kunnan itäisin ja Stockholms länin eteläisin osa.

Itämeren, siitä pohjoiseen pistävän lahden ja

Mälar-järven välissä, oik. saari senjälkeen kuin

Södertäljen-kanava 1806-19 kaivettiin Mälar-jär

vestä Hallsvikeniin. Suurin leveys idästä län-

teen on 45 km. suurin pituus pohjoisesta etelään

50 km. Edustalla on tavattoman laaja saaristo.

Södervall [sö-J, Knut Fredrik (s. 1842),

ruots. kielentutkija, pohjoismaisten kielten do

sentti Lundin yliopistossa 1865, saman aineen

yhni. prof. 1886 ja vak. prof. 1892; erosi 1907.

S. on muinaisruotsin etevimpiä tuutijoita. Hänen
tärkeimmät teoksensa ovat „Hufvudepokerna af

svenska spräkets utbildning" (1870; Ruotsin aka-

temian palkitsema). ..Studier öfver Konungasty
relsen" (1880) ja ,,Ordbok öfver svenska medel-

lidsspräket" (1884-1916). S. on pitkän ajan

kuluessa johtanut Ruotsin akatemian toimesta

ilmestyvän suuren ruotsin kielen sanakirjan toi-

mitustyötä. I'. S.

Sölvesborg [-borj], vähäinen kaupunki Etelä

Ruotsissa, Blekingen länsiosassa, Itämerestä poh-

joiseen pistäviin S:n-lahden rannalla, rautatien

varrella; 3,067 as. (1911). — Kirkko. Huutamia
teollisuuslaitoksia. Satamassa 1911 ulkomaisessa
merenkulussa selvitettiin 72,800 rek.-ton. netto.

— Ikivanha, kauan sitten hävinneen S:n linnan

ympärille syntynyt. Oli 1600-luvulla ympäristöi
neeu eri kreivikuntana (K. G. Wrangel).
Sömmerda feömarda], kaupunki Saksassa,

Preussissa, Erfurtin hallitusalueella, Unstrutin
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varrella, ratojen risteyksessä; 5,155 as. (1005).

Maapurikyliis>-;i syntyneen pedagogi Salzman
uin muistopatsas. Harjoitetaan melkoista kivääri-

il »re_\ s,-, neulakiviiiirin keksijä oli sömmerdalai-
mn), ampumatarve-, rautatavara- y. m. teolli-

Buutta.

Sonderjylland, Jyllannin niemimaan eteläosa,

Kongeaa ja ESider nimisten jokien välissä = S 1 e s-

v i g (ks. t. ja S 1 es v i g-Hol s tein).
Sondre Bergenhus amt {-h fis], amti Etelä

assa, Vestenfjeldskessä, Atlantin valta

meren rannikolla, Hardangerin-vuonon ympärillä;
15,606 km 5 (josta 502 km- sisävesiä), 141,613 as.

(1910), 9 km2 :11a (S. B. a:n rajojen sisäpuolella

ui. 'vj Bergenin kaupunki on itsenäisenä amtina).
Rannikko tavattoman vuono- ja saaririkasta

;

sisämaassa lumi- ja jäätikköpeitteiset tunturi-

seudut (Hardangervidden, llallingskarvet, Ilar-

dangerjokelen, Folgefonnen) kokoavat liki 2,000 in

yi. merenp. Niiden jylhä luonnonkauneus vetää

pnoleensa suuria matkailijavirtoja. Amtissa ovat
Hardanger, Hordaland ja Voss (taajimmin asuttu)

nimiset vanhat asutusalueet. — Pääelinkeino
maatalous. V. 1007 maasta oli -peltoa ja puu-
tarhaa (65 km-) sekä niittyä (517 km-l yht. 3.7 %,
metsämaata 10,*%. Viljansato 118.719 Id (josta

kauraa 100,168 hl), perunansato 633,455 hl.

\. 1915 oli nautakarjaa 70.140, hevosia 9,645,

lampaita 201,546 (enemmän kuin missään muussa
an amtissa), vuohia 23. 3SS ja sikoja 9,337 kpl.

Hcdelmäpuutarhanhoidossa Norjan tärkein amti
oli 234,984 hedelmäpuuta). — Kalansaalis

(tärkein sillii 1014 oli aivoltaan 4,i milj. ink.

Amtin 260 tehtaassa (m. m. eräitä kivilouhimoita
ja pari kaivosta) 1014 työskenteli 8,308 henkeä,
mainittakoon varsinkin villa-, säilyke- ja keni.

tehtaat sekä konepajat ja metalliteollisuuslaitok
- Kristiaauiasta Bergeniin vievä rautatie

kulkee S. B. a:n halki. E. E. K.
Sondre Tiondhjems amt, amti Keski-Norjassa,

Trendelagenissa, Trondhjemin-vuonon suun ympä-
rillä ja sen eteläpuolella; 18,577 km 2 (josta

796 sisävesiä), 148,306 as. (1010), 8 km 2 :llä. —
Rannikko rikkinäistä, edustalla suuret Hiterenin

roimin saaret. Trondhjemin-vuonon ympä-
rillä mi taajaan asuttuja, viljavia kumpumaita,
mutta sisämaa on täynnä mahtavia tuntureita

Hajalla oleva Sn.li.ittan 2.247 m yi. merenp.).
• Orkedalen, Guldalen ja Tydalen nimiset pit-

kät, kapeat laaksot ovat vannoja asutusseutuja.
— Pääelinkeinot maatalous ja metsänhoito.
V. 1907 maasta oli peltoa ja puutarhaa (159 km2

)

-ekii niittyä (153 km 2
) 3.» %, metsämaata 24, i %.

Viljansato (1914) 203.718 hl (josta kauran
119,907 ja ohran 79,608 hl), perunansato

021 li). V. 1915 amtissa oli nautakarjaa
76,594. hevosia 12.310. lampaita 04.153, vuohia
I4.(i2:i ja sikoja 10,494 kpl. Kalansaaliin arvo
1914 oli 4.» milj. mk. Vuorityötä harjoitetaan
13 kaivoksessa (Roros ja Lokken), joissa 1914

työskenteli 1.540 henkeä. Teollisuutta edustavat
sahat, konepajat, y. m. Kaikissa teollisuuslaitok-

sissa ja kaivoksissa sekä kivilouhimoissa työs-

kenteli 7,465 henkeä. — Tärkeimmät radat ovat
Trondhjemista Ruotsiin ja Trondhjemistä Kris-

tiaaniaan vievät. E. E. K.
Sörnäinen (ruots. Sörnäs), Helsingin kau-

pungin koillisosan nimitys, käsittäen kaupungin-
osat X, XI, XII ja niiden pohjoispuolisen alueen
Kinutuilleen asti; etupäässä työväen asuma. Suuri
joukko teollisuuslaitoksia, vilkasliikkeinen sa-

in rna. ks. Helsinki, palstat 277, 278, 290,

291, 295. 296 ja 301. — Satama-asema (IIT

1.), 3 km pitkän (Fredriksbergistä haarautuvan)
satamarailern päässä S:n sa'amassa; rauta-

teitse lähetettiin 1913 S:n asemalta tavaraa
kaikkiaan 48,774 ton. (puutavaroita 10,407 ton.

[siinä lankkuja ja lautoja 3,218 ton., hirsiä ja

propsia 293 ton., halkoja 2,143 ton. ja muuta
puutavaraa 4,753 ton.], öljyjä, tervoja ja valais

tusaineita G,945 ton., hiiliä 6,229 ton., metalli

teollisuuden tuotteita 5,155 ton., lannoitusaineita
4.158 ton., kiviä, kalkkia ja sementtiä 2,276 ton.,

suoloja 1,295 ton., lasi- ja savitavaroita 1,229

ton., kemiallisia valmisteita 1,106 ton. y. m.) ;

rautateitse tuotiin sam. v. asemalle tavaraa
kaikkiaan 200.915 ton. (puutavaroita 141,704

ton. [siinä lankkuja ja lautoja 73,150 ton., hir-

siä ja propsia 32,319 ton., halkoja 29,644 ton. ja

muuta puutavaraa 6,951 ton.], hietaa ja muita
maalajeja 19,521 ton., tiiliä 10,636 ton., metalli-

teollisuuden tuotteita 4,320 ton., kiviä, kalkkia

ja sementtiä 3,678 ton., hiiliä 1,950 ton., maitoa
1,611 ton., paperiteollisuuden tuotteita 1,361 ton.).

L. H-nen.
Sörnäs f-o-c- / ks. Sörnäinen.
Söul [saul] (engl. Seoul; myös Eanjang =

„Han-virrasta pohjoiseen"), Korean pääkaupunki,
5 km Han-joen oik. rannalta, 45 km sen las

kusta Keltaiseen-mereen (jokiteitse 120 km; joen

kulkukelpoisuus alkaa kuitenkin vasta Mapun
luona, 20 km S:n alapuolella), usean radan lähtö

kohdassa; n. 200,000 as. (S:n hallinnollisessa

piirissä 1914 oli 302.686 as., joista 50,291 japani-

laista).— S. on pinta alaltaan hyvin laaja, kor-

keiden muurien ympäröimä, mutta muurien sisä-

puolella on suuria asumattomia alueita. Kadut
kapeita kujia, useimmat mahdottomat ajopeleillä

kulkea, mutta japanilaisten toimesta nyk. siistim-

mät kuin ennen. Huomattavia rakennuksia sangen
vähän: ent. kuninkaan vastaanottohalli, vanha
kellotorni, roomal.-katolinen tuomiokirkko, muu-
tamien lähetystöjen talot. — Teollisuus mitätön

;

kauppa käy Tsemulpon kautta. Sähköraitiotie.

Korean rautateistön keskus. — S. tehtiin pää-

kaupungiksi 1392. ent., japanilaisten hävittämän,
Sunto nimisen pääkaupungin sijaan. V. 1637 sen

hävittivät melkein kokonaan mantsut, 1894-95 se

oli japanilaisten hallussa, joutuen 1904 v:n jäl-

keen kokonaan heille. E. E. K.



T, latinalais eurooppalaisen kirjaimiston kali

deskymmenes kirjain, jonka vanbin seemiläinen

muoto oli ristinmuotoinen (ks. kuvataulua Kir-
joitus Ii. Tästä kehittyi kreikkalaisten ja

roomalaisten I. Aspireerattu (ks. t.) ( (th) mer-
kittiin seemiläisessä ja kreik. kirjoituksessa eri-

koisella kirjaimella (ks. kuvataulua Kirjoi
tus I). T:n äännearvo on /; huomattakoon kui-

tenkin, että th engl. kirjoituksessa voi ilmaista

sekä erästä puheäänellistä että erästä puheääne
töutä spiranttia (Tietosanakirjan ääntämismer-
kilinässä 6 ja p, esim. sanoissa tltc ja thing).

Mianne on ääntämispaikkaan katsoen hammas-
äänne (dentaali), ääntämistapaansa nähden taas

sulkuäänne (klusiili), sitä äännettäessä kun ni-

mittäin kieli toimii siten, että sen kärjen pinta

painautuu yläikenien sisäpuolta vastaan. Samaan
tapaan muodostuvasta d-äänteestä t eroaa siinä,

että jälkimäinen on puheäänetön, edellinen taas

puheäänellinen.

Lyhennyksissä roomalaisissa kirjoituksissa T
voi olla = Titus, Tullius, Tullun,' tertius, testa-

menttiin,, tilliin*, tomua, Iiibiiiius. Iin oloyiu; kau-
passa T. - t a a r a, t. = t o n n i ;

postissa T. =

taksa (Irankeeraamattomissa tai vaillinaisesti

(rankeeratuissa kirjeissä), musiikissa = t e n o r i.

Intti. — Roomal. lukumerkkinä T=160; kreik-

kalaisilla t' = :'.00, ,r = 300,000. Y. IV.

Ta, tantalin (ks. t.i kem, merkki.
Taaffa ks. P u s s i p ä ä s t ä i n e n.

Taaffe, Edvard (1833-95), kreivi, it.äv. val-

tiomies. Suku on kotoisin Irlannista. T. kohosi
nopeasti virka-arvoissa tullen 1SG7 ministeristön
jäseneksi, hoiti ensin eräiden ministeriöiden

asioita ja oli sitten 1 868-70 ministeripresidenttinä,
1S70-71 sisäministerinä. Hänen tarkoitusperänsä
oli sovinnon aikaansaaminen Itävallan slaavi-

laisten kansojen kanssa. Noina vuosina hän
oli ministeristössä vähemmistössä. Kun hän.

oltuaan v:sta 1871 Tirolin käskynhaltijana, uu-

destaan tuli 1879 ministeripresidentiksi, niin

hän alkoi johtaa politiikkaa main. suuntaan.
Slaavilaisille tehtiin myönnytyksiä esim. kieli-

kysymyksessä ja tsekkiläineu yliopisto perustet-

tiin, mutta nämä toimet eivät tyydyttäneet slaa-

vilaisten vaatimuksia ja toiselta puolen ne kat-

keroittivat Itävallan saksalaisia. Saamatta kyl-

lin vankkaa kannatusta miltään taholta T. luo-

pui 1893 virastaan ja vetäytyi yksityiselämään.

K. IV. /?.

Tuaki i ruot s. stag, engl. 8tay), aluksen kiin-

teään takilaan kuuluva vahva hamppu- t. rauta

köysi, joka maston tai tangon yläpäästä lähtien

tukee sitä keulan puolelta. T. saa erikoisnimensii

asemastaan, e>»im. isossa mastossa on i s 0-t.,

isossa märssytangossa i s o t a n k o-t., isossa

prammitangossa i sop r a m m itaaki j. n. e.

F. IV. /,.

Taakilamppu ks. Ankkurikin p p u.

Taala (amer. suom.). dollari.

Taalain hiekkakivi muodostaa Taalainmaan
luoteisosassa laajan alueen ja on pääasiallisesti

punaista kvartsihiekkakiveä, jossa on diabaasia

intrusiivisina kerroksina. T. h. vastaa geologi-

sesti Satakunnan ja Laatokan syvänteen jotuni

laisia hiekkakiviä. /'. E.

Taalainjunkkarin kapina on saanut niinensä

johtajastaan n. s. T a a 1 a i n junkkarisi a.

ruot s. Daljunkaren, eräästä talonpojan

|.cjasta. joka väitti olevansa Sten Sture nuorem-

man vanhin poika Nils Sture. ks. Taalain-
kapinat.

Taalainkapinat, kolme Kustaa Vaasan aikana

Taalainmaalla syntynyttä kapinaa. Ensimäinen
taalainkapina oli 1524-25; uppiniskaisuuden

lietsojina toimi pari kuninkaan kirkkopolitiik-

kaan tyytymätöntä pappismiestä, Vesterisin

piispa Peder Sunnanväder ja tuomiorovasti Knut.

Taalalaiset pitivät keväällä 1525 Tiinassa kokouk-

sen ja lähettivät kuninkaalle kirjeen, jossa

vaativat syntyneiden epäkohtien poistamista.

Kuliinkaan saapuessa syksyllä Taalainmaalle

liike kumminkin asettui ja toimeenpanijat pake-

nivat Norjaan, josta heidät kuitenkin luovu-

tettiin Kustaa Vaasalle, tuomittiin kuolemaan

ja mestattiin. -- Toinen taalainkapina oli n. s.

taalainjunkkarin kapina 1527-28. Sen

aikaansai eräs Sten Sture nuoremman poikana

esiintynyt talonpoikaisrenki, joka ensin sai joten

kin paljon kannattajia. Mutta sittenkuin Kris-

tiina CJyllenstjerna oli kirjeellä vakuuttanut poi-

kansa äsken kuolleen, väheni hänen joukkonsa.

..Taalainjunkkari" etsi apua Norjasta, jossa hän

meni kihloihin östrätin rouvan Inger Ottesilot

terin tyttären Ingeborgin kanssa, ja palasi taas

Taalainmaahan, josta hänen kuitenkin täytyi

paeta. Norjan kautta hän pääsi Rostockiin,

mutta Kustaa Vaasan vaatimuksesta hänet luo-

vutettiin Ruotsiin rangaistavaksi ja mestattiin.

Kolmas oli u. s. keli okapi n a 1531-32.
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joka sai alkunsa siitä tyytymättömyydestä,
minkä kuninkaan määräys kirkonkellojen luovnl

i.unisesta valtakunnan velan maksamiseksi he-

rätti. Kapinan johtajina elivät m. m. kuninkaan
entiset ystävät vapaussodan ajalla Ma ns Nilsson,

Vspebodan isäntä, ja Anders Persson Rankhytta-

uista. Kuninkaan täytyi tällä kertaa ensin antaa

myöten ja kapina asettui. Mutta 1533 hän seita

väkineen meni Kopparbergetiin, piti kokoonkut-
-ntuille talonpojille ankaran nuhdesaarnan ja

pakotti heidät luovuttamaan kuninkaan käsiin

johtajansa, jotka vietiin Tukholmaan ja mestat-

tiin, m. m. myös Mäns Nilsson ja Anders Persson.

Neljänneksi t a a 1 a i n k a p i n a k s i on

sanottu erästä tapausta paljoa myöhemmältä'
ajalta, uitu. taalalaUteu kesäk. 1741! Tukholmaan
tekemää retkeä, jonka tarkoituksena oli pakot

taa valtiopäivät valitsemaan kruununperilliseksi

Tanskan kruununprinssin Fredrikin. Onneton
Suomen sota oli Taalainmaalla herättänyt suurta

kiihkoa, ja kuu käsky Taalainmaan rykmentin
lähettämisestä uudestaan sotaan tuli perille, puh-

levottomuus ilmi kapinaan. Tartuttiin asei-

liin, maaherra ja useat muut säätyhenkilöt otet-

tiin vangeiksi, ja lähdettiin liikkeelle. Tukhol-

maan saavuttiin 20 p. kesäk. vastoin hallituksen

kieltoa. Kun taalalaiset keinutuksista huolimatta

eivät suostuneet hajaantumaan. kukistettiin

vastarinta 22 p. väkisin; mellakassa sai surmansa
joukko osanottajia ja lisäksi tuomittiin kuusi

päämiestä kuolemaan ja mestattiin: useat muut
pääsivät helpommalla rangaistuksella. Myöskin
muualla hankkeissa olleet talonpoikaislevotto

muuilet silloin tukahtuivat. K. fl.

Taalainlaki, 1300-luvun puolivälissä syntynyt

ruots. maakuntalaki, jonka Schlyter otaksui Vest

manlandin lain vanhemmaksi muunnokseksi, mutta
ji ta nykyään taas pidetään Taalain maakuntaa
varten annettuna lakina, lladorph julkaisi tä-

män lain painosta 1070, ja Schlyter 1841 tunne-
i vanhojen lakien kokoelmassaan. El. K.

Taalainmaa (ruots. Dalarne), maakunta Keski-

Ruotsissa, Sveanmaan pohjoisin maakunta, sisä-

maassa. Norjan rajalla, 310 km pitkä luoteesta

kaakkoon. 150 km leveä lounaasa koilliseen.

vastaa Kopparbergin lääniä (29.S49 km2
,

josta

1.699 km2 sisävesiä. 241,183 as. 1915), jonka
lisiiksi T:han kuuluu Gefleborgin läänistä n. s.

Ursa linnmark (n. 1.000 km2
, 1,000 as.) Vöxna

loru länsipuolella: kaikkiaan n. 30,850 km2
,

242. 21*0 as. (19151. S km'-:llä (Etelä- ja Keski-

Ruotsin harvimmin asuttu maakunta). — T:n
länsiosissa on korkeita tuntureita iStorvätte-

hägna 1,265 m. Nipfjället 1,185 m y. m.), joista

kaakkoon päin lähtevät selänteet maakunnan
keskiosissa hajaantuvat vesistöjen silpomaksi, epä-

iscksi kumpumaaksi (n. 200-300 m. Gesunda-
t 500 m yi. merenp.). Tämä etelämpänä

vielä alenee (Dal-joki maakunnan kaakkoiskul
massa on 58 m yi. merenp.). T:n monessa suli

»o mielenkiintoisen vuoriperustan (prekambri-
sia ja siluuri.-ia aineksia i huomattavimpia muo-

ksia ovat itä- ja pohjoisosat täyttävät Taa-
lain porfyyrit ja Taalain hiekkakivi (ks. n.).

Eteläosan vuoriperusta on vanhastaan kuuluisa
rauta-, vaski- y. m. malmeistaan. Irtaimet maa-
kerrokset T:ssa ovat yleensä hyvin karuja
(murtokivi- ja vierinkivisoraa, hiekkaa. Boita),

viljelyskelpoisemmat savikkoalueet rajoittuvat

jokilaaksoihin. Ilmasto T : n aseman (sisämaassa,

Kjolenin tuulensuojassa) ja. korkeuden takia ver-

raten kylinä. Suurin osa. T:ta kuuluu Dal-joen
vesistöalueeseen. Etelä- ja keskiosa on hyvin
järvirikasta : Siljan. Vanjan, Amungen, Kuun.
Vässman y. m. Karuudestaan huolimatta kau-

niit maisemat vetävät puoleensa yhä suurem-
massa määrässä matkailijoita. — Väestö on säi-

lyttiin} t maakunnalliset erikoisominaisuutensa.

vanhat tapansa. kansallispukunsa, murteensa

y. m. paremmin kuin muualla Ruotsissa. Luon-
teeltaankin taalalaiset (taalalaismies = dalmas,
tyttö = dalkulla) eroavat melkoisesti muista ruot-

salaisista; karussa maassaan ikimuistoisista

ajoista vapaina talonpoikina ja vuorimiehiuä
eläen heissä on suuressa määrässä Kehittynyt

vapaudenrakkaus, suuri itsetunto ja tarmokkai
suus. jotka moneen kertaan Ruotsin historiassa

ovat. asettaneet taalalaiset etualalle. Maakun-
nan saloseuduissa lännessä ja koillisessa asuu
kieleltään jo ruotsalaistaneita suomalaisia (ks.

S k a n il i n a a \ i a n metsäsuomalaiset).
- Taloudellisesti T. on monessa suhteessa vielä.

takapajulla; varsinkin maatalouden edellytykset

etenkin T:n pohjoisosassa ovat huonommat kuin
muualla Keski- ja Etelä-Ruotsissa. Toimeentulon
niukkuus on pakottanut taalalaisia suurin jou-

koin etsimään työnansiota muualta ja siirtolai-

suus on viime vuosisadan loppupuolelta alkaen

vienyt T:sta suhteettoman paljo väkeä. Asukas
määrä onkin kasvanut sangen hitaasti (1800

Kopparbergin läänissä jo oli 116,697 as.). V. 1911

Kopparbergin läänin pinta alasta 3,? % oli peltoa

ja muuta viljeltyä maata (muualla Keski- ja

Etelä-Ruotsissa 10.4 9c alhaisin). 3,4% niittyä,

73,8 % metsää. Maanviljelys ei tuo, a riittävästi

omiksi tarpeiksi. lukuunottamatta etelässä;

1901-11 koljattiin keskimäärin vuosittain kau-
raa 37,500 ton.. ruista 10,500 ton., ohraa
3,300 ton., perunoita 47,500 ton., rehujuurikkaita
27.300 ton. Karjatalous ei liioin ole tyydyttä-

vällä kannalla, mutta antaa kuitenkin tuottei+a

myötäväksi. V. 1911 läänissä oli nautakarjaa
86.255, hevosia 18,641. lampaita 36,552, vuohia
11,697 ja sikoja 28,016 kpl. Metsätalous huomat-
tava. Vuorityössä ja siihen perustuvassa teolli-

suudessa T. (eteläosa) on Ruotsin tärkeimpiä

maakuntia; 1911 niiden tuotantoarvo Koppar-
bergin läänissä oli 146 milj. mk. (viidessä lää-

nissä suurempi) ja työväestö 16,922 henkeä.

Vuorityön tuotteista tärkein on rautamalmi, jota

1912 louhittiin l.i milj. ton. (19,s % koko Ruot-
sin rautamalmintuotannosta, toinen Norrbottenin
jälkeeni, Grängesbergistä y. m. Muita tuotteita

ovat vaski-, sinkki-, lyijy-, liopeamalmit. Rauta-
tehtaista kuuluisin on Stora Kopparbergs bergs

lags aktiebolagin omistama Domnarfvet. Muita
teollisuudenhaaroja: saha-, paperi-, sysi-, kone-

teollisuus. Rautateitä Kopparbergin läänissä

1.030 km (1909). — T:ssa on :'. kaupunkia (Falun,

Hedemora. Säter), läänin pääkaupunkina Falun.

Kirkollisesti T. kuuluu Västeräsin hiippakun-

taan. — Kopparbergin lääni lähettää valtiopäi-

vien ensimaiseen kamariin 6, toiseen kamariin

10 edustajaa. - Historia. T:n ensimäinen

asutus tuli esihistoriallisena aikana etelästä,

Västmanlandista käsin, tunkeutuen pohjoiseen

päin Dal jokea ja sen molempia lähdejokia myö-

ten. Toinen asutuskausi alkoi keskiajalla, perus-
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Taalintehdas.

tuen T : n malmirikkauksiia; ainakiu jo 1200-

luvulla siellä harjoitettiin melkoista vuorityötä.

Näihin aikoihin (1200-luvun alussa) kristinusko

teki tuloaan maakuntaan. Kolmantena asutus-

kautena voidaan pitää suomalaisten uutisasukas-

ten saapumista siihen asti melkein kokonaan
asumattomiin, jokilaaksoista syrjässä oleviin erä-

maihin, jotka he kaskeamisella ottivat viljelyk-

sen alaisiksi; tämä tapahtui 1500-1600-luvuilla.

Jo sila ennen T. oli astunut Ruotsin valtiolli-

sessa elämässä etualalle ryhtymällä 1434 Engel-

brektin johdolla kapinaan Eerik Pommerilaista
vastaan. Sittemminkin taalalaiset olivat kansal-
lisen puolueen esitaistelijani (Kaarle Knuutin-
poika, Sturet, Kustaa Vaasa, Kaarle herttua)

parhaana tukena, mutta tottuivat samalla suu-
reen omavaltaisuuteen, joka purkautui useita

kertoja juuri Kustaa Vaasaa vastaan (ks. Taa
1 a i n k a p i n a t). Myöhemminkin taalalaisel

osoittivat tarmoansa ja vai kollista virkeyttänsä,

kuten ryhtymällä 1743 kapinaan hattuhallitusta

vastaan (ks. Taalainkapinat) ja autta-

malla Kustaa Ulitta 1788 ja 17S9. [F. Sclien-

ström, ,,öire Dalarna förr och mi" (1903
A. Ihrmark. ..Dahlina" (1!)04: Ruotsin matkailu
yhdistyksen käsikirja).] /:. /•;. K.

Taalain porfyyrit, ryhmä porfyyrisia, vulkaa
nisiä vuorilajeja, jotka useina päällekkäin asel

tuneina patjoina muodostavat laajan alueen Taa-
lainmaalla. Niihin kuuluu felsiittiporfyyreja.

kvartsiporfyyreja ia andesiitteja sekä vastaavia
tuffeja. Useat, porfyyriesiintymät ovat taiteelli-

siin kivit< ollisuustarkoituksiin paljon käytettyjä,

esim. Elfdalin porfyyri. T. p. sekä niiden lähellä

esiintyvät n. s. Taalain graniitit luetaan alku-
vuolta nuorempiin muodostumiin ja vastaavat

iältään lähinnä rapakivivuorilajeja. P. E.

Taalari ks. Talar i.

Taaleri (saks. Thalcr), saks. raha. Vanhim-
mat rahat tätä lajia lyöttivät luult. v:sta 1517
lähtien Schliekin kreivit Böömin Joachimstha-
lissa, josta raha ensin sai nimen Joachimsthuler.
sittemmin sen käytön levitessä se lyheni t:ksi.

T:t valmistettiin alkuaan 8 naulasta 14-luotista

hopeata, mutta myöhemmin niiden paino ja

hopeaupitoisuus vaihteli. Böömistä ja Saksista t:t

levisivät koko Saksaan, sekä pohjoismaihin (ks.

Talarit ja myös jossain määrin muihin naa-

purimaihin. Saksassa ne virallisesti poistettiin

käytännöstä 1871, multa 3 Saksan mk:n raha
säilytti puhekielessä nimityksen t. L. T.

Taalintehdas (myös D a a 1 i n t e h d a s, i

Da Isbruk), rautaruukki Lounais-Suomessa
Kemiönsaaren eteläpä iss i. Dragsfj mli n pii i j U36S

hyväsatamaisen lahden rannalla. — V. ItiSG ases

sori Daniel Faxell (1681 aateloituna Cronmarek)
sai lupakirjan perustaakseen Dalin kruununkylään
masuunin ruuts. rautamalmin sulattamista var-

ten. Työt aloitettiin 1688; takkirauta taottiin

Kosken vasarapajassa. Faxelliu jouduttua vara

rikkoon T. kokouaan rappeutui ollen )•> 1693

aivan autiona; 1700-luvun alkuvuosina sen pani-

vat käyntiin silloiset omistajat, piispa Bromanin
perilliset. Isossa vihassa laitos taasen tuhoutui.

Tehdasko la Taalintehtaalla.

vaihtoi sitten useasti omistajaa, kunnes 1730

joutui ruukinpatruuna Mikael Hisingille, joka

pani T:n uudelleen 'kuntoon ja rakennutti 1732

Björkbodan kankirautapajan T:n raudan jalos

tamista varten. Hisingin kuoltua 1756 T. siir-

tyi Hisingin vävylle, Volter Peterseuille, jonka
suvussa se sitteu kauan säilyi kehittyen vähi-

tellen niin, että se jo 1800-luvun alkupuolis-

kolla oli valmistusmäärältään Suomen ensimäis-

ten rautaruukkien joukossa. Vuotuinen valmistus

1840-luvulla oli keskimäärin 4,190 kippuntaa
takkirautaa ja valinteoksia. Raaka-aineena käy-

ii Itiin ruots. rautamalmin (josta keskimäärin
valmistettiin 2.095 kippuntaa) ohella Joukaisen-
vaaran, Haverin ja Jussaaren malmia (valmistus

1,047 kipp. 10 leiviskää) sekä suomalmia (valmis-
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In- 1,047 ki|)|i. M leiv.). V. 1S.">0 valmistus oli

1,300 kippuntau. arvoltaan 16,400 ruplaa. V. 1853
laitettiin tnanufaktuuripaja, is.">7 valimo

% ii n ii taepaja, 1860 saatiin lupakirja putlaus- in

valssi laitoksen perustamiseksi. Vuosisadan loppu

puolella alkoi uusi kehitysjakso; 1880 'In osti

sak>. yhtiö, perustaen sinne 3 suurta valssilaitosta,

liikunnan putlausuunia, Siemens Martin-uunin
valuteräksen valmistamista varten (eusimiiinen

laatuaan Suomessa), liöyryvasarapajan y. m. Tar-

koituksena oli viedä valmisteet Venäjälle, mutta
kun suom. raudalle pantiin korkea ti t i tulli.

• i yritys menestynytkään. Saks. yhtiö lopetti

toimintan.su 1886 ja T. jäi seisomaan. V. 1890
perustettiin kotimainen Dalsbruks aktiebolag
niminen o.-y., jonka osakkaiden vararikon lakia

osakkeet imi:; siirtyivät teisille omistajille. Nämii
muodostivat 1896 Aktiebolaget Dals-
li r n k nimisen uuden o.-y:n (osakepääoma
J 1,000 mk.), jonka toimeenpanevana johtajana
-iitä pillien un toiminut vuorineuvos Edvin
Lönnbeck. Hänen johdollaan T. on kehittynyt

ien suurimmaksi rautaruukiksi, jonka eri

Ien valmistusarvo (ennen suurvaltainsodau
aiheuttamaa poikkeuksellista tilannetta) 1914 oli

1,665,700 mk. ja työväestö 082 henkeä. Masun-
- i jalostetaan yksinomaan ruots. rautamal-

mia käyttäen vain puuhiiltä (josta johtuu rau-

dan erinomainen laatu). Takkirauta tarvitaan
kaikki ruukin omia martini- ja putlaus-
laitoksia varten. Niiden valmisteet valssa-

taan valssilaitoksessa kaikenlaiseksi
kankiraudaksi, josta suurin osa myödään. osa

jalostetaan edelleen k e 1 1 i n k i p a j a s s a (ainoa

laatuaan Suomessa), naulapajassa ja

k o n e [i a j a s s a. Muita rautatehtaan osastoja

oval t e r ä s v a 1 i m o, t a k k i r a u t a väli m o,

li ö y r y v a s a r a p a j a. V. 1914 masuunin val-

mistusarvo eli 874,000 mk., työväestö 00 henkeä,
pullan--, ma itiini- ja valssilaitoksen sekä teräs-

valimon valmistuarvo 2,730,900 mk., työväestö
411 henkeä. naulatehtaan. kettinkipäjan ja

liöyryvasarapajan valmistusarvo 687.500 mk., työ-

väestö 77 henkeä, konepajan valmistusarvo
i mk. työväestö 128 henkeä. — Sysi pol-

in omissa hiiliuuneissa, rakennuksissa
tarvittavat laudat ja lankut sahataan omassa

--a. Trlla on laaja maanviljelys (maa-
tilojen yhteenlaskettu pinta-ala 22,000 tynnyrin-

sekä hyvästi hoidetut metsät.— T:ntehdas-
iksen asukasluku on n. 3,000 henkeä. Ruu-

kin tehdasyhteiskunnossa on lääkäri (yhtiön kus-
tantama), apteekki, sairaala ly h tiön kustantama),

ikonttori, sähkölennätinkonttori, puhelin

keskusasema. 1 ylempää ja 2 alempaa kansa
koulua (yhtiön kustantamat: yhteensä n. 500
oppilasta) komeassa, yhtiön 1 9 1 >s rakentamassa
koulutalossa i maksanut 100,000 mk., laajennettu

1912) y. m. E. E. K.

Taannehtiva. Lailla sanotaan olevan taan-
nehtiva voima, kun se järjestää sellaisiin

en tahi tapahtumien oikeudellisia vaikutuk-
jotka oval tehdyt tahi sattuneet aikana,

jolloin lakia ei \ ielä ollut olemassa. Yleisenä
sääntönä on etteivät uudet lait saa vaikuttaa
pysyviin oloihin. Poikkeuksin tekevät prosessi-
lait, joita yleisesti sovelletaan ennen niiden voi-

" astumista tehtyjen tekojen aiheuttamissa
oikeudenkäynneissä. Mitä rikoslainsäädäntöön

tulee, on myöskin uutta lakia sovellettava rikok-

seen, joka on tehty vanhemman lain voimassa
ollessa, jos uusi laki on vanhempaa lievempi.
(Tämä periaate saa ilmaisiinsa Suomen rikoslain

voimaanpanemisesta annetun asetuksen 3 §:n
säännöksessä.) Sitä vastoin täytyy t:n lain

säätämiseen yksityisoikeudellisella alalla olla

hyvinkin painavat syyt. Suomen oikeuteen näh-
den on huomattavin t. laki 12 p:ltä maalisk.
1909, nimittäin asetus samana päivänä annetun
tulpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuok-
rausta koskevan asetuksen soveltamisesta aikai-

semmin syntyneisiin vuokrasuhteisiin. A. Cli.

Taantumus, edistyksen ja uudistusten vastus-

taminen; vanhoillisuus, joka pyrkii äärimäisillä

keinoilla säilyttämään tai palauttamaan vanhen-
tuneita oloja ja laitoksia. — Valtiollisen
t:n ajaksi sanotaan Napoleonin kukistumisesta

(1814) heinäkuun vallankumoukseen (1830) ulot-

tuvaa aikaa.

Taantuva (kehitys, tutkimusmenetelmä y. m.)

ks. Regressiivinen.
Taantuva tutkimusmenetelmä ks. Regres-

siivinen.
Taara, arvelun mukaan virolaisten ennen

palvelema jumala. Henrik Lättiläinen kertoo,

että heillä ja nimenomaan saarenmaalaisilla oli

suuressa arvossa pidetty ..Tharapita" niminen
jumala, jota he taistelussa huusivat avukseen.

On katsottu tämän minimuodon syntyneen ereh-

dyksestä (Tliarapita, oik. Taar'abita s. o. Taara
auta!) ja sisältäviin jumalannimen „Taam".
Häntä palveltiin pyhässä lehdossa, jossa oli hä-

nen kuvansa, puun kannon päähän veistetty ili-

misenpää. Myös Tarton (Henrik Lättiläisellä

Tarhata) nimessä on tahdottu nähdä muisto Taa-
rasta. Sama sana esiintyy J. Krohnin mielestä

Liivinmaan Thoreydan maakunnan nimessä (Tor'

aita s. o. Torin tarha). Agricola mainitsee Suo-
messa palvotun Turisasta, joka

,
,antoi voiton

sodassa", ja tarullisissa runoissa esiintyvät niinet

Tuuri ja Turo. On mahdollista, että kaikki näinä

tiedot viittaavat virolaisten ja suomalaisten k s-

kuuteen levinneeseen skandinaavilaisen Tor junia

lau palvelukseen. K. O.

Taara ks. T a r a.

Taasianjoki (ruots. Tessjöä), n. 60 km
pitkä joki. alkaa Salpausselän eteläpuolelta Iitin

pitäjästä ja laskee Suomenlahteen n. 10 km itä-

puolella Loviisan kaupunkia. T. tuo mereen vettä

keskiveden aikaan 4 m3 sekissä (korkean veden

aikaan 40 m3
, matalan veden aikaan 1 m 3

).

Taateli ks. Taatelipal m u.

Taatelipalmu (Phornix), 12 lajia sisältävä,

Afrikassa ja Lounais-Aasiassa edustettu sulka-

palmusuku, jonka lajeilla on suuri, hatarainen,

aluksi suuren suojuksen sulkema kukinto ja

useita metrejä pitkät lehdet. Hede ja emikukat
ovat eri puissa. Tavallinen t. (Ph. dactyli-

fera) on kumea, 10-20 m, jopa joskus 40 m
korkea puu, joka on Poli jois Afrikan ja Lounais-

Aasian tärkeimpiä, maisemille leimanantavia

puukasveja. Sen ruska at. J 4 cm pitkät, yhden

pitkulaisen, kivikovan siemenen sisältävät mar-

jat, taatelit, uval hyvin sokerin- ja tärkkelyksen-

pitoisia, ja kansat kasvin kotimaassa käyttävät

niitä vereksinä t. kuivat luina ravinnoksi; usein

taatelit ovat heidän pääravintonaan. Karavaa-

neilla ne oval pä&i monissa seuduissa
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Taatelipalmu hedel-
män». 1 yksityinen
hedelmll, 2 siemen

tärkeänä \ ii-ui i t :i\ arana, jonka

k\ bj 1 1 1 : i on suuri -i i nouse

massa. T:ua viljellään ylei

eesti erämaan keitaissa, joen

varsilla j. u. <•. ja liuolehdi

taan tällöin tarkoin emipui

den pölyytyk8i stä. Etelä-

Euroopassakin saadaan t :sta

paikoitellen marjoja; yleisim-

min se sentään on koriste-

puuna puutarhoissa ja tien

varsilla. Sen lehtiä köytetään
rauhana} ml teinä j teisesti

Etelä Euroopan kirkollisissa

juhlissa, varsinkin pääsiäi

senä. Melkein kaikista kasvin

cisista saadaan tarveaineksia

erilaisiin tarkoituksiin. Run-
koa käytetään rakennuspuuna. Ph. reclinata ja

Ph. canariensis ovat komeita huonekasveja,
K. L.

Taatit ks. T a d z i k i t.

Taavetti (ruots. Davidstad), kylä ja rauta-

tieasema Luumäen pitäjässä, ti km kirkolta län-

teen, pitäjän tärkein asutus- ja liikennekeskus.

Apteekki. Lääkärin ja nimismiehen asuinpaikka.

.Suomen harja- ja sivellintehdas. T:n saha ja

mylly. Reservikasarmit. Vanha linnoitus sota-

v:lta 1788-90. Asema (IV 1.) Kouvolan-Viipu-
rin rataosalla, 47 km Kouvolasta, 53 km Lap-
peenrantaan, 74 km Viipuriin; etäisyys Heisin

gistä 239 km.
Taavetti (engl. dapit). aluksen partaalle pys-

tytetty, ympäri kiertyvä nostokurki namu
veneillen, ankkurien t. m. s. nostamiseksi joko

alukseen tai pois aluksesta. F. W. L.

Tabanidze, p a a r m a t (ks. t, ja K ii r p ä-

set).
Tabanus ks. P a a r m a t.

Tabari, A h (i D z a' f a r M u li a m m e il ib n

Dzarir (838-923), arab. historioitsija ja

koraaninselittäjä, synnyltään Persian Tabaris-

tänista, mistä nimi atTabari, vaikutti Bag-

dadissa perintätiedon ja oikeusopin opettajana
ja kirjoitti m. m. ensimäisen arabiankielisen

maailmanhistorian („Annales auctore atTabari".

julkaissut de Goeje y. m. 187(1 seur.) ja ..Tafsir"

nimisen koraaninselityksen. K. T-1.

Tabasco J-ba'skoJ, valtio Etelä-Meksikossa,
Atlantin rannikon valtioita. Meksikon-lähden
etelärannikolla; 26,871 km2

, 187.574 as. (19101,

enimmäkseen intiaaneja. — T. on tasaista, ala-

vaa, paitsi sisäosissa, jossa 1.000 m:iin kohoavia
Kordillieerien haarakkeita. Paunikolla paljo la-

guuneja (suurimmat SanfAna ja Tupilco). Il-

masto rannikolla epäterveellinen. Pääjoet, Gri-

jalva ja Usumacinta, ovat kulkuteinä sangen tär-

keitä. Suiden poikki on matalikkoja. Laajoja
aarniometsiä, joista saadaan arvokkaita puulajeja.

Hedelmällinen maa tuottaa kaakaota, maissia,

sokeriruokoa, tupakkaa y. m. Pääkaupunki San
Juan Bautista de T. (12,327 as. 1910), ent.

nimi Villa Hermosa. Pääsalama Frontera, Gri-

jalvan suussa.

Tabasir ks. B a m b u.

Tabelli (lat. tabella < tdbula = taulu), tau-

lukko.

Tabellikomissioni (ks. T a b e 1 1 i jä K o m i B-

s i o n i) oli 1756 asetetun vakinaisen komis-

sioni)] niminä, jolle Uskottiin 1749 alulle pan
i.iin Ruotsi-Suomen väestötilaston tabellilaitokseu

(ks. t.i ylin hoito ja koko maata käsittävien

väestötilastollisten yleistaulujen laadinta. T. »n

siten cnsimäinen tilastollinen viranomainen maail
massa. T:n jäsenyys oli palkaton toimi; vain

Bihteeri nautti pien 18 vuosipalkkiota. Tästä

Syystli komissioni n toiminta ajoittain olikin

kovin vähäistä. \' :sta 1802 t:n vakinaisia virkai-

lijoita lisättiin ja Ruotsissa Ben toiminta jat-

kui Ben lakkauttamiseen asti 18S8, jolloin t:n

huolena ollut väestötilaston hoito uskottiin sain.

v. perustetulle Tilastolliselle päätoimistolle.

Suomen erottua Ruotsista t:n tehtäviä hoidettiin

senaatin kamari ja tilintekotoimituskunnassa,
kunnes m- siirrettiin 1865 perustetulle väliaikai-

selle tilastolliselle toimistolle, myöhemmin Suo
men tilastolliselle päätoimistolle. E. 0-ng.

Tabellilaitos iks. Tabelli) oli 1749 alkuun
pannun Ruotsin ja Suomen väestötilaston ni-

menä. Nimitys aiheutui siitä, että kyseessä ole-

vat papiston kirkonkirjojen perusteilla annetta-

vat tilastotiedot oli laadittava kustakin seura

kunnasta valmiiden taulujen itabellieni muo-
toon. Tabelleja oli alusia saakka kahdenlaisia,

nimittäin väestön lilaa ja väkiluvun muutok-
sia koskevia. Jälkimäiset, joita myös on nimi-

tetty morlaliteettitauluiksi. sisälsivät tietoja

syntyneistä, vihityistä, kuolemantapauksista,
myöhemmin myös sisään ja poismuuttaneista.

Mortaliteettitaulut oli laadittava vuosittain. Väes-

tön tilaa esittävissä väestötauluissa (folkmängds-
tabeUer) tehtiin selkoa väestön lukumäärästä ja

sen ryhmityksestä iän. siviilisäädyn, sukupuo-
len, ammatin ja yhteiskunnallisen aseman, myö-
hemmin myös syntymäpaikan, kielen, varallisuus-

suhteiden, sivistysmänrän y. m. mukaan. Väestö
tauluja laadittiin niitäkin aluksi vuosittain,

mutta jo V:sta 1751 vaadittiin niitä niiden suuri-

töisyyden vuoksi vain joka kolmas vuosi. V:n
1775 jälkeen laadittiin väestötauluja vain joka

viides ja v:sta 1880 lähtien Suomessa vain joka

kymmenes vuosi. Ajoittain, varsinkin vv:n
1802-11 väliaikana, t. sisälsi myös maanvilje-

ly stilastollisia tietoja sadosta, karjasta, viljel-

lyn maan alasta, viljan hinnoista y. m. — Seura-

kunnittain laadittujen tabellien nojalla oli kusta-

kin rovastikunnasta laadittava yhteenveto, näi-

den nojalla taas hiippakunnittaiset ja läänittäi

set yhteenvedot, joihin vihdoin koko maata kos-

keva yhteenveto nojautui.

T:lla aikaansaatu väestötilasto oli jo alusta

saakka niin monipuolisesti ja hyvin harkitusti

järjestetty, että väestötilasto tälle pohjalle Ruot-

sissa ja Suomessa on yhtämittaisesti voinut ra-

kentua. Näiden maiden väestötilasto ulottuu

siten kauemmas menneisyyteen kuin minkään
muun maan, ja se herätti jo ensi aikoinaan suurta

huomiota. Suomessa väestötilasto vieläkin raken-

tuu t:n järjestelyyn. Ruotsissa sensijaan jo

v:sta 1861 alkaen on väestötilastolliset ensitiedot

luettelojen muodossa lähetetty seurakuntain kans-

lioista tilastolliselle keskusvirastolle, joka vasta

näiden tietojen perusteella laatii tilastolliset,

tauluyhdistelmät. Suomessakin on tällaista uu-

distusta puuhattu, vaikkakaan siitä ei ole mi-

tään tullut.

T:n tarjoama ensiainehisto, seurakunnittaisel

taulut, säilytetään kirkonarkistoissa, sikäli kuin
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ne i'i\iit eri syistä jo ole hävinneet. V:sta L878on
kaksoiskappale myös Tilastollisen päätoimisten

arkistossa. Ennen v. 1809 laaditut-, Suomea koske-

vat läänit täiset ja hiippakunnittaisel yhteenveto-

taulut ovat Kuotsin tilastollisessa päätoimistossa

tallella, myöhemmältä ajalta ne ovat. Suonien ti-

lastollisessa päätoimistossa. T:n tulokset pidet-

tiin alkuaikoina salaisina ja niitä julkaistiin vain

osaksi. Myöhemmin toimitettiin julkisuuteen

muutamia yleisiä yhteenvetotauluja. Vasta v:sta
lS(i."i on Suomen t;een nojautuva väestötilasto

säännöllisesti sen tuloksia yksityiskohtaisemmin
julkaissut. Ruotsissa oli tab"llikomissionin ker-

tomusten muodossa t :n tuloksia jo v :sta 1811 jul-

kaistu. Suuri joukko tilastollisia erikoistutki-

muksia, jotka nojautuvat t:n runsaaseen tilasto-

ainehistoon, on viime vuosikymmeninä ilmestynyt

sekä Suomissa että "Ruotsissa. [Ali». Hjelt. ..Det

svenska tabellverkets uppkomst, organisation och

tidigare verksamhet", sama, ..De första officiella

relatiouerna om svenska tabellverket"; 0. Lundell,

„Bidrag tili den finska befolkningsstatistikens

historia".] E. 0-n<j.

Tabernaakkeli (lat. tabermVciilum = teltta,

matkamaja), kat. kirkoissa käytetty, rakennuk-
sen muotoinen koristuslaite, jossa säilytetään

lasiastiaan kätketty rippileipä 1. hostia (ks. t.).

T:t. jotka ovat toisinaan jopa 1 ','2 m korkuiset

ja hyvin upeat, asetetaan näytteille tai kannetaan
juhlakulkueissa Kristuksen ruumiin juhlassa.

Ar. H.

Tabernsemontana, Apocynaceoe-heimon suku.

troopillisia, kauniita pensaita ja puita (n. 100

lajia), joilla on vastakkaiset, ehytlaitaisst leh-

det ja valkeat t. keltaiset kukat. Etelä-amer.
7*. ui il is puun (Guayanan alkuasukkaiden hya-
h y a) rungon haavoista vuotaa runsaasti ravit-

ta ja hyvänmakuista maitiaisnestettä. Cey-
lonissa kasvavalla '/'. dichotomalla. („Evan omena-
puu". „hyvän ja pahan tiedon puu") on hyvin
myrkylliset hedelmät, jotka muistuttavat omenaa,
mistä pala on puraistu pois.

Tabes /-«-/ (lat.. = kuihtuminen, näivettymi-

nen) , ks. Selkäydintaudit. - T a b e e t-

t i n e n, näivetystautinen.

Tableaux vivants [tablö vivä'] (ransk.) . elävät

kuvaelmat, taulujen tai veistokuvien esittäminen

elävien olentojen avulla.

Table bay ks, T a f e H a h t i.

Table d'höte [tnbldi)'t] (ransk.), oik. isännän
pöytä, ravintolan ateria, jota varten on sama
ruokalista kaikille vieraille, yhteinen ateria-

povi ä.

Tabletti (ransk. tnblette). pieni lääkepyörylä

;

käytetään usein väärin myös samassa merkityk-
kuin kapseli.

Tablinum [-*'-] (lat.. < tabula = lauta) , roo-

inal. asuinrakennuksen osa atriumin (ks. t.) ta-

kana, ennen peristyliumia, myöhemmin käytetty
isännän vastaanottohuoneena. A'. J. H.

Tabloo (ransk. tableaii), kuvaelma: nume-
roilla esitetty yleiskatsaus.

Tabor [-&-} (turk., = leiri), kaupunki Böömissä,
Praagista etelään Luznitzin varrella (yli rauta-

tiesilta!, ratojen risteyksessä; 11.020 as. (1910;

tk-kkiläisiä). — Keskiaikainen kaupunginmuuri,
kaunis goot. kirkko (1516), raatihuone (1521),
Silkan muistopatsas. Ylälukio, yläreaalikoulu,

Imaatalousakatemia. museo, teatteri y. m. Kruu-

niin tupakkatehdas, olut , mallas-, nahka- y. m.
tehtaita, karja ja, viljakauppaa. — llussilaiset

perustivat T:n 1420 linnoitetuksi leirikseen.

Tabor (nyk. Dzeliel et Tor), Palestiinassa, Ga-
lilean etelä-rajalla, oleva vuori, joka yksinäisenä,
tasaisesti pyöristettynä kukkulana kohoaa 562
in; n korkeuteen suoraan Jisreelin tasangolta.

Sinne kokosi Baarak joukkonsa käydessään Debo-
rau innostamana taisteluun Siseraa vastaan
(Tuoni. 4 ja seur.). T;lla oli muinoin, niinkuin
kaikilla Palestiinan huomattavimmilla kukku-
loilla, pyhäkkö (Iioos. 5i, Ps. 89ig). Traditsioni

sijoittaa T:lle Jeesuksen kirkastuksen. Ar. II.

Tabori (turk. tabu'r), vaiinulinna (ks. t.) ;

pataljoona.

Taboriitit 1. t a b o r i I a i s e t ks. II u s s i-

laiset.
Tabris (myös Tabriz, Tebris, Täbris ja Tmi-

ni.i), kaupunki Luoteis-Persiassa, n. 10 penink.
Venäjän rajalta, Aserbeidzanin maakunnan pää-

kaupunki, Urmia-järvestä itään Adzitsai-joen vil-

javalla tasangolla (1,508 m yi. merenp.), suu-

renmoisen Sehendin (3,596 m yi. merenp.) poh-

joisjuurella; n. 200,000 as. — Harvoja huomat-
tavia rakennuksia; suuret alat ovat raunioina,
kaupunki kun usein on kärsinyt tuhoisista maan-
järistyksistä "(858, 1042, 1721, 1854 tuhosivat

melkein koko kaupungin). Keskiaikainen sitar

delli (käytetty viimeksi arsenaalina), parisataa

moskeiaa, perintöruhtinaan palatsi (T. on kauan
ollut perintöruhtinaiden asuntona), pari sataa
karavaaniseraijia. basaareja y. m. s. .Sotakoulu.

gregoriaanis-armeen. piispan istuin. Rautatie
Dzulfaan Venäjän Kaukaasian radalle; sähkölen-
nätin- ja postiasema. — T:n kautta kulkee mel-
koinen kauttakulkuliikenne (mattoja, silkkiä,

saaleja y. m.), vaikkakin Rest ja Bagdad ovat

vetäneet puoleensa melkoisen osan siitä. — Per-

sian terveellisiinpiä kaupunkeja. — T:n perusta-

jaksi mainitaan Zobeida, Haiun Arrasidin puoliso

(792). mutta T. on vanhempi kaupunki. T:n luona
persialaiset 1605 voittivat turkkilaiset, 1725 vii-

mein, joksikin aikaa saivat kaupungin valtaansa

ja 1827 venäläiset hetkeksi miehittivät sen. Lo-

pulla v. 1911 T;ssa tapahtui taisteluita venäläis-

ten ja pers. kansallismielisten välillä, jolloin

venäläiset pommittivat kastellia ja seur. v:n
alussa mestauttivat kansallismielisten johtajat

vakiinnuttaen siten valtansa T;ssa ja perustaen
sinne lisäksi samanlaisen n. s. kasakkaosaston
kuin Teheranissa oli ollut v:sta 1879. Suurval-
tainsodassa turkkilaiset tammik:ssa 1915 mie-

hittivät Tn. mutta menettivät sen jo sam. k:ssa.

E. E. K.
Tabu, polyneesialainen sana, alkuaan = „mer-

kitty", ,,leimattu", tarkoittaa uskontotieteessä

olentoa tai esinettä, jossa on salaperäinen,

kaanisesti ympäristöönsä vaikuttava (tarttuva)

voima. Erinäisissä henkilöissä (esim. taikureissa,

papeissa, päälliköissä) voi olla tällaisia voimia.

He ovat silloin t:ja, joista virtaa joko tuhoa

tai siunausta tuova vaikutus. Jouduttuaan yhtey-

teen tai kosketukseen tällaisen henkilön tai vain

esim. hänen vaatekappaleensa kanssa tavallinen-

kin ihminen voi tulla t ;ksi, joskin tällainen tila

voi olla hänelle vaarallinen ja hänen on koe-

tettava mitä. pikimmin vapautua saamastaan

voimasta. T.-käsitteessä yhtyvät pyhyys ja epä-

pyhyys (ks. Taikuus).
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Tabula (lat.)i taulu; kertomalaulu. — T.

rasa (ks. 1.1, tyhjä (sileäksikaavittu) kirjoitut

taulu.

Tabulaatit, |>aleozooisclla maailmankaudella
• 1 i i u \ l riuttojarakentavo merieläinryhmä. Viime
aikoihin asti pidettiin t:eja korallieläiminä,

mutta nykyään pyritään niitä myös tulkitsi

maan matoko] iksi. Tyypillisimmässä muo-
dossaan tabulaattiyhteiskunta esiintyj vierek-

käisten kalkkitorvien muodostamana rungostona
;

torvet ovat väliseinien jakamat ja huokosien
kautta, toistensa yhteydessä. Tunnetuimpia t:ja

ovat „u rkuko ralli" (Favositea) ja „ketju
koralli" (Ualysites), jotka ovat sangen ylei

siä esim. Gotlannin siluurisessa kalkkikivessä.

V. A. K-io.

Tabula rasa [rä-] (lat.), »tyhjäksi raavittu 1.

pyyhitty taulu". Roomalaiset käyttivät vahatau
luja eli vahalla päällystettyjä puutauluja, joihin

terävällä puikolla kirjoitettiin muistiinpanoja,
kirjeitä y. m. ja joista voitiin helposti taas pois

taa kirjoitus tasoittamalla vahapinta uudelleen

sileäksi. — Kuuluisa on Locken käyttämä ver-

taus, että ihmisen sielu alkuaan on ikäänkuin
,.t. r.", kirjoittamaton taulu, johon kokemus
piirtää merkkejään, antaen siten sielunelämälle
sen sisällyksen. Jo stoalaiset käyttivät saman
laista vertausta kuvatessaan sielun alkuperäistä
tilaa. A. Or.

Tabularium [-lä'-J (lat.), arkisto.

Tabulatuuri (lat. tabulatu'ra) , mus., nuotti-

merkintä, jota käytettiin 14: unelta vuosis. alkaen

etenkin moniäänisiä soittimia (urkuja, luuttua

y. m.) varten. Nuottien asemesta merkittiin kir-

jaimia tahi numeroita joko viivastolle, jonka vii-

vat edustivat soittimen eri kieliä tai sävellyksen

eri äänten kulkua, taikka riveihin ilman viivas-

toa. Sävelten aika-arvo ilmaistiin sitäpaitsi eri

riville (viivaston ylä- tahi alapuolelle) merki-
tyillä nuoteilla, joista useimmiten nuppu (eli pää)
jätettiin pois. Merkintäjärjestelmä oli erilainen

eri maissa (Italiassa, Espanjassa, Ranskassa,
Saksassa) sekä eri soittimille. T:t olivat alkuaan
vain moniäänisten sävellysten partituureja säes-

täjiin käytettäväksi. Tässä kohden otettiin kui-

tenkin jo 16: unella vuosis. niiden sijaan joutui-

sampi ja yksinkertaisempi kenraali-basso- (ks. t.)

merkintä. T.-merkinnän alkujuurena on kirjain-

nuottikirjoitus, jota tavataan useilla vanhoilla
kansoilla. Siltä puuttui keskiaikaisen laulu-

nuottimerkinnän havainnollisuus, mutta täsmäl-
lisyytensä vuoksi se oli alkeellisille soittimille

varsin käytännöllinen (vrt. N e u m i t, Nuotti-
järjestelmä). Ainoa Suomessa löydetty t.-

teos on Turun tuomiokirkon koraalikirja (arvaten-

kin 17:nnen vuosis. loppupuolelta), jonka soinnu-
tus on todisteena tuntemattoman tekijänsä hyvästä
taiteellisesta aistista (Säveletär 1907). /. K.

Tabun [-u'n] (ven.), lauma, varsinkin hevos
lauma Etelä-Venäjän aroalueella.

Taburetti (ransk. tabourel), pieni selkä- ja

käsinojaton tuoli.

Tachypetes ks. Fregattilintu.
Tacitus, Marcus Claudius (n. 205-276)

,

Rooman keisarina 275-276, perättömän kertomuk-
sen mukaan tunnetun, samannimisen historioit-

sijan jälkeläinen, tuli senaatin valitsemana hal-

litsijaksi, mutta menetti jo 6 kuukauden kulut-

tua henkensä sotilaskapinassa Vähässä-Aasiassa.

Tacitus, P u b 1 i u 8 Cornelin, (n. 55 - n.

117 j. Kr.), roomal. historioitsija. Saatuaan huo-
lellisen kasvatuksen T. astui nuorena valtion

palvelukseen. Hiin tuli Domitianuksen hallitus

aikana pnetoriksi, nimitettiin 97 konsuliksi

pysyttyään Byrjässä Domitianuksen viimeisinä
hallitusvuosina, sekä oli Trajanuksen aikana Vii

hän \;i sian maaherrana. Aikaisin T:n teoksista
on luultavasti kirjanen »Keskustelu puhujista"
C,Dialogus de oratoribus"), jossa hän esittää

puhetaidon rappeutumiseen keisariajalla. Ainet-

taan T. on käsitellyt hyvin viehättävästi, joten

I on luetin Kooman kirjallisuuden parhaim-
piin tuotteisiin, liseasti on kuitenkin väitetty,

ettei T. ole tämän kirjan tekijä, koska se tyylil-

tään suuresti eroaa hänen toisista teoksistaan.

Ennenkuin T. ryhtyi suurempiin historiateok-

siinsa, hän julkaisi HS 2 lyhyempää kirjaa. En-
siksi ilmestyi Cu. Julius Agricolan, hänen ap-
pensa elämäkerta', missä T. laajasti kuvailee Iiii

nen toimintaansa Britannian maaherrana sekä
intaa arvokkaita tietoja maasta ja sikäläisistä

kansoista. Toinen kirja oli „Germania", kansa
tieleellis maantieteellinen tutkielma, jolla tekijä

tahtoi kiinnittää kansalaistensa huomion germaa-
neiliin. Näiden jälkeen seurasi suurisuuntainen

historiateos (., Historia"), jossa T. kuvaili omaa
aikaansa < laihasta Domitianuksen kuolemia n.

Tästä, luultavasti 14 kirjaa käsittävästä teok-

sista, on osa säilynyt. Toisessa pääteoksessa,
jolle tavallisesti annetaan nimi „Annales", ker-

rotaan tapaukset Augustuksen kuolemasta Neron
kuolemaan. Sen 16 kirjasta on vain osa tallella.

T. noudatiaa historiallisissa teoksissaan psyko-
logista (pragmaattista) katsantokantaa; hän ei

tyydy kuvailemaan tapauksia, vaan tahtoo myös
selvitellä niiden syytä ja yhteyttä. Kuitenkin
hänen nouruutensa ja miehuutensa kauhunaika
oli siinä määrässä painanut hänen mieleensä syn-

kän katkeruuden, että hiin yleensä kaikkialla

näkee vain kehnoutta ja mädänneisyyttä sekä
sentähden yhtämittaa liiaksi värittää esitystään.

T:n kieli vaikuttaa voimakkaasti syvemmin
ajattelevaan lukijaan intohimoisella, pingoitetulla

niukkuudellaan, lennokkaine sananparsineen ja

runollisille vivahduksilleen. T:n teosten lukui-

sista julkaisijoista ja selittäjistä mainittakoon
m. m. J. G. Orelli, K. Halm, M. Haupt, K. Nip-

perdey, K. V. Mullenhoff, K. W. Heraeus,

H. Schweizer-Sidler, G. Audresen, L. Valmaggi
sekä Suomessa J. A. Söderholm, F. Gustafsson ja

Hj. Appelqvist. Suomennoksina ovat ilmesty-

neet: ..Gcrmaniu" (Osk. Blomstedtin suomenta-
mana 1865, K. J. Hidönin suomentamana 1904);

..Agricola" (suom. K. J. Uiden 1904). [G. Bois-

sier. ..Tacite" (4:s pain., 1912): F. Leo, „T."

(1896); J. Bruns, „Die Persönlichkeit in der

Geschichtschreibung der Alten" (1898) ; A. A. Drä-
ger, „t'ber Syntax und Stil des T." (18821;

Gantrelle, „Grammaire et style de T." (">:s pain.,

1908) ; A. Gerbcr et A. Greef. ..Lexieon Taciteum"
(1902); F. Gustafsson. „T. soin häidatecknare"
(1905); sama, ,.T. som tänkare" (1906).]

K. J. n.

Tacoina [täko'uma]. 1. Vuori {Mount T. <
intiaani-k. Tulioma 1. Tahotet = ,,suurin valkoi-

nen huippu"; myös Monni Rainer) Yhdysvaltain
luoteisosassa, Washingtonin valtiossa, Puget
soundista kaakkoon, Kaskad-vuoriston pohjois-
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päässä. Sammunut tulivuori, 14 laajaa jäätikköä,

4,376 in yi. merenp. 2. Kaupunki Yhdysval-

loissa, \Vashingtonin valtiossa, Seattlestä etelään,

T. -vuoresta luoteiseen Pugel soundista lähtevän

Commencement bay-lahden rannalla, Puyallup-

joen suussa, ratojen haarauksessa ; 103,418 as.

(arv. 1914; 1900: :!7,714 as.), josta paljo skandi-

naavialaisia. joukossa myöskin suomalaisia. —
Oikeuspalatsi, kaupungintalo, liittorakennus,

aseita kauniita kirkkoja y. m. University, aca-

demy ja college niinisiä oppilaitoksia. Teollisuu-

dessa T. on valtion toinen kaupunki (kivihiiltä

l« lyijyä saadaan vuorista, sähköä koskista) ;

mainittakoon lyijysulattimo, sahat, myllyt, kone-
pajat. Koko teollisuuden valmistusarvo 1909 oli

1 16 milj. mk. Satama erinomainen; se on Port
Townsendin (ks. t. ja Puget s o u n d) tulli-

kamarin alainen. Höyrylaivalinjoja useaan
Yhdysvaltain länsirannikon, Aasian ja muuta-
maan Austraalian ja Englannin satamaan. —
l'er. 1868; oli aluksi nimeltään Commencement
iity. E. E. K.
Tadema, Alma- ks. Alm a-T a d e m a.

Tadmor ks. P a 1 m y r a.

Tadoina ks. Ruostesorsa.
Tadzikit, Persian nyk. ja muutamilla ent.

alueilla asuva, persian kieltä puhuva iraanilai-

nen kansa, joka maataviljelevänä ja kau-
pungeissa asuvana useimmissa paikoissa on jou-

tunut myöhemmin maahantulleiden, enimmäk-
seen paimentolaisina elävien, usein lukumääräl-
tään heikompien, mutta sotaisempien turkki-

laisten ja mongolilaisten heimojen alamaisuu-
teen. Venäjän Keski-Aasiassa t. usein = s a r t i t

iks. t.), jotka ovat kieleltään turkkilaistu-

neita iraanilaisia. T:lla tarkoitetaan myös
'rikoisesti Afganistanin iraanilaisia (myös per-

rivan - persialainen, dhikan = maalainen ja dih-

ear - kyläläinen). T:ja on Persiassa n. 7 */»•

s milj. (ks. Persia, palsta 437), Afganistanissa
n. 1 milj.. Bokharassa n. 600,000, Venäjän Keski-
Aasiassa (Samarkaudin provinssissa) n. 300,000,

Khivassa n. 200.000. Venäjän Taka-Kaukaasiassa
(Bakussa) asuvat taatit ovat myös t:eja

a. 125,000); lisäksi t:eja on kauppiaina Sipe-

riassa ja Itä-Turkestanissa. Kaikkiaan heitä lie-

nee yli 10 milj. henkeä. — Yhteisiä ulkonaisia
rotuominaisuuksia on vaikea määritellä, sillä eri

seuduissa tiliin on sekaantunut erilaisia aineksia
ja erilaisessa määrässä. Luonteessa sitävastoin

on huomattavissa yhteisiä huonoja ominaisuuk-
sia (matelevaisuus, epärehellisyys, velttous),

jotka epäilemättä suureksi osaksi johtuvat niistä

i tornista, sorronalaisista oloista, joissa t.

vuosisatoja ovat eläneet. E. E. K.
Tadzura-lahti (Tadjura-lahti) ks. Ranskan

S o m a 1 i m a a.

Tael, kiinalainen raha- ja painoyksikkö, ks.

K i i n a. palstat 860-861.

Tnmia ks. II e i s i m a d o t.

Tafel {tä-J. 1. Johann Friedrich Im
nianuel T. (1796-1863), Swedenborgin oppien
kannattaja, oli kotoisin VVurttembergistä. Antau-
tui jumaluusopillisiin opintoihin ja yhtyi, tut-

kittuaan monta vuotta Swedenborgin aatteita,

täydellä vakaumuksella niihin, jonka takia hän
ei voinut päästä papinvirkaan kotimaassaan.
Tuli 1824 kirjastonhoitajaksi Tubingeniin. Jul-
kaisi ja käänsi saksaksi Swedenborgin kirjoi-

IX. :t4. Painettu ».., 11

tuksia sekä julkaisi omia tämän oppia ja elä-

mää käsitteleviä teoksia, m. m. „Sammlung von
Urkunden betrelfend das Leben und den Charak-
ter E. SuedenborgV (1839-42). — 2. Rudolf
Leonhard T. (1831- n. 1900), edellisen vel-

jenpoika, oli niinikään Swedenborgin kannattaja.

Oli synt. Wurttembergissä, siirtyi 1847 Ameriik-
kaan, oli siellä uusien kielten opettajana eri

oppilaitoksissa, muutti 1868 Lontooseen svveden-

borgilaisen seurakunnan papiksi. Julkaisi niin

ikään Swedenborgin teoksia, m. m. Tukholmassa
käydessään 1869-70 facsimile painoksen Sxveden-

borgin käsikirjoituksia (9 os.), sekä Lontoossa
„Doeuments concerning the life and character of

E. Svvedenborg" (1875-77), ynnä esityksiä Swe-
denborgiu opista. A.. Or.

Tafel-lahti (engl. Tafel bay), suuri, laakea

pohjainen lahti Etelä-Afrikan lounaiskulmassa.

Kap-maassa. On avoin luodetta kohden. Lounais-
pcrukassa olevan Kap-kaupungin satamaa suojaa

vain osittain luodetuulilta 1 km pituinen aallon-

murtaja.
Tafel-vuori (holl. Tafelberg, engl. Table

mountain = ..pöytävuori"). Etelä- Afrikan lounais-

kulmassa, Tafel-lalulen perukassa, Kap-kaupungin
eteläpuolella, on erosionin kautta syntynyt kap-

muodostuksista kokoonpannusta ylätasangosta,

hyvin jyrkkärinteinen (rinteet alempana 45° kul-

massa, ylempänä melkein pystysuorat), laki

1,082 m yi. merenp.) 2 km pitkä, syvien kuilujen

rikkoma tasanko. Juurella kasvaa metsää, ylem-

pänä rinteillä kasvillisuus on niukempi, jotavas-

toin laella (jossa v:n sademäärä 1.850 mm) tavat-

toman rehevä. Kosteutta tuovilla kaakkoistuulilla

vesihöyry vuoren laella tiivistyy taajaksi pilveksi,

joka vaipan tavoin peittää huipun laskeutuen

300 m jyrkkää rinnettäkin alaspäin (T:n „pöytä-

liina"). T:n itä- ja länsipuolella ovat Devil's

peak (990 m) ja Lion's head (630 m yi. merenp.)

nimiset vuoret. — Näköala T:n laelta on suuren-

moinen. E. E. K.

Taffeli (saks. Tafel = pöytä) ,
juhlapöytä, pito-

pöytä ylhäisten henkilöiden tykönä. — Taffeli-
musiikki, aterian aikana esitetty soitanto. —
T a f f e 1 i p i a n o. suorakaiteen muotoinen piano.
— T a f f e 1 i r a h a t, pöytärahat, eräille virka-

miehille vuotuisesti suoriteltavat rahat, jotka

ovat aiotut heidän virka asemansa vaatimien

ateriakutsujen kustantamiseksi.

Taffelikivi, typistetyn oktaedrin muotoiseksi

hiottu timantti.

Taffelimaa, laajahko ylätasanko, varsinkin

sellainen, joka penkereittään laskeutuu alankoon.

Taffelimusiikki ks. T a f f e 1 i.

Taffelipiano ks. Taffeli.
Taffelirahat ks. Taffeli.
Taffelivuori (saks. T/if<! = taulu, pöytä)

jyrkkärinteinen ylänkö, jonka laen muodosta,

laajanlainen tasanne. T:ia syntyy seutuun, jossa

jokin kova ja vastustuskykyinen kalliokerros

peittää pehmeämpiä kerroksia, kun seutu maan-
kohoamisen johdosta joutuu kuluttaville voimille

alttiiksi. Mistä suojeleva kerros häviää, siinä

kuluu maalipinta syvälle, mutta missä se säilyy,

siihen muodostuu juuri t:ia. Tällaisia ovat Ruot-

sin Länsi Göötanmaan Kinnekulle. Ilalleherg,

Sunneberg ja Mösseberg, joissa kaikissa laet

ovat diabaasia ja alustat siluurisedimeiittejä.

r. E.
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Tai'ilet {Tafilelt, Tafilalt ..tilailen maa"),

keidasrybmä Luoteis-Afrikassa, Itlas vuoriston ja

Saharan rajalla, Etelä-Marokossa, 10 päivllmal

kan päässä Pesistä etelään; d. 1,400 km2
,

100,000 as. T. on kuuluisa erinomaisista taa

teleistään (n. 1,100 km- taatelimeteikköjä).

Asukkaat, arabialaisia ja berberejä, oval yleensä

Bangen sotaisia, asuvat linnoitetuissa, yksinäi-

sissä taloissa (suurempia kyliä: Rissani ja Iinani.

jossa harjoitetaan Uuomattavaa käsiteollisuutta).

Ile ovul melkein kokonaan riippumattomia Maro-
kosta ja viilaavat kiihkeästi eurooppalaisia. —

I . ssa < • 1 1 berberien 757 e. Kr. perustaman, aika-

naan suuren ja kukoistavan (keskiajalla yliopis-

tostaan kuuluisan) Sagilmasa 1. Sedzelmasa
nimisen kaupungin rauniot.

Taft [tiift], William Howard (s. 1857),

Poli joisAinei iikan yhdysvaltain presidentti. Toi-

mittuaan asianajajana ja tuomarinviroissa T.

tuli 1900 sen koinissiouin esimieheksi, jonka tuli

saattaa voimaan säännölliset olot Filippiineillä,

ja sam. v. näiden saarien ensimäiseksi siviili-

kuvernööriksi; hänen onnistuikin pian saada

siellä aikaan rauhalliset olot. V. 1904 T. kut

suttiin sotaministeriksi, lähetettiin 1906 Kuhaan
siellä puhjenneiden levottomuuksien johdosta,

1907 Panamaan tarkastamaan kanavoimistöitä

;

valittiin 1908 tasavaltalaisten ehdokkaana Yhdys-

valtain presidentiksi, jossa toimessa oli maalisk-
uun» maalisk. 1913. Presidenttinä T. jatkoi Roose-
veltin pyrkimyksiä sotalaitoksen kehittämiseksi

ja trustien vallan rajoittamiseksi, vaikka vähem-
mällä ponnella. Tasavaltalaisten tullisuojelusjär-

jestelmä pysytettiin pääasiassa entisellään. V:n
1912 presidentinvaalissa T. joutui tappiolle; tuli

sitten professoriksi Yale-yliopistoon. J. F.

Tafti (ransk. laffetas, < pers. täftah = keh-

rätty, kudottu), palttinasidoksinen silkkikangas,

joka on valmistettu hienosta keitetystä silkki-

langasta, s. o. raakasilkkilangasta, josta saippua-

liuoksessa keittämällä on poistettu silkkiliima 1.

serisiini. T;n tiheys on vaihtelevainen riippuen

kankaan käytännön tarkoituksesta. E. J. S.

Taftipaperi, yhdeltä puolen värjätty ja kiillo-

tettu paperi.

Tagalit (tagalogit), Filippiineillä. Luzonin ja

Mindanaon saarilla asuva malaijilaisheimo. saa-

riston tärkein ja visaya-lieimon jälkeen suuri-

lukuisin, 1,400,095 henkeä 1903. Ovat uskonnol-
taan suurimmaksi osaksi roomal.-katolisia. Har-
joittavat pääelinkeinonaan maanviljelystä, myös
käsiteollisuutta ja rannikkoliikennettä. Kielestä

ks. Malaijilai s-p o 1 y n e e s i a 1 a i n e n
kielikunta; vrt. myös F i 1 i p p i i n i t.

Tagamog /-o'.'//, kaupunki Etelä-Venäjällä,

Donin kasakkain provinssissa, Asovan-meren
pohjoisrannalla mereen pistävän niemen kärjessä,

30 km länteen Donin suusta, rautatien varrella;

83,500 a-s. (1912; paljo kreikkalaisia, joiden hal-

lussa suurin osa ulkomaankaupasta, juutalaisia,

länsi-eurooppalaisia y. m.). — Toistakymmentä
kirkkoa, joukossa protestanttinen ja roomal.

-

katolinen, luostari, keis. linna (jossa Aleksan-

teri I kuoli 1825), Aleksanteri I:n ja Pietari I:n
muistopatsaat. Pari lukiota y. m. kouluja, muu-
tamia sairaaloita; teatteri, kirjasto, Tsehovin-

(kotoisin T:sta) museo. Piispanistuin. — Har-
joitetaan jonkun verran teollisuutta (myllyjä,

nahka-, tupakka-, makaronitehtaita) ; tärkeämpi

kuitenkin on kauppa, s. o. viljanvieni i. josefl T.

on Venäjän 7:^ kaupunki. V. 1912 T:sta vie-

tiin 388,700 lon. viljaa [josta 256,000 ton. rel

nää; :;:> Venäjän vehnäsatamista). Koko vienti

(viljan lisäksi vähii pellavansiemeniä, villaa

y. m. S.) oli arvoltaan 72, i milj. mk. (1907-11

keskimäärin vuosittain 101,« milj. mk.), tuon

nin ollessa vain s., milj. mk. Vuosittain kah-

det karjamarkkinat. Satama on aivan avonai-

nen ja niin madaltunut, että suurempien alusten
on ankkuroitava 25 40 km : n päähän rannasta.

V 19JI selvitettiin 1,7 milj. rek.-ton. netto (Venä-
jän satamista 7:8). — Pisalaiset kauppiaat
perustivat T:n paikalle 1200-luvulla Portus Pisa

uus nimisen kauppapaikan, joka sittemmin koko
naan hävisi. T-.n perusti Pietari I linnoituk-

seksi 1698. Viljanvientisatamana T, tuli tär-

keäksi vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla. V. 1855

engl.-ransk. laivasto pommitti T:ia ja hävitti

sen osaksi. E. E. K.

Tagantsev [-a'-], Xikolaj Stepanovits
I1S43-1916), ven. oikeusoppinut, senaattori. Hai
joitettuaan lainopillisia opintoja kotimaassaan

ja täydennettyähän tietojaan ulkomailla T. j >;i;L-i

1868 Pietarin yliopistoon ylim. professoriksi ja

Aleksanterin lyseon rikosoikeuden opettajaksi.

Oli 1873-78 valtio- ja rikosoikeutta käsitteleviin

aikakautisen julkaisun toimittajana ja avusti

eräitä muita oikeusopillisia aikakautisjulkaisuja.

V. 1881 T. määrättiin neuvottelevaksi jäseneksi

oikeusministeriöön sekä jäseneksi komiteaan,
joka valmisti ehdotusta uudeksi rikoslaiksi. Tuli

1887 Venäjän senaatin kassatsionidepartementin
jäseneksi ja 1897 sen esimieheksi. T. oli johto-

miehenä siinä komissionissa, jonka tekemät muis-
tutukset saivat aikaan, että 1889 lopulla vahvis-

tettu Suonien uusi rikoslaki peruutettiin. Hän
on myös ottanut osaa Suomen valtiollisen kysy-
myksen selvittelyyn. Kun 1904 asetettiin suoma-
laisista ja venäläisistä kokoonpantu komissioni,

jonka tuli määritellä rajat yleisvaltakunnallisen

ja Suomen paikallisen lainsäädännön välillä.

toimi T. sen puheenjohtajana; syksystä 1905

alkaen ei komissioni enää kokoontunut.

A\ W. /,'.

Tagetes, samettikukka, keltanokka,
mykerökukkaisia ruohoja, joilla on keltaiset,

punaiset y. m. väriset kukat ja päätöpariset leh-

det. Kotimaa Ameriikka. Yleinen koristekasvi

puutarhoissa on T. patulus. K. h.

Tagliacozzo [taljako'tsoJ, kaupunki Keski

-

Italiassa, Abruzzien maakunnassa, Aquilan pro

vinssissä, Roomasta itä-koilliseen, Imelen vai

rella; 9,061 as. (1901; kuntana). — Muutamia
vanhoja kirkkoja, Orsini-Colonnan linna (1300-

luvun lopulta). — T:n luona Anjou'n Kaarle
1268 voitti ratkaisevasti Konradinin (ks. t.).

Tagliamento [taljame'-] (vanhan ajan Tilia-

ventus), joki Koillis-Italiassa, Venetsian maa-
kunnassa, lähtee Vareo di Maurialta 1,203 m
yi. inerenp.. virtaa aluksi itäistä, sitten eteläistä

pääsuuntaa, laskee Porto del T:n luona Adrian-
mereen; 170 km. josta 20 km kuljettavaa.

Taglioni [taljffmij, kuuluisa it. tanssijasuku.
— F i lippo T. (1777-1871), kotoisin Milanosta,
toimi balettimestarina Tukholmassa. Kasselissa

ja Varsovassa. Hänen lapsiaan ovat: Maria T.

(1804-84), joka esiintymisaikanaan 1822-47 esi-

tystensä sielukkaalla runollisuudella saavutti
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m. m. Pariisin suuren oopperan prima ballerinan

(ensim. tanssijattaren) aseman ja oli naimisissa

kreivi Gilbert de Voisins'in kanssa, ja Paul T.

1808-84), joka oli balettimestari ja suosittujen

balettien sommittelija Berliinissä ja jonka tytär

Mari» T. (1833-91) oli kuuluisa tanssijatar,

naimisissa ruhtinas -los. VVindischgrätzin kanssa.

E. R-r.

Tagore [tägorj, K a b i n il i a n a I h (beugaal.

kiil. rohtndronäth Ihäkiir) (s. 1881), nykyis-int.

runoilija, s. Kalkutassa

ö p. toukok. 1861. T. kuu-

luu vanhaan hindulaiseen

ylimyssukuun, joka on
entuudestaan tunnet! n kir

iällisistä ja taiteellisista

harrastuksistaan, ja jonka
useat, jäsenet varsinkin

viime vuosisadalla ovat

tehneet itsensä huoma-
tuiksi Intian ja lähinnä

• Bengaalin sivistysriento-

jpu ja henkisen elämiin

& johtajina. Ennen kaikkea
muistettava on runoilijan

isä Döbendranäth, tun-

nettu liikanimeltä maharsi
„suurpyhimys", joka tuli

kuuluisaksi voimakkaana uskonnollisena persoo-

nallisuutena ja yhtenä „Brähmo samädz"-liik-

keen johtajista. Häneltä R. sai varhaisimmasta
lapsuudestaan saakka mitä huomattavimpia vai-

kutteita varsinkin uskonnollisessa suhteessa. Saa-

tuaan kasvatuksensa osaksi koulussa, osaksi koto-

naan isänsä johdolla T. tuli 17-vuotiaana Lon-

looscen, jossa opiskeli vuoden ajan ja palasi sit-

ten takaisin kotimaahansa, antautuen yksin-

omaan kirjallisiin harrastuksiin ja saavuttaen

pian mainetta etevänä runoilijana. Mentyään
•23 v:n iässä naimisiin T. muutti maalle hoita-

maan perheen tiluksia Cianges-virran varrella, ja

tänä lähes pari vuosikymmentä kestävänä ajan-

jaksona syntyy suurin osa hänen nykyään yli

50 teosta käsittävästä tuotannostaan. T:u nuo-

ruudenrunous on usein hehkuvan aistillista

rakkauslyriikkaa, joka aikoinaan herätti anka-
raa suuttumusta jyrkän moraalisissa ja oikea-

oppisissä hinduissa: nämä pitivät sitä epäsiveel-

lisenä ja syyttivät tekijää nuorison turmelemi-
i. Pelko oli kuitenkin aiheeton: runoilijan

..myrsky- ja kiihkokausi" tyyntyy, hänen olemuk
Bensa vahvimmat, henkiset pohjavirtaukset pää-

sevä! voitolle ja hänen rakkansruuoutensa puh-
distuu, syventyy ja kirkastuu sekä saa enemmän
henkevyyttä, tulematta siltä platoniseksi. Näiltä
ajoilta, runoilijan 2ö-3."> ikävuoden väliltä, ovat

peräisin hänen kauneimmat lyyrilliset runonsa,
kokoelmat sellaiset kuin „Prabhätasangit"
Auringonnousun lauluja), ..Sandhyasangit" (Ilta-

hämärän lauluja), „Gäner babi" (Laulukirja).

ri o kömal". ..Tsaitäli", ,,Manasi" ..Sönär
tari" (Kultainen venhe). ..Tsiträ" y. m. Kolmesta
viimemainitusta teoksesta runoilija on tehnyt
engl. käänifösvalikoiman ..The gardener" (1913),
loka >il t on -on ilmestynyt useimmilla euroop.
kielillä (myös suom. ..Puutarhuri''). T. oli alka-
nut runoilunsa jäljittelemällä Bengaalin vanhoja

In.

s. Vaiinava runoilijoita, jotka viistivät var-

tis-tnystillisin lauluin Visnu Krisiia jumalaa ja
kertoilivat hänen ja paimentyttö Rädhä'n rak-

kaudesta. Myöhemmin tämä runous tulee puh
laammaksi ja saa enemmän uskonnollishenkisen

leiman, millaisena sitä edustaa varsinkin visun

laisuuden suuri reformaattori Tsailanja Deva,
joka on jättänyt syvät jäljet Tagoren miehuuden-
aikaiseen runouteen. Kuten rakkaus, inhimilli-

nen tai jumalallinen, oli vaisnavoille kaikki kai

kessa, samoin on rakkaus kaikissa eri ilmestys

muodoissaan se valtava keskus, johon T:n runous
kohdistuu. Klikä kauneimmat laulunsa hän virit-

tää kodin ja siellä vallitsevan rakkauden ylis-

tykseksi, ja viehättäviin suloisia ovat. varsinkin

hänen lastenmaailmasta sepittämiinsä runot
(kokoelma ,,TshGlöbhulän tsarä", 1895 y. m.:
engl. valikoima „The crescent moon" 1913; myös
ruots.). Mutta runoilijan näköalat laajenevat:
hiin laulaa rakkaudesta luontoon, kanssaihmisiin,
omaan kansaan ja maahan, vihdoin koko ihmis-

kuntaan ja maailmaan. Ihania ylistyshymnejä
hän on virittänyt ..äidinmaansa" kunniaksi, ja

hänen voimakkaat isänmaalliset laulunsa ovat.

herättäneet, ylläpitäneet ja vahvistaneet kan-
sallislienkeä Intiassa vaikeina aikoina. Hän ei

kuitenkaan saarnaa vihaa maansa sortajia vas-

taan, sillä ihmisyyden ylevät aatteet, ovat hänellä

lähinnä sydämellään. N. 4u v:n ikäistä runoi-

lijaa kohtasi ankara isku: lyhyen ajan sisällä

hän kadotti ensin vaimonsa, sitten tyttärensä ja

nuorimman poikansa. Mielenlujuudella hän kui-

tenkin kesti tiimiin kovan koettelemuksen, ja

uskonnollis filosofinen sävy on sen jälkeen vallit-

sevana hiilien runoudessaan (esim. kokoelmat
„Naibedja", ..Kbevä". „Gitändzali" 1901-1906;

niistä engl. käännösvalikoima „Gitanjali" („laulu-

ulireja") 1913, sittemmin myös useilla muilla

kiel.). Hänet täyttää nyt. rakkaus Korkeinta
olentoa kohtaan, jolle hän ei anna mitään nimeä,
mutta jonka hän näkee ja tajuaa kaikkialla

läsnäolevaksi. T:n uskonnollinen runous on
täynnä iloista luottamusta, se on vailla pessi-

mismiä, sillä hiin huomaa kaikkialla Korkeimman
täydellisyyden, mutta siihen on sekoittunut mel-

koinen määrä mystiikkaa. — Lyriikka on epäile-

mättä T:n varsinainen ala, mutta sen ohella on
hän kirjoittanut koko joukon kertovia ja draa-

mallisia teoksia, jotka viimeksi mainitut ovat,

huomattavaa kyllä, suuresti lyyrillisiä laadultaan.

Novelleissaan ja romaaneissaan, jotka liikkuvat

etupäässä varsinaisen kansan keskuudessa, T.

osoittautuu teräväksi huomioiden tekijäksi ja

oivalliseksi sielunelämän kuvaajaksi. Välistit

hän myös käsittelee sivistyneitä piirejä ja

yhteiskunnallisia uudistus- ja parannuskysymyk-
siä. T:n kertovasta tuotannossa mainittakoon:
romaani „Göra"; „Tshöta galpa" (..Pieniä kerto-

muksia"', 1894); „Galpadaäak" (..Kymmenen ker-

tomusta", 1895); ..Galpagutsha" (..Kertomus

kimppu". 1900): ..Kädzarsi"; „Tsokher bäli"

i,.,Pölyä silmissä", rom.. 1903) y. m. T:n näytelmät
ovat enimmäkseen symbolisia ja allegorisia,

kokoonpanoltaan yleensä hajanaisia, enemmän
luettaviksi kuin näyteltäviksi aiottuja, mutta,

runsaasti lyyrillisiä kauneuksia sisältäviä. Niistä

mainittakoon nuoruudenteokset ..1'rakritir prati-

Bödh" (.. Luonnon kosto") ja historiallinen draama
„Budratsandra" (1881); edelleen näytelmät
..Itädzä ö räni'' (..Kuningas ja kuningatar". 1889),
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. Ii:nba" (engl. „The king oi the dark chambcr",
1914; i'Mi, Lontoossa), „J3almikipratibhä"

,TSiträ", ihana ylistys rakkaudelle (engl. 1914;

myös ruots.), „Däkghar" (engl. „The post office",

1914; myös ruots.; esit. Lontoossa), y. m. Lopuksi
nu mainittava T:n oivalliset kirjallisuushistoria!

liset, yhteiskunnalliset, poliittiset ja uskonnolliset

kirjoitelmat, joita on ilmestynyt kymmenkunta
koi Hu.. T. un tiiliä hetkellä Intian kun

luisin runoilija ja sen huomatuimpia meikki
henkilöitä. Hänen runoutensa on vaikuttanut

luovasti ja kehittävästi varsinkin Bengaalin kie-

leen ja kirjallisuuteen, ja koko hänen toimin-

tansa on vaikuttanut herättävästi ja innosta

vasti hänen kotimaassaan. Tässä suhteessa on
erikoisesti huomattava se oppi- ja kasvatuslaitos,

Sänti Nikitan i .rauhan koti"), jonka hiin 1901

perusti maatilalleen Bolpuriin Hiilelle Kalkuttaa.
Se on läpeensä intialais kansallinen hengeltään,
mutta siinä on huomioon otettu myöskin par-

haimpia länsimaisia saavutuksia kasvatustieteen

alalla, ja se on jo saavuttanut paljon merkitse-

vän sijan Bengaalin sivistyselämässä. Vv. 1912

ja l'.Ue T. kävi Euroopassa ja Ameriikassa, jul-

kaisi käännösvalikoiman runoudestaan, otti osaa
Pariisin uskonnonhistorialliseen kongressiin ja

piti Lontoossa ja amer. Harvard-yliopistossa sai

jau filosofisia luennoita, jotka sittemmin ilmes-

tyivät painosta l..Sädhanä, the realisation of

life", 1913; myös ruots.). V. 1913 antoi Ruotsin
akatemia T:lle Nobelin kirjallisuuspalkinnon —
epäilemättä merkkitapaus inhimillisen kehityksen
historiassa. — Alkukielellä on T:n kootut teok-

set viimeksi julkaissut „India publishing house"
Kalkutassa. [Cremer, ,,R. T." (saks.) ; Rhys,
..li. T., a biographical study" (1915); Roy. „R. T."

(ruots. 1916) ; Anderson, ,,R. T. as a novelist"

i.Asiatie quarterly review", 1913); Charpentier.

„R. T." (..Nordi.sk tidskrift". 1913); Konow,
„R. T." (..Onl oeh bild", 1914) : „Autobiography
of maharshi Debendranath Tagore" 1 191 4. myös
ruots.).] E. W-s.
Taguaani (Plerumys petaurista), kissankokoi-

nen, pitkäliäntäineu itä-intialainen siipiorava,

tekee hyvin pitkiä liitohyppyjä.

Tahallisuus k>. Dolus.
Tahdas, taiki itämaisessa tilassa oleva aine;

ks. myös Pasta; geol., ks. Magma.
Tahdinlyönti, nius. Jo muinaisaikojen mu-

siikkiesityksissä oli erityinen tehtävä kuoronjoh-
tajilla, jotka jalkaa polkemalla ilmaisivat laula-

jille iskujen kohdat ja siten pitivät esityksen ryt-

millisesti koossa. Käsiensä liikkeillä he sitävas-

toin osottivat sävelmän melodista kulkua, lau-

lajain ulkomuistin terästä m iseksi. Kun sittem-

min nuottikirjoitus kehittyi havainnollisesti il-

maisemaan sävelien melodista liikehtimistä, siir-

tyi iskujen osottaminen jalanpolJennasta käden-
liikkeisiin. Iskua vastaa oikean käden liike

ylhäältä alaspäin; muut tahtiosat ilmaistaan toi-

sensuuntaisilla liikkeillä, eri lailla tahtiosien

luvun mukaan;
1:J,, 2:f.

— L:J,, 2: —*, 3:
f.
— 1:|,

2:<- -»,4:f. — 1 ; |, 2: <-, 3: -,, 4: \, 5:
f.
— 1: j,

2:^-, 3: y,4:^, 5: ^,6:].
Vasemman käden liikkeillä ilmaistaan voiman-
vaihteita, sävelkorkeudenvivahteita y. m. tilapäi-

siä esitykseen kuuluvia seikkoja. Toisinaan ne
ainoastaan vahvistavat ja selventävät oikean
käden liikkeitä tahi yleensä vain ovat tarkoite-

tut lisäämään johtajan liikkeiden plastillista

miellyttävyyttä. /. K.
Tahdinruerkintä 1. tahdinosoitus, mun.,

ilmaisee tahtilajin (ks. t.) ja merkitään sävel
lyksen alkuun sävellaji-etumerkinnön oikealle
puolelle. '1 .ään kuuluu 2 murtoluvun tapaan
lettua numeroa, toisia yläpuolinen ilmaisee
tahtiosien (ks. t.) lukumäärän, alapuolinen ku-
ilunkin tahtiosaan sisältyvän auottiarvon (esim.

-,i = 2 tahtiosaa, joista kumpikin on '

i nuotin
arvoinen). /. K.
Tahdinosoitus k>. T a li d i n m e r k i n t ii.

Tahdonvapaus ks. T a h t o.

Tahiridit, Korasanissa, Persian koilliso

820-873 hallinnut ruhtinassuku.
Tahiti (ransk. myös Tatti, ennen Otahan .

Ranskalle kuuluvan. Kaakkois-Polyneesiassa ole-

van Tahiti-saariston (ks. t.) pääsaari; 1,042 km-,
11,091 as. (1911), — T. on syntynyt kahdesta soi-

kion muotoisesta saaresta (suurempi Tahiti -mii
1. Porionuu luoteessa, pienempi Tahiti-iti I.

Taiarapu kaakossa), jotka yhdistää toisiinsa n.

2 km leveä, vain 14 m korkea Taravaon kannas.
Rannittkoa, jossa on paljo pieniä, verraten hyvä-
satamaisia lahtia, ympäröi koralliriuttakehä. T-.n

molemmat osat ovat tuliperäistä syntyä, Hiileensä

vuorisia: vain rannikolla on kapea tasankovyö.
Korkein kohta on Orohena (2,240 m yi. merenp.),
Tahiti-nui'u sisäosassa, kattilanmuotoisen laak
son ympäri kohoavan vuorikehän mahtavin
huippu. Tahiti-itiTlä Ronin nousee 1,324 m yi.

merenp. Sisäosista lähtee rannikolle säteittäin
vuorenharjoja. Niiden viilissä virtaa vuolaita,

koskirikkaita vuoristojokia, jotka usein katoa-
vat reheviin kasvullisuuden peittoon. Viehättä-
vien maisemien, suopean ilmaston ja iloisen, huo-
lettoman väestönsä takia T:ia nimitetään Oseaa-
nian helmeksi. Ilmastosta, kasvillisuudesta y. m.
ks. Tahiti-saaristo. E. E. K.
Tahiti-pähkinä ks. K a s v u 1 I i n en no r-

s u n 1 u u.

Tahiti-saaristo (ransk. Archipel de Tahiti;
myös Seurasaarista-, ransk. Archipel dc la Societe,

engl. Society islands). Hanskalle kuuluva saaristo

Oseaanian itäosassa. Paumotu-saaristosta länteen

Papeeten sauma Tahitilla.

Ui- is. et. lev., 155
_

-14S° länt. pit; 1.050 km'-'.

20,54!) as. (1911; 1897; 18.400 as.). — T. jakaan-
tuu kahteen 10 penink. . leveän saarettoman selän

erottamaan ryhmään: llcs sous le Vcnt (=,,saa-

ret tuulen suojassa") luoteessa ja llcs du Vcnt
(= ..saaret tuulessa") kaakossa. Edellisiä on 0,

suurimmat Raiatea (myös Ulietea; 194 km2
),

.
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Tahaa, Huahine (kaksiosainen; Huah-nui, ITuah-

ili) ja Boraliora ( P.olaholat . kaikkiaan 471 km'-':

jälkimäisiä on 5, suurimmat Tahiti (jonka mukaan
koko ryhmitä on ruvettu nimittämään; 1,042

km*), Moorea (Eimeo; 132 kms
)

ja Tubuai-manu
1'apamanu). kaikkiaan 1.17'J km-*. Lännessä ole-

via mataloita atollisaarin (Mopiha 1. Lord Howe,
öra, Örurutu 1. Bellingahausen, Motu-iti) sekä

munatta pientä Tetiaroa nimistä saarta '1'aliiti'n

pohjoispuolella lukuunottamatta kaikki saaret

ovat korkeita (Tahiti 2.240 m. Moorea 1.210.

Raiatea 1,030 m yi. merenp.), jyrkkävuorisia,

synnyltään tuliperäisiä, vaikka toimivia tulivuo-

ria ei euää ole (muutamia kraatereita). Vcrra
ten lahtirikkaita rannikkoja (kapea rantatasanko)

reunustavat koralliriutat (yleensä rantariuttoina)

.

Kapeissa, kuilumaisissa laaksoissa vuolaina,

koskirikkaina virtaavia jokia on paljon. Ilmasto

terveellinen, sangen suopea ja tasainen (Papeetessa
v:n keskilämpö +24.;°C, maalisk:n +25,s°C.
heinäkin -f-23.i°C|. suurimman osan v:tta puhal-

tavan kaakkoispasaatin vilvoittama. Sataa run-
saasti (Papeetessa v:n sademäärä 1,236 mm)
kaikkina vuodenaikoina, vaikka talvi, touko-loka-

kuu, onkin verraten kuiva (vain 300 mm). Hirmu-
myrskyt, ovat. verraten harvinaisia (tuhoisa tam-
mik. 1!)03). Kasvillisuus sangen rehevä, lukuun-
ottamatta atollisaaria. Aas. muodot tunkevat
silminnähtävästi kotimaisia lajeja rannikoilta

sisämaahan. Kotimaiset villit nisäkkäät ovat
rotat, hiiret ja lepakot; eurooppalaisten tullessa

asukkailla oli kotieläiminä sika ja koira. Lintu-
maailma köyhä Länsi-Polyneesiaan, mutta ver-

raten rikas muihin Itä Polyneesian saaristoihin

verrattuna. — Alkuasukkaat, tahitilaiset, ovat.

Hei oteta lukuun verrateu tuntuvaa eurooppa-
laista sekoitusta, puhtaita polyneesialaisia, ra-

kenteeltaan kookkaita (curoopp. tautien ja väki-

juomien aiheuttamasta degeneratsionista huoli-

matta tavataan vielä paljo 180 cm: n mittaisia),

erinomaisen sopusuhtaisia, jopa maailman sopu-
suhtaisimpia. Ihon väri vaihtelee vaaleasta olii-

vinväristä tummanruskeaan. Kihara tukka ja

silmät mustat. Nenä leveä (ennenvanhaan keino-
tekoisesti puristettu litteäksi), suu suuri, mutta
huulet verraten ohuet. Luonteeltaan he ovat huo-

lia, iloisia, mutta voivat osoittaa myös kava-
luutta ia julmuutta. Euroopp. käsitteiden mukai-

|

neu sukupuolisiveellisyys on tahitilaisille tunte-

maton. Ihmissyöntiä ei harjoitettu eurooppalais-
ten tullessa, mutta mahdollisesti aikaisemmin.
Lasten surmaaminen sitävastoin oli .yleistä. Tämä
tapa sekä alituiset, veriset sodat vähensivät tun-
luvasti väestöä. Saariston puoleksi eurooppalais-
tuttua nämä loppuivat, mutta muut seikat (tau-

dit, väkijuomat y. m.) ovat senkin jälkeen estä-

asukasmäärää kasvamasta, jopa tuntuvasti
itä vähentäneetkin (liioiteltu on kuitenkin tieto

200,000 as:sta saariston löydön aikana). Uskon-
noltaan tahitilaiset ovat kaikki kristittyjä, suu-
rimmaksi osaksi protestantteja. Ennen uhreilla,
myöskin ihmisuhreilla, oli tärkeä sija heidän us-

konnossaan. Heillä oli myöskin laajoja temppe-
leitä. Yhteiskunnallisesti tahitilaiset jakautui-
vat Leimoji n päämiehiin, maanomistajiin (olivat

myös kanoottien rakentajia, aseseppiä j. n. e.)

>ekä näiden alapuolella oleviin kalastajiin, käsi-
työläisiin ja orjiin. Kuninkaan valta oli perin-
nöllinen: .sitä rajoitti tuntuvasti heimojen pää-

miesten valta. — Ulkonaisesti, puvuiltaan y. m.
tahitilaiset ovat suuressa määrässä eurooppalais-

tuneet. Asunnot rakennetaan vielä enimmäkseen
vanhaan tapaan; ne ovat. soikeita. 15-18 m pit-

kiä, m leveitä, seinät tehty parin cm: n päähän
toisistaan maahan isketyistä bambuseipäistä,
katto sitävastoin hyvin tiivis, lattiana maa. Huone-
kaluja oli ennen vain nimeksi. Kaikki keittämi-

nen suoritettiin maakuopissa, saviastiat olivat

aivan tuntemattomat. Asutus on keskittynyt

rantatasangolle; melkein asumattomat sisäosat

ovat hyvin vähiin tunnettuja. Pääelinkeinona
maanviljelys: sangen hedelmällinen maa tuottaa

tairoa, bataatteja, maissia, sokeriruokoa, etelän-

hedelmiä, kopraa, vaniljaa y. m. Kalastus on
myös hyvin tärkeä. Karjanhoito niinikään mai-
nittava (sikoja, nautakarjaa, vuohia y. m.).

Maasta viedään kopraa, vaniljaa, appelsiineja.

helmiäistä, kookospähkinöitä: tuodaan kankaita.
jauhoja, metalliteoksia. Kauppaa käydään eniui-

mäkseen Englannin ja sen siirtomaiden kanssa.

Pääsatama Papeete, josta yhteys Uuden-Seelan-
nin kanssa verraten vilkas. — Hallinnollisesti T.

kuuluu K a n s k a n O s e a a n i a a n (litablissp-

ments frangais de VOceanic: käsittää paitsi T:oa
Marquesas saariston, Paumotu-saariston, Manga
reva- 1. Oambier-saaret sekä Tubuai-saaret, kaik-

kiaan 4.390 km-'. 31,477 as. 1911, joista 26,219

alkuasukasta; siirtomaan tulo- ja menoarvio
\:lle 1912 päättyi 1.; milj. mk: aan, tuonti 1913

oli arvoltaaan 9 milj.. vienti 11,» milj. mk.,

laivaliikenne 1912 0.» milj. rek.-ton., posti-

asemia 191.! 29). Sitä hoitava kuvernööri asuu

TahitiMla. Pa] tessa; hänellä on rinnallaan
yksityisneuvosto sekä hallintoneuvosto. — His-
toria. T:n löysi Quiros 1606, sittemmin sitä

tutkivat Roggeveen (1722), VVallis (1767), Bon
gainville (1768) ja varsinkin Cook (1768-78), joka
saaristolle antoi nimeksi Society islands Lontoon
kunink. seuran mukaan. Saaristolaiset vastaan-

ottivat eurooppalaiset ystävällisesti, lähetyssaar-

naajat (protestantteja) saapuivat 1797 ja koko
saariston hallitsijaksi kohonnut Pomare II kään-
tyi 1812 kristinuskoon. Kun hallitsija, kuninga-
tar Pomare IV, 1836 karkoitti TahitiTle tulleet

ransk. jesuiitat, lähetti "Ranska sinne sotalaivan

vaatimaan hyvitystä. Lopputuloksena oli saaris-

ton julistaminen Ranskan suojeluksen alaiseksi

1838. V. 1880 Pomare V luopui kruunusta Rans-
kan hyväksi ja sam. v. Tahiti'sta ja Eimeosta
tehtiin ransk. siirtokunta, joihin 1887 liitettiin

myöskin ..tuulen suojassa" olevat, saaret. V. 1903
kaikki Itä-Polyneesiassa olevat ransk. alueet lii

tettiin hallinnollisesti yhteen Ranskau Oseaa :

niaksi. [Agostiui, ,,Ta-
hiti" (1906); Seurat,

,,Tahiti et le* etablissc-

inents franeais de l'Oe<Ja-

nie" (1906) ; Hort, ..Ta-

hiti. Ihe garden of the

(I891i : Mon-
,,La nouvelle

(1888).

J

E. E. K.

kone jonka
vesi kaukalolla varust, 1

tuun telineeseen joko

käsikammella, polki-

mella tai konevoimalla Suhnntcriitahko.

Pacific"

choisy,

Cythere"

Tahko,
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Tahkoamiskone.

pyöritettävä tahkokivi on Bovitettu. Käytetään
märkänä paitsi teräkalujen teroitukseen m i

kin varsinaisena työkalukoneena, jolloin se km
vaa viilau-t y.",n, esim. veitsien, sakkien ja kir

veiden muotoiluun ja silittämiseen. Kiven suu-

rin sallittu kehänopeus sekunnissa :.!-(! in.

Smirkelitahk o ks. 'I a li k o a m i s ko n e.

vrt. myös Tahkokivi. P-o P-o.

Tahkoamiskone, kone, jossa joko on pyörivä

tahkokivi. sinirkeliki vi I, karliorunilniukivi taikka.

puukiekko, jolle on
liimalla kiinnitetty

_^^-w i^S~~i^, smirkelikangastn

BkgV^ jHfeJ^B^ -jauhetta, taikka pysly

valurautakiekko, jon-

ka terävälle sj rjälle

valutetaan veteen se-

koitettua smirkeliä,

hiekkaa tai muuta
purevaa jauhetta (la-

siu t.l taikka vaaka
suora valurautataso,

jolle valutetaan teräs

hiekkaa, tavallista

hiekkaa t. m. s. sama-
ten veteen sekoitet-

tuna (kiven-t.), vie-

läpä kahden tai kolmen pyörän päällitse kulkeva
hihna (kuva), johon niinikään on liimattu smir-

kelijauhetta. Varsinaisilla t:illa työkappaleista

joko puhdistetaan tai poistetaan liika aine,

leroit uskoneita käytetään teräkalujen teroituk-

seen (ks. Il i o m a k o n e)

.

Po P-o.

Tahkokivi, luonnosta saatu, kvartsihiekka-

jyväsistä piihapon tai kalkin (hiekkatahko)
taikka hienosta hiedasta saven sitomana (savi-

tahko) kovettunut ja pyöreäksi kiekoksi muo-
dostettu sekä nelikulmaisella akselireiällä varus-

tettu, teroitukseen tai taukoamiseen käytetty

kivi. Hiekkatahko jen suuruus: läpimitta 10-60

tuumaa (250-1,520 mml, koon ero aina 2 tuumaa,
leveys 2-10 tuumaa; savitahkojen: läpimitta
8-48 tuumaa. P-o P-o.

Tahti (lat. tactus = kosketus, isku) on aika-

arvo, jonka määrätty mitta on sävellystä jak-

sottavien rytmillisten puitteiden yleisenä perus-

tana. Nimitys johtuu laulun- t. soitonjohtajan
kädenliikkeistä, joilla tämä pohjamitta ilmais-

taan. Täten tulisi siis t:n aina vasfata iskualaa.

Nuottimerkintään piintyneen epäjohdonmukai-
suuden vuoksi ei kuitenkaan näin ole laita, vaan
tahti pannaan ilmaisemaan milloin yhtä isku-

alaa, milloin useampia (tavallisimmin kahta, jos-

kus 3-5). Tahtien rajat merkitään nuottiviivas-

ton poikki ulottuvilla pystysuorilla tahti vi i-

voilla. T.-viivat olivat käytännössä jo 15:nnen
vuosis. taliulatuureissa ja 16:nnen vuosis. parti

tuureissa. 17:nnellä vuosis. ne tulivat nuottikir-

joituksessa yleisesti käytäntöön. /. K.
Tahti-isku, mus., tahdin alkusäveleen (tahi

taukoon) kohdistuva isku (vrt. Tahti, Isku).
I. K.

Tahtilaji, mus. Sävellyksen t. riippuu isku

alojen sisäisestä rakenteesta ja keskinäisistä

pituussuhteista. Iskualojen ollessa samanpituiset

on t. joko tasajakoinen tahi kolmijakoinen.

Iskualamitan säännöllisestä vaihtelusta johtuvat

vaihtojakoiset t:t (kolmi- ja viisivaihteiset)

.

Tahtien merkinnässä vallitsevasta epäjohdon-

mukaisuudesta iks. Tahti) on kuitenkin joh

tuniii. että t:ien lukumäärä on enentynyt monin
kertaiseksi saavuttamalta silli sen parempaa täs

mällisj yttä. Tämä koskee etenkin n. s. „yhdis
tettyjä" t:eja, jotka sisältävät 2 tahi useampia
iskuaJoja. Näennäisesti erilaiset t :t i-/v '/«i "'-••

*/» tahi 3
/„, "/„,

3
/,, "/,i, tarkoittavat siten usein

todellisuudessa aivan samaa rytmilajia. Mutta
toisaalta saattaa taas sama I. merkintä ilmaista

oleellisesti erilaisia iskualarakenteita (esim. 3
/i t.

valssi-, masurkka tahi poloneesi rytmissä),

/. K.
Tahtimerkintö ks. T a h d i n m e r k i n t ä.

Tahtiosa, mus., on aikayksikkö, johon tahdit

lähinnä jakautuvat. Tasajakoisessa iskualassa on

2 t:aa, kolmijakoisessa ''•, kolmivaihtoisessa isku-

parissa sann. in :'. ja viisivailrtoisessa 5 t:aa.

N. s. yhdistetyissä tahtilajeissa on t:ien luku-

määrä suurempi, riippuen siitä kuinka monta
iskualaa tahtiin sisältyy. T:ien mukaisesti muo-
dostuu tahdinlyönti (ks. t.) eri tahtilajeissa.

/. A'.

Tahtiosoitus ks. lahdin m e r k i n t ä.

Tahtiviiva ks. Tahti.
Tahto käsitetään sielutieteessä tavallisesti

tieto- ja tunnetoiminnon rinnalla siksi perustoi-

minnoksi, jossa sielu ilmenee toimivana (aktii-

visena) 1. pyrkivänä. Vieläpä n. s. v o 1 u n t a-

ristinen suunta, jota Fichte ja Schopenhauer
ovat filosofisesti tehostaneet ja jota uudenaikai-
sessa sielutieteessä esim. Hnffding, William
James, FouilhSe ja Jodi edustavat, katsoo t:oa

varsi naishinnaksi sielulliseksi perustoiminnoksi,

koska sielunelämän omituinen yhteys edellyttää

t:oa moninaisten tajunainesten koossapitävänä
tekijänä. Tätä käsitystä vastaan esiintyy vas-

takkainen suunta (esim. Ebbinghaus, Munster-
hergi sillä yleisellä perustuksella, että välitön

havainto ei voi osoittaa kokemuksessa yksityisiä,

omalaatuisia tahdonaineksia, vaan että jokai-

sessa tahlomuksessa 1. tahdonilmiössä esiintyy

vain aistimuksia (esim. lihasten ponnistukseen

kohdistuvia), mielikuvia ja tunteita, joten t:oa

tämän suunnan mukaan ei voi pitää minään to h 1-

lisena perustoimintona. Tämä suunta saa usein

intellektualistisen Liman, koska se

tunteiden ohessa erikoisesti korostaa tietoaines-

ten merkitystä todellisissa tahdonilmiöissä. Mutta
vaikka asianlaita kyllä on se, ettei t. esiinny eril-

lisenä toimintona, vaan aina liittyy moninaisista

aineksista yhdistettyyn sielunilmiööu, niin näyttää

kuitenkin monesta sielutieteilijästä olevan todet-

tava, että t. tajunilmiöiden kulkua suuntaavana

ja erittäinkin esiintyviä liikuntovirikkeitä ehkäi-

sevänä on omalaatuinen perustoiminto.

Jos t. ymmärretään yleensä pyrkimykseksi,

niin se tietoisuuden selvyyteen nähden osoittaa

useita kehitysasteita. Alimmalla asteella t. esiin-

tyy sielullisena tarpeena, erittäinkin hämä
rästi tajuttuna ruumiinliikuntotarpeena, joka

varsinkin liittyy vaistolle ominaiseen toi-

mintaan. Kun tarpeeseen sisältyy mielikuva pyr-

kimyksen suunnasta tai päämäärästä, sanotaan

t:oa vietiksi. Viettiä nimitetään haluksi,
kun pyrkimyksen päämäärästä on mielessä

sehä, mielikuva. johon liittyy tietoisuutta

siitä, että kuvitellusta päämäärästä, on olemassa
askel todelliseen saavutukseen. Milloin vietti

tai halu ei voi päästä toteutumaan, mutia
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sen esine kuitenkin yhH edelleen kuvastuu mieltii

viehättävänä, «yntyy toivomus. Kun koke-

muksen rikastuessa ja tietoisuuden kehittyessä

yksilöllä on mielikuvia eri päämääristä ja eri

keinoista niiden saavuttamiseksi, kohoaa t. va-
litsevaksi t:ksi, jossa yksilö tietoisesti har-

kitsee eri mahdollisuuksia ja tämän harkin-
nan pohjalla tekee päätöksensä. Päätös,

tiimiin sanan korostetussa merkityksessä, voillaan

.rottaa aikeesta 1. aikomuksesta, joka

sanan ahtaammassa merkityksessä edellyttää tila-

päisempilä, passiivisempaa, vähemmän yksilön

olennaisiin tarkoitusperiin kohdistuvaa harkin-

taa kuin varsinainen päätös. Joskin päätöksen

ia aikomuksen välinen erotus on vain suhteelli-

nen 1. asteellinen, on sillä kuitenkin käytännössä
tärkeä merkitys, erittäinkin kun rikokselle

rangaistusta määrättäessä arvioidaan sen tahalli-

suutta ja tekijän tietoisuuden selvyyttä. Joi-

denkin sielutieteilijäin mielestä on t:n käsite

ymmärrettävä niin ahtaasti, että vain päämää-
rästään ja sen saavuttamisen mahdollisuudesta

tietoista t:oa on sanottava t:ksi sanan varsinai-

sessa merkityksessä. Sielutieteen kannalta va-

litsevaa t:oa ja päätöstä sanotaan vapaaksi.
milloin yksilöllä on se selvä tietoisuus ja tunne.

ettei mikään ulkonainen tai sisäinen pakko
hänen valintaansa sido, vaan että hän tekee pää
töksensä oman käsityksensä ja koko persoonalli-

suutensa mukaisesti. Mutta metafyysillisenä

myksenä esiintyy se n. s. tahdon va-
pautta koskeva kysymys, riippuuko ratkaisu

joka tapauksessa täydellisesti edelläkäyvien vai-

kuttimien suunnasta ja voimasta vai voiko t.

suuntautua päämäärään edelläkäyvästä vaikutti-

mien syy-yhteydestä riippumatta. Tämän meta-

fyysillisen vapauden myöntää i n d e t e r m i

n i s m i. mutta determinismi sen kieltää.

Vastuun käsite merkitsee determinismin mukaan
sitä. että yksilö myöntää ratkaisun ja sitä seu-

raavan ti ou lähteneen häne6tä itsestään, s. o.

niistä omituisista tekijöistä, jotka välttämättö-

mästi muodostuvat hänen omista taipumuksis-

taan, hänen määrätystä mielentilastaan sekä kai-

kista valintatilanteeseen kuuluvista ja häneen
vaikuttavista seikoista, mutta indeterminismin

mukaan vastuun ominaisimpaan merkitykseen
kuuluu se yksilön tietoisuus, että hän omasta
täydestä aloitteestaan voi todellisuuteen lisätä

jotakin hyvää tai pahaa. Valintavapautta sano-

taan myöskin muodolliseksi vapaudeksi,

koska se tarkoittaa valitsemista kahden eri tahto-

niismahdollisuuden välillä; se erotetaan siveel-
lisestä vapaudesta, joka on sisällyksensä puo-

lesta määrätynsuuntainen. Siveellinen vapaus
yksilöllä on silloin, kun hän on vapaa ala-arvois-

ten vaikuttimien vallasta ja on muodostanut
itselleen arvokkaita periaatteita noudattavan
luonteen. Siveellinen luonne, s. o.

tahdonsuunta, joka on lujasti ja johdonmukai-
sesti vakaantunut, noudattamaan velvollisuuden

vaatiniu^ta. on t:n korkein muoto. Z. C.

Tahtomaa 1. tahto 1. tahdoin, tarha.

aitaus, peltotilkku. Sana on germaanilaisperäi-
nen (vrt. mruots. tcekt). V. W.
Tai 1. t h a i. indokiinalaisiin kuuluva kansa

kunta, asustaa suurimmassa osassa Taka-Intiaa
sekä hajallausa siellä täällä Etelä-Kiinassa ja

^ssamissa. Jaetaan tav. siamilaisiin (vrt. Siam),

san- (ks. san) ja lao kansoihin (ks. Laa).
Usein t.. san ja hio nimiä käytetään toistensa

asemesta tai rinnan.

Taiat. Maagillisiin käsityksiin (ks. Tai
k u n s) liittyvää toimintaa, jolla ihminen uskoo
voivansa pakottaa Juontoa palvelemaan it-

seään, sanotaan taiaksi. Se edellyttää luonnon-
lakeihin perehtymätöntä kaulaa perustuen yksin
keitaisiin, ihmisen aivoissa tapahtuviin joko „kos

ketuksen" tai ..yhtäläisyyden" assosiatsioneihin

(ks. t.). Taika voi olla joko yksinkertainen, yh-

den assosiatsionin aiheuttama, tai moninkertai-
nen, useaan assosiatsioniin perustuva. T:n teke-

misellä on useita eri päämääriä, sekä hyviä
että pahoja. Edellisen ryhmän muodostavat
edistä v ä t ja suojelevat t. Edistämis-
f

:
ja ovat esim. ne. jotka liittyvät elinkeinojen

yhteyteen, kuten metsästystä, kalastusta, kar
janhoitoa ja maanviljelystä edistäviit t. Tähän
ryhmään kuuluvat myös sellaiset kuin lemmen
nostanta t. Suojelevia ovat ne, joiden tarkoituk-

sena on varjella ihmistä ja hänen talouttaan tau-

tien, kateen, silmäysten, rienan y. m. tuottamilta

tuhoilta. Pahaa aikaansaavia ttoja käytetään
m. m. vihamiehen, hänen perheensä ja omaisuu-
tensa turmelemiseksi. Taian voi toimittaa joko

yksilö (ks. Taikuri) tai ihmisryhmä. [M. Va-
ronen. ..Suomen kansan muinaisia taikoja"

(I »Metsästystaitoja", 1891; II ..Kalastustaikoja",

1892; A. V. llantasalo. 1 1 1 ..Maanvil jelvstaikoja".

1912).] 77. Hbg.
Taide on se ihmisen toiminta, jolla hän ais-

teilla havaittavien keinojen — muotojen, viivo-

jen, värien, sävelten, sanojen tai liikkeiden —
avulla koettaa herättää toisissa ihmisissä saman
tunnevaikutuksen, jonka joku sisäinen tai uiko

nainen havainto on hänessä itsessään synnyttä-

nyt. Tämän toiminnan tulos, t.-teos, on siis sen

luojan, taiteilijan, tunne-elämän aisteilla havait-

tava ilmaus. Mutta t.-teoksen luominen edellyt-

tää taiteilijassa paitsi voimakasta tunnetta myös-
kin kykyä, taitoa ulkonaisten t.-keinojen hallit-

semisessa. Senvuoksi on jo vanhastaan estetii-

kassa puhuttu t.-teoksen sisällyksestä ja

sen muodosta. Toisin ajoin on annettu etu-

sija toiselle, toisin ajoin toiselle, ja varsinkin
19: unen vuosis. esteetikot jakautuivat tämän
kysymyksen pohjalla kahteen vastakkaiseen lei-

riin : sisällysestetiikan kannattajiin,

joiden etevimpiä edustajia olivat Schelling ja

Hegel, ja joiden mukaan t.-teoksen sisällys on
esteettisen nautinnon varsinainen esine, ja

m u o t o e s t e t i i k a n puolustajiin, joiden joh-

tajia olivat Ilerbart ja Zimmei inann ja joiden

käsityksen mukaan taas t.-teoksen esteettinen

vaikutus etupäässä perustuu sen muodollisiin ele-

mentteihin. Myöhempi estetiikka on koettanut

sovittaa tätä vastakohtaisuutta; sen käsityksen

mukaan ovat sekä esteettisen objektin, t.-teok-

sen henkiseen sisällykseen että myöskin sen muo-
toon liittyvät tunteet meidän taiteellisen nautin-

tomme yhtä tärkeitä tekijöitä. Vasta taiteelli-

nen muoto tekee aatteellisen sisällyksen esteet-

tisesti vaikuttavaksi ja tämä taas puolestaan

takaa, t.-tcokselle yleisinhimillisen arvon ja kan-

tavuuden.

Eri suuntiin kulkevat t:n tutkijoiden mieli-

piteet myöskin siinä suhteessa, onko t:ta pidet-

tävä etusijassa yksityisen vaiko yhteishengen
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tuotteena. Individualisl i s e n estetiikan

mukaan t.-teos on yksilöllisen taiteilijape

aollisuuden jo elämänkatsomuksen ilmaus; s o-

s i ii a 1 i ii e ii t.-käsitys taas pitää ^ i * :< yleisen

ajanhengen, kansallisen erikoisuuden ja vallitse-

vien kulttuurivirtausten tuloksena. Tämän kan-

nan, n. s. milieu-teorian varsinainen perustaja
on Hippolyte Taine. Mutia näidenkään eri käsi

tysten ei tarvitse olla toistensa vastakohtia; oi-

kein ymmärrettyinä ne päinvastoin täydentävät

toisiaan. Kieltämättä taiteilija saa teokseensa

nähden paljon j:i määrääviäkin vaikutteita ympä
ristöstään. mutta sittenkin on juuri hänen luo-

mistyönsä, jos mikään, puhtaasti yksilöllistä, per-

e iällistä laatua. Ellei niin olisi, niin mitenkä

saattaisi silloin selittää aivan erilaisten t.-tcos-

ten syntyä samojen aineellisten ja henkisten olo-

suhteiden vallitessa samaten kuin sitäkin ilmiötä,

että suurten taiteilijain luomat ovat usein oman
aikansa hengen jyrkkiä vastakohtia.

Tärkeimpiä niistä kysymyksistä, joihin t. yleis-

inhimillisenä toimintana antaa aihetta, ovat kysy-

mys t:n olemuksesta ja synnystä sekä

kysymys taiteen tarkoituksesta ja ase-
masta elämässä. Vanhin t:n olemusta ja syn-

tyä selvittävä teoria on se, joka pitää t:ta ole-

vaisen jäljittelynä. Tällä teorialla on ollut vielä

nykyaikanakin paljon kannattajia, jos vastusta-

jiakin. Sen pätöisyys riippuu siitä, miten
ahtaasti ja sananmukaisesti jäljittely-käsitettä

kulloinkin tulkitaan. Jos t:lta vaaditaan ainoas-

taan todellisuuden orjallista ja valokuvamaisen
tarkkaa jäljentämistä, ei sillä saata olla todelli-

suuden rinnalla mitään itsenäistä arvoa eikä mer-
kitystä. Eikä se edes voi silloin kohota todelli-

suuden tasallekaan, koska se ei kykene kummin-
kaan kaikkea jäljittelemään. Eikä silloin saat-

taisi myöskään lukea t :ksi esim. arkkitehtuuria
eikä musiikkia, joilla ei kummallakaan ole suo-

ranaisia esikuvia todellisuudessa. Mutta jos ole-

vaisen jäljittelyllä ymmärretään sen uudelleen

muodostamista, sen kirkastamista, elämän sisäi-

sen totuuden ja tarkoituksen ilmaisemista, siis

— kuten Volkelt sanoo — toisen maailman luo-

mista, sellaisen maailman, joka elvyttää ja rikas-

tuttaa meidän tunne-elämäämme ja tyydyttää
meidän mielikuvituksemme vapaata toiminta-
lialua, lienee jäljittelyteoriaa vastaan tuskin mi-
tään muistutettavaa. Ja silloin saa myöskin kysy-
mys t:n tarkoituksesta ja asemasta elämässä
luonnollisen ja johdonmukaisen vastauksensa. Tätä
tarkoitusta on selitetty kahdella äärimäisellä eri

tavalla. Toisaalta on väitetty, että t:n tulee pal-

vella ja edistää elämässä uskonnollisia, siveelli-

siä tai yhteiskunnallisia päämääriä, toisaalta

taas — tunnettu l'art pour l'art-kanta — , että

t:lla on päämääränsä itsessään ja että sillä ei

ole mitään tekemistä ajan muiden henkisten,

ihanteellisten pyrkimysten kanssa. Kumpainen-
kaan kanta ei saata olla oikea, sillä edellinen

kieltää t:lta kaiken itsenäisen arvon muiden
inhimillisten kulttuuritekijöiden rinnalla, jälki-

mäinen kohottaa sen taas kaikkien muiden ylä-

puolelle. T:n, kuten muidenkin henkisten pyrki-

mysten, tulee omalla tavallaan ja omin keinoinsa

työskennellä saman yhteisen päämäärän : kult-

tuurin ja ihmisyyden voitolle pääsemisen puo-

lesta. Antamalla meidän kokea, mikä merkitys
todellisuudella ja sen ilmiöillä on meidän tunne-

elämällemme, t. kirkastaa meille laiden

ilmiöiden syvimmän sisällyksen ja arvon ihmis-
elämässä.
Tärkeä (.teoreettinen kysymys on, ovatko eri

t:t kehittyneet yhteisestä juuresta, jonkinlaisesta

alku-t:sta vai esiintyvätkö in- alunpitäen itsei

sinä, toisistaan riippumattomina. Kansatieteelli-

nen t. tutkimus ei tunnusta mitään yhteistä

alku-t:ta, vaan on jokaisella eri t :11a alun-

pitäen selvä erikoisleimansa. Siitä huolimatta
eri t:t liittyvät kumminkin määrättyihin ryh-

miin, kuten yhtäältä k il v a a m at :t (rakennus t.,

\eisto.t. ja maalaus -t.i. toisaalta k' i e 1 e 1 1 i s e t

t:t (runouden eri lajit) ja kolmanneksi musi-
kaalia-rytmilliset t:t (säveltaide ja tan- i

Tällaisen ryhmittelyn lähtökohtana on se seikka,

että eri l:ita katsellaan paikan ja ajan käsittei-

den kannalta, s. o. kiinnitetään huomio siihen,

esiintyvätkö niiden tuotteet yhdellä kertaa mää
rätyssä paikassa havaittavana, yhtenäisenä koko-

naisuutena vaiko ajassa peräkkäin seuraavana
kehitysjaksona. Kuvaama-t:t ovat siten paikka
t:ita, runous ja säveltaide aika-t:ita, tanssi on
samalla sekä paikka- että aika t. Tällaisen jako

perusteen kannalla oli pääasiallisesti esim. Fr.

Th. Viseher. Mutta myöhemmät esteetikot ovat

esittäneet, monia muitakin ryhmittely/näkökohtia

,,t:den järjestelmää" rakentaessaan. Niinpä Ri-

chard Wagner luki mimiikin, musiikin ja runou-

den yhteen ryhmään, koska ne välittömästi läh-

tevät ihmisen sisäisestä olemuksesta, ja rakennu s-

t:n, veisto-t:n ja maalauksen taas toiseen, koska
ne liittyvät ilmaisuvälineillensä puolesta kuollee

seen luontoon. G. Th. Fechner erotti toisistaan

lepo-t:t ja liikunta-t :t, W. vVunilt taas jakaa ne

kuvaaviin ja muusillisiin t:siin. Th. Lipps
abstraktisiin ja konkreettisiin t :siin, jolloin edel-

lisiin kuuluvat musiikki, rakennus-t. ja tanssi,

jälkimäisiin runous, Veistot., maalaus ja mi-

miikki. — T:ta käsittelevä tieteellinen tutkimus
on luonteeltaan kahdenlaista : t.-f i 1 o s o f i a. tah-

too valaista ja selvitellä t:n olemusta ja syntyä.

sen lakeja ja tehtäviä, sekä sen asemaa ja mer-

kitystä elämässä, t.-h i s t o r i a taas esittää eri

taidehaarojen kronologisen ja tyylillisen kehi-

tyksen varhaisimmilta esihistoriallisilta ajoilta

nykypäiviin saakka.

[Erikoisia t.-filosofisia kysymyksiä käsittele-

viä teoksia mainittakoon: Joh. Volkelt, „System
der Ästhetik", III (1914); ..Ästhetische Zeitfra

gen" (1895), ..Kunst und Volkserziehung" (1911) :

H. Taine, „Taiteen filosofia" (suom. 1915); M.

Dessoir, „Ästhetik und allgemeine Kunstwissen
sehaft" (1906); K. S. Laurila. „Versueh einer Stel-

lungnahme zu den Hauptfragen der Kunstphilo-

sophie" (1903); Broder Christiausen, „Philosophie

der Kunst" (1909) ; O. Krack. „Die Gesetze der

Kunst"; V. Cherbuliez, ,,Die Kunst und die Na-
tur" (1905); L. Volkmann, ,,Naturprodukt und
Kunstvverk" (1903); R. Miiller-Freienfels, „Psy-

ehologie der Kunst" (1912); W. Wundt, „Volker-

psychologie, Bd. III. Die Kunst"; E. Grosse,

..Die Anfänge der Kunst" (1894); Yrjö Hirn.

„Konsteus ursprung" (1902) ; O. Okkonen, ,,Tai-

teen alku" (1916); K. Groos, ..Die Spiele der

Thiere" (1896) ja „Die Spiele der Menschen"
(1899) ; Grant Allen, „Physiological Aesthetics"

(1877); Auguste Rodin. „L'Art" (1911); F. J.

Lindström, ..Taiteen tarkoitus ja moraali"
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(1914); L. Pfau, „Bie Kunsl im Staat" (1888);

\. Dresdner, „Der Weg der Kunst" (1904): s. v .

Cznbel. ..Dii- Entwicklung der Schönheitsbe-

griffe"; K. Woermnnn. ,.\\'iis uns die Kunstge-
schichte lehrt" (1894).] F. h.

Taideakatemia ks. Akatemia.
Taidehistoria, kuvaamataiteiden tutkiminen,

un tieteenä verraten uusi. Vanhalta ja keski-

ajalta on tosin olemassa taidetta ja taideteoksia
käsitteleviä esityksiä, renesanssin aikana Ita-

liassa taidemaalari Vasari aloitti varsinaisten

taiteilijaelämäkertojen kirjoittamisen, 18 mnella
ruosis. taidehistoriallinen tutkimus pääsi elpy-

mään etenkin saks. WiiKkelmaunin antiikin-
harrastuksesta, mutta t. kehittyi todelliseksi tie-

teeksi vasta 10 innon vuosis. alussa, jolloin se

rapautui siitä amatöörimaisesta ja Eilosofis-

esteettisestä aprikoimisesta, joka oli ollut hei-

kentämässä tutkimusmenetelmien lujuutta ja

asiallisuutta. T:n käsittelypiiriin kuuluu sekä
koko taiteen kehityksen selittäminen vanhim-
masta ajasta alkaen että erityisten aikakausien
ja taiteenhaarojen tutkiminen. Tähän asti t.

kuitenkin suurimmaksi osaksi, varsinkin yli-

opistoaineena. on rajoittunut Euroopan kristil-

lisen ajan taitein tutkimiseen, niin että esihis-

torialliset ja antiikkis-klassillisetkin taidetuot-

teet ovat jääneet arkeologian ja Euroopan ulko-

puolisten kansojen taide enimmäkseen kansatie-
teen tutkimusalaan. T. käyttää tutkimuksessaan
esaksi asiakirjatietoihin nojautuvaa, osaksi tyyli-

kriitillistä, taideteosten tuntomerkkeihin ja sisäi-

siin ominaisuuksiin perustuvaa menetelmää.
T:n tarkoituksena on koettaa selvittää taiteen
eiämää ja yhteyttä yleisen kulttuurikehityksen
kansaa. E. R-r.

Taidekudonta on kuvan, kuvioiden tahi kuo-
sien esittämistä taiteellisia vaatimuksia täyttäen
yhden tai useamman loimi- ja kudesarjan ris-

teilyn sekä värityksien avulla, kutoen syöstä
väliä, sormin pujottaen tahi koneella. Tavalliset

palttina- ja ripsikankaat ovat yksinkertaisimpia
kutomatapoja. T:n alalla kuitenkin nämä työ-
tavat esiintyvät kehittyneinä korkeaan taiteelli-

suuteen m. m. kuvakudoksessa (ks. Kuva-
kudonta). Palttinassa, ripsissä ja kuvakudok-
sessa langat risteilevät samaan tapaan, ero
on vain siinä, että edellisissä kudelanka heitetään
loimiin syBstävällä, jälkimäisessä kuvioita muo-
dostaessa eriväriset kudelangat pujotetaan loi-

meen mallipiirustuksen mukaisesti. Kuvakudos
on vanhinta t:aa. .Se oli jo vanhalla ajalla ke-

hittynyt korkealle Kiinassa. Egyptissä, myös
Persiassa (n. s. kilims) ; Euroopasta ovat mainit-
tavat flaamilaiset ja ransk. seinävaatteet, joista
viimemainitut ovat tunnetut gobeliinin (ks. t.)

nimellä (myös = hautelisae) , myöhemmin myöskin
pohjoismaista tansk., norj., ruots. ja suom. kuva-
kudokset. Teknillisesti käytettynä gobeliini tar-
koittaa kuvakudosta, jossa on hyvin hienoja väri-
vivahduksia 1. varjoituksia. Kuvakudos voi olla
pinnaltaan ehjää, jolloin eriväriset kudelangat
sidotaan kutoessa toisiinsa. Toisinaan jätetään
muutamia kudelankoja toisiinsa sitomatta, jolloin
kankaan pituudelle syntyy kudokseen rakoja, joita
myöhemmin ommellaan kiinni tahi jätetään sem-
moisiksi. Jos kuvakudoksessa on paljon rakoja ja
paikoittain sitomattomia loimilankojakin, sano-

kuvakudokseksi. Ruudutetun mallin mu-
kaan valmistettua kuvakudosta sanotaan r u u-
ilukkaaksi kuvakudokseksi (rödlakcm)
Kirjavaksi k u v i o k u d o k s e k s i sanotaan
ruudutetun mallin mukaan valmistettua kudosta,
jossa polijakudoksen väliin pujotetaan kuvio-
kuteet ja koko kankaan läpi heitetään tuontuosta-
kin siitä hyvin eroavia, usein loistavanvärisiä
lankoja, jotka muodostavat pinnan kirjavaksi.
Suomessa enin kehitetty t:n laji on ryijy-

kudonta. Tässä kutomalajissa pujotetaan
2-niitiseen ripsipohjaan nukkia, jotka muodosta-
vat pehmeän villaisen pinnan, kuten on laita

itämaisissa matoissa. Ero viimemainit-
tujen ja suom. ryijyjen kutomatavan välillä on
se, että suomalaisissa, jotka kudotaan tavallisissa

kangaspuissa, heitetään enemmän väli- 1. pohja-
kudetta kunkin nukkariviu väliin ja nukka lei

kataan pitemmäksi. Itämaisissa, jotka kudo
taan pystypuissa, tavallisesti yksi lanka nukassa.
on nukkain tiiviys dm3 :iä kohti keskimäärin
600-1,200, mutta nousee hyvin tiiveissä yli

4,000:n. Suomalaisissa on nukassa 3-4 lankaa,
mutta nukkain luku dm2 :iä kohti on harvoissa
ryijyissä 140, vanhoissa suomalaisissa noin 200
ja uudemmissa lattiaryijyissä 240-506, lankain
luvun ollessa 560-2,024 dm? :iä kohti. Ryijykudonta
mi Suomessa vanha taito. Jo Kustaa Vaasan
aikana lähetettiin suom. ryijyjä Ruotsiin, jossa
ne olivat hyvin kysyttyjä. Ryijy-tuotanto maas
samme oli korkeimmillaan 1700-luvun lopussa ja

1800-luvun alussa. Sittemmin ryijykudonta jou-

tui monin paikoin unhoon, mutta se on taas vii-

meisten 15 v:n kuluessa ollut vireillä ja ripeästi

kehittynyt, niin että se voi kilpailla ulkomaa-
laistenkin tuotteiden kanssa.
Enemmän kansantaiteen 1. kotiteollisuusalaan

kuuluvat eri palttina- ja ripsikuosia käyttäen ai-

kaansaadut koristeelliset kudokset, joista monet
kulkevat ..loppäliinan" nimityksellä. Samaa voi

sanoa monenlaisista palttina-, ripsi-, t. muunlai-
seen pohjaan kudotuista sormipujotuksista; näitä
ovat: tasapujotus (ilukagdnrj), vinopu-
j o t u s (krabbasnär). Miehikkälän kuva-
peitteet (eräs laji vinopu joiusta), r a a-

n u t ja puolinoukitut (raamit valmistetaan enim-
mäkseen Pohjanmaalla, jossa niillä eri paikka
kunnilla on eri nimityksiä) sekä muut pohja-
pujotukset, jotka usein voivat olla varsin tai-

teelliset sekä sommittelulta että värisointuihin
nähden. Suomessa yleisesti käytettyä koriste-

kudontaa ovat n. s. ,,t ä känä t" (Ruotsissa ja

(sorjassa tunnetut finnvävnadin nimellä), jotka
ovat eräs laji ontelokangasta. Toimikkaissa
kankaissa esiintyy harvemmin varsinaisia taide-

kudoksia. Pohjakutlos int. kasmir-huiveissa on
kuitenkin usein toimikasta, johon sitten taidok-

kaasti on pujotettu hienon hienoja kuvioita,

joista mainittakoon usein esiintyvä int. palmetti.

Kärkitoimikassitouksia käytetään kuitenkin mit-

tausopillisina kuvioina m. m. mattoihin. On
myös sangen taiteellisesti käsiteltyjä d a m a s t i-

kankaita. Damastissa (ks. t.) käytetään
useampiniitistä kilpi- 1. pomssisitousta. Kuviot
muodostetaan kudevaltaisista ruuduista 1. pisteistä

ja pohjan muodostaa toimivaltainen ala. Damas-
tia kutoessa käytetään kaksia varsia. Takavar-
silla muodostuvat kuviot, etuvarsilla kilpi- (at-

lassi-) sitous.
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Paitsi jo mainittuja on monenlaisia kuvik-

kaita, joissa käytetään eri tavalla risteilevää

pohjalointa, sekä pohja että kuviokudetta t ; « lii

pohjaa ja sidelointa ja pohja ja kuviokudetta.

On myöskin kuvikkaita, yhdellä tahi kahdella

kuvioloimella sekä sideloimella ja kahdella ku-

teella kudottuja kankaita. Useampia loimia ja

kuteita käyttäen on myöskin tehdasteollisuuden

alalla saavutettu varsin taiteellisia tuloksia. —
V s. brysselinm at oissa (ks. t.t muodos-
tuu eheän nukan tapainen pinta loimesta. Loimi-

ja kudelankojen toisiinsa kiertymisellä aikaan
saadaan n. s. kaasut ja tyllit. A. Ii.

Taidenäyttelyt ovat taideteosten (alkuaan

maalaus-, veisto ja rakennustaiteellisten, myö-
hempinä aikoina myös graafillisten ja nyk. taide

teollistenkin teosten) julkisia näytteilleasettamis-

tilaisuuksia. Aikaisemmin, jolloin taiteilijat

työskentelivät etupäässä suoranaisten tilausten

mukaan ja t. olivat (»nsi sijassa taideakatemiani
tavallisesti vain joka toinen vuosi järjestämiä,

ra.nsk. nimellä mainittuja ,,salonkeja", oli niillä

yleensä aatteellisempi luonne, kun tarkoituksena
oli kasvattaa yleisiin makua ja antaa taiteilijoille

tilaisuutta keskinäiseen vertailuun ja vuoro-
vaikutukseen. Meidän päivinämme, jolloin näyt

telyjä järjestävät akatemiani ohella myöskin
taideyhdistykset, seurat ja -kauppiaat y. m. s.

sekä yksityiset ja ryhmiin liittyneet taiteilijat.

ei niiltä iiriä ole pelkästään kasvattavaa tai

taiteellisen kilpakentän merkitystä, vaan ne
ovat samalla muodostuneet taidetuotannon
myyntipaikoiksi. Ensimäinen tunnettu suuri

taidenäyttely oli Pariisin Jtcole des beaux-arts'in

järjestämä 1763. Berliinin taideakatemian näyt-

telyt alkoivat 1786. Tanskassa oli ensimäinen
julkinen taidenäyttely 1778, Ruotsissa 1794,

Norjassa 1818 ja Suomessa 1845. Tärkeät kan-
sainväliset t. ovat olleet yhdistettyinä suuriin

maailmannäyttelyihin. E. R-r.

Taideompelu, kuosien ja kuvien esittäminen

pisto- ja päällikeompeluna kankaalle ja nahalle;

koru-, kirjo-, kuvaompelu. Taidekudounan tapaan
t.kin liikkuu pinnassa, mutta edellinen suorittaa

pohjan ja piirustuksen yhtäaikaa, t. kirjailee

valmiin kankaan jälestäpäin, jolloin työ val-

miina esiintyy pohjasta vain langan paksuuden
verran. Valko-ompelussa sekä p a r a m e n t a a 1 i-

töissäkin (alttarivaatteet ja messupaidat)

,

joissa suuripiirteinen, leveä työtapa etäämmäl-
täkin selvästi näkyäkseen ja mouumentaalisesti
vaikuttaakseen on paikallaan, näkee korko-ompe-
lua kyllä käytetyn, mutta sittenkin kohokuvan
tapaisen vaikutuksen tavoittelemista on pidet-

tävä t :lle vieraana. T. suoritetaan yksi- tai

monivärisillä villa-, silkki-, pellava-, kulta- ja

hopealangoilla, katleilla kivillä ja helmillä, jos-

kus kultalevysilläkin loistavan vaikutuksen
tehostamiseksi, kanava-, sametti-, silkki-, pel-

lavakangas- ja stramaljipohjalle joko kokonaan
täyttäen pohjan tai niin, että tämäkin osaltaan

on lopputulokseen myötävaikuttamassa. Minkä-
yerran mahdollisuuksia ja liikunta-alaa t:lla on,

näemme, jos keskenään vertaamme yksinker-
taista, kansanomaista, mutta luonteeltaan sidot-

tua ristikkopisto-ompelua ja vapaampaa, häive-

ompelutyötapaan suoritettua, taidemaalausta ja

sen piirustustapoja lähentelevää t. -työtä. Maa-
laustaiteen ja t:n välisistä yhtäläisistä ilmaisu-

mahdollisuuksista huolimatta t :11b mal aineen

ja tystavan m > uinnit rajoitukset \i lut. "ma
alunpitäen dekoratiivisiin vaikutelmiin iähiä.: i\.i

tyylinsä, jossa pohjan ja koristuksen tasapaino,
työnsuorituksen puhtaus ja harkittu johdon
mukaisiin^ esiintyvät tärkeinä tekijöinä, Van
lian ajan t:ista ei ole paljoakaan säilynet

mutta historiallisista kertomuksista ja kuvaesi-
tyksistä ja jatkuvista traditsioneista päättäen
kalliiden vaatteiden ja velhojen t. ylellisyydelle

jo silloinkin annettiin paljo arvoa (Egyptissä,

Assyriassa, Babyloniassa, Persiassa). Fryygia-
Iäiset olivat kultaompeluistaan kuuluja ja näiltä

kai kreikkalaisetkin taidon oppivat, vaikka he
soivatkin sen keksimisestä kunnian Pallas Athe-

nelle, jonka kuvapatsaan koristuksek-i panathe-
1 1 n ia juhlissa kannettiin kahden nuoren Ateenan
neitosen runsaasti koristamaa viittaa (peplos)

Homeroksen runoissa tuon tuostakin puhutaan
l:ista. m. in. Troian piirityksen aikana uskoton

Helene kankaalle kirjailee sankarien urotöitä

Harvinaisen loiston t. saavutti Bysantissa. Kii

kollisissa esineissä, ylhäisten ja pappien vaat-

teissa loistivat, jalokiven-, kullan- ja hopeankan-
keina t:t koreanvärisille silkkipohjille ommel-
tuina (100 kuvaa eräskin senaattori kehuu viit-

taansa ommelluttaneensa) . — Keskiajalla t :ua

harjoittivat luostarit, sittemmin lempityönään ja

ajanviettonaan ylhäisön naiset. Varhaisemman
keskiajan tapaan karkein ainein koruttomasti,

mutta verrattomalla tyylitunnulla sommitellun
Bayeux'n verhon (ks. t.) Wilhelm Valloittajan

puoliso Margareeta valmisti hovinaisiensa avus-

tamana. Ristiretkillä opitun itämaisen loiston

mukana tissakin vaatimukset aineisiin ja työ-

tapoihin nähden yhä kasvavat ja käyttöalakin
laajenee. Alttarivaatteisiin, mattoihin, verhoihin,

huonekalujen päällyskankaisiin, '"ii läpä kirjan-

kansiinkin kaikissa Euroopan maissa aletaan

runsaasti tuhlata t:ua. Espanja (ja Italia) vil-

jelevät etenkin aplikatsionia, jonka avulla saat-

taa helposti suurehkoja pintoja peittää sekä

atlaspohjaista sarnettionipelua. jolloin reunat

päärmeiltiin kulta- ja hopealangoilla. 1300- ja

1400-luvuilla ylellisyys yhä yltyy, ja lopuksi

t:hin ommellaan kultalevysiäkiu, joista sitten

paljetit saivat alkunsa. Miten suuritöisiä myö-

hemmän keskiajan t:t todellakin saattoivat olla,

ymmärtää, kun kuulee erään veronalaisen taide-

ompelijan käyttäneen P. Johanneksen elämän
kuvailemiseen 26 vuotta. — Maalaustaiteen edis-

tykset uudemman ajan alussa olivat t :nkin

kehitykselle eduksi. Varsin loistavan muodon
kehitys saa Alankomaiden etelämaakunnissa ja

Burgundin hovin työpajoissa, joissa viljellään

etenkin häiveompelua. Sittemmin Italia huo-

lell isine, erikoisosiin menevine suorituksineeu

tulee eurooppalaisen maun määrääjäksi. T:ista

tulee todellisia tauluja, joita varten Rafaelkin

on suvainnut valmistaa kartonkeja, ja valko-

ompelukin tulee muotiin. Eusimäisiä ompelijoi-

den mallikirjoja julkaisi Kölnissä 1527 Pierre

Quinty. Ajalle kuvaavaa on, että hallitsijatkin,

m. m. Henrik IV, jo pitävät tarpeellisena rajoit-

taa ylellisyyttä lakimääräyksillä. 1700-luvulla

t .-ssakin maku muuttuu. Ompelujen käyttöä
vähennetään niitä samalla hienostaen. Samaau
ompeluun käytetään erilaisia silkkejä, kulta- ja

hopealankoja, suuria ja pieniä paljetteja, kulta-
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helmiä, kapeita silkkinauhoja, ja pienipistoiset

kanavatyöt ovat suosiossa. Ranskan vallan

kumouksen ja sitii seuranneiden sotien aikana
t. ei enää viihdy ja alkaa tästälähin käytännöstä
hävitä eikä t. koneenkaan keksintö nopealla vir-

heettömällä suorii uksellaan ollut omiaan t:ua
taiteellisena käsityönä sen koommin kohottamaan,
mutta tälläkin alalla sentään näkyy L9:nnen
Vuosia, lopulla elpymisen oireita. Paraimpina
uudemmalla ajalla suoritettuina taidi ompeluk-
sina täyn m e pitää kiinalais-japanilaisia häive-

ompeluksia. Naturalistisille kukkineen, lehti-

neen, hedelmineen. värihohteisine lintuineen,

herkkine varjostuksineen, enimmäkseen valk alle

tai keltaiselle silkkipohjalle ommeltuina nänni
edustavat puhtainta ja taidokkainta, mitä neli-

kin taide konsanaan on luonut, ks. Ompelu-
kirjaus. C7-o A

r
.

Taidepainopaperi. paperi, jonka pinta on eri-

koisen sovelias kuvajäljennösten painamiseen;
eritoten ohuella Iiitukerroksella varustettu paino-
paperi.

Taidetaonta, kullan, hopean, vasken, raudan
y. m. metallien taiteellisiksi esineiksi valmista-
minen vasaran alla, takomalla ja pakottamalla
sekä leikkaus- ja vajotustyötapoja apuna käyt-

täen. Raudan huokeus, lujuus, kestävyys ja taot-

tavaisuus takaavat sille metallien sarjassa kyllä-

kin erikoisaseman, mutta samalla se myöskin
on vaikeampaa käsitellä. Täten kai onkin seli-

tettävissä, että vanhan ajan rautaiset tarve- js

byötyesineet, keihäänkärjet, miekanterät tuskin
vielä jaksoivat kohota varsinaiseksi t:ksi.

Vasta 900-luvulla rautaiset talousesineet, sängyt,

I-tuolit, lippaat alkavat saada enemmän merki-
tystä; 1000-luvulla takomatöissä kehittyy jo

vaaituista tyyliäkin, ja ensimäiset huomiota
herättävät tuotteet ovat rautaristikot ja ne helat.

jotka runsaana köynnöskasvillisuutena haaraan-
tuvat kirkkojen ovien sekä huonekalujen, kirstu

jen ja kaappien sileille lautapinnoille koristeina

ja vahvikkeina. Romaanilaisella ajalla silaukset

vielä liikkuvat Iitteinä pinnassa ainoastaan maa-
lauksen ja syvennettyjen viivain elvyttäminä.

gotiikka lisää raudan käsittelyyn plastillistakin

elämää kohottamalla lehtiin ja nauhoihin ala-

puolelta vasaroimalla tehtyjä kupuroita. Gootti
laisen kehysoven kapeissa kehyksissä köynnös-
helaornamentiikka saa tyytyä suppeampaan
tilaan, mutta täyttää sen sijaan usein, oviripojen

ja kolkuttajien aluslevyinä, peilipinnan. Kili-

tausta ja tinausta tarpeen mukaan käyttämällä
gotiikka oikealla vaistolla tuo esille metallin

hohtavan loiston ja usein lisää vaikutusta sovit-

tamalla lävistettyjen levyjen alle punaista nah-
kaa tai kangasta. Ristikoita, aitauksia, kynttilä-

kruunuja, seinävarsia vieläpä sakramenttimajo-
lakin „rautagotiikka" loi suurimmalla kepeydellä

ja yleensä sellaiset työt, joilta kysyttiin kestä

vyyttä ja jotka eivät olleet katsojaa liian

lähellä, näyttivät raudalle eritoten soveltuvan. —
Rcnesanssin ajoilta on suuri määrä oivallisia

tttöitä olemassa; gotiikan särmä- ja kierret
tyjen rautatankojen asemesta se runsaasti koris-

tetuissa ristikoissaan antaa etusijan pyöreille

tangoille sommitellen näistä kirjoituskiemuroi-
den tapaisia kietoutumia. Kirkkojen, kappelien

alttarien (Espanja 1400-luvulla etusijalla)

ikkunoiden, ovien ja näiden yläikkunoiden risti

kot, kaivonkehät. majatalojen ja ammattilaisten
ulkokyltit, mahtavat kandelali -rit , lyhdyt ja

soihdunpitimet (Palazzo Strozzi'n mainiot) y. m
esineet puhuvat parhaintansa 1500-luvun seppäin
maun ja kehittyneen ammattitaidon puolesta. Ja
samalla asesepän- (saks. piattner = rautapaitojen,

kypärien ja kilpien takoja, levyseppä) töiden

kohotessa näiden sekä lukkojen ja kasettien (lip-

pailleni koristamisessa tulivat etsaus, tausseeraus
(ks. t.), niello, pakotus ja leikkauskin käytän
töön. 1500-luvun loppupuolella plattner-taito alkaa
taantua; 30-vuotisen sodan jälkeisinä vuosi-

satoina se kokonaan häviää. — 1600- ja 1 700-

luvun barokki- ja rokoko-ajan t.-työt, rakennus-
ten portit ja aitaukset ovat todellisia t:n voiman-
näytteitä, ihmeellisellä taituruudella suoritettuja,

tyylin mukaisia ja siroja (esim. Nancy'n Place
Stanislasin ja YViirzburgin barokkirakennusten
ristikot). — Valuraudan syrjäyttämällä 1800-

Takorautaisen, rakoko-aikaisen portin yläosa,

linnasta.

YViirzburgin

luvun alusta alkoi t:n rappeutuminen; Englan-
nissa t. kumminkin, keskiaikaisten traditsionien

vallitessa, pysytteli korkealla kannalla ja alkoi

Ranskassakin 1860-luvulla (arkkitehti Pfnor)

uudelleen kohota; Saksassa ja Itävallassakin t.

19:nnen vuosis. viimeisinä vuosikymmeninä rene-

sanssin turvissa tuli arvoonsa. Asemahalleissa.

valaistusesineissä, hissikehiköiden ristikoissa y. m.

aloilla sille uudempina aikoiua yhä on auennut

uusia, yksinkertais mman, johdonmukaisemman
ainetyylin mukaisia tärkeitä tehtäviä. — ks.

K u 1 1 as ep ä n ty ö, Niello, Taussee-
r a n s. P a k o t u s I yöt; vrt. Rauta.

U-o N.

Taideteollisuus, taiteellinen ammattityö, sovel-
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lettu laide, byötytaide, työtaide, valmistaa tuot-

teensa käsityönä tai koneellisesti, joko ilman edellä-

käyvää suunnitelmaa eli mallia tai sellaista työnsä

pohjana käyttäen. Rakennustaiteen täydennyksenä
ollen t. käsittää sisustusalan kokonaisuudessaan:
ihmisen aseet, jokapäiväiset tarvekalu) ja astiat,

huonekalut, seinäin, lattiain ja kallojen korista

inisen ja verhoamisen, vaatteet y. m. kutomatyöt,

koristeet, painotuotteiden ulkoasun, lippaat, mal-

jakot, valaistusesineet, lämmityslaitteet, taide

takeet, yleensä kaikki esineet, mikäli näiden muo-
toilussa varsinaisen kiytinnon minimiin perus

muodon rinnalla myöskin valmisteiden kauneus

arvo on huomioon otettu. Tyyli ja muut tai-

teelliset vaatimukset saattavat perusmuotoa jon-

kinverran muuntaa, ei kumminkaan polkea. Epä
mukava tuoli tai kannu, josta nestettä ei voi

kaataa sen valumatta pitkin laitoja, ovat huonoja

työtaiteen tuotteita, olivatpa muuten miten tai-

teellisia tahansa. Asiallinen |> e r n s m n o I o

yhtäältä, käytännöllisen tarkoitusperän kätkevä,

vapaata taidetta lähentelevä koristeelli
s u u s toisaalta, muodostavat ne navat, joiden

välillä t. aina on liikkunut. Taiteellinen yksi-

löllisyys ja vallitseva ajan maku määräävät tai

teellisen laadun, esineen muodon ja värin: nämä
puolestaan ovat siihen määrin riippuvaisia työ

tavasta ja aineesta sekä siitä, miten tämä
kestävyyteensä ja helpoimpaan valmistustapaansa
nähden on käsiteltävä, että t:n tuotteita arvos-

teltaessa enemmän katsotaan asialliseen, aineesta

kauneutta luovaan tekniikkaan kuin taiteellisesti

kauniiseen muotoon itsessään. Kaikkina aikoina

näkee kumminkin taidemuotoja siirretyn aineesta

toiseen joko näitä uuden aineen mukaan vaisto-

maisesti yksityisosissaan uudestaan tyylitellen

tai sellaisinaan, jos kalliimmasta aineesta, usein

taiteellista yhtenäisyyttä rikkomalla, on siirrytty

halvempiin tai helpommin työskenneltyihin. —
Erikoinen asemansa t:n rajoissa ja ylempäin
luokkain t:n rinnakkaisvirtauksena on kansan-
taiteella, jonka naiivi, välitön tuoreus ja

runsaus on kaikkialla Euroopan maissa viime-

aikoina kääntänyt tutkijain ja taiteilijain huo-
mion puoleensa.

T:ssa ihmisen luontainen taidevaislo saa var-

haisimman ilmaisumuotonsa ja jo esihistorialli-

sen ajan sekä luonnonkansain savi-, metalli- ja

kutomatöissä. useinkin ilmenee kehittynyttä
makua ja tekniikkaa, mutta antiikin kulttuuri-

kansoilla vasta t. monella alalla saavuttaa sel-

laisia tuloksia, että niitä voi nykyaikaisiinkin
verrata. Hienojen liina- ja taiteellisten kankai-
den kudontaa, lasihelmien valmistusta Egypti
harjoitti suurteollisuutena vientiä varten, sama
Ien Mesopotamian tasangon ja Iraanin paimen-
tolaiskansain lampaanhoito jo varhain kehitti

näillä mailla verho- ja mattoteollisuuden, jonka
tuotteet myöhemminkin korkeassa arvossa pysyen
löysivät tiensä läpi aikain Euroopankin markki-
noille. Keisari Neron kerrotaan babylonilaisesta

kuvakudoksesta maksaneen 840.000 mk:aan nou-
sevan hinnan, renesanssimestarien tauluissa kuo-
sikkailla itämaalaisilla matoilla on tärkeä sija.

ja suom. 1700-luvun ryijyissä (ks. t.) niinikään
näemme itämaisen vaikutuksen jälkiä. Ja muu-
tenkin itä kaikilla t:n aloilla on ollut lännen
oppi-isä. Idästäpäin eriaikoina tulleet voimak-
kaat vaikutukset ovat tuoneet lännen t:een uusia

voimia ia tuoretta elämää, |a monet nykyajan
käytännössä olevat teknilliset ammatti- ja oppi
hi. ii ovat itämaista alkuperää. Värikomeiden,

kuosikkaiden persialaisten ja Vähän-Aasian soi

mini, iniat top n ohella merkityksellisiä tuotteita

ovat intialaiset tinatut vaskiasliat ja ennen kaik
laa itä aasialainen keramiikka. V :sta 1(144 alkaa

kiinalaisen posliinitavaran tukkutuonti Eun
paau, ja uudella ajalla renesanssi- ja barokki-

mieltymykset saavat japanilaisen taiteen vaikn
(uksesta kovan iskun. Knsiinäisen euroopp. kult-

tuurikansan, kreikkalaisten, taiteessa itämaalai

-uus läheisen Aasian kosketuksesta esiintyy sekä

alku eltil loppuaikoina, arkaisen ajan kirjavassa

muotorikkaudessa sekä, kuten myöhemmin alek

sandrialaisellakin ajalla, rikkaan ja kalliin ai-

neen, ylellisen värikomeuden maunantajana. An-
tiikin kodista ja kreik.-roomal. t:n korkeasta
kannasta pieni Pompeji iloisine juhlapukuisiin-

seinämaalauksilleen, pronssi- ja marmoriesinei
i n, lattiamosaiikkeineen. koruvaaseineen luo

viehättävän, kootun, havainnollisen kuvan, josta

vain. ollakseen vieläkin täydellisempi, kreik. t:n

huomattavimmat säilyneet tuotteet, aikanaan
vientitavarana ympäri Välimeren levinneet maa-
latut vaasit sekä melkeinpä jäljettömiin hävin-

neet puiset huonekalut puuttuvat. — Kaikkina
aikoina t. on ollut taiteellisen keskitason her-

kimpiä määrääjiä. Vanhalla ja keskiajalla se on
sisartaiteidensa veroinen; etevät kreik. vaasi-

maalaajat, goottilaisella ajalla kultasepät tai-

teellisen itsetietoisina leimasivat tuotteensa nimel-

lään tai puumerkillään. Rooman myöhemmän
keisarivallan t. jo merkitsee antiikin taiteellisen

muotoaistin ja tekotapain asteittaista alenemista,

multa sen dekoratiiviset periaatteet jatkuvat pe-

rintönä Bysantionissa. jonka itämaisen loistava

hovielämä oli omiaan vasituisesti kehittämään
sellaisia t :n puolia ja työtapoja, kuten kultapoh-

jaista mosaiikkia, emaljia y. m., joissa pinnan ja

aineen loisto ja kalleus korvasivat muotoilun kan-

keuden. Bysanttilaisen t:n tuotteet: silkki ja

persialais-sassanidilaiset loistokankaat fantastil-

lisine eläinkuoseineen, kultaompeluineen levisi-

vät keskiajan alussa yli koko muun Euroopan,
jäljitettyinä ja kansallisiin aiheisiin sulautuen

täällä aiheuttaen omintakeisen romaanilaisea

tyylikehityksen.
,

Keskiajalla taide yleensä, t. erittäinkin,

suhtautuu läheisesti kirkkoon, luostarit olivat

t:n tyyssijoja, ja näissä kaikki kirkolliset esineet,

eiboriumit. monstranssit, reliquiariumit, kalkit,

antependiumit. messupaidat y. m. valmistettiin,

aluksi ilmeisesti suhteellisen korkealle kehitty-

neen bysanttilaisen t:n merkeissä. Varsin valai-

sevan kuvan laiteen kehitysasteesta ja luostarien

työpajain harjoittamista t:n haaroista antaa

munkki Theophilus Presbyterin n. v:n 1100 vai-

heilla kirjoittama ..Sehedula diversarum artium".

Keskiaikaa, vallitsevat romaaninen ja goot-
tilainen tyyli kansallisine vivahduksineen ja

a.jan huomattavimpina tuotteina mainittakoon
esp, -maurilainen majolika. emaljityöt (esim.

Köln, Limoges), lasimaalaukset, metallivalutyöt

i vaski- ja messinkityöt). kirkolliset esineet kul-

lasta ja hopeasta, taidetakeet ja puunleikkauk-
set : munkkien kopioimistyöt ja miniatyyrimaa-
laus (Irlanti) ovat nekin tärkeäarvoisia. Goot-

tilaisella tyylikaudella arkkitektoninen muotoilu
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on t.-esineille luonteikas. Tyylin loppupuolella t.

siirtyy kirkonmiesten käsistä maallikkoammatti-
kunnille. joiden kireä järjestö oli omiaan suu-

ressa määrin edistämään työn ja uineen vaati-

muksia. Kultasepänammatti kehittyy loistavasti,

ja t:n suosijoina ei enää ollut yksinomaan
kirkko, vaan myöskin aateliset ja vaurastunei-

den kaupunkien rikas porvaristo ja kuuluisat

taidemaalaritkin (DOrer, Holbein) valmistivat

l He malleja. Kun sitten 1500-luvun alussa

ren esanssi levisi Italiasta pohjoiseen, kor-

\ .i 1 1 ii ii uusien mallien puute täällä ensin it. orna-

mentteja kopioimalla ja vaskipiirroksina levittä-

mällä, sittemmin omintakeisia sommittelemalla, ja

täten t:ssa työnsuorittajat joutuivat yhä enem-
min malleistaan riippuviksi. Mutta työnsuoritta-
joiuakin monet taiteilijat tulivat kuuluisiksi.

Parhaimpina niininä loistavat it. B. Cellini ja

Luca della Kobbia; ransk. B. Palissy (fajansseja)

ja Fr. Briot (metallitöitä) j saks. Peter Flötner,

Adam Kratt. Peti r Vischer ia Veit Stoss (,,Niirn-

bergin pienoismestarit", ..die Kleinmeister in

\iirnberg"). Antiikin taiteelle rakentuvan rene-

sanssin tärkeimmistä tuotteista mainittakoon
kultasepäntyöt. mitalit ja plaketit, aseet, venetsia-

lainen lasi, kirjain painaminen, huonekalut (it.

hBäkirstut), kuorituolit intarsioineen, pitsit (Ve-

netsia, Aleneon, Bryssel), it. majolika ja Bra-
I'.intin matot. — 1600- ja 1700-luvuilla rene-

-i, barokki- ja r o k o k o-tyyleiksi kehit-

tyen, saa yhäti koristeellisemman tyylileiman.

Tiiman ajan tuotteista huomattavimpia ovat

ransk. huonekaluruhtinaan Boullen työt metalli-

vajoituksineen, ransk. gobeliinit ja silkkikankaat.
fajanssin valmistus (Rouen ja kuuluisa Delft)

sekä rokokon oikkuihin taipuisa posliini (Meis-
— n, Sevres, Wien y. m.) 1700-luvun toisella puo-

liskolla ja 1800-luvun alussa antiikin vaikutus
uudestaan käy tuntuvaksi. Louis XVI-tyylillä
vielä on rokokon sirous, joskin suoraviivaisem-
pana, kunnes reuesanssista alkaneen, yli roko-
kon antiikkiseen alkulähteeseen laskevan tyyli-

kehityksen katkaisee arvokkaan kankea, kons-
truoitu keisarivallan tyyli, empire, ja viimei-

seksi 18301840-luvun porvarillisen maun taiteel-

lisena ilmauksena koruton ,,Biedermayer"-tyyli.
Konetekniikan vapaa kehitys 1800-luvun alussa

tuli t :een vaikuttamaan turmiollisesta edistäen

taiteellisuuden kustannuksella työnsuoritusta.

Monet arvokkaat työtavat olivat joutuneet unoh-
duksiin tai väistyneet arvottomampien tieltä.

likaisemmin posliini oli syrjäyttänyt majoli-
kan ja Delft-fajanssin, ja nyt taidetakeiden sijalle

"li tullut valurauta, hävinnyt oli emalji, kultu
seppä valmisti työnsä pusertimessa ja mielikuvi-
tuksen puutteen ja ammattikätevyyden sai kor-
vata konetyö. Oman a janluonteis n tyylin puut-

teessa vain haparoitiin entisaikain tyyleissä tai

yritettiin ornamentiikassa mitä rehevintä kasvi-

ja lehtiaihenaturalismia. jolloin luonnonmuoto
useinkin sui astua perusmuodon siialle. Sekä

eilisesti että aatteellisesti halpahintaisen, tai-

- -ti ala arvoisen kone- ja tilkkutyön seu-

raukset piankin tulivat näkyviin tunteellisen her-

kän kädentyön hakeutumisena, taiteellisen yksi-
löllisyyden surmana ja yleisenä maun rappeutu-
misena. Miten pitkälle oli teknillisesti ja aineel-

lisesti taannuttu, sitä oli ensimäinen Lontoon
suuri maailmannäyttely 18.">1 omiaan osoittamaan.

Kaikissa maissa alkoi itsetietoinen taistelu t :tta

uhkaavien vaurain torjumiseksi ja maun kohot-
tamiseksi, lähinnä, kuten aikaisemmin Ranskassa
Henrik IV :n aikana (Louvre) , perustamalla yhtei-

siä t:n kokoelma- ja oppipaikkoju. museoita ja

opetuslaitoksia, joissa entisajan mallikelpoisia

työtapoja ja muotoja tutkimalla ja kopioimalla
pyrittiin luomaan vastaiselle kansalliselle t:lle

omintakeista pohjaa. Englanti kulki etunenässä.

Semperin iks. t.i aloitteesta perustaen South-Ken-
äingtonin (nykyisen Victoria- ja Albert-) museon
(ja t.-koulun) 18.r>2; mannermaalla seurasi Wie-
uin 1864, Berliinin 1867, Hampurin 1876 y. m.
samantapaiset laitokset.

Historiallisten tyylien pohjalle kehittynyttä

ornamentaalista ja dekoratiivista suuntaa man-
nermaalla kesti aina vuosisadan loppuun saakka,
kunnes Englannista Ruskinin, William Morrisin
ja muiden prerafaeliittien veljeskuntaan kuuluvien
1860-luvulla virittämä taiteellinen herätys lopulta

tännekin ehätti. Tahallisesti konetyön ennätyk-
set sivuuttaen Morrisin ryhmä asettaa goottilai-

sen keskiajan tapaisen, etenkin pintaornamen-
tiksi tyylitellyn kasviornamentin taiteellisen

toimintansa etualalle, ja samalla japanilainenkin
taide. Pariisista lähtien (Goncourt, Bing), pääsee

länsimaiden taiteeseen vaikuttamaan. Luonnou-
inuodon dekoratiiviseen stiliseeraukseen yhtyi
yksinkertaisesti tarkoituksellisen konstruktiivi-

suuden tarve. Engl. kodin korkealle kehittyneissä

mukavuuden ja upeuden vaatimuksissa tämän
luontoinen suunta ensikerran kehittyi kansalli-

sesti väritetyksi ja samalla uuden ajan luontei-

seksi tyyliksi, mutta vasta 1890-luvulla manner-
uinun huomio alkoi kääntyä tähän ilmiöön.

Täällä Belgia tuli edustamaan äärimmäistä
historiallisista tyyleistä vieroittamista asettaen

näille vastakohdaksi van de Veldenin, Lemmenin,
Hortan y. m. rakenteellis-aatteellisen tyylin:

Hanskassa näihin yhtyivät Bingin pyrkimykset.
Viimemainitun Pariisiin perustamasta uuden
taiteen liikepalatsista (l'Art nouveau) tuli ensi-

mäisten vapaiden, osittain rokokohon. osittain

japanilaisen taiteen kasvi- ja eläinkoristelun

aiheuttamiin luonnonopintoihin nojautuvien yri-

tysten keskusta.

Saksassa ja Itävallassa uudet virtaukset pääsi-

vät voitolle vasta 1800-luvun loppupuolella, sitten-

kuin Saksassa. Ranskan sodan jälkeen, tyylihar-

rast ukset olivat keskittyneet saks., Itävallassa it.

renesanssiin. O. Wagnerin rakennustaiteelliseen

herätykseen liittyen työtaiteelliset pyrinnöt, tässä

maassa saavuttivat erinomaisen tehon ja kanta-

vuuden. — Mitään yhtenäistä omaa aikatyyliä uusi

aika ei ainakaan vielä ole ehtinyt luoda, siksi voi-

makkaan yksilöllisesti eriäviä ja moninaisia ovat

t:n alalla työskentelevien taiteilijoiden pyrinnöt.

Mutta suunta- ja henkilöerilaisuuksista huoli-

matta perussävy sittenkin on sama ja johtavina

periaatteina yhäti pysyvät: aineen vaatimuksista

lähtevä konstruktiivisuus, pinnan merkityksen

varteenottava, liikanaista muotoilua välttävä

asiallisuus, huolellinen suoritus, s. o. aineen ja

tj mi arvo. Uusille pyrkimyksille taiteellisen koko-

naisuuden tapaaminen, viivain ja muotojen eheys,

uudet, joskus yllättävätkin väri- ja muotosommi-
tuk-et merkitsevät enemmän kuin yksityisesinei-

den muotorunsaus, historiallisten tyylien rasit-

tava painolasti. Näihinkin liittyessään uusi tyyli
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pyrkii niisiä löytämään sovinnaisuudesta poik-

keavia uusia puolia, uudenaikaista Bävyä. Kaikki

kotiseutu- ja kansantaidetutkimuksen tulokset

uusi taide pyrkii piiriinsä sulattamaan, sen

lienki un rakentava eikä kielteinen, sillä onhan
lähinnä kysymys vain uuden, ajanvastaisen tai-

teen luomisesta edellisen ajan dekoratiivisen

pintapuolisen, orjamaisen kaavamaisen, ulkoläk-

syn tapaisesti opitun lainataiteen vastapainoksi.

Varsin runsaita hedelmiä (ivatkin viime vuosi,-

kymmenien pyrkimykset t:n kohottamiseksi kan-

taneet. Ensiluokkaisia taiteilijoita toimii joko

suunnittelijoina tai samalla myös suorittajoina,

lukuisat museoi, koulut, taiteelliset työpajat,

joissa kauppaetujenkaan kannalta konetyönkään
apua ei enää aula laiminlyödä ja työnjako on

pitkälle viety, ammattilehdet, teoreettiset ja

kansantajuiset kirjoitukset ja aikakauslehdet

suorittavat uutteraa, uupumatonta sivistämis

työtänsä t:n ja maun köllöttämiseksi. T. on jäl-

leen sisui taiteillensa veroinen, .loka vuosi sille

avautuu uusia työaloja kodin ja sen ympäristön,

kirkon ja yhteiskunnan palveluksessa. — Uuden
ajan huomattavimmista t. tuottoista mainitta-

koon Morrisin tapetit ja kirjankoristus, belg.

van ile Velden huonekalut, ransk. Laliquen
koristeet ja Gallen lasit. amer. Tiffany'n lasit.

Kööpenhaminan posliini, saks. kirjankoristus,

tansk. Biiulesliollin koristeet, keramiikat ja kir-

jankoristus, norj. Munthen kuvakudonnat, wieni-

läisen J. Hoffmanin huonekalut, suom. E. Ehr-

strömin pakotus- ja emaljityöt y. m. [Bueher,

„Geschichte d. techn. Kiinste" (1876); Jacob
v. Falcke, „Ästhetik des Kunstgevverbes" (1883) ;

Semper, ..Der St il" (2:nen pain. 1879); malli-

kokoelma: Hirth. ..Der Formenschatz" (1879);

Morrisin. Ruskinin, Walter Cranen, Lichtwarkin
y. m., y. m, kirjoitukset; Lehnert, ..Illustrierte

Geschichte des Kunstgewerbes" (2 os., 1907-10)

y. m.; engl. laajalti levinnyt aikakauslehti

..Studio" vuotuisine, dekoratiivisen taiteen eri

aloja, m. m. kansantaidetta (Skandinaavian maat.
Keski-Eurooppa, Italia, Venäjä) käsitteleville eri-

koisjulkaisuilleen.] ks. Aseet, Emalji, Esi-
historialliset ajanjaksot. Fajanssi,
F i 1 i g r a a n i, F r e s k o m a a 1 au s, G e m m i t,

Gobeliini, G 1 y p t i i k k a. Huonekalut,
Intarsia, Inkrustatsioni, Kalkki-
maalaus, Kirjankoristus. Kuva-
kudonta. Lasimaalaus. Lasiteolli-
suus, Leikkauskoristeet, Majolika,
Mosaiikki. N i e 1 1 o. N o r s u n 1 u u 1 e i k-

kaus, Ornamentiikka. Pakotustyöt,
Pitsi, Plakaatti, Plaketti, Puun-
leikkaus, llomaanilainen tyyli,
S a v i t e o 1 1 i s u u s, S t u k k i, T a i d e k u-

donta, Taidetaonta, Tapetti. Terra
k o 1 1 a, Tyylittely. Vaasi m a a 1 a u s.

V-o N.
Taideteollisuusyhdistys ks. S u o m e n t a i d e-

teollisuusyhdist y s.

Taidetta kouluihin, taidemaalaajatar Venny
Soldan-Brofeldtin aloitteesta Helsinkiin 3 p.

helmik. 1901! perustettu yhdistys, jonka tarkoi-

tuksena on työskennellä taiteen levittämiseksi

Suomen kouluihin. Yhdistyksen esikuvina ovat

olleet monissa Euroopan sivistysmaissa toimivat

samanlaiset taiteen yleistyttämistä ja kauneus
aistin kehittämistä harrastavat yhdistykset.

yhdistyksen vaikutusala ei rajoitu ainoastaan
m. i, niime eri oppilaitoksiin kansakouluista alkaen

kansanopistoihin saakka, vaan se käsittää yleensä
kaikkia kansansivistystä edistäviä laitoksia kuten
i sim. kansankirjastoja, nuoriso-' n o ja, raittius-

yhdistyksiä y. m. Yhdistyksen kilpailun kautta
toimittamana ilmestyi kokoelma ..Piirustuksia

maalaiskansakoulurakennuksiin" (1007), joka on
lahjoitettu kaikille kunnille. Yhdistys 00 lahjoit-

tanut t. myynyt jo tuhatmäärin suom. ja niku

maalaisien taiteilijain piirroksia, värietsauksi.i.

kipsiteoksia ja taulujäljennöksiä sekä toimittanut

kouluille lahjaksi saamiaan alkuperäisiä maa
hiuksia. Se on kustantanut kolmeen Helsingin
kansakouluun suuret koristeelliset seinämaalauk-
set, joista I'. Halosen on Töölön. V. Thomön
Ratakadun ja V. Ollilan Tehtaankadun kansa-
koulussa ja joihin se on käyttänyt joko tila

piisiä kiyttorahsjian t u muurarimestari \h-k-.

\rtin perillisten Helsingin kaupungin kouluille

tarkoitusta varten antaman 10,000 mk:n lah-

joitusrahaston korkoja. Jäsenmaksu v:lta on

vähintään 1, 3 t. 5 mk.; koulut, opistot ja seu-

rat maksavat v:Ssa 20 mk. ja saavat saman
summan arvosta lahjaksi taideteoksia. Jäsenluku
nyk. n. 500. E. Kr.
Taideyhdistyksen kokoelmat ks. S u o m e n

taideyhdisty s.

Taideyhdistykset ovat taiteenystävien seu-

roja, joiden tarkoituksena on herättää ja kehit-

tää taiteen harrastusta m. m. toi npanemalla
taidenäyttelyjä, perustamalla taidekokoelmia (jos

kus myös taidekouluja, vrt. Suomen taide-
yhdistys), toimittamalla taide julkaisuja sekii

etenkin kannattaa taidetta ja taiteilijoita osta-

malla ja arpomalla taideteoksia. Taideyhdistys-

laitos on syntynyt ilmauksena nykyaikaisen por-

varillisen yhteiskunnan heräävästä taiteenharras-

tuksesta ja on levinnyt kaikkiin maihin. Ensi

mäinen taideyhdistys perustettiin Munchenissä
1823. sitten Berliinissä 182,r). Ilalberstadtissa

1828 ja Diisseldorfissa 1829. Nyk. on Saksassa

lähemmä luo taideyhdistystä, joista monet ovat

yhteistyössä keskenään. Kööpenhaminaan perus-

tettiin' taideyhdistys 1825, Tukholmaan 1832,

Kristiaaniaan 1836. Meikäläisistä t:stä vanhim-

mat ja huomattavimmat ovat ..Suomen taide

yhdistys" (1846), „Viipurin taiteenystävät"

(1890)' ja ..Turun taideyhdistys" (1891). T:iin

voitanee myös lukea eri taidealoilla toimivien

taiteilijain meillä ja muualla perustamat eri-

koiset yhdistykset, kuten esim. ..Suomen kuvan-

veistäjäliitto" Helsingissä. E. R-r.

Taifun ks. M y r s k y.

Taiga (ven., < tat.), siperialainen aarnio

metsä, havupuinen, tav. tiheä ja vaikeasti kul-

jettava, usein suoperäisellä maalla kasvava,

täynnä rytöjä ja murtoja; myös: asumaton.
tundriin rajoittuva pohjoinen siperialainen maa-

alue, ks. S i p e r i a, palsta 1391.

Taihoku (kiin. Taipe), Formosan pääkaupunki,
saaren pohjoispäässä, Tainsui-joen varrella, 15 kin

kaakkoon Tamsui nimisestä ja 30 km lounaiseen

Kelung nimisestä satamakaupungista, ratojen

haarauksessa; 95.077 as. (1911). etupäässä kiina-

laisia. — T. on nuori kaupunki, per. 1879, kadut
leveät, sumat. Ulkomaalaiset asuvat kaupungin-
muurin ulkopuolella olevassa Taitotei nimisessä

etukaupungissa. Hallintorakennuksia, muutamia
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kouluja. .Joitakuita tehtaita. Kantatie lähtee

T:sta saaren eteläosiin sekä molempiin yllämain.

satamakaupunkeihin ja Kelungin luona oleville

kivihiilikaivoksille.

Taijuen (Taijuenfu; engl. T'ai-yuan), kaupunki
Pohjois-Kiinassa, Sansin maakunnan pääkau-

punki, jokseenkin keskellä maakuntaa, viljavalla,

vuorten ympäröimällä lössitasangolla Fönnhon
varrella; U. 230,000 as. (toisten tietojen muk.
vain n. 50,000 as.). Ase- ja ampumatarveteh-
t.iita. Ympäristössä paljo viinitarhoja.

Taika ks. Taiat.
Taikahuilu (saks. Zauberflutc), mus., kansan-

omaisin Mozartin oopperoista (1791). Nimensä
BP od saanut tenliosoittimesta, jonka avulla teok-

sen sankari, prinssi Tamino, torjui uhkaavat vaa-

rat. /. K.

Taikakalu, esine, jossa ihminen uskoo piile-

vän salaperäisen inahdin ja jota hän käyttää

taianomaiseen tarkoitukseen. Usein t:ua kanne-

taan mukana joko suojakeinona onnettomuutta
vastaan (amuletti; ks. t.) tai ounea tuotta-

vana (tai is m a ani; ks. t.). Myöskin taikojen

tekemiseen tarvittavia esineitä, kuten auringon-

muotoista rengasta, jolla päivä saadaan paista-

maan, tai pienehköä jousta, jolla noidannuoli sin-

kaliutetaan vihamiehen kuvaan, y. m. voidaan

syystä nimittää t: iksi. Samoin on laita kaik-

kien pyhien esineiden, joissa uskotaan olevan

ihmeitä tekevä voima. Varsinkin kansansaduissa
puhutaan usein kaikenlaisista ihmeitä aikaan-

saavista t:ista, taikasauvoista, taikapeileistä,

taikasormuksista y. m. U. Ilbg.

Taikalyhty ks. Laterna magic a ja

Skiopt ikoni.
Taikaneliö, neliönmuotoisiin ruutuihin jaettu

neliö, jonka jokaiseen ruutuun perättäiset koko-

naisluvut 1 :stä alkaen ovat niin merkityt, että

joka vaakasuorassa tai pystysuorassa rivissä tai

lävistäjillä olevien lukujen summa aina on sama.
Neliössä pitää olla vähintään 9 ruutua, jolloin

kuvio on vieressä olevaa muotoa.
Jo intialaiset käyttivät sitä me-

tallilevyihin kaiverrettuna taika

kahina. Bysanttilainen matemaa-
tikko Moskopulos (1400-luvulla)

esitti ensimäisen yleisen menetelmän
t:den keksimiseksi. T.-probleemia on sitten m. m.
~aks. matemaatikko Euler tutkinut. 19:nnellä
vuosia, on t ii teoria yleistetty ja saatettu luku-

teorian ja kombinatsioniopin kanssa läheiseen

yhteyteen. Teoria käsittää nykyään myös moni-
kulmioita (Schubert) ja kuutioita. [Scheffler,

..Die magisehen Figuren" (1882).] V. 8:n.
Taikapeili, kansansaduissa, esiintyvä peili,

joka katsojalle näyttää kätkettyjä aarteita,

ennustaa tulevia asioita y. m.
Taikausko tarkoittaa uskomuksia, jotka ovat

vallitsevan uskonnon ulkopuolella ja joihin ei

yleisesti luoteta. Sellaisena pidetään usein aivan
yksilöllisiä käsityksiä, joita suuri enemmistö ei

kannata. Tässä mielessä voivat luonnonkansatkin
toisinaan puhua t:sta. Kulttuuriuskonnoissa lue-

taan t:n piiriin tavallisesti ennen itse kansan-
uskoon kuuluneet, mutta jo vanhentuneet käsi-
tykset Ylimpien valtauskontojen tunnustajat
käyttävät tätä nimitystä usein alemmista uskon-

ii tai oman uskontonsa jonkin varhaisemman
kauden käsityksistä. Protestantit näkevät esim.
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katolisen kirkon pyhimystenpalvonnassa y. m.

t :oa. Uskonnottomat ihmiset pitävät sellaisena

uskontoa yleensä. V. Ilbg.

Taikinamarjapensas ks. R i b e s.

Taikuu, nimitys, jota ulkomaalaiset ovat käyt-

täneet Japanin sogunista (ks. t. ja Japani,
historia, palsta 1314).

Taikuri, henkilö, joka taioillaan (ks. t.) hal-

litsee luonnon salaperäisiä voimia 1. ..väkiä" (ks.

Taikuus). Sellaisia tavataan kaikkien kanso-

jen ja etenkin luonnonkansojen keskuudessa.

Taikurin toimi ei aina tehoa yksinomaan sillä,

että hän osaa matkia määrättyjä menoja, vaan
hänessä itsessään tulee olla voimakasta ,,väkeä",

..luontoa" 1. ,, mahtia". Tarvittaessa hänen tulee

saada .Juontonsa nousemaan". Omaa ,,väkeänsä"
hän voi vielä vahvistaa luonnon ,,väillä"; siten

hän hankkii itselleen ,,ottoluonnon". Näin hän
tulee oikein ,.luonnokkaaksi". Suuressa taikurissa

saattaa olla useita „luontoja". Taikurin ..väen"

uskotaan tehoavan vielä hänen kuoltuaan. Kal-

manväkeä ottaessa oli ,,vielä parempi, jos tiesi.

missä oli velhon ruumis jo kauan lahonneena
ja sitä multaa kaivoi". ,,Mahti ei joua maan rako-

hon, vaikka mahtajat menevät." V. Ilbg.

Taikuus 1. magia (ks. t.), katsantokanta,

joka ei varsinaisen uskonnon tavalla edellytä

uskoa persoonallisiin, tahdolla varustettuihin

sieluihin eikä senvuoksi käytä toimintavälinei-

nään rukouksia eikä uhreja, vaan perustuu sii-

hen käsitykseen, että kaikkialla luonnossa pii-

lee salaperäisiä, sielullisia voimia, joita ihmi-

nen saattaa yksistään taioilla (ks. t.) pi-

tää kurissa ja käyttää hyödykseen. Mainittuja
persoonattomia voimia suomalainen taikuri
tks. t.) nimittää väeksi (= voima). Kuolleen
jäännöksissä piilee kalmanväki, metsässä ja

metsäeläimissä. metsänväki, vedessä ja sen asuja-

missa vedenväki, tulessa tulenväki, rauta-aseessa

raudanväki. Lisäksi puhutaan auringon, ukko-
sen, tuulen, pakkasen, vuoren, kallion, hetteen,

tervahaudan, pajan, lastukon, katajan y. m.,

vieläpä pesupytynkin väestä. Tällaista sala-

peräistä ,,väkeä", jota taikuri voi käyttää sekä

hyvään että pahaan, hän saa valtaansa jonkin

esineen mukana, joka on suhteessa määrättyyn
,,väkeen"; vedenväki esim. seuraa vedestä otetun

kiven, mudan, kalan y. m. mukana; tulenväki

kätkeytyy tuhkaan tai tuluksiin, ukkosenväki
ukonvaajaan tai ukkosen iskemään puuhun;
tuulenväen edustajia ovat tuulispään aikana
ilmassa pyörivät rikat ; raudanväki ,,nousee"
esim. alasimesta. Eri ilmiöihin ja esineisiin liit-

tyvät ..väet" ovat erilaisia ja erivoimaisia. Ne
vaikuttavat aivan mekaanisesti. Niitä ..noste-

taan", „otetaan" ja „asetetaan". Yhtä mekaani-
sesti ne „kohoavat" ja ,,tarttuvat". Ne ovat var-

sin arkaluontoisia. Toinen ,,väki" voi helposti

tehdä toisen tehottomaksi. Tulenväellä taikuri

karkoittaa esim. kalmanväen. Muita voimak-

kaampi on suomalaisten käsityksen mukaan
veden-, varsinkin koskenväki. Jottei toinen

..väki" voisi toista, sillä hetkellä tarvittavaa

väkeä ,, pilata", non 'atetaan monenmoisia varo-

keinoja. Metsästämään ja kalastamaan mennes-

sään tulee erä- ja kalamiehen ..puhdistautua",

samoin pyyntimatkalta palat. -saan. Kuu karhun-

nahka tuodaan kylään, menevät ostjaakkivaimot
kujalle vastaan vesiastioin ja savutuskauhoin.
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Karhunnahka savustetaan ja Ben päälle pirskoi

tetaan vettä. Sunniin heitetään vettä metsämies
ten päälle. Tässä tulen- ja vedenväki siis kar-

toittavat metsänväen. Metsänväen tartuntaa buo

malaisel oval nimittäneet me tsän ne n aksi,
vedenväen vedennenäksi. Useimmiten niitä

kuvitellaan jonkinlaiseksi taudiksi. Aivan eri-

koinen on naisen suhde kaikkeen, mikä koskee

metsästystä, kalastusta tai sotaa, joita pidetään

miesten toimina. Näihin »puhtaisiin" toimiin

ryhtyessään miesten tulee karttaa naisväkeä, jos

he toivovat menestystä yrityksilleen. Vain kos-

kettamalla, yli astumalla tai ympäri kulkemalla

voi nainen tehdä pyynti- tai sota aseen tehotto-

maksi. Senvuoksi luonnonkansat säilyttävät

aseitaan sellaisessa paikassa, jonne naiset eivät

saa mennä. Suomalaiset sanovat naisesta r i e-

nan tarttuvan. Jotta ..rienan" pilaamaa asetta

vielä voitaisiin käyttää, on se taioilla puhdistet-

tava. Paitsi naisista, hänen vaatteistaan ja työ-

kaluistaan saattaa ,.riena" tarttua muustakin,
kuten kuolleesta. Samojedien käsityksen

mukaan ei sinä aikana, jolloin kuollut on kylässä,

sovi mitenkään mennä metsästämään tai kalas-

tamaan, eikä edes kulkea virran yli. Suoma-
laisetkin ovat uskoneet, että kalaveden voi pilata

heittämällä siihen ruumiinluun. Myös sairaloiset

tilat, sukupuolitaudit, synnytys y. m. tartutta-

vat ,,rienaa", vieläpä eräänlaiset eläimetkin,

kuten matelijat, hiiret, kissat y. m. Suoma-
laistun ,,riena" käsitteessä piilee siis alku sere-

monialliseen e p ä p y h y y t e e n, josta jälkiä

tavataan korkeimpienkin uskontojen piiristä.

Vastakohtana tälle on „terve" 1. ..puhdas" luonto,

mikä maagillinen ..puhtaus" taas on pyhyys-
käsitteen alku. Sekä ,.pyhyys" että „epäpyhyys"
tarttuvat yhtä mekaanisesti. Mainitut „väet"
ynnä niiden suhde toisiinsa rajoittavat suuresti

luonnonihmisen toimintavapautta. Tätä uskon-
nollista vapauden rajoitusta nimitetään uskonto-
tieteessä polyneesialaisella sanalla tabu. Erityi-

sillä toimilla ihminen voi itselleenkin hankkia
mahtavaa „väkeä". Sitä uskotaan piilevän var-

sinkin yhteiskunnan merkkihenkilöissä, tietä-

jissä, kuninkaissa ja sotapäälliköissä. Jottei

polyneesialainen, ruhtinaan luota palatessaan,

levittäisi seurapiiriinsä vaarallista tartuntaa,
tulee hänen tarkoin ..puhdistautua". Muutamin
seuduin on ruhtinaan tai kuninkaan pakko tyk-

känään eristäytyä tavallisista kuolevaisista. Niin-
hyvin suurmiehessä piilevää ..väkeä", jota sumua
laisten taikurien kielessä sanotaan myös ..mah-

diksi" 1. ..luonnoksi", kuin myös määrätyissä
tiloissa ja esineissä olevaa maagillista voimaa
nimitetään uskontotieteessä usein melaneesialai-

sella sanalla mana. Siitä, että jossakin olennossa

tai esineessä vaikuttavan sielullisen voiman usko-

taan kätkeytyvän myös mainitun olennon tai

esineen osiin ynnä muuhun niiden kera koske-

tuksessa olleeseen, johtuu tärkeä magian laki:

ptirs pro toto s. o. osa kokonaisuuden asemesta.,

mikä perustuu n. s. ..kosketuksen" (kontiguitee-

tin) assosiatsioniin (ks. Assosiatsioni).
Toinen tärkeä assosiatsionilaki, niin. ,,yhtäläisyy-

den" laki, on aiheuttanut sen maagillisen käsi-

tyksen, että matkimistaioilla voidaan

käyttää m. m. luonnonvoimia ihmisen palveluk-

seen. Niin esim. hedelmöittävän sateen synnyttä-

miseksi kastellaan pelto ja peltomiehet. Saadak-

seen ukkosen liikkeelle lappalaiset joikuivat
kovasti ja p.u\\ itivät rumpujaan. Votjaakit
tekevät tuulta viheltämällä. Myös muihin tarkoi

luksiin on matkimistaikoja käytetty. Hyvin ylei-

nen tapa mi m. m. luonnon tuotantovoiman kii-

hottaminen aistillisilla y. m. menoilla. Kartut
taakseen lammaskarjaansa tseremissit konttaavat
iielinryömiit ja matkivat lampaan määkimistä.
Sotaonnea saadakseen luonnonkansat panevat toi-

meen verisiä asetansseja (vrt. Matkiminen).
— Muutamat uskonnontutkijat pitävät taikuutta

uskonnon esi- 1. alkumuotona. Onko näin asian-

laita, emme enää voi varmasti päättää, sillä

yksinomaan taikuuden 1. magian kannalla olevaa

luonnonkansaa ei ole olemassa. Huomattava on
myös, etteivät korkeimmatkaan uskonnonmuodot
ole voineet, siitä tykkänään vapautua. [A. C. Ilad

don, ., Magic and fetishism" (1906); Uno Holm-
berg. ...Jumalauskon alkuperä" (1910)1 l.IIbg.

Taillandier [tujädjfj, Rene fiaspard
Ernest. mainittu nimellä S a i n t-R e n t

(1817-79), ransk. kirjailija, toimi yliopiston

opettajana, viimeksi Pariisissa, 1870-72 opetus-

asiainminisleriön ylisihteerinä ; v:sta 1873 aka-
temian jäsen: julkaissut huomattavia tutkielmia
erityisesti Saksan ja Venäjän kirjallisuuden

alalta: ..Histoire de la Jeune-Allemagne" (1849),

,,Le poete du Caucase ou la vie et les oeuvres

de Michel Lermontoff" (1856), y. m.
Taille [tuj] (ransk.), leikkaus, vaatteiden

leikkaaminen kuosin mukaan; ruumiinasento,
hartioiden ja vyötäisten välinen vartalon osa;

tätä osaa suojaava naisten vaatetus; mu». =

tenori.

Tailleur [tajö'r] (ransk.). räätäli.

Taimen ks. Lohi.
Taimilava ks. H y ö d e 1 a v a.

Taimisto, maa-alue, jolla kasvatetaan puiden,

pensaiden tai ruohomaisten, etupäässä monivuo-
tisten, vapaalla maalla menestyvien koriste- ja

hyötykasvien taimia. Vielä jokunen vuosikym-
men sitten tuotiin enimmät t. -tuotteet meille

ulkomailta. Nykyisin saadaan kuitenkin suurin

osa kotimaisista t:ista, vaikkakin yhä vielä ul-

kolaisiakin paljon käytetään. Kotimaiset t :mme
ovat joko varsinaisia p u u t a r h at 'oja, joissa

kasvatetaan pääasiallisesti puutarhakasveja, var-

sinkin erilaisia hedelmäpuita (nim. omena-, pää-

rynä-, kirsikka- ja luumupuita) ja marjapensaita
(pääasiallisesti viini- ja karviaismarja- sekä va-

delmapensaita, mansikan taimia y. m.) sekä

monenlaisia meillä menestyviä koristepuita ja

-pensaita sekä ruohomaisia koristekasveja („peren-

noja"), tahi m e t s ä p u u-t :oja, joissa pääasial-

lisesti kasvatetaan kuusen, männyn, koivun y. m.

metsäpuiden taimia metsänhoidollisia tarkoituk-

sia varten, mutta sen ohella myös jonkun verran

koristepuita ja -pensaita puutarhaistutuksiakin
varten.

Maassamme on jo useita huomiota ansaitsevia

t:oja. Vanhimpia ja suosituimpia on „Lohjan
taimistot" (entinen ..SOLhem") Lohjalla. Muita
huomattavia taimistoja ovat: „Ruokolan taimi-

tarhat" Pälkäneellä, ..Varsinais-Suomen puutai-

misto"), Kyrö as., C. T. Wardin t :t Huopalah-
dessa, „Viipurin puutarhayhdistyksen" (Mylly-

saari, Viipuri), Mustialan Mustialan maamies-
opistolla Tammelassa, Lepaan puutarhaopiston
Tyrvännössä, Längsjön puutarhakoulun Soine-
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lolla. Rantakylän puutarhakoulun Mikkelin lii -

hellä, Billnäsin puutarhakoulun Karjalla, „Kuo-
pion puutarhayhdistyksen" Kuopiossa, Jylhän

etup. ..perennoja") Mäntyharjussa y. m. m.

Pienempiä t :oja ou kaikkien puutarhakoulujen
yhteydessä y. m.

Sitäpaitsi <>n Suomen valtionrautateillä, kana-

villa, suuremmilla kaupungeilla, seminaareilla

J . m. omat t :nsa j. n. e.

Metsätaloudessa erotetaan t:OJa 1.

taimitarhoja kahta päälajia: 1. suuremmat n. s.

kiinteät t.. joita käytetään pitempiä ajan-

jaksoja sekä 2. pienemmät liikkuvat 1. I i 1 a-

päiset t :t. Edelliset, jotka ovat etupäässä tar-

koitetut säännöllistä, uudistuvaa puuntaiinituo

taittoa varten, perustetaan tav. paremmalle maa-
perulle lähelle asuntoja ja niiden hoito lähenee

puutarhanhoitoa. Jälkimäiset perustetaan taa-

un tilapäisesti metsään hakkuupaikkojen lähei-

syyteen, avohakkuualoille y. m. sopiviiu kohtiin

ja ne ovat käytännössä siksi, kunnes ne nuoren-

nettavat metsäalueet, joita varten taimitarhat
ovat perustetut, täydelleen ovat niistä siirretyillä

taimilla istutetut.

Kiinteitä t :oja on pääasiallisesti metsänvar-
tijakoulujen yhteydessä (Evolla, Tuomarniemellä
y. m.) ; maanviljelysseurojen hallussa niinikään

on erikoiset metsäpuut :t j. n. e.

G. Ia. & O. I.tli.

Taimitarha ks. Taimisto.
Taimyr ks. T a j m y r.

Tainan (ennen Taivun), samannimisen kenin
pääkaupunki Formosalla, 5 km lounaisrannikolta,

rautatien varrella; 30.601 as. (1911). — T:n sa-

tamakaupunki on Anping 1. Nganping. — T. oli

y:een 1887 Formosan pääkaupunkina. Avattiin
1858 ulkomaalaisille.

Tainaron ks. M a t a p a n.

Taine [ten], Hippolyte Adolphe (1828-

93), ransk. kirjallisuudenhistorioitsija, taidefilo-

sofi, sielutieteilijä ja his-

toriantutkija, synt. Vou-
ziers'ssa Ardennein depar-

tementissa, kuoli Parii-

sissa. Herätti suurta huo-

miota m. m. teoksillaan

..Les philosophes frangais

du XIX sieele" (1857).

jossa hän purevasti arvos-

teli siihen aikaan vallitse-

vaa eklektistä ja spiritua-

listista filosofiaa, ja ,.His-

toire de la littSrature ang-

Iaise" (3 os., 1863, myöh.
pain. 5 os.), joka louk-

kasi monia sen johdosta,

että tekijä siinä yritti,

kuten he arvelivat. ..mate-

rialistisen" maailmankatsomuksen pohjalla syy-
peräisesti selittää kirjallisuuden kehitystä, joh-

taen sen kolmesta päätekijästä, rodusta, ajankoh-
dasta ja ympäristöstä („»iih'ea'stä"). V. 1864 T.

tuli taidehistorian ja estetiikan professoriksi

„£cole des beaux-arts"iin. Hänen kuuluisa ja

mielenkiintoinen teoksensa ..Philosophie de l'art"

1865-69, alkuaan 5:nä eri julkaisuna, sittem-

min yhdistetty yhdeksi teokseksi; suom. ,,Tai-

teen filosofia", 2 os. 1 9 1 5 1 on yhteenveto hänen
taideopistossa pitämistään luentosarjoista; se

X. :'..',. Painettu 2B
s 17.

Hippolyte TaiDf.

sovittaa kuvaamataiteisiin samanlaisen selitys

lavan, kuin hän ennen oli sovittanut kirjallisuu-

denhistoriaan. Sielutieteellisessä teoksessaan ,,De

1'intelligence" (2 os.. 1870) T. esittää jyrkästi

mekanistisen käsityksen ajatustoiminnan sielulli-

sesta kehityksestä. V : n 1H70-71 saks. -ransk.

sodan jälkeen hän antautui historiallisiin tutki-

muksiin. Suuressa teoksessaan ..Les origines de

la France eontemporaine" iti os.. 1875-93) hän
koettaa osoittaa, mitkä syyt ovat aiheuttaneet

Hanskan kehityksen 19:nnellä vuosisadalla. Tar-
kastaen Ranskan hallintoa ja yhteiskuntajärjes-

tystä ..vanhan järjestelmän" (..aneien regime"n)

aikana sekä niitä uudistuksia, jotka siinä teh-

tiin suuren vallankumouksen ja Napoleonin vai-

kutuksesta, hän tulee siihen päätökseen, että ne

kaikki osaltaan ovat tukehuttaneet yksilöllisen

itsenäisyyden henkeä ja sen kautta olleet syynä
niihin onnettomuuksiin, jotka myöhemmin ovat

kohdanneet Hanskaa. — T. oli erittäin teräväjär-

kinen ja monipuolinen tiedemies, joka tutki-

miansa tosiasioita selittääkseen kehitti älykkäitä,

mieltäkiinnittäviä teorioja, mutta näihin sisäl-

tyi kuitenkin usein melkoinen annos yksipuolista

liioittelua. [,.H. T., sa vie et sa correspondance"

(4 os., 1902-07) ; "Monod, .,Les maitres de l'his-

toire: Renan, T., Michelet" (1894); Giraud, „Essai

sur T., son oeuvre et son influence" (1901);

Lefevre, ,.H. T." (1904).] A. Gr.

Tainionkoski, koski Vuoksessa. Niskakosken
alapuolella. 5 :s koski yläpuolella Imatraa,

putouksen pituus 550 m, putouskorkeus 5,9 m.

hevosvoimamäärä keskiveden aikaan 45,312 ja

vesimäärä 576 m 3 sek:ssa (vastaavat luvut kor

kean veden aikaan 52,707 hevosv. ja 670 m 3
, mata-

lan veden aikaan 37.997 hevosv. ja 483 m'). T:n
rannalla sijaitsevat Tornator o.-y:n suuret

teollisuuslaitokset asutuksineen y. m. ks. Tor-
nator, Suomalainen sähkökemial-
linen o s a k e y h t i ö. L. H-nen.

Taipale. 1. Kylä Liperin pitäjässä. Viini-

järven etelärannalla. 19 km Liperin kirkolta,

35 km Joensuun kaupungista. Kreik. -katolinen

kirkko ja vanha k r e i k.-k a t o 1 i n e n seura-
kunta, johon nykyjään kuuluvat Liperin, Kuus-

järven, Polvijärven ja Kaavin kreik.-katoliset

asukkaat. Oltuaan aikaisemmin kappelina T.

muodostettiin itsenäiseksi kreik. -katoliseksi seura-

kunnaksi 1600-luvun alkupuolella. -— 2. Kylä ja

lastauspaikka Metsäpirtin (ent. Sakkolan) pitä-

jässä Suvannosta tulevan Taipaleenvirran suussa

Laatokan rannalla. Tämän laskutien uursi

Suvanto, kuten tunnettu itselleen vasta 1818 (ks.

Järvenlaskut). Suvannon ja Laatokan väli-

sellä hiekkakankaalla oli ikivanhoista ajoista

asti kylä ja kauppapaikka; v:u 1500 verokir-

jassa siinä luetellaan 33 kauppamiestä ja 34

kalastajaa. Vielä 1617 ja 1646 se mainitaan kau-

pungin nimellä, mutta jälkimäisellä kerralla

siitä sanotaan että se puoleksi on palanut, ja

tämän jälkeen sen merkitys näyttää vähenneen.

— Lastauspaikka. 3. ks. Saimaan ka
nava. palsta 517. 4. ks. Taipaleen
kana v a. — ks. T aipalsaari.
Taipaleen kanava. Kuopion Leppävirran-Sa-

vonlinnan kulkuväylällä, katkaisee kannaksen n.

1 km Varkauden- 1. Ämmäkosken kaakkoispuo-

lella, yhdistäen Unnukkaveden eteläisimmän pou-

kaman Aimisveden luoteisiin vesiin (vedenpintain
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ero 5.4 m); pit. 564 in ja pohjan lev. S.» m; lae

keutuminen on jaettu kahdelle Bululle, kumpai-
sellekin 2.»; m; molempien Bulkujen viilillä on
kanavassa 134 m pitkä ja 17,» m leveä sivuutus

allas; sulut kivestä, molemmat 50,i m pitkät.

7,?i m leveät ja veden bvv. m i i ~.~u 2,m m. Kana-
van vh vihttii liikennettä puinen k lintusilta.

Taipaleen ynnä Konnuksen (ka. t.) kanavat

ovat ensimäiset Suomen valtion rakentamat
sululliset kanavat; ne rakennettiin 1835-39

132,000 mk:n kustannuksella. T:n nykyinen
kanava on kuitenkin rakennettu vasta 1867-71

(519,000 mk : n kustannuksella» ja se sijaitsee van

lian kanavan länsipuolella. V. 1912 kulki kana-

van kautta 2,392 alusta ja 121 tukkilauttaa (suu-

rin määrä aluksia päivässä oli 55). T. k :11a ynnä
Konnuksen kanavalla oli 1912 tuloja yhteensä

43,834 mk.; kunnossapitokustannukset tekivät

sain. v. 12,504 mk. /;. 11-nen.

Taipaleenluoto, majakkalaiva samannimisellä
matalikolla Laatokan länsirannikolla, n. 10 km
pohjoiskoilliseen Suomen ja Venäjän rajalta,

n. 15 km itäkaakkoon Taipaleen kylästä ja las

tauspaikasta; näyttää vaihtumatonta valkoista

valoa, jonka korkeus vedenpinnasta 9,i» m; aluk-

sen pit. 25, « m, suurin lev. 6,46 m, kantavuus
145 netto rek.-ton. Rak. 1877 116,656 mk:n kus-

tannuksella. — Meteorologinen ja hydrografinen
havaintoasema. //. Il-nm.

Taipaleentakainen tsuudi, ven. aikakirjani

Zavolotsjskaja tsudj. ks. Zavolotsje ja

Zavolotsjskaja tsudj.
Taipalsaari (varhaisempina aikoina Tai-

pale). 1. Kunta, Viipurin 1.. Lappeen kihlak..

Lomin-Taipalsaaren nimismiesp.; kirkolle vesi- ja

talviteitse n. 15 km Lappeenrannasta (säännöl-

linen höyrylaivaliikenne). Pinta-ala 340,7 km5
,

josta viljeltyä maata (1910) 3,230 ha (siinä

luvussa luonnonniityt 822 ha, puutarha ala

27 ha). Manttaalimäärä 27,os, talonsavuja 374,

torpansavuja 72 ja muita savuja 445 (1907).

5,500 as. (1915); 7S3 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 452:11a (1901).

467 hevosta, 2,257 nautaa (1913). — Kansakou-
luja 6 (1916). — Teollisuuslaitoksia: Kallioran-

nan höyrymylly ja saha. — Luonnonnähtävyyk-
siä tarjoavat runsaasti (Saimaan) saaret ja ran-

nikot (..Pieni Punkaharju" 2 km kirkolta itään) .

— 2. Seurakunta, hallituksen pit., Savonlin-

nan hiippak., Lappeenrannan rovastik.; mainitaan
Lappeeseen kuuluvana kappelina 1500-luvun puoli

välissä, erotettiin omaksi khrakunnaksi kunink.
käskykirj. 24 p:ltä heinäk. 1571. Vv. 1673-1743

T. oli ensin Viipurin sittemmin (Ison vihan jäl-

keen) Porvoon piispan palkkapitäjänä, kunnes
(Turun rauhanteossa) joutui Venäjän puolelle

rajaa. T:een ovat aikaisemmin kappeleina kuu-
luneet Savitaipale ja Lemi (ks. n.) .

—
Kirkko puusta, rak. 1754, korj. perin pohjin
1845-47 ja 1904-06. /,. H-nen.
Taipe ks. T a i h o k u.

Taiping-kapina riehui Kiinassa 1850-64, ks.

Kiina, historia, palsta 866 ja seur.

Taipuminen, valon. ks. Valontai p n m i-

n e n.

Taipumus on joko synnynnäinen (ruots. an-

lar/) tai elämän kuluessa vähitellen muodostunut,
kestäväinen, eri tiloissa ilmenevä halu (ruots.

böjclse, saks. 'Neignng). Edellisen merkityksen

vastineeksi on sielutieteellisissä oppikirjoissa
• hdotet tu lu o ii t ii m u s sa ii. ii. jälkinä

viehtymys (aikaisemmin viettymys) sanaa.

1. Synnynnäisillä t:illa ymmärretään sielutit

teissä kaikkia yksilön sieluntoimiiiiian synty-
peräisiä ominaisuuksia, niihin luettuina tempera
mentit, jopa vaistotkin. Ahtaammin ymmärret
tynä synnynnäinen t. on sieluntoiminnun alku-

peräinen suuntautuminen määrättyyn esine-

lajiin (esim. soitantooni; synnynnäinen t. on siis

sieluntoiminnan sisällyksin puolesta määräin
laatu, jotavastoin temperamentilla viilinäni

tään -sielunelämän omituista muotoa, varsinkin

nopeuteen ja voimallisuuteen katsoen. T : illa on
luonnollisesti * vastineensa ruumiin, lähinnä her-

moston rakenteessa, voivatpa t :t esiintyä etu-

päässä ruumiillisinakin ominaisuuksina. Yksi
lön t:ten selittämiseksi vedotaan ensi sijassa

perinnöllisyyteen (ks. t.). siihen, että

t:t kulkevat perinnöllisinä dispositsioneina van-
hemmista heidän lapsiinsa taikka myöskin etäi-

semmistä esi -isistä heidän jälkeläisiinsä (ks.

A I a vi sm i). Milloin jokin arvokas t. on yksi-

löllä olemassa harvinaisen runsaassa määrin,
sanotaan sitä neroksi tai t a i t o 1 a h j a k s i

(ks. Nero). Rikostieteessä (ks. Lombrosoi
ja kasvatusopissa on ilmennyt eri mielipiteitä

aiitä, missä määrin t :t,, missä määrin taas elä

mänolot, yhteiskunnallinen ympäristö ja kasva

tus määräävät yksilön luonteen ja kehityksen.

17:nnen ja 18:nueii vuosis. kasvatusoppi (Locke,

Kant) arveli synnynnäisen t:n merkityksen var-

sin vähäiseksi; kasvatus, hoito jn kulttuuri

katsottiin melkein kaikkivaltaiseksi. Uudempi
sielutiede panee syystä painoa siihen, että ihmis-

ten synnynnäisillä eroavaisuuksilla on vaikutus

voimaa. Mutta vaikka synnynnäinen t. on t;u

peen, jotta yksilö, etenkin joillakin aloilla, voisi

saada huomattavia tuloksia aikaan, niin on myös-

kin tunnustettava, että suuretkaan luonnolliset

lahjat eivät kehity ilman harjoitusta ja työtä, ja

yleensä ilman sopivia elämänehtoja.

2. Halusta kehkeytyy t. 1. viehtymys, kun ne

syyt. jotka kerran ovat herättäneet halun, osoit

tautuvat pysyviksi, joten ne voivat herättää sen

yhä uudestaan ja tehdä sen kestäväksi sielunomi-

naisuudeksi. Viehtymyksetkin voivat olla sekä

ruumiillisia että sielullisia. Useita taipumuk-

sia sivistys tuottaa ihmiselle totuttamalla häntä

määrättyyn menetti lytapaan. esim. sellaisen luon-

nollisen tarpeen kuin nälän tyydyttämisessä tai

synnyttämällä t:ia sellaisiinkin asioihin, jotka

alussa tuntuvat vastenmielisiltä, esim. siisteyteen.

Toiselta puolen kulttuuri voi saada aikaan monia

harhaankin meneviä t:ia. Voimakkaasti kehit-

tyneitä t:ia ovat harrastukset (ks. H e r-

bart-Zilleriläinen kasvatusoppi)
ja intohimot. Intohimo on tottumukseksi

kehittynyt kiihkeä haluaminen. Jokainen into-

himo saattaa mielessä myötäänsä etualaan ne

mielikuvat ja virikkeet, jotka ovat yhteydessä

siihen itseensä kuuluvien halujen kanssa, ja

ciehtoö siten melkein kaikki yksilön elämykset

alaisikseen. Se poistaa mielestä ne halut ja tai-

pumukset, jotka sille ovat esteeksi. Intohimoja

ovat esim. pelihimo, kunnian- ja vallanhimo, sai-

turuus, juoppous y. m. Arvokkaammatkin t :t

saattavat esiintyä intohimoina, esim. tutkimus-

ja matkailemishalu, intohimoinen rakkaus omaan
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kansallisuuteen j. n. e. Eri mieliä on siitä, voiko

sellaisellekaan intohimolle, joka voi tuottaa hyö-

dyllisiä tuloksia, myöntää todellista eetillistä

aivoa, liitä arvoa sopii epäillä, joskaan ii meno
niin pitkälle kuin Kant. joka katsoi, että vain

velvollisuus voi kelvata siveellisen teon vaikutti-

meksi eikä koskaan viehtymys (..Neigung").

Z. C.

Tairen ks. D ai j n i.

Tais (Tavsz, Idus), kaupunki Arabian lounais-

kulmassa, Etelii Jemenissä, Adenista luoteiseen.

Enimmäkseen raunioina. Iinainin istuin. T:n pe-

rusti 1100-luvun lopulla ejjubidi Tughtegin. Oli

sittemmin etelä-arab. ruhtinassuvun pääkaupun-

kina ja Etelä-Arabian kukoistavimpia kaupun-
keja, mainio kouluistansa, moskeioistaan ja lujasta

sitailellistaan.

Taistelu, soiat.. vihollisjoukkojen välinen ot-

telu. Se sotiva puoli, joka ensin asettaa jouk-

konsa t:ua varten, on hyökkääjä, jolloin

luinen vastapuoli joutuu puolustusase-
maan. Hyökkääjä katsoo olevansa voimakkaampi
tai muuten edullisemmassa asemassa ja valitsee

Benvuoksi hyökkäyksen (offensiivin), kun taas

toinen vastapuoli katsoo asemansa vaativan puo-

lustukseen (defensiiviin) tyytymisen ja koettaa

korvata heikommuutensa valitsemalla edullisem-

man aseman, joka tavallisesti vielä varustetaan

linnoituslaitteilla. — T:uun osaaottavien joukko-

jen suuruuden mukaan puhutaan varsinai-
sista t:ista. joihin ottavat osaa koko armeian
joukot ja joissa koetetaan saada päätetyksi koko
sodan ratkaisu, otteluista, joissa ovat osal-

lisina vain yksityiset armeiakunnat, kun taas

pienehköjä t:ita, joihin kummallakin puolen vain

yksityiset divisioonat tai vieläkin pienemmät
joukko osastot ottavat osaa. sanotaan kaha-
koiksi t. aseelliseksi kosket u k
seksi. — Varsinaiseen sota-t:uun kuuluu esi-

näytös, kolme näytöstä ja jälkinäytös. E s i n ä y-

tökseen kuuluu tiedustelu 1. vakoilu. Ensi-
näytöksen aikana kootaan joukot tykistönsä

tulen suojassa ja toisessa näytöksessä suori-

tetaan joukkojen asteittainen siirtäminen vihol-

lisen asemia vastaan ja koetetaan tykkitulella

saada vihollisen tykistö vaikenemaan. Kolman-
nessa näytöksessä viedään kaikki joukot,

sen jälkeen kuin reservikin on tuotu esille, ryn-

näkköön. Jälkinäytöksen muodostaa, jos hyök-
käys on onnistunut, takaa-ajo. jos se ei ole

onnistunut, takaisin vetäytyminen.
m. v. n.

Taistelujärjestys ks. T a i s t o r a k e n n e.

Taistelu olemassaolosta I. olemisen
taistelu, biol., ks. P o 1 v e u t u m i s o p p i.

Taistelurakenne ks. T a i s t o r a k e n n e.

Taistelutulli ks. Erotustulli.
Taistorakenne, se järjestys, mihin joukot tais-

telua varten asetetaan. T. on suuresti vaihdellut
aikojen kuluessa. Ennen vanhaan suosittiin sul-

jettuja joukkoja, kolonneja y. m. Napoleonin
ajoista alkaen on hajarakenne tullut yhä enem-
män käytäntöön ainakin jalkaväessä. Ratsuväen
rynnäköt tehdään kuitenkin yhä vielä joukoissa
[kasakat vain hyökkäävät hajajärjestyks' ssä).

Nykyiset t:t ovat: 1. suljettu järjestys,
joka taas jakaantuu at levennettyyn rin-
tamaan ja h) kolonneihin sekä 2. haja
ärjestys. il. o. II.

Täit [teit], Peter Guthrie (1831-1901),

skotl. matemaatikko ja fyysikko. Harjoitettuaan
opintoja Edinburghin ja Cambridgen yliopis

toissa hän sai (1854) matematiikan professorin

paikan Belfastin Queen's collegessa ja kutsuttiin

IS60 fysiikan professoriksi Edinburghein. T:u
tieteellinen toiminta kohdistui matematiikkaan ja

matemaattiseen fysiikkaan. Hänen aikaisemmat
fysikaaliset tutkimuksensa käsittävät termodyna-
miikkaa ja matemaattiset etenkin quaternioneja.

Jälkimäisistä hän julkaisi kaksi teosta ,,Elemen-

tary treatise on quaternions" (1867) ja „Intro-

duction to quaternions" (1873), sekä termodyna-
miikasta teoksen ..Sketch of thermodynamie-'

(1868). Vv. 1886-92 T. suoritti joukon kineet-

tistä kaasuteoriaa koskevia tutkimuksia. Yhdessä

W. Thomsonin (Kelvinin) kanssa hän toimitti

kuuluisan, matemaattisen fysiikan kehitykseen

melkoisesti vaikuttaneen teoksen
,
.Treatise on

naturai philosophy" (1868). T:n julkaisuja:

..Liglif (1884, 2:nen pain. 1889), „Heat" (1884,

3:s pain. 1S92i ; yhdessä Balfour Stexvartin

kanssa T. toimitti teoksen ..The unseen universe"

(1875. 17 :s pain. 1890).

1

U. 8;n.

Taite, mun., on rytmiyksikkö, johon sikermä

il. ..laulumuoto") lähinnä jäsenteleiksen. 3-tait-

teisessa rakenteessa seuraa toisiaan pää-t.. välit,

ja kertaus-t., 2-taitteisessa esi-t. ja jälki-t. Vli-

määräisinä esiintyy kumpaisessakin rakenteessa

koho-t:ita (alussa) ja yli-t:ita (lopussa). Kuhun-
kin t:seen sisältyy tav. 1 lauseke. Mutta paa-

tissa esiintyy usein myös kaksoislauseke, ja

väli- ja kertaus t. yhtyvät usein yhdeksi lausek-

keeksi. Tiitten" rajat selviävät sävellyksen har-

monisesta ja motiivisesta kokoonpanosta.
/. K.

Taiteilijaseura ks. Suomen taiteili j a-

seura.
Taitekatto ks. Mansardi, .M a n s a r t ja

Katto.
Taitekohta, h kv., se kohta, jossa viivan, lin-

jan, tien. radan y. m. s. suunta muuttuu.
Taitolahja ks. Nero ja T a i p u m u s.

Taitotie ks. T i e ja V i e r t o t i e.

Taittavaisuusmittari ks. Iiefraktoinet r i.

Taittuminen, valon, ks. V a 1 o n t a i 1 1 u m i-

n e n.

Taituri 1. virtuoosi. mus., taiteilija,

jonka lahjakkuus erityisesti ilmenee taiteen tek-

nillisten keinovarojen loistavassa hallinnassa.

Tavallisimmin käytetään t. nimitystä soolosoit-

tajista. esim. pianot., viulu -t.. mutta joskus myös
säveltäjistä, esim. orkesteri-t. /. K.
Taivaanekvaattori (ks. Ekvaattori),

maapallon ekvaattoritason leikkausympyrä tai-

vaanpallolla. T. on isoympyrä, josta alkaen täh-

den deklinatsioni lasketaan deklinatsioniympyrää

myöten. Deklinatsioniympyrä on taivaannavan

kautta kulkeva isoympyrä (vrt. Tähtitieteel-
liset k o' ordinaatit). /7. R.

Taivaankaari ks. Sateenkn a r i.

Taivaankartta ks. Tähtikartta.
Taivaan mekaniikka ks. T ii h t i t i e d e.

Taivaannapa ks. N a p a 2.

Taivaanpalvelus. Suuri, salaperäinen taivas

valoineen, sateineen, salamoineen y. m. ihmeelli-

sine voimineen on jo varhain joutunut luonnon-

ihmisten huomion esineeksi. Samalla kuin luon-

nonilmiöt ja -esineet ovat elollistaneet ihmisten
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mielikuvituksessa, on taivastakin alettu pitiUI sie

lullisena olentona. Suomen kielessä on kaksi

sanaa, Jumala ja Ilmari, jotka kumpikin alkuaan

ovat ollee"! taivasjumalan nimityksiä. Edellinen

merkitsee nykyään jumalaa yleensä, mutta tsere

missien ^«niolla on tämän ohella sekä taivasjuma-

lan että tai v a a n merkitys. Ilmari nimi joh

tmi „ilma" sanasta, joka alkuaan on merkinnyt
sekä ilmaa ettil taivasta. ErUillä sukulai

kannoillamme on ..ilma" sanaa vastaava nimitys

\ Iiii edelleen taivasjumalan uimen ii iks. Sunina
I ai s u grilaist e n k n n s a i n p a k a, n a 1-

I i n e n nskont oi. Taivasjumalaa ei ole tun-

tenut vain suomen suku. Sellainen oli m. m.

roomalaisten Juppiter, kreikkalaisten Zeus ja

germaanien '/.m 1. Tyr. Turkkilais tataarilaiset

kansat iiimittii v ät sitä Tänyereksi, kiinalaiset

7'iejiiksi. Myös liyvin alhaisella kehitysasteella

olevilla kansoilla, kuten Ausltaalian alkuasuk-

kailla, on jumalistossaan muudan yksikseen oleva.

etäinen ja ylhäinen jumaluusolento, jota ei ru-

koilla ja jolle ei uhrata. Sitä ei tosin nykyiskie-

lissii. aina nimitetä „taivaaksi", mutta epäilemättä
se ei ole ajattelun tnlos. vaan elollistetun taivaan

herättämä mielikuva. Samaa jumalasukua ovat

intiaanien hämäräpiirteiset, ylhäällä asuvat

..suuret henget 1. voimat". Afrikan neekerikin

tietää: ..missä taivas on, siellä on jumala". Kun
tämä jumaluus on itse aistimin havaittavan tai-

vaan synnyttämä mielikuva, ei ole kumma, että

se yleensä esiintyy hyvin hämäräpiirteisenä. Ta-

vallisin määre, mikä taivas jumalaan liittyy ru

kouksissa, on ..ylhäinen" tai ..suuri", mitkä liyvin

sopivat itse taivaalle. Herodotos 'sanoo muinais-
persialaisten palvoneen jumalanaan ..koko tai-

vaan piiriä". Muudan vanha tieto kertoo samoje-

deista, etteivät nämä koskaan tee kuvaa Xiim hal-

tiastaan. ..syystä etteivät he tiedä, miten hänet
kuvaisivat". Kansojen runoudessa taivasjumala
sitävastoin usein esiintyy ihmisenkaltaisena olen-

tona. Monesti hänellä on suuri joukko apulais-

lialtioita käytettävänään. Varsinkin itämaisten
kansojen taivasjumalaa ympäröi suuri taivaalli-

nen hovijoukko. Yhteisiä piirteitä eri kansojen
laivaanpalvonnassa on se, että uhriteuraan, mi-
käli mahdollista, tulee olla valkeakarvaisen sekä
että uhripapin kasvojen tulee olla suunnattuina
.ylös- 1. päivään päin" erotukseksi manalanhal-
tiain uhreista, jotka toimitetaan .alas- 1. yöhön
päin". Usein valitaan uhripaikaksi vuorenlaki
tai muu ylävä paikka. Jotta uhri olisi niin

lähellä jumalaa kuin mahdollistä, asettavat

juraakki-samojedit valkoisen uhriporon luut kor
keimma.ii vuoren liuipulle. Pää asetetaan vielä

pitkin siipiin iieu im, kuono lt länp.un. I seim-

miten on polttouhri saanut korvata edellisen, mo-
nin paikoin vaikeasti toteutettavan, tavan. Täl-

löin uskotaan tulensavun saattavan uhriantimei
taivaan korkeuteen. Senvuoksi, jollei uhrisavu
nouse ylöspäin, vaan painautuu maata vasten.

on se merkkinä siitä, ettei jumala katso leppyi-

se.-ti uhrin puoleen. Mainittakoon lisäksi muuan
taivasjumalan ja maanalaisten haltiain uhrien
erilaisuutta kuvaava tapa. joka on ollut tunnettu
sekä Aasiassa että Euroopassa, niin. se, että edel-

lisissä uhreissa on käytettävä ..valkoisia" 1. lehti-

puita, jälkimäisissä ..tummia" 1. havupuita. —
Jonkin luonnonilmiön elostamiseen ei aina välttä-

mättä liity uhripalvontaa. Niin esim. eskimot

eivät uhraa taivaalle. Eivät myöskään useat muut
pohjoisimmat luonnonkansat palvo taivaanvoimia.
Palvomisella ja uhreilla on tavallisesti jokin käy
lännöiiinen syy. Suurempi merkitys kuin ark
lisien .seutujen metsästäjä- ja kalasta jakansnille

on taivaanvoimilla, lämmöllä ja sateella, maata-
viljeleville kansoille. Mainittu elinkeino ja lal

vaanpalvonta näyttävät olevan hyvin läheisessä

suhteessa toisiinsa. Taiva.sjumalalta rukoillaan
n i; t. etupa ase1 h, vii viljankasvua. — Taivas
jumalan ,, villainen" asema tekee hänestä yli
J ii m K 1 il n kansojen jumalistossa, josta taas

johtuu hänen vahansa karttuminen. Vähitellen
hiinesi;, tulee hyvin luon i puol i inu lialtia, jota

rukoillaan mitä erilaisimmissa elämänhuolissa.
Lopuksi hiineen vedotaan ihmisten keskeisissäkin

ja yhteiskunnallisissa asioissa, joihin hiin ei ai

kuaan koskaan näytit puuttuvan. — Taivaan eri

koisilmiöiden, ukkosen, tähtien y. m. palvonta on
ilmeisesti myöhempää alkuperää. Jotkut luonnon-
kansat nimittävät ukkosen jyrinää taivasjuma-
lan ääneksi, samoin lie sanovat aurinkoa ja kuuta
vain taivaan ..silmiksi". Vielä silloinkin kun jokin

taivaanvoima on päässyt erikoisen palvonnan esi

nerksi, jopa syrjäyttänytkin vanhan taivasjuma-
lan, liittyy tähän erikoisbaltiaan käsityksiä,

jotka kuuluvat taivaalle kokonaisuudessaan. [Uno
Holmberg, ...lumalauskon alkuperä" (1916).]

U. Ilbg.

Taivaanranta ks. Horisontti.
Taivaanvuohi. T:n suku (li e k k a s i i n i t)

kuuluu kurppien heimoon (Seolopacidm) kahlaa

jien ryhmään. Se tun-

netaan suurista, taval-

lista taempana ja

\ lempänä sijaitsevista

silmistään, pitkästä,

suorasta ja kärjes-

äiin litteästä nokas-

taan sekit alhaalta pal-

jaista sääristään. Erit-

täin pehmeä ja herk-

kätuntoinen nahka
., , „ Isompi taivaanvuohi.

peittaa nokan. \ ar-

paat ovat pitkähköt ja tyveen saakka erillään

toisistaan. — Maassamme tavataan ''• lajia. Isoin

niistit on heinäkurppa (Telmatias major).

Sen tuntee parhaiten päälaen vaaleasta keski-

viivasta ja 16-sulkaisesta pyrstöstä. Pituus n.

290 mm. Tavataan meillä harvalukuisena Etelä-

in Keski-Suomessa. Koko maassamme yleinen

on isompi taivaanvuohi 1. vanha
piika (T. gallinago), jonka päälaessa on val-

kea keskiviiva ja pyrstössä 14 sulkaa. Omitui-
nen on koiraan mäkättävä ääni, josta lintu on

saanut monet nimensä. Ääni. syntyy levitetyn

pyrstön reunasulkien väräjämisestä linnun äkkiä
lennossa alaspäin laskeutuessa. Lapissa ja Poh-
jois-Suomessa pesivänä tavattava pienempi t.

(T. gallinula) tunnetaan tummasta päälakijuo-

vastaan ja 12-sulkaisesta pyrstöstään. T:t elävät

kosteilla soisilla seuduilla, etsieii ruuakseen

hyönteisiä, matoja ja pieniä nilviäisiä. — Her-
kullisen lihansa ja suurta ampumataitoa vaati-

van pyynnin takia on t:ien metsästys seisovan

lintukoiran avulla suosittua urheilua. E. Ho.
Taivalkoski. 1. Koski Iijoessa, Taivalkos-

ken pitäjässä (kirkonkylässä), putouskorkeus
6,» m, hevosvoimamäärä korkean veden aikaan
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20,680 ia vesimäärä 235 m3 sek:ssa, matalan

veden aikaan 1,496 hevosv. ja 17 m 3 sek:ssa.

Vesisaha ja mylly. — 2. Koski Kemijoessa,
Komin pitäjänsä, n. '2 km eteläpuolella Tervolan

rajaa, putouksen pituus 500 m, putouskorkeus

5,a m. bevosvoimamäärä keskiveden aikaan 54,133

vesimäärä 700 ms sek:ssa (vastaavat luvut

korkean veden aikaan 270,667 hevosv. ja 3,500 ma

sekissä, matalan veden aikaan 27,067 hevosv.

ja 350 m :1 sek:ssa). - 3. Koski Oulanka
joessa, sm Savinajoen ja Avantojoen suiden

välisessä osassa, Kuusamon ja Kuolajärven
rajalla, putouskorkeus (5.2 m. hevosvoimamäärä
korkean veden aikaan 28,0:13 ja vesimäärä 350 m 3

sek :88a, matalan veden aikaan 490 hevosv. ja ö m3

>ek:ssa; tunnettu suurenmoisesta luonnonihanuu-

destaan. L. H-nen.
Taivalkoski (ennen Joki j är vi). 1. K unta,

Oulun 1., Oulun kililak., Taivalkosken nimis-

miesp. ; kirkolle Oulusta maanteitse 180 km,
talviteise 170 km. Kajaanista talviteitse 180 km.
Pinta ala 3,204.8 km8

, josta viljeltyä maata (101(1)

6,714 ha (siinä luvussa luonnonniityt 6,174 ha).

Manttaalimäärä 15 ss
/ts, talonsavuja 131, torpan-

savuja 96 ja muita savuja 5 (1907). 3,220 as.

(1916); 529 ruokakuntaa, joista maanviljelys

pääelinkeinona 364:llä (1901); sivuelinkeinoista

mainittakoon poronhoito (3,461 poroa 11910]).

298 hevosta, 1.400 nautaa (1913). — Kansakou-
luja 2 (1917). Säästöpankki. Haara-apteekki
(Pudasjärven pääapteekin) . — Teollisuuslaitok-

sia : vesisalia ja mylly Taivalkosken rannalla

(omistaa Oulu-yhtiö). — Luonnonnähtävyyksiä:
Pyhitys (1. Kostonpyhitys) vaara Kostonjärven
lähistöllä Kynsiperän kylässä; Taivalkoski iks. t.)

Iijoessa. — 2. Seurakunta, konsistorillinen,

Kuopion hiippak., Oulun tuomiorovastikuntaa

;

perustettu keis. käskykirjeellä 22 p :ltä kesäk.

1842 ..Tirkijärvi" nimiseksi. Pudasjärveen kuulu-

vaksi rukoushuonekunnaksi (kirkko rakennettiin

Jokijärven rannalle Kurjen kylään 1848). muo-
dostettiin kappeliksi keis. käskykirj. 16 p:ltä

tammik. 1858 (kirkko määrättiin 1877 siirrettä-

väksi Taivalkosken kylään nykyiselle paikalle),

erotettiin omaksi ..Taivalkoski" nimiseksi kina
kunnaksi keis. käskykirj. 27 p:ltä elok. 1870

(ensimäinen khra v:sta 1888). — Kirkko puusta,

rak. 1878-79. /,. H-m n.

Taivan (Taiwan). 1. ks. F o r m o s a. — 2. ks.

1 a i n a n.

Taivas. 1. T. 1. taivaanpallo merkitsee
äfäärisessii astronomiassa ajateltua palloa, jonka
keskipiste on havaintopaikassa ja jonka säde on
äärettömän pitkä. Taivaankappalten näennäistä

ui määrättäessä oletetaan ne projisioiduiksi

tämän pallon pinnalle, joten asema tulee olemaan
merkittynä kulmamitassa (vrt. Tahi i t i e t e e 1-

t k o* o r d i n a a t i t ) . T. eli taivaan-
k a n s i ei näytä pallonpuoliskon muotoiselta,

vaan pikemmin keskeltä litistyneeltä. joten

etäisyys .taivaalle" likeltä taivaanrantaa näyt-
tää pitemmältä kuin etäisyys suoraan ylöspäin.
Tähän lienee syy etsittävissä — i i t : i . että ilma-
kehän tiheys kasvaa korkeuskulman pienentyessä,

paitsi taivaanrannalla maahan kuuluvien
i iden suoma etäisyvsvertailu vaikuttanee

ilmiöön. Seurauksena ilmiöstä on, että aurinko
ja kun ollessaan likellä taivaanrantaa näyttä-
vät suuremmilta kuin ylempänä.

f: n sinisen värin on engl. fyysikko lordi Ray
leigh selittänyt siten, että ilmaston ilmamolekylit
aikaansaavat auringon valosäteissä diifusionin,

joka on sitä. täydellisempi, kuta tyhempiaaltoinen

valonsäde on. Tästä syystä lyhytaaltoiset säteet

(sininen väri) jäävät t:n viiriksi, kun muut hel-

pommin kulkevat, ilmakehän läpi. //. /,'.

2. Kolmas osa. vanhassa maailmankuva»;!,
johon kuuluivat t... maa ja alkunieri. Muinais
heprealaisten mukaan t. oli kovaksi poltetun

tantereen kaltainen. ..vahvuus" (1 Moos. leSeur*.),

tai valetusta, metallista tehty (Job. 37is). Tämä
levymäinen t. lepäsi pilarien varassa neljässä

maailman nurkassa tai oli kerubien (ks. t.) kan-
nattama (Job. 26u, lles. U seur.). Babylonia

laiset ja myöhemmät juutalaiset puhuvat kol-

mesta ja neljästä, vieläpä seitsemästäkin tai-

vaasta (2 Kor. 12 2 ). Sangen yleisesti käsitetään

t. Jumalan asunnoksi ja kuvataan tällöin levite-

tyksi teltaksi (Jes. 40;»), palatsiksi tai kau-

pungiksi (Ilmestysk. 21 l8 , Hes. 4830 seur.). Käsi-

tystä, että t. on muurin kaltainen, jonka por-

teista aurinko, kuu ja tähdet menevät sisäll".

vastaa babylonialaisten eläinrata, jonka piirissä

aurinko, kuu ja kiertotähdet liikkuvat. Toisen
käsityksen mukaan kuvitellaan t. vuoreksi, joka"

milloin on pohjoisessa paratiiseineen ja jumalan-
asuntoineen (Olympos), milloin etelässä illoreb)

tai tuntemattoman kaukana (1 Moos. 2; 2 Moos.

249 seur.). T. on myös vesisäiliö ovineen, ikku-

noineen ja sulkuineen (Ps. 148^, 2 Kun. 7 s i.

Muinaisbabylonialainen kosmillinen t. oli kolmi-

osainen: ylhäällä ..taivaallinen" t.. keskellä eläin-

rata, alhaalla ..taivaallinen" valtameri; sitä vas-

tasi ..maallinen" t.. jonka alapuolella oli maa ja

tämän alla ..maallinen" valtameri. Egyptiläiset

ajattelivat t:ta valtamereksi, jonka pinnalla

tähdet liikkuvat laivoissa, tai lehmäksi, jonka

selässä taivaanjumala istuu valtaistuimellaan.

Vielä ajateltiin t:n kulkevan tähtipyörillä, jotka

liikkuvat neljään suuntaan suurella jymyllä, syn-

nyttäen ,,
piirien harmonian" (Hes. li seur..

Ps. 192 seur.). A. F. P-o.

Taivassalo (ruots. Töfsala). 1. Kunta,
Turun ja Porin 1., Vehmaan kihlak., Taivassalon-

Kustayin-Iniön-Velkuan nimismiesp. ; kirkolle

Turusta maitse 75 km, vesitse 53 km. Pinta ala

128,5 km-, josta viljeltyä maata (1910) 3.430 ha

(siinä luvussa luonnonniityt 345 ha, puutarha-

ala 21. s ha). Manttaalimäärä 74 3
/4 , talonsavuja

139. torpansavuja 119 ja muita savuja 372 (1907).

3,285 as. 11915); 653 ruokakuntaa, joista maan
viljely^ pääelinkeinona 274:llä. teollisuus 86:11a,

kalastus 56:11a (1901). 371 hevosta. 1.683 nau-

taa (1913). - Kansakouluja 4 (1916). Säästö-

pankki. Kunnanlääkäri yhteinen Vehmaan kanssa.

Teollisuuslaitoksia: Vehaksen (Hylkeennie-

men) saha ja mylly; Hakkenpään höyrysaha, ja

mylly; Taivassalon osuusmeijeri: Suomen kivi-

toollisuus o.-y:n kivilouhimo. - - Muinaismuis-

toja: vanha, 1300-luvulla harmaasta kivestä rak.

kirkko, jossa kalkkimaalauksia (kuva, ks.

K a 1 k k i m aa 1 a u s) 1400-luvun puolivälin tie-

noilta, 14 aatelisvaakunaa y. m. — Vanhoja kai

tauoita: Järppilä, Vuorenpää, Kahiluoto, Viia-

nen, Isosärkilä ja Ketarsalmi. - Säännöllinen

laivaliikenne Turkuun y. m.; kirkolle Ihattulan

laivalaiturilla '•., km, Vehaksen laiturilta 6 km
ja Hakkenpään 8 km). 2. S e n r a k n n t a,
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hallituksen pit., Turun arkkihiippak., Vehmaan
rovastik. ; mainitaan seurakuntana jo 1350 ja

oman
i
>n i>i n hoitamana ainakin 1386 (nimenä

aikaisemmin „Tavisalo" [ruots. ..Tövesalo"]. josta

.Taivassalo" [ruots. „Töfsala"j). T:oon kuu-

luu Velkua aaarnahuonekuntana ; aikaisemmin
ovat siihen kuuluneet Vartsalan I.P.Johanneksen
kappeli ja P. Jaakopin saarnahuonekunta (joista

myöhemmin muodostui Kivimaan kappeli [=Kua
lavi ks. t.|i i,i licii',. -- Kirkko (ks. ylemp.),

rak. harmaasta kivestä 1300-luvulla, koi], perin

•pohjin 1890. [K. Killinen. ..Muinaisjäännöksiä

Vehmaan kihlakunnassa (Suom. muinaisin, \lnl.

aikak. VH).] /.. E-nen.

Taivukas, oksa, joka taivutetaan maahan, pei-

tetään osaksi mullalla ja juurtuneena hukataan

irti emokasvistäan. Puutarhoissa käytetään usein

t:ita kasvien lisäämiseksi. Itsenäisesti lisääntj

vät tiilen avulla usein esim. kutiset saaristo- ja

tunturiseuduissa. A', h.

Taivuttaa, I 1 e k t e e r a t a ks. T a i v u tu s

ja P a r a cl i g m i.

Taivuttajalihakset I. koukistajat ks. Lihak-
set.

Taivutus, fleksioni. kieliop., niiden eri

sanojen, taivutus m ti p t o j e n, muodostami-
nen, jotka kuuluvat samaan niuotosarjaan 1.

paradigman (ks. t.). T. on joko dekl i nat sio-
n i a (ks. 1 ) e k 1 i n e e r a t a) tai k o n j u g a t-

s i o n i a (ks. t. ja Konjugeerata). Sana.

jolla on yksi ainoa muoto, on taipumaton.
A. K.

Taivutuskone, kone. jolla joko levyjä, kankia
tai muotorautoja taivutetaan. Ohuet levyt taivu

tetaan äkkitaipeeseen leukojen väliin puristet-

tuina ja kaareen (kuten paksut yksinomaan) kol-

men valssin välissä (ks. L e vy sep än t e o 1 1 i-

siinsl. Paksujen levyjen t :11a (kuva) voidaan

Levyntaivutuskone.

levy taivuttaa liereäksi ja myöskin kartiok-

kaaksi. Valssit voivat olla pystyssäkin. Kali

taannepäin kaareen levy voidaan taivuttaa paine-

nesteellä toimivalla paineneste- (hydraulisella]

taivutuskoueella, jossa levy taivutetaan osa osalla

kouru- ja kupruselkäisen leuan välissä.

Po Po.
Taivutuslujuus ks. L u j u u s.

Taivutusmerkki, kieliop., sellainen epäitsenäi-

nen kielenosa (äänne tai äänneryhmä), joka,

yksin tai muiden tiien kanssa, liittyen sanan
vartaloainekseen muodostaa taivutusmuo-
don (ks. t.) ja ilmoittaa sen suhteen, jossa

muoto lauseen jäsenenä on toiseen lauseen jäse-

neen, tui myöskin ilmaisee jotakin määrättyä
lisämerkitystä. Vartaloaineksen jälkeen liittyviä

t -.ejä ovat, t u n n u .s ja taivutus p ä ä t e

(ks. n.), vartaloaineksen edelle liittyviä m. m
i e ,1 u p 1 i k a t s i o n i (ks. t.) ja kreik. aug-
mentti , i: riui) sekä saks. ge-(: geaohlagen)

A. K.
Taivutusmomentti (ks. M o m e n t t i), tai-

vutusrasituksen alaisen kappaleen (sauvan, kan
natuspalkin y.in. s.) leikkauksessa tai pistei

lännin leikkauksen (pisteen] toisella (esim. vasem
maila) puolella olevien ulkoisten voimien staat-

tinen 'momentti (ks. t.) leikkaukseen (pisteeseen

nähden, joka pyrkii taivuttamaan kappaletta
sanotulla kohdalla. Niinpä voimien P,, P2 ja /';,

rasittaman ulokkeen (kuva 1) t. leikkaukseen u

nähden on 3/ = Pi.Oi+Pj«j ja leikkaukseen 6

nähden M = Pifti+Pjftj+PsOj. Jos voimat tai

kuormat P ilmaistaan kgissa ja etäisyydel n ja b

emissä, tulee t. merkityksi kg emissä. Jos ulo-

ketta (kuva il) painaa tasainen kuorma p kg

Kuva 1. Kuva 2.

jokaisella 1 emin pituudella, on sen aikaan-

saama t leikkauksessa n M = pa. X -r =
1
lt P"'-

koska koko leikkauksen vasemmalla puolen oleva

kuorma on pa ja sen keskusvoima, (resultantti)

on keskivälillä o:ta; samoin ulokkeen kiinnitys-

kohdassa 3/6 = V2 pb-. — Kahdella tuella vapaasti

lepäävä palkki (kuva 3), joka kantaa kuormia

9 ,"? & ,.* ,

f £-S* £
V^ja

Kuva 3.

-M Y'
Kuva 5.

Kuva 4.

P\. Ps> Pi ja Pt painaa tukiansa paineilla A ja /{,

joita tuet vastustavat yhtäsuurilla vastavoimilla.

Leikkauksessa 3/ on siis t. M - As —Pisi—Ps«i,

koska vastavoima A ja kuormat P vääntävät eri

suuntiin ja myötäpäivään vääntävä tai palkkia

ylöspäin koveraksi taivuttava momentti luetaan

positiiviseksi. Koska t. vapaan tuen Ii koh-

dalla on = saadaan AI—Pihi—Pa?'?—P3&3

—

Ptbi

= 0, josta A=Y(P l b i+P~b2+P3b3+Pl,bt). Toinen

tukivoima on selvästi B = Pi.-\-Pi-\-Ps-\-Pi—A. —
Jos palkin kuorma on tasaisesti p jokaista pituus-

yksikköä (cm) kohden yli koko palkin (kuva 4),

on A - li = '/s pl ja t. leikkauksessa n
— 31

u
- l

/s pl- s—ps-Vs s = 1h P« (l—s). Suurin

on t. palkin keskellä, jossa s = V2 l> siis suurin

M = V« V- Va '•
ik l = 1

fe pl-- — Pylväässä, jota

rasittaa epäkeskeinen kuorma P (kuva 5), muo-



1101 Taivutusmuoto—Tajunta 1102

ilostuu jokaisessa leikkauksessa t.. juku leikkauk-

sien keskustaan nähden on M = Pe. — T-.n avulla

voidaan taivutusrasituksen alaisissa rakenteissa

esiintyvät jännitykset laskea laikka rakenteet

muodostaa niin, ettfi niissä tietyistä kuormista

muodostuvat jännitykset eivät tule rakennus-

uneen lujuutta (ks. t.) Buuremmiksi. [,,Teknil-

linen käsikirja"; Tallqvist. ..Teknillinen meka-

niikka".) ./. C tn.

Taivutusmuoto, jonkin sanan paradigman
t.l kuuluva muoto. T. saattaa olla joko

pelkkä sananvartalo (talo, ruots. bdt, kom, spring,

npraiii/. sak^. schlitg) tai vartalo yhdessä yhden
tai useamman taivutusmerkin (ks. t.) kanssa

nlf-ii. tain i asa. nous-ta-isi-in, ruots. bäl-ar-nas.

sak<. ge-schlag-en) . ks. Vartalo. A. h.

Taivutuspihdit ks. Pihdit.
Taivutuspääte, kieliop., sellainen taivut u s

merkki (ks. t.), joka liittyy joko sananvar-
talon tai yhdellä tai useammalla tunnuksella

muodostetun alivartalon loppuun muodostaen
niiden kanssa taivutusmuodon. A. h.

Taizz ks. T a i s.

Taj Mahal [tadz], suurmogulin Shäh-Jahfiuin

1027-58) puolisolleen Mumtaz-i-Mahalille pystyt-

tämä kupolikattoinen mausoleum Intian Agrassa,

Itä [ntian kuuluisin rakennus, sen muhametti-
laisen rakennustaiteen helmi. Neljän siron

minareetin ja puutarhan ympäröimänä se moni-

värisine hienoine seinäinkrustatsioueineen kohoaa
penkereeltä valkean ihanana marmoritaruna.
Rakentamista sanotaan kestäneen 17 v.. työssä

olleen 20,000 miestä ja maksetun yksin työ-

miesten palkkoina lö milj. mk. ja kahden euroop-

palaisenkin taiteilijan, ransk. kultasepän AustinMn
ja it. Venoneon, ottaneen sen koristustöihin osaa.

U-o N.

Tajmyr (ven. Ta jmyrskij poluostrov), suunnat-

toman suuri niemimaa Pohjois-Siperiassa, Jeni-

suiskin kuvernementissa, Jenisein ja Hatangau
suulahtien välissä. Siitä pistää pohjoiseen suuri

juskinin-niemi, jonka pohjoiskärki Kap Tsel-

juskin (ks. t.) on Aasian pohjoisin kohta.

Tseljuskinin-niemeu itäpuolella on Pyhän Fad-
dejn-, länsipuolella T:n-lahti. Rannikko on enim-
mäkseen alavaa, paikoitellen kuitenkin kallioista;

edustalla oleva meri on matalaa. Useita pieneh-

köjä saaria (T:n-, Nordenskiöldin-, Nansenin-,
Kjellmauin- y. m. saaret) on pitkin rannikkoa.
— T:n sisäosassa on idästä länteen kulkeva
Byrrangan vuoriselänne (n. 300-600 m yi. me-
renp.). Sen katkaisee Tajmyra niminen joki

1450-500 km), joka virtaa T:n-järven (lahti- ja

saaririkas, yli 100 km pitkä) läpi laskien T:n-
lahteen. Niemimaan länsiosassa on Pjasina nimi-
nen joki. — T. on kauttaaltaan metsätöntä
tundraa. Pohjoisosat ovat asumattomia, eteläm-
pänä T:n-järven tienoilla, elelee tavgy-samojedeja
ks. Samojedit, palsta 729). — T:n tutki-

a mainittakoon Middendorft. E. E. K.
Tajo [taho] (port. Tejo, vanhan ajan Tagus),

joki Pyreneitten niemimaalla, niemimaan pisin
virta, alkaa Muela de San Juanin länsirinteeltä
(1,59-1 m yi. merenp.) Lounais-Aragoniassa, tekee
suuren mutkan pohjoista kohden, virtaa sitten
länsi lounaista pääsuuntaa enimmäkseen syvässä,
»afioni maisessa uomassa (poikkeuksena m. m.
Iranjuezin viljava tasanko), on jonkun matkaa
Portugalin ja Espanjan välisenä rajana siirtyen

sitten kokonaan Portugalin alueelle (kaikkiaan
:i(l8 km rajajokena ja Portugalissa), kääntyy lou-

naisien saatuaan oik. Zezere nimisen vuolaan
lisäjoen, jakautuu Salvaterrau alapuolella Tejo

Novo (päähaara, läntinen) ja Mar de Pedro nimi-

siin suuliaaroihin, joiden viilillä Lezirias niminen
deltamuodostuma, laskee sitten inainiosatamaisen,

järvenluontoisen Lissabonin-lalulen kautta Lissa-

bonin alapuolella Atlantin valtamereen; 912 km,
vesialue vain 82,525 km-. Kuljettava pienem-
millä aluksilla vain Abräntes-kaupungin kohdalle,

suuremmilla Santaremiin asti. jonne vuoksi tun-

tuu. Suurimmat lisäjoet: Jarama, Alberche, Tie-

tä r. Alagon, Zezere oik., Zatas 1. Sorraia vas.

E. E. K.

Taju ks. Tajunta.
Tajunta 1. taju (lat. conscie'ntia, ruots. med-

retandc, saks. Bcinisstsein) muodostuu kaikista

niistä toiminnoista, jotka tapahtuvat ihmisen

mielessä. T:n käsite osoittaa sitä kaiken sie-

lullisen olevaisen omituisuutta. että olento

,,tajuaa", s. o. käsittää 1. tuntee omat sisäi-

set tilansa sekä niiden vaihtelut. Tajuisuus on

sielullisen olevaisen perusominaisuus, mikä erot-

taa sen aineellisesta olevaisesta, jolla, mikäli me
voimme huomata, ei ole tätä kykyä. Sielun

kaikki paraikaa tapahtuvat 1. todellisina mielessä

esiintyvät toiminnat muodostavat t :n sisällyksen;

siihen kuuluvat sekä mielteet 1. tietopuoliset sie-

luntoiminnat että tunteet ja tahtomiset, Yhtaikaa
voivat ainoastaan muutamat, verraten harvat
sielulliset ilmiöt olla ,,aktuaalisina" 1. todelli-

sina, s. o. paraikaa läsnä t:ssa (,,t:ii ahtaus").
Siitä tavattoman suuresta mielteiden, tunteiden

ja pyrkimysten moninaisuudesta, mikä kuuluu
jokfaisen ihmisen sielunelämään, on sentähden
välttämättä kullakin hetkellä suurin osa himmen-
tyneenä; se on olemassa vain potentsiaalisena 1.

mahdollisena, s. o. se voipi ilmaantua t:aan, niin

pian kuin jokin erityinen syy aiheuttaa sen. —
Kaikki yhtaikaa tajuisina olevat sieluntoimin-

nat liittyvät toisiinsa yhteydeksi, joka on sitä

lujempi, jota selvempi t. on („t:n yhteys"). Ne
kuuluvat yhdelle ja samalle minälle, ovat sen toi-

mintoja 1. tiloja. Sentähden rakentuu niiden

välille moninaisia siteitä, jotka liittävät ne toi-

siinsa (ks. Assosiatsioni. Mielikuva).
— T:lla on eri selvyyden asteita. Selvimpänä
on se osa t :n sisällystä, johon tarkkaavaisuus

paraikaa on kiintynyt. Sen rinnalla on t tssa

melkein aina toisiakin ilmiöitä, jotka esiintyvät

syrjäisempinä ja heikompina, mutta kuitenkin

tajuisina; näiden joukossa on monesti sellaisia-

kin, jotka ilmenevät hyvin hämärinä ja haihtu-

vina, mutta joita kuitenkin voidaan huomata
t:ssa. Siis on tosiasiallista, kokemusperäistä
aihetta puhua ..puolitajuisista", vieläpä „melkein

tajuttomista" sieluntoiminnoista. Näyttääpä ole-

van syytä olettaa, erinäisten tajullisten sielun-

tapahtnmain selittämiseksi, sellaisiakin sielulli-

sia toimituksia, joita ei voida ollenkaan suoras-

taan vaarinottaa t :ssa, mutta jotka välittävinä

renkaina sitovat toisiinsa joitakin tajullisia sie-

lunilmiöitä. Sentähden useimmat sielutieteilijät

olettavat olevan tajutontakin sielunelämää.

Erinäisissä tapauksissa tällaiset ihmisen sielussa

piilevät toiminnat, jotka eivät ole hänen itsetie-

toisen I :nsa havaittavissa, näyttävät yhtyvän

siitä riippumattomaksi kokonaisuudeksi, jota
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osoitetaan äimillä „piilotajunta" iks. t.) 1 = 1 i

ta lunta ja . kaksoistajunta" (ki t.) T. on
unia olemassa bidunelämiss i \ xhttomana sisäl

senfi kokemuksena; kun tajuava olento käsittää

t:nsa sisällyksen selvien mielikuvien muodossa,

sopii sitä nimittää tietoisuudeksi; tm
tosiasiat ovat silloin t i e t o i ta

T;sta mi erotettava itsetajunta (ruots.

sjiilvmedvetande, saks. Selbstheuntsstsein) , tietoi-

suus uniasi,! itse tään I. ininästään kaikkien mui-

den olentojen vastakohtana. Itsetajunta kehit-

tyj ihmisessä vähitellen, ihmisen sielunelämän

alkaessa, pienessä lapsessa, huomio näyttää ole-

van niin kiintyneenä esiintyviin t
;
u sisällyksiin.

esineiden mielikuviin sekä niiden johdosta syn

t\ luisiin tunteisiin ja haluihin . että ihminen
kukollaan antautuu eli eläytyy niihin ja niiden

vaihteluun eikä kykene erityisesti huomaamaan
omaa minäänsä' eikä nimenomaan erottamaan
sitä muista asioista. Sitten itsetajunta rup aa

kehittymään siten, että ensiksi oma ruumis erot

tuu kaikista muista esineistä aivan erikoislaatui-

sena oliona, koska sen tiloihin liittyvät ominai-

set, huomiota herättävät tuntemukset, — elollis

aistimukset, mielihyvän ja mielipahan tunteet

y. m. ,, .Minäksi" käsitetään sentähden aluksi

oma ruumis. Vähitellen ihminen sitten rup aa

käsittämään minäksi varsinaisemmassa merkityk-
sessä omaa sielunelämäänsä sekä sitä subjektia

eli olentoa, jota hän ajattelee sielunelämänsä
kannattajaksi (vrt. Minä). Vaikka kehittynyt

itsetajunta täten on myöhäinen muodostuma sie-

lunelämässä, on kuitenkin sen alknsiemen alusia

asti olemassa välittömänä elämyksenä 1. sisäi-

senä kokemuksena, jolla sielullinen olento tajuaa

omaa itseyttään toisenlaiseksi olevaiseksi kuin
kaikki muu; muuten itsetajunnan synty ja kehi-

tys olisi mahdoton ymmärtää. - Selvien mieli-

kuvien ja käsitteiden muotoon kehittynyt itse-

tajunta on i I s e t i e tois n u s sielutieteelli-

sessä merkityksessä. A. Or.

Tajuton ks. T a
j
n n t a ja T a

j
n t I o m n n s.

Tajuttomuus (synkope), sellainen tajunnan-
häiriö, jossa aivojen toiminta on keskeytynyt
niin. ettei aistimuksista synny tietoisia havain-

toja ja tahallinen lihastoiminta on lainautunut

hengityksen ja sydämen toiminnan myöskin
ollessa masennuksissa, 'lila saattaa johtua mitä
erilaisimmista syistä, mutta aiheutuu lähinnä
joko verettömyyden tahi liiallisen verekkyyden
äkillisestä kehittymisestä aivoissa, mikä tuon-

tuostakin esiintyy mielenliikutuksista, pelosta,

surusta ynnä kaikenlaisista heikkouden tiloista

helposti kiihoit luvissa ja vähäverisissä henki-

löissä. .1/. O-B.

Takaaja 1. taka u s m i e s ks. T a k a n s.

Takaaladattava ks. A m p n m aa s e e t.

Takabaikal 1. Tr a n sb aikai, provinssi

(ven. Zabajkaljskaja oblasti) Venäjän Aasiassa,

Itä-Siperiassa. Irkutskin kenraalikuvernöörikun-
nassa Baikal- järven itäpuolella. Kiinan (Mongo-

lian ja Mantsurian) rajalla; 613,280 km2
,

945,700 as. (1914). 1.4 kma :llä. — T. on suurin

piirtein katsoen lounaasta kaakkoon kulk vien

vuorijonojen halkomaa ylänkömaata, jonka Jab-

lonoi-vuoristo (Sohondo etelässä 2.450 m) jakaa

korkeampaan läntiseen, n. 1,200-1,500 m yi.

merenp. olevaan (jota lännessä reunustavat

Barguzinin-vuoristo, Muja-vuoristo y. m., ja jonka

pohjoisosana on VVitimin ylänkö) ja matalam-
paan itäiseen [600-750 m yi. merenp.), jokaoik
taan on Gobi'n jatkoa ja jota myös nimitet

Dauriaksi. T:n joet. jotka enimmäkseen ovat

vuolaita, laivaliikenteelle arvottomia, kuuluvat

Jenisein (Baikal-järveen laskevat Selenga, Bar
giizin. > lä Vngara), Lenan (Vitim) ja Amurin
(kuljettava Zilka lisäjokineen, Argun, rajajoki

Ma ui -uriaa vastaan) vesistöihin. Järviä on
paljo, enimmäkseen pieniä: länsirajalla olevasta,

melkein Sveitsin kokoisesta Baikal-järvesta

n. puolet kuuluu T:iin. Paljo lämpimiä lähteitä,

ojaksi hoitotarkoituksiin käytettyjä. Ilmasto jyr-

kästi mantereinen; Nertsinskij Zavodissa v:n

keskilämpö — 3,7° C, tammiktn — 29.» ° C (tai

vella usein T:ssa on - 50" C :n pakkasia
heinäkin -4- 1S.4°C. Vain 5 kk:n keskilämpö
on \li 0° C. Vuotuinen sademäärä 390 mm, josta

suurin osa tulee kesällä, niin että talvet ovat

melkein lumet (omat. varsinkin Jablonoi-vuoriston

länsipuolella, jossa talvisinkin kuljetaan ratas

ajopeleillä ; monella seudulla maa kesällä sulaa

vain pinnalta. Joet ovat jäässä lokakin alusta

Imhtikin jälkipuoliskolle. Vaikka uutisasukkaat

ovatkin hävittäneet metsiä silmittömästi, peittä-

vät ne vielä n. puolet T:n pinta-alasta; valta-

puina ovat havupuut, mutta niiden rinnalla tapaa

myös laajoja lehtimetsiä. Jablonoi-vuoriston itä

puolella kasvillisuus saa huomattavasti toisen lei-

man: laajat alueet ovat aroa ja puukasvillisuu-

dessa esiintyy Siperian Iäntisemmille seuduille ou

tojen, vasta Uralin länsipuolella tavattavien suku-

jen [Quercus, Ulmus, Corylusy. m.) edustajia. Eläi

mistössä tavataan metsäneläinten rinnalla, aron

muotoja, — Asukkaista viimeisen väenlaskun

aikana oli 6ti,s % venäläisiä, 27.2 % mongolilaisia

(tunguuseja, burjaatteja) ja l.s % juutalaisia.

Uskontunnustukseltaan 71,4% oli kreik.-katolisia.

25,» % buddhalaisia ja l.s % juutalaisia. Luku-
taitoisia 13,< % (Siperiassa keskimäärin 12,i

(Jutisasutukseen soveltumattomampana kuin

useimmat muut Siperian seudut. T. ei ole voinut

samassa määrässä vetää siirtolaisia puoleensa

kuin muut Siperian kuvernementit ja provinssit

(Sahalinia ja Kamtsatkaa tietysti lukuunotta-

matta); 1900-1." T:iin keskimäärin vuosittain

saapui 2,649 siirtolaista (joita vastasi 555 pois-

muuttavaa). Viimeisen väenlaskun aikana maa
taloutta harjoitti 83,4 %, vuorityötä ja teolli-

suutta 6,4 %, kauppaa ja liikennettä 2,8 %. Maa-
taloudellisesti käyttökelpoiseksi arvioidaan l

/a l"'"

vinssin alasta. Maanviljelyksellä on yleensä lino-

not edellytykset; 1914 korjattiin 178.800 ton,

rukiita. 50,700 ton. kauroja. 43.600 ton. vehniä,

vähän ohria, 58,500 ton. perunoita. Paremmat
edellytykset on karjanhoidolla, etenkin kaakossa;

l914*oii 5(55.000- hevosta. 1.123.900 nautaa (asukas-

määrään nähden enemmän kuin missään muualla

koko Venäjän valtakunnassai, 1.136.500 lammasta
ja vuohta, 113.100 sikaa. Metsästyksellä on vielä

suuri merkitys. Kalastusta harjoitetaan etenkin

Baikal järvellä tSnhno omul tärkein kalalaji),

mutta useat joista eivät ole erikoisemmin kala-

rikkaita. Ennen sangen tärkeä vuorityö on kadot-

tanut paljo merkityksestään. Tärkein tuote on

kulta, jota 1907 saatiin 2,850 kg. Lisäksi saatiin

rautaa, kivihiiltä (n. 160,000 ton.), glaubersuolna

ja vähän keittosuolaa. Hopeaa ja lyijyä, joista

varsinkin Nertsinskin kaivokset aikanaan (etenkin
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I7d4 1S.VJ1 olivat kuuluja (samoinkuin valtiolli-

sista syistä tuomittujen pakkotyöpaikkoina) , ei

enäfi yhtään louhita. Teol.isuus aivan alussaan;
1910 oli aksiisista vapaiden teollisuuslaitosten

tuotantoarvo 7.:. milj. mk., työväestö 1,210 hen-

keä, ja aksi isin alaisten teollisuuslaitosten työ-

väestö 1912 vain 374 henkeä. — T:n halki kul-

kee Siperian rata. josta T:n alueella haarautuu
1914 valmistunut Amurin rata: 1913 T:ssa oli

rautatietä kaikkiaan 1,612 km (enemmän kuin

missään imuissa Siperian kuveniementissa tai

provinssissa). — Kansakouluja 587 |26,09S opp.),

keskikouluja 9 (2.908 opp.). ammatillisia keski

ja alempia kouluja 13 (829 opp.). muita kou-

luja 5 (225 opp.: 1909). — Lääkäreitä 98. sai-

raaloita 72 (1912). — Hallinnollisesti T. jakaan-

tuu 8 piirikuntaan. Pääkaupunki Tsita. — Ensi-

miiiset venäläiset saapuivat T:iin 1639. Vuosi-

sadan lopussa olivat he perustaneet T:iin 3 kau-

punkia. 9 linnaketta. Jo alkuaikoina T:ia käy-

tettiin karkoituspaikkana. V. 1851 T. erotettiin

Irkutskin kuvernementista. E. E. K.
Takaharjun parantola, maamme ensimäinen

ja toistaiseksi suurin keuhkotautiparantola.

Parantolan omistaa Duodecim-seuran aloitteesta

1899 perustettu ,,Osakeyhtiö keuhkotautisten

parantola". Yhtiön osakepääoma on (1917)

174,800 mk.: kotipaikka Helsingin kaupunki;
johtokunnan puheenjohtajana on yhtiön perusta-

misesta alkaen toiminut prof. Matti Äyräpää.

parantolan varsinainen alullepanija. Yleisistä

varoista myönnettiin yhtiölle 1901 parantolan

rakentamista varten 400.o00 mk. lahjana sekä

200,000 mk. kuoletuslainana. Rakennusavuksi on

yhtiö lisäksi saanut kauppaneuvos Otto A. Malmin
lahjoitusrahastosta 50.000 mk. Parantola raken-

nettiin prof. Onni Tarjanteen piirustusten

mukaan ja aloitti toimintansa 1 p. lokak. 1903.

Takaharju. Parantolan päärakennus makuuhalleineen.

iaitsee terveellisestä ilmanalastaan ja luonnon-
kauneudestaan kuuluisassa Punkaharjun (ks. t.)

kruununpuistossa, pienen sisäjärven, Valkeajär-
Ven, varsinaisesta Punkaharjusta erottamalla ja

eristämällä hiekkaharjulla. Takaharjulla, sen
päivänpuoleisella rinteellä havumetsikössä, Sai-

maan vesistöön kuuluvan Puruveden rannalla.
noin 2 km: n matkan päässä Punkaharjun rauta-
tieasemalta. Parantolan maa alueen (n. 4o ha)

valtio luovutti yhtiölle maksutta 50 v:ksi. —
Sairasvuoteiden luku. alkujaan 90, on n. 110.

Päivämaksut vaihtelevat 3 mk:sta 18 mk:aan;
vapaavuoteita on 24; parantolan ylläpitoa var-

ten on yhtiö .alusta alkaen nauttinut yleisistä

varoista vuotuista vaitioapua; valtioapu on 1917

60,000 mk. — Hoitotapa, pääasiallisesti hygieenis-

dieteettinen, on täysin ajanmukainen. — Ensimäi-
senä 10-vuotiskautena hoidettiin laitoksessa kaik-

kiaan 2,610 potilasta, näistä SS. s % Suomesta.

11,7% Venäjältä ja ulkomailta. Hoitoaika oli

keskimäärin n. 122 päivää potilasta kohti. Hoi-

don tulos oli suotuisa 74 % :lle kaikista hoide-

tuista (keuhkotaudin ensi asteella sairastavilla

oli tulos suotuisa 94,i%:lle). Potilaita oli paran-

tolassa 1903 keskimäärin 35. 1 päivää kohti, 1912

99,00. 1910 oli päivittäinen potilasluku hiukan
toistasataa. A. K-s.

Taka-Intia (myös Indo-Kiina) , iläisin Aasian
kolmesta suuresta eteläisestä niemimaasta, Etelä-

Kiinan meren, Malakka salmen ja Bengaalin-

lahden välissä, mantereen puolelta rajoittuu

ilman luonnollisia rajoja Kiinaan ja Etu-Intiaan;

yli 2 milj. km5
, yli 40 milj. as. Joskus T.-I:aan

luetaan myös Itä-Intian saaristo t ks. t.). yli

2 milj. km2
, yli 45 milj. as.; tässä se jätetään

lukuunottamatta. - Rannikkomuodoltaan T.-I.

on verraten säännöllinen, lukuunottamatta kauas
etelään ja kaakkoon pistävää Malakkaa. Lisäksi

Mekongin ja Ira\vadi'n deltat muodostavat pie-

nempiä niemimaita; niiden ja Malakan väliin

muodostuvat Siamin- ja Martabanin-Iahdet. Pai-

koitellen rannikon edustalla on pienempiä saa-

ria; suurempia saaristoja on Malakan länsiran-

nikolla ja eteläpäässä. — Geologiselta rakenteel-

taan T.-I. on vielä suureksi osaksi tuntematonta.

Pääaineksena lienevät paleozooiset muodostumat.
Niistä ovat rakentuneet ne suurimman osan

T.-Laa täyttävät vuoristojonot, jotka pohjoisessa,

Kiinan, T.T:n ja Etu-Intian rajalla Himalajaan
ja Kuenluniin liittyen puristuvat Assamin ja

Kiinan lohkon viiliin, kääntyvät sitten ete-

läistä pääsuuntaa kulkeviksi, samalla hajaantuen
viuhkan tapaisesti ja jättäen väliinsä osaksi

ahtaita, osaksi leveitä jokilaaksoja (taka-intia-

lainen viioristojäijestelmä). Pinnanmuodostuksen
päävyöhykkeet vaihtuvat siten lännestä itään

mentäessä. Ne ovat lännestä lukien: Birman ran-

nikkovuoristo (jatkuu Andamaaneille ja Nikobaa-

leille sekä Sumatraan), lta\vadi'n laakso, tämän
ja Salvvenin välinen vuoristo, Salvvenin laakso

(hyvin ahdas), Salvvenin ja Menamin välinen vuo-

risto (jatkuu Malakalle), Menamin laaja laakso,

Kambodsan vanha lohkomaa ja sen pohjoispuo-

lella Mekongin keskijuoksun tienoilla kalkkikivi-

ylänkö. jotka ovat pakottaneet Mekongin laakson
(suupuolelta hyvin laaja) itäpuolella olevan

Annamin vuoriston kaartumaan kauas kaakkoon
päin. Vuoristojen huiput eivät tav. nouse enem-

pää kuin 3.000 m yi. merenp., mutta siitä huoli

uiaHa vuoristot kuitenkin ovat sangen vaikea

kulkuisia laaksojen kapeuden ja rinteiden jyrk-

kyyden takia. — Tärkeimmät, vesistöt on edellä

mainittu t,ks. lähemmin erikoisart.). Ne ovat

varsinkin ylä- ja keskijuoksultaan koskirikkaita,

joten niitä tav. ei voi euroopp. aluksilla kulkea,

mutta koska ne ainakin paikoitellen ovat alku-

asukasten aluksilla kuljettavia, ovat ne tavatto-

man tärkeitä liikenteelle, jolla sisämaassa ei ole

muita teitä käytettävänään. Ilmastollisesti

T.-I. kuuluu monsuunivyöhykkeeseen. Päävuoristo

Mekongin ja Sahvenin välillä vaikeuttaa lounais-

monsuunin pääsyä T. T:n itäosiin, jakaen siten
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sm ilmastollisesti kahteen pääosa&u: vähäsatei-

sempaan itäiseen ja runsassateiseen läntiseen,

Jälkimäisessä lisäksi vuodenaikaiset lämmönvaih-
tclut oval pienemmät kuin edellisessä. Akyabissa,

Birinun länsirannikolla v:n keskilämpö on

+ 26° C, kylmimmän kuun (tammik.) + 21,.° C,

kuumimman (toukok.) u. |
18 C vuotuinen

sademäärä on 4,971 mm. T. I a vastakkaisella

rannikolla jokseenkin amalla leveysasteella

olevassa Haiphongissa vastaavat luvut ovat

} 23,4° C, f IT.i" i' 4 29' C, 1,627 mm. Sateesta

suurin osa tulee kesällä, touko-lokak:ssa (Akya-
liissa esiin. 1,665 niin) ; paikoin on kaksi sade-

aikaa Ka ,\ illisuus mi yleensä paljoa rehe-

vämpää kuin Etu Intiassa, varsinkin saderik-

kaammassa länsiosassa, jossa aarniometsät vai

litsevat. Itäosassa sitävastoin paikoitellen on
laajoja sa vannialiioil akiu (esiin. Laoksessä). —
Eläimistö verraten vähän tulkittua; luonteen-

omaista on matelija-, sammakkoeläin.-, kala- ja

perhoslajien runsaus. Suurista eläimistä mainit

takoon elefantti. 4 sarvikuotiolajia, tapiiri, tiikeri,

pantteri sekä monet apinalajit. Pohjoisessa vai-

kuttaa Himalajan, etelässä Malaijilaiscn saaris-

ton naapuruus. — Väestön pääaineksena ovat

indokiinalaiset (ks. t.). Malakalla asuu malai-

jeja sekä hajallansa melkein kaikkialla kiina

laisia. Eurooppalaisia on vähän, n. 60,000-70,000

henkeä. — Valtiollisesti T.-I. jakaantuu Englan-
nin omistamaan (Etu-Intian keisarikuntaan hal-

linnollisesti kuuluvaan) Birmaan lännessä, Rans-
kan Indo-Kiinaan idässä sekä itsenäiseen Siamiin
näiden välissä. Malakka kuuluu osaksi Siamille,

osaksi Englannille (Straits settlements) , osaksi

se on näiden molempien suojelusherruuden alai-

sina pikku ruhtinaskuntina. Alueet, niiden pinta-

ala ja asukasmäärä (1911) :

kma as.

liirnia 597,849 12.115,217

Hanskan Indo-Kiina 802,055 16,831,000
Siam 600,000 8,150,000
Malaijilaiset suojelusvaltiot .... 60,800 925.700
Malaijil. liittoutuneet suojelusv. . . . 72,000 1,035,933
Siamin malaijil. suojelusv 18,100 375,000
Straits settlements 4,220 714,100

Kaikkiaan 2,155,024 40,156,950

Straits settlementsissä on otettu lukuun myöskin
muutamat, siihen hallinnollisesti kuuluvat pie-

net saaret (Christmas- ja Keeling saaret, La-
buan), jotka maant. eivät siihen kuulu. Sitä-

vastoin on jätetty pois Malakan eteläpäässä
oleva, Alankomaille kuuluva Riouvv-saaristo. — ks.

lähemmin B i r m a. Ranskan I n cl o-K i i n a,

Siam, Malaijilaiset suojelusval-
tiot, Straits settlements, Malakka,
I n cl o k i i n a 1 a i s e t, M a I a i j i 1 a i n e n

rotu. [ks. kirjallisuusluetteloita main. kirjoi-

tuksissa.] E. E. K.
Takaisinsaanti 1. t a k a i s i n v o i 1 1 o. 1.

Muutoksenhakukeino, jolle on omituista, että se

on käytettävä samassa oikeusasteessa kuin mikä
on antanut muutoksenhaunalaisen tuomion. Jos
kantaja on saanut yksipuolisen tuomion poisjää-

nyttä vastaajaa vastaan, on viimemainitulla

valta haastattamalla vastapuoltaan oikeuteen

,, voittaa omansa takaisin". Haastetta on pyy-
dettävä siltä oikeudelta, joka on antanut tuo-

mion, maalla ensituleviin käräjiin ja kaupun-
gissa kuukauden kuluessa, milloin tuomion anta-

misesta, milloin siitä kuin tuomittu sai tuo-

miosta tiedon. Tässä uudessa oikeudenko
jossa vastaaja vaatii yksipuolisen tuomion kumoa
inistä ja edellisen kanteen hylkäämistä, oikeus

tutkii asian uudelleen koko sen laajuudessa ja

antaa tuomionsa ennemmin annetun yksipuolisen

tuomion estämättä, T. -kanne ei kuitenkaan estit

yksipuolisen tuomion täytäntöönpanoa. Myös
kin ulosotoiilialtian luona maksuvelvollisuuteen
tuomitulla velallisella on valta hakea t:ia siinä

oikeudessa, jossa hänen tulee vastata velkomia
asioissa. Haaste on toimitettava velkojalle kuu
den kuukauden sisällä sen jälkeen kuin ulosoton

haltian päätös sai lainvoiman. T.-oikeus on

velallisella huolimatta siitä, onko hän vastannut
velkojan lainhakuun vai ei. — 2. Oikeuden
käynti, jonka konkurssipesän toimitsijat ja vei

kojat panevat vireille voittaakseen takaisin kon
kurssipesään sellaisen omaisuuden, jonka velalli

ncii on pesän vahingoksi toisille luovuttanut

Sellainen kanne on nostettava lyhyessä määril

ajassa luovutuksen jälkeen, ellei luovutus perustu

velallisen petolliseen menettelyyn tai muuhun vii

pillisyyteen, jossa tapauksessa asiasta on tehtävä

kanne mainitun rikoksen syytteeseen panemista

varten säädetyssä ajassa. .1. ('//.

Takaisinvaikuttava ks. Taannehtiva.
Takajoukko suojelee etenevässä liikkeessä

marssikolonnain takana kulkevaa kuormastoa, ja

sen muodostaa tällöin pienehkö määrä jalkaväkeä

ja ratsuväkeä. Peräytymisliikkeessä t :11a on

sama tehtävä kuin etujoukolla etenevässä liik-

keessä, s. o. sen tulee pidättää takaa-ajavaa vihol

lista miehittämällä kaikki paluutiellä olevat sopi-

vat paikat ja puolustamalla niitä niin kauan,

että peräytyvä päävoima ehtii vetäytyä takaisin

hyvässä järjestyksessä. T:n tulee tällöin olla

jokseenkin voimakkaan, n. 1
/ 4 kaikista marssi-

kolonnan joukoista ja varsinkin sillä tulee olla

riittävästi tykistöä voidakseen pakottaa takaa-

ajavaa vihollista taisteluun ja siten viivyttää

sitä. M. v. tl.

Takakaspia 1. T r a n s k a s p i a. provinssi

(ven. Zakaspijskaja oblns1j\. Venäjän Keski-

Aasiassa, Turkestanin kenraalikuvernementissa,
Kaspianmeren itäpuolella, sen. Aral-järven, Kii-

van, Bukharan, Afganistanin ja Persian välissä:

598,000 km2
, 533,900 as. (1914), 0,8 km'-':llä

(Venäjän Keski-Aasian harvimmin asuttu alue).

— T. on Venäjän Keski-Aasian tyypillisimpiä

aroalueita; pohjoisosa, Karabugasin-lahden etelä-

puolelle asti, on Usturtin ylätasankoa (n. 200 m
yi. mereup.), jonka tasaisuuden katkaisevat vain

Mangyslakin niemimaalla ja Karabugasin-lahden
eteläpuolella olevat vuoriselänteet sekä Kiivan

rajalla oleva Sarykamysin painanne (n. 15 m
kaspian-meren pinnan alapuolella). Usturtin

i tela- ja kaakkoispuolella on Karakumin osaksi

hiekkakinosten peittämä, osaksi savipohjainen

alatasanko (syvimmät kohdat n. 44 m Kaspian-

meren pinnan alapuolella), aron ja erämaan väli-

muoto. Vain Karakumin etelärajalla. Afganista-

nin sekii Persian ja T:n rajavuorien sekä niistä

luoteiseen. Ki-asnovodskin (Kaspianmeren ran-

nalla) lähelle jatkuvien vuorenselänteiden (Kopet

dagh y. m.) tomumaan peittämät pohjoisjuuret

ovat viljelyskelpoisia ja vakinaisesti asuttavia

mikäli vuorilta tulevat parikymmentä jokea ja

puroa (suurimmat Murghab. jonka alajuoksun

ympärillä on laaja Mervin keidas, Tedzen I.
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Herirud ja Kaspianmereen laskeva rajajoki Per-

siaa vastaan Atrek, ainoa T:n virroista, joka oi

kuivu aroon tai erämaahan) luovat riittävästi vettä

kastelukanaviin. Ilmasto on jyrkästi manterei-

nen, kesät kuumat (jopa -f-
44° C varjossa), tai

vei tosin lyhyet, mutta sangen kylmät (— 26° Ci.

joten v:n keskilämpö on vain -f- 15,s° C. Sataa

vähän. 84-195 mm v:ssa, enimmäkseen syksyin ja

keväisin. Kesä on melkein sateeton, talvi lume-

ton, joten karja saa vuoden uni] usa kulkea
arolla; satunnaisina lumirikkaina talvina sitä

kuolee nälkään laumoittain (esim. lumitalvena
1890-91 Krasnovodskin piirikunnassa, sai sur-

mansa 40', lampaista). Kasvillisuutta edustavat
suola ja aroyrtit ja pensaat {Sahoin, Jlnloxylon,

Tunaria, Aristida pungena y. m.), lukuunotta-
matta yllämain. T:n eteläosaa, jonka keitaat ja

metsikköjä kasvavat vuorten rinteet ovat jyrkkänä
vastakohtana autiolle, vain keväällä vihannoivalle
arolle. Aron eläimistö monilajinen. — Asuk-
kaista viime väenlaskun aikana 85.8% turkkilais-

tataarilaisia (turkmeeneja, joista tärkeimmät
tekketurkmeenit. Karakumissa ja keitaissa ete-

liissä. kirgiisejä Usturtilla), 8.7% venäläisiä sekä

vähän persialaisia ja armeenialaisia. Uskontun-
nustukseltaan SS.i % oli muhamettilaisia, 9. o %
kreik.-katolisia. Lukutaitoisia vain 7,s% (Venä-

jän Keski-Aasiassa keskimäärin 5,s%). Uutisasu-

t ukselle sopimattomana T:n osaksi ei ole tullut

mitään siitä siirtolaisvirrasta, joka on aloitta-

nut Venäjän aasialaisten alueiden kansoittami-

sen (1909-14 T:aan saapui kaikkiaan vain 50 uu
tisasukasta) . Viimeisen väenlaskun aikana maa-
taloutta harjoitti 79,2%, teollisuutta ja vuori-

työtä 4,»%, kauppaa ja liikennettä 6.8%. Maan-
viljelyksen käytettävissä oleva alue rajoittuu nii-

hin T:n eteläisimpiin osiin, joissa kastelu on mah-
dollinen : tärkeimmät tuotteet ovat vehnä (82,200

lon. 1914). puuvilla (78,900 ton.; viranomaisten
ponnistuksista sen viljely on viime aikoina pääs-

syt vauhtiin, joten T:n puuvillantuotannossa 1914
voitti vain Ferganal. eräs sorghum-laji (Sor-

ghum cernuum), vihannekset, hedelmät, viini y. m.
Valjua tärkeämpi maanviljelystä on karjanhoito.

Vrvokkaimmat ovat lammaslaumat: 1914 T:ssa
'•li 1.511.800 lammasta (ja vuohta), enemmän
asukasta kohden kuin missään muualla Venäjän
valtakunnassa, satakuntatuhatta kamelia. 68,000
hevosta. 63.200 nautaa. 1.100 sikaa. Kalastusta
harjoitetaan jonkun verran. T:n monenlaisista
mineraali rikkauksista käytetään naftaa (13.400

ton. 1907), otsokeriittia, suolaa (16,000 ton.i. Teh-
dasteollisuus on mitätön, rajoittuen etupäässä
pun villan puhdista moi h in. Käsiteollisuuden tuot-

teista sen sijaan ansaitsevat mainitsemista kai-

kenlaiset kankaat (etenkin villa-, mutta myös
silkki- ja puuvillakankaat), matot (viedään mel-
koiset määrät Euroopan Venäjälle ja Länsi-Eu-
rooppaankin) ja koruompelutyöt. T:n taloudelli-
sen elämän viimeaikaiseen edistykseen on etu-

päässä vaikuttavimpana tekijänä T:n 1. Keski-
.in rautatie (alkaa Krasnovodskista Kaspian-

meren rannalla, kulkee pitkin Kopetdaghiu poh-
iiurta, Tedzenin ja Mervin keitaiden poikki

Karakumin halki Bukharaan sekä Samarkandiin,
valmistettu 1880-88, sittemmin jatkettu itään
päin ja yhdistetty Orenburgin kautta Euroopan
Venäjän rautatieverkkoon), jota T:n alueella

(Mervistä Uganistanin rajalle lähtevä haararata

lukuunotettuna) on 1,430 km. - Kansakouluja
167 (4,948 opp.l. keskikouluja 7 (2,784 opp.). am
matillisia keski- ja alempia kouluja 2 (213 opp.),

muhamettilaisia kouluja 465 (7,697 opp.), muita
kouluja 4 (189 opp.: 1909). Lääkäreitä 58, sairaa-

loita 1.1 (1912). — Hallinnollisesti T. jakaantuu
5 piirikuntaan. Pääkaupunki Ashabad (51,300 as.

1914). — T : n valtaus alkoi 1869. jolloin venäläi-
set perustivat Kaspian-meren rannalle Krasno-
vodskin sotilasaseman ; 1877 venäläiset saivat

haltuunsa Kizilarvatin Kopetdaghin keidasalueen

pohjoispäässä, mutta kärsivät 1879 ankaran tap-

pion Gök-Tepen, turkmeenien linnoituksen, edus-

talla. Seur. v. aloitetun T:n rautatien avulla venä-

läiset kuitenkin jatkoivat ponnistuksiaan, val-

loittivat 1881 Gök-Tepen kukistaen siten turk-

meenit ja saivat 1884 haltuunsa Mervin, joka sain.

v. yhdistettiin 1881 muodostettuun T:n provins-

siin. E. E. K.

Takakaukrasia ks. K a u k a a s i a.

Takakiduksiset (OpisthooranchiatuJ, kotiloihin

kuuluva alkuperäinen nilviäislahko, poikkeavat

muista kotiloista m. m. siinä, että ruumis on
kaksikylkinen, sydän on ruumiin keskiviivassa

ja kuljettaa verta ruumiin takaosasta, jossa

kidukset tav. ovat, etupäähän. Tav. vaippa ja

kuori puuttuvat, joskus kiduksetkin. jolloin

eläin hengittää ihollaan; t:nkin toukilla on kui-

tenkin kuten nilviäisillä yleensä vaippa ja kuori.

Sukupuolirauhaset ovat kaksineuvoiset. T. ovat

kaikki merieläimiä. P. B.

Takaleikkaussorvi, sorvi jolla sorvataan
hanipaallisia tai särmikkäitä työkaluja, esim.

jyrsimen teriä (ks.

Jyrsin) tai kal-

vi n poria. Se on
muuten tavallinen ^^F
sorvi, johon on
sovitettu laite,

mikä siirtää terää

edestakaisin, päin
sorvattavaa työ-

kappaletta (ks. kuvaa)
rosta kohti. Kun on

Takaleikkaussorvin terän liike-

koneisto.

määrätyt kerrat kier-

sorvattava muoto- 1. pro-

fiilijyrsinteriil, joilla jyrsitään esim. hammas-
pyörän hampaita, täytyy sorvinterän leikata jyr-

simen hammasselkä sellaiseksi, että hampaan
muoto ei muutu, vaikka hammasta rinnasta tali

koten teroitetaankin. Tällöin hampaan selän täy-

tyy olla n. s. logaritmisen kiemuraviivan mukaan
sorvattu. Po P-o.

Takamaa ( ruots. Rabbelugn), allodisäteri

Anjalan pitäjässä Kymijoen rannalla n. 13 km
Korian. 11 km Kouvolan asemalta; käsittää nyk.

2 manttaalia, 1,600 ha, josta viljelyksessä

n. 500 ha. — Ollut v:een 1805 saakka yhdis-

tettynä Anjalankartanoon (ks. t.), josta erotet-

tiin kamarikollegin päätöksellä. Kartano on

pysynyt Vrede-suvun hallussa, nyk. omistaja

leski vphratar Anna Wrede (o. s. Ihre). — Kar-

tanon kaksikerroksinen, puinen päärakennus on

rakennettu 1814. F. IV<(.

Takanen, Johannes (1849-85), kuvanveis-

täjä, synt. 8 p. jouluk. 1849 Ylä-Urpalassa Viro-

lahden pitäjässä, jossa isä, entinen talokkaan

poika PJIimäeltä. oli muonamies. Veisteltyään lap-

sena mallien mukaan puusta m. m. pieniä eläin-

ten kuvia, jotka herättivät aavistuksen tulevista

taiteilijalah joista, T. joutui suosijansa, konsuli
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Johannes Takanen

T pai L867 73

II. Lydi ckenin toimesta

Viipuriin, jossa piirustuk-

senopettaja Tn. A Spren-

gel antoi liilnelle taide-

opetusta. Nähtyään 1864

T:n töitä ven. kenraali

rodleben lupasi toimittaa

lia.net Venäjän kruunun
kustannuksella jatkamaan
opintoja Pietariin, mutta
silloin viipurilaiset koko
sivat T:lli' rahoja, joilla

li.m .Suomen taideyhdis-

tyksen kuulussa Heisin

gi-sä lKh.~> 117 opiskeli pii

rustusta (
'. E.Sjöstrandin

johdolla. Edelleen Suo
messa kootuilla varoilla

Kööpenhaminan taideakate-

miaan harjoittamaan opintoja kuvanveistäjä II

V. Bissenin ja tämän pojan Chr. G. V. Bissenin

johdolla. Paitsi useita rintakuvia T. valmisti

Kööpenhaminassa kipsisen ryhmäkuvan ..Koiran

kanssa leikkivä poika" (1870, Ateneumissa) ja

viipurilaisten tilauksesta sinkkisen kuvapatsaan
..Kanteletta soittava Väinämöinen" (pystytetty

Monrepos'n puistoon 1873). Saatuaan m. m.

vähäisen valtioavun T. lähti 1873 Roomaan,
jossa hiin asui kuolemaansa saakka. Siellä hän
taidettaan ominpäin harjoittaen kehittyi täyteen

itsenäisyyteensä ja teki useiden muotokuvatöiden
ohella m. m. seuraavat tunnetut veistoksensa:

..Venus ja Amor" (1874), „Aino" (1876), „Re-

bekka kaivolla" (1S77, saanut valtion kilpapal-

kinnon 1879), J. V. Snellmanin rintakuva (muo-

vailtu T:n käydessä Pariisin kautta 1878-79

Suomessa; marmoriin veistetty 1 S84 Pohjalaista

osakuntaa ja 1885 Yliopistoa varten), „Andro-
meda kallioon kahlehdittuna" (1879), „Amor
kiduttaa sydämiä" (1881). C. G. Estlanderiu
rintakuva (1883, marmoriveistos v :lta 1884 Uus-
maalaisen osakunnan oma), pronssinen J. V.

Snellmanin jättiläisrintakuva (1884, pystytetty

Kuopion kirkkopuistoon 1886). T. sai I:n pal-

kinnon kipsiluonnoksestaan (1884) Helsinkiin

pystytettävää Aleksanteri Tl :n muistopatsasta
varten, jonka valmistamisen valtiosäädyt 1885
uskoivat hänelle ynnä W. Runebergille, jonka
tuli teiniä jalustakuvat oman luonnoksensa
mukaan. Tämä tilaus jäi lopulta kuitenkin
kokonaan Runebergille (joka päähenkilön kuvassa
noudatti T:n luonnosta), eikä T. liioin ehtinyt

suorittaa erästä valtiolta saamaansa tilausta Hel-

singissä. 1885 olleen taidenäyttelyn johdosta,

jossa hänelle oli annettu kultamitali. Sillä kes-

ken työtään, tulevaisuuden vihdoinkin valoi-

salta näyttäessä, hän äkillisen reumaattisen
rintakuumeen murtamana ja terveydeltään jo

aikaisemmin heikontuneena, kun varojen puut-

teessa oli ollut pakotettu työskentelemään kos-

teassa atelieerissa, kuoli Koomassa :>0 p. sv\ --k.

1885.

T:n liian aikainen kuolema tuotti Suomen tai-

teelle korvaamattoman tappion. Tämä köyhän
muonamiehen poika Virolahdelta oli ensimäinen
suoraan kansamme syvistä riveistä kohonnut
kuvanveistäjäneromme. Tosin hänen ei ollut sal-

littu koetella voimiaan suuriluontoisemmissa
töissä, vaan hänen elämänsä kului enimmäkseen

H Ui'l»ekka kaivolla"

pienehköjen ja vähäpä-
töistenkin tehtävien auo-

i illainis ssa. Kuitenkin

oval juuri hänen kipsijäl-

jennösten kautta laajalle

levinneet teoksensa, ensi

ija a ..Aino" ja „Re-

liekka" kuvat, herättiin''

m i i alinne tähän asl i -iiii

rinta harrastusta veisto

taidetta kohtaan. Riippu-

mat toma ui kööpenhamina-
laisten opettajiensa thor

valdsenilais-klassillisesta

suunnasta ja Rooman an-

tiikkisesta kuvanveistosta
T:n taide liittyy luon

teeltaan lähinnä uuden-
aikaisten ransk. kuvanveis-
täjien, kuten esim. Du-
bois'n, suuntaan, jossa rea

listinen todellisuus^ aiku
tus yhtyy ihanteelliseen

käsitykseen. Puhdas
sulous, yksinkertainen

luonnollisuus ja erikoinen vaatimattomuuden
sävy oval hänelle ominaisia. T. oli kuvan-
veistäjistämme aikansa paras muotokuvallisten

esitysten tekijä. J. V. Snellmanin kuvan lisäksi

ovat erityisesti mainittavat lukuisat naisia c>it

1 H vii t rintakuvat, joissa T:n lyyrillisen herkkä

ja hieno kauneusaisti selvimmin ilmenevät. Iiii

neliä oli harvinainen muodontaju ja taiturimai-

nen kyky käsitellä ja veistää marmoria.
V:sta 1879 T. oli ollut naimisissa Roomasta

syntyisin olevan Giacinta Biavascon kanssa. Tun-
nustukseksi T:n elämäntyöstä keis. senaatti

määräsi 1886 hänen leskelleen ja kahdelle lap

selleen 1,200 mk:n vuotuisen eläkkeen. Suomen
taiteilijain toimesta sekä yleisellä rahankeräyk-
sellä koottiin perheelle myöskin 17,000 mk:n
pääoma, jonka hoito ja erityisten määräysten
mukainen käyttö uskottiin 1SS7 Suomen taide-

yhdistykselle. T:n jälkeenjääneiden teosten näyt-

telystä 1SS6 taideyhdistys osti enimmän osan

kokoelmiinsa, joita varten se myös veistätti mar-
moriin ..Aino" kuvan. T:n haudan hoitamisesta

Rooman protestanttisella hautausmaalla on taide

yhdistys niinikään huolehtinut. [Eliel Aspelin,

'..Johannes T. Elämä ja teokset" (1888).]

E. Rr.
Taka-Pommeri ks. Poni meri.
Takaraivo, pään takaosa, ks. Pääkallo.
Takareki, lyhyehkö reki. jota käytetään loi-

sen, pitemmän reen yhteydessä pitkiin puuteva
ran. kuten hirsien ja lankkujen takapäitä kan
mittamaan. U. T. S

Takatalvi, keväällä tai alkukesästä vallin-

nutta voimakasta lämpökautta seurannut voii

kas lämpötilan laskeutuminen. Luonteenomaisi ui-

milla t :illa on sitäpaitsi varsinkin pohjolassa

muita, talven tunnusmerkkejä, kuten rui

lumisade, jäätyminen tai ankarat hallat. Pakka-

sen paluukaudet ovat yleinen ilmiö suuressa o

Eurooppaa ja eräät niistä vanhastaan .tunnettuja

kansan kesken. Saksassa. Ranskassa y. m. ovat

erikoisesti merkillepantuja ne t.-päivät, jotka

kansanluulon mukaan esiintyvät ennen touko

kuun puoliväliä, n. s. ..jääpyhimykset" t. ..anka-
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i.it herrat'*. Nämä toukokuun kylmät esiintyvät
kuitenkin niin epäsäännöllisesti, etteivät ne huo-
mattavasti tule näkyviin päivittäisissä lämpö-
tilan keskimäärissä, jotka on laskettu pitkiltä
havaintokausilta. Varmemmin on näillä keski
määrä. uvuilla \ • i i 1

1 1 todeta toinen pakkasenpaluu
kesäkuun k-, -ki\ iii -^ i I uni p luultavasti
useimmat pakkasenpaluul jn t :t näyttävä! riip-
puvan siitä, että edellä käynyt lämpökausi on
muki määrin lämmittänyt itäisel ja kaakkoisel
suuret mantereet, että siellä cm muodostunut
matala ilmanpaine. kuu taas kevätpuoleen
hitaasti lämpenevät läntiset meret edistävät koi
keata ilmanpaineita, mistä aiheutuu kylmiä poh-
jan puoleisia tuulia ja t. -kylmiä. Siksipä onkin
todettu, että esim. mainitut toukokuun kylmät
ensin esiintyvät Pohjois-Euroopassa siirtyen
vähitellen etelää kohti. Syytä siihen, miksi ne
esiintyvät jonakin määrättynä aikana, esim.
kesäkuun puolivälissä, ei tunneta, mutta kansan
mieleen painin at parhaiten ne, jotka sattuvat
sellaiseen aikaan, jolloin kasvillisuus on arin
hallalle. Ankarimmat t :t muodostuvat tavalli-
sesti lämpimien ja varhaisten kevätilmojen sat-

tuessa, kun taas tasaisempi ja normaali lämmön-
lisääntyminen näyttää olevan ominainen kylmille
keväille.- T:n edellä ilmenevä lämmönnousu näyt-
tää tavallaan aiheutuvan samasta syystä kuin
1 :kin, s. o. lämmin sää syntyy itä- t. etelä-

tuulella lännestä tulevan ilmanpaineminimin etu-

sivulla (joskus ukkosilman sattuessa) siinä ilme-
nevän alaspäin laskeutuvan ilmavirran ja voi-

makkaan sisäänsäteilyn vaikutuksesta, pakkanen
ja mahdollinen lumisade taas sen takasivulla, kun
kova pohjatuuli puhaltaa. Suomessa t:t ovat ta-

vallisia sekä touko- että kesäkuussa ja usein hy-
vin ankarat. Toukokuun alku on t :11c otollinen;

niinpä 1915 Helsingissä mainittuun aikaan sat-

tui aivan tavattoman runsas lumisade. Toinen
t :n kausi on toukokuun loppu (esim. 1907).
Uikaroita t:ia lumisateineen ja kylmineen voi
nsejn myös odottaa noin viikon päivät kesä-
kuun 1 p:n jälkeen (esim. 1908 Etelä-Suomessa)
sekä juhannuksen tienoissa (esim. 1910, jolloin

lumiukkoja nähtiin Karjalassa itse juhannuspäi-
vänä; 1 9 1 r> y. m.). Myöskin heinäkuussa voi

sattua t:ia. harvoin kuitenkin lumisateita ja

ankaroita kylmiä. Ivrt. lialla.) O. J.

Takaus 1. takuu (lat. fidejussio, ruots. bor-
.'/< n), lupaus vastata siitä, että joku täyttää tahi on
täyttämättä jotakin. Lupauksen auta jaa sanotaan
takaus mieheksi. Päinvastoin kuin on
laita muissa maissa ei Suomen oikeuden mukaan
t lie ole minkään pääsitoumuksen olemassaolo
välttämätön. Niin esiin, laki säätää t:n asetta
ini-en sakkojen suorittamisesta. Sääntönä on
kuitenkin, että t. on tehty toisen sitoumuksen,
tav. velkasitoumuksen täyttämisen vakuudeksi.
Milloin niin on laita, riippuu t:n pätevyys koko-
naan pääsitoumuksen pätevyydestä. Joskohta t.

voi koskea sitoumuksia mitä laatua tahansa, on
kuitenkin lupaus velan maksusta käytännössä
tavallisin t. -muoto. — T:ta koskevista lainmää-
räyksistä. jotka pääasiallisesti ovat kauppakaa-
ren 10 luv. 8-13 §§ sekä 24 p. helmik. 1873
anneltu asetus ja uuden ulosottolain toimeen-
panosta 3 p. jouluk. 1895 annetuu asetuksen
24 §, käy selville, että t ta voidaan tehdä eri-

laisilla ehdoilla ja edellytyksillä. Senpä vuoksi

tehdään ero useain t.-muotojen välillä. Ensinnä-
kin voi takausmies mennä t:seen ..ilse velan-

ottajasta mutta ei hänen velastaan". Tässä
tapauksessa t. sisältää sitoumuksen ,,toimittaa
hänet" s. o. velanottajan ..esille". Jos hän sen
voi. mi hän ..vastuusta vapaa". ...Jollei toi-

mita, maksakoon velan." Tämän mieskohtai-
sen t:n vastakohtana on t., jossa t:n antaja
suoraan sitoutuu vastaamaan velan maksusta,
reaali-t. 1. asiallinen t. Toiseksi teh-

dään ero laillisen 1. yksinkertaisen ja oma-
velkaisen In viilillä. Laillinen t. on lupaus
maksaa velka siinä tapauksessa, ettei velallinen

itse -itä voi. Takausmiehen maksuvelvollisuutta
varten laillinen t. siis edellyttää, että velallista

sitä ennen on velottu ja häneltä on puuttunut
varoja velan maksuun. T. -sitoumus on aina kat-

sottava lailliseksi, ellei sitoumuksessa nimenomaan
toisin sanota. Omavelkainen t. taas on
takausmiehen sitoumus vastata toisen velasta

niinkuin omasta. Tässä tapauksessa velkoja voi

heti velan maksettavaksi jouduttua velkoa
takausmiestä. joka t:n perusteella on velkapää
maksamaan. Tavallista on, että useammat hen-
kilöt sitoutuvat vastaamaan velasta. Näiden
henkilöiden sitoumus saattaa olla joko laillinen

takaus tai omavelkainen. Edelleen voivat useam-
mat henkilöi sitoutua vastaamaan velallisen

velasta „kukin omasta ja toistensa puolesta":

solidaarinen t., joka sallii velkojan vaa-

tia keneltä taliansa takausmiehistä koko velka-

määriin, tai on vastuunalaisuus ositeltu eri

takausmiesten kesken siten, eitä kukin maksaa
vain osansa velasta, s. o. niin paljon kuin hänen
osalleen tulee miesluvun mukaan: jaettu t.,

t. pro rata p a r t e. — Kun takaus sään-

nöllisesti edellyttää velallisen ja velkojan, lak-

kaa t., jos velallinen suorittaa velkansa. T. lak-

kaa myöskin v a n h e n t n m i s e n kautta. Pisin

aika t -sitoumukselle on 10 vuotta, lukien siitä

päivästä, jona takausmies antoi maksusitoumuk-
sensa. Tämä aika saattaa olla lyhyempikin. Oma-
velkainen t., joka on annettu sellaisen velan
vakuudeksi, joka joutuu maksettavaksi määrä-
päivänä tahi määrättynä aikana irtisanomisesta,

tulee velkojan 12 kuuk. 1. 360 päivän kuluessa
sanotusta ajasta hakea takausmieheltä, uhalla
että tämä muuten pääsee sitoumuksestaan
vapaaksi. Jos laillisessa t:ssa velallinen on
havaittu maksuun kykenemättömäksi, on takaus
miestä niinikään haettava 12 kuuk. 1. 360 päi-

viin kuluessa siitä, samanlaisen seurauksen uhalla.

Lopuksi l. lakkaa, kun takausmies maksaa velal-

lisen velan. Tässä tapauksessa on t.-miehellä

oikeus 10 vuoden kuluessa vaatia velalliselta,

minkä hän tämän puolesta on suorittanut.

Solidaarinen t.-mies on sitä paitsi oikeutettu

kanssatakaaj iltaan vaatimaan, että he ottavat

maksuun osaa (ks. T a k a u t u m i n e n). — Lail-

linen t. on myöskin n. s. vasl at. (ruots. kontra-

borgen). jolla tarkoitetaan sitoumusta maksaa,

mitä takausmies lopulta velkavastuunsa johdosta

joutuu suorittamaan. Sitä vastoin -e vakuus-

sitoumus, joka käy täyte-t:E nimellä (ruots.

fyllnadsborgen) ei ole mikään t. lainkaan, vaan
henkilön antama sitoumus maksaa se määrä, jota

lainanantaja ei saa hänen lainansa vakuudeksi

annetusta pantista. [F. W. Ekström, „Om Dor-

ien" (J 91 01.1 A. Ch.
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Takaussitoumus ks. I a k a u s.

Takautuminen <>n velkasitoumuksen siirty-

minen velkasitoumuksen lialtialta toiselle henki-

lölle, joka alkuperäisen velallisen ohella on otta

nut velan maksettavakseen. 1. Vekselioikeudessa
tietää vekselin i. sen siirtymistä vekselinhaltialta

yekselinantajalle tahi vekselin siirtäjälle (indos-

santille). Vekselinhaltialla on nimittäin oikeus

vekselinanla jalia tahi keneltä siirtäjältä tahansa,
joka häntä ennen on ollut vekselin haltiana, vaa-

tia vakuutta siitä, että vekseli määräpäivänä
lunastetaan, tahi mySs maksua vekselin sisällyk-

sestä. Vekselinhali ian takautumisoikeus
I. regressioikeus pannaan toimeen ta-

kautuvalla kanteella. Tämän kanteen
edellytykset ovat : ensinmainitussa tapauksessa
ettei vekseliä ole hyväksytty tahi, jos hyväksymi-
nen on tapahtunut, että se on jossakin kohden
ollut vaillinainen sekii että protesti on toimi-

tettu, jälkimäisissä taas, että vekseli on erään
tymispäivänä näytetty lunastettavaksi sille,

jonka maksettavaksi vekseli on kirjoitettu, eikä

tämä ole suorittanut, täyttä maksua, kuin myös
että tämän johdosta protesti on tehty. Jos takau-
luniiskaime koskee vakuuden asettamista, on vas-

taajalla lupa, jos mieluummin tahtoo, lunastan
vekseli. Siirtäjä, joka on takautuneen vekselin lu-

nastanut, saa edelliseltä siirtäjältä taikka vekse-
linantajalta korvauksen koko siitä summasta,
mikä hänen on täytynyt maksaa, ynnä sen koron,
korvauksen kuluistaan ja provisionin. 2. Myös-
kin solidaarisella velallisella ja takausmiehellä,
joka yksin on suorittanut velan, on regressi- I.

takautumisoikeus muihin velallisiin tai takaus
miehiin nähden siihen osaan velasta, jonka hän
yli omansa on suorittanut. Takautumisoikeuttaan
tulee velallisen, joka kymmenentenä vuonna
on maksanut velan tahi jolta velkoja saman ajan
kuluessa on saanut saatavansa tuomituksi tahi

jonka luona hän on sitä valvonut, käyttää yön
ja vuoden kuluessa kymmenennen vuoden lo-

pusta lukien. Solidaariseen taka us mieheen
nähden on voimassa, että t a k a u t n m i s k a n n e

on muita takausmiehiä vastaan nostettava kah-
dentoista kuukauden kuluessa siitä kuin kantaja
on velan maksanut. Velallinen tai takausmies,
joka sellaisen kanteen tahi vaatimuksen johdosta
on suorittanut osansa yli, saa yhtä pitkän ajan
velvoittaakseen toiset velka- tahi takauskumppa-
nit takaisinmaksuun. A. Ch.
Takautumiskanne ks. Takautumine n.

Takautumislasku I. ricambiolasku. Maa-
lisk. 29 p. 1858 annetun vekselisäännön 44 §:n
mukaan on siirtäjällä, joka on takautuneen (edel-

lisen siirtäjiin lunastettavaksi joutuneen) vekse-
lin lunastanut, oikeus saada edelliseltä siirtäjältä

taikka vekselinantajalta korvaus koko siitä sum-
masta, mikä hänen on täytynyt maksaa, korkoa
tälle summalle 6 % maksupäivästä, korvaus
kuluistaan ynnä l

/s % vekselin summasta provi-

sioina. Näistä eristä kirjoitetaan vekselin mukana
lunastettava t. El. K.
Takautumisoikeus ks. Takautuminen.
Takautumisvekseli, vekseli (ks. i.), jonka on

lunastanut sen viimeiseltä maksun saantiin oikeu-

tetulta henkilöltä joku vekselin siirtäjistä, jolla

vuorostaan on takautuva vaade edeltäjiään koh-

taan. El. K.
Takautuva kanne ks. Takautuminen.

Takavarikko on toimenpide, jonka kauli.,

omistajalta riistetään käyttöoikeus oinaisuu
teensä nähden. T:n myöntää ulosotonhaltui.

Myöskin tuomioistuin voi eräissä tapauksissa
nri.ii.it i omaisuutta t:00n. I. m\ snnett ikoan.
jos sen anoja esittiiä todennäköisiä perusteita

siitä, että hänellä on saaminen t :oon pyydetyn
omaisuuden omistajalta tahi parempi oil

viimemainitun hallussa olevaan määrättyyn ta

varaan. Sen, joka on ulosoton haltialta hank
kinut t:n, tulee sitten määräajassa, sen jälkeen

kuin .määräys siitä annettiin, lain kautta velkoa

velallisilta saamisensa tai haasteella panna kanne
oikeudessa vireille, uhalla että I. i iten perä)
tyy. T. lakkaa, jos velallinen panee pantin tai

takauksen. .)os havaitaan, että niitä asianhaa
roja, jotka ovat antaneet aihetta t :oon, ei enää
ole olemassa tai jos t. loukkaa sivullisen oikeutta.

niin ulosotonhaltia tai oikeus, jos asia on sinne
haastettu, saa peruuttaa t:n. A. Ch.
Takavarikkokirves ks. M e i k k i I. 1 e i m a-

kirves.
Takavokaali, sellainen vokaali, jota äänuel

täess.i kieli lepoasemastaan on työntynyt taaksi

päin. Suomen kielen t:t ovat: n. o, n. — Taka
vokaalinen on sana, jossa on joko yksiä
omaan t:eja tai jossa ainakin yhden takavokaa-
lin ohessa on e, i. esim. kota, huusi, kaste.

(vrt. Etuvokaali, Vokaalisointu.)
Takeet 1. takuu Iruots. garanti), sitoumus

vastata siitä, että jokin ilmoitettu asianhaara

on oikea, etenkin kauppoja päätettäessä annettu
vakuutus siitä, että tavara on määrätynlaatuista,
vioista vapaa, kestää kulumatta määrätyn ajan

y. m., että sen nojalla voidaan hakea sopimuk-
sessa määrätty tai sovittu korvaus. Takuusitoumus
on luonteeltaan eräänlainen k a u p a n v a s t u ii-

vä.lipuhe ja on hyvin läheinen myöskin s o p i

mu s s a k k o välipuheelle. K annat uss o p i

mus (ruots. garantiaftal) muistuttaa tarkoituk-

sensa puolesta paljon takuuvälipuhetta, mutta se

on juridisesti itsenäinen sitoumus, joka tarkoittaa

jonkin yrityksen taloudellisen kannattavaisuudefl

turvaamista, joko suoranaisilla maksuilla ensi

kädessä tai vasta toisessa kädessä, elleivät muut
varat riitä, kun taas takuusitoumus tulee kysy-

mykseen vasta toisessa kädessä ja on liitännäi-

nen jollekin pääsopimukselle. Tämän kautta takuu-

sopimus eroaa myöskin vakuutu ssopi
muksesta, joka sitäpaitsi on vastikkeellinen,

kun taas takuusitoumus on ilmainen. — vrt.

T a k a u s. El. K.

Takiainen (Lappu 1.

Arciium), suuria. naa-

raisiä mykerökukkaisruo-
hoja, joilla on leveät,

herttamaiset t. herttamai-

sen puikeat lehdet ja mel-

kein palleroiset, punakuk-
kaiset mykeröt, jotka ovat

huiskilomaisessa t. terttu-

maisessa ryhmässä varren
latvassa ja joiden kehto
suomut ovat koukkupäisei

.

helposti takertuvat. Pähky-
löissä on lyhyt hapsihai-

ven. Meillä 4 lajia, joista

suurikukkainen lukin-
verkkoinen t. (L. to- Lappa tomentosa.
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mcntusa), jolla on hyvin lukiuverkkoinen mykerö
ja p i e n e m p i t. (I.. minor), jolla lukinverkkoa
on vain niukasti, ovat- pibatienoilla jokseenkin
i. aivan yleisiä, varsinkin vanhoissa usutus

seuduissa. A". /..

Takila Iruots. tackliiig, engl. rigging), laajem-

massa merkityksessä! kaikki aluksen mastot,
langot, raa'at \. m. pyöröpuut, kiinteä ja juok-

seva kbysistö, väkipyörät y. m. välineet, joiden

varaan ja avulla aluksen purjeisto levitetään;

ahtaammassa merkityksessä l :aan ei lueta sisiil-

tyvän mastoja ja muita pyöröpuita. ks. Laiva,
laiva n r a k e n n u s, P u r j e a 1 u s. F. IV. L.

Takilanlevittäjät (ruots. utriggare, engl. out-

riggers), aluksen prammisaalingin päälle vaaka-
suoraan asentoon kiinnitetyt puu- tai rauta

tangot, jotka levittävät ylempää tulevia partuu-

neja sivulle ja perään päin. F. 11'. L.

Takka, maamme länsiosissa, eritoten Etelä-

Pohjanmaalla leipäuunin yhteydessä oleva pysty-

valkean liesi (eriytyneenä takkauuui t.

lakka m u u r i). Merkitsee myös kannalmusta
I. taakkaa (takkavitsa, johon kannalmus
kiinnitetään) sekä linnunpvvdvstä (ks. Metsäs-
tys). U. T. 8.

Takkalämmitys ks. Lämmityslaite k-

set.
Takki, verraten lyhyt ja ahdas, tavallisesti

liivin päällä pidettävä miehen yläruumiin verho
(vrt. Puku). U. T. S.

Takkirauta raaka- 1. harkkorauta ks. Rau-
ta.

Taklamakan, lentohiekka-erämaa Keski-

Aasiassa, Itä-Turkestanissa; ks. 1 1 ä-T u r k e s-

t a o.

Taklaus k-. Takila, P u r j e a 1 u s.

Takoa, muovailla metallia kylmänä tai kuu-
mennettuna joko kiisin tai takomakoneilla (kone-

vasaroilla; höyry-, jousi-, ilma-, vesi- t. pudotus-

vasaroilla, taikka takomapuristimilla) välittö-

mästi vasaralla tai takoma-aseita (asetinvasaroita,

muottivasaroita ja alasimia} käyttäen. Takoma-
työhön kuuluu paitsi venyttämistä lysmääminen
(kokoonlyönti), uutto (hitsaus) ja taivutus; taval-

lisina apuasuina käytetään vasaraa, moukaria.
asetin vasara a. tasoitusvasaraa, muotti vasaraa,
lävistintä ja lohko- 1. varsitalttaa. Kuumennus-
laitteita ovat ahjo (ks. t.), lieskauuni 1. -ahjo,

harvinainen muhveliuuni. — Taidetaonta,
taiteellisten, tavallisesti kasviaiheisten koristei-

den takominen pääasiallisesti raudasta.

Po Po.
Takografi (kreik. takhy's = nopea, ja graphein
piirtääi on sellainen registreerauslaitteella va-

ttu takometri (ks. t.), jolla nopeuden vaih-

dokset saadaan graafillisesti esitetyiksi kulkevalle

paperiliuskalle. T;lla voidaan tarkastaa jonkun
koneen käyntiä määräajan, esim. yhden vuoro-
kauden kuluessa : toisia t :ja taas. joissa paperi-

liuska kulkee nopeammin, käytetään koneen ly-

hempiaikaisen käynnin tasaisuuden tutkimiseen,
esim. tutkitaan polttomoottorin periodisia nopeus-
muutoksia, koneen säätölaitteen tehoisuutta siten.

että katsotaan miten nopeuskäyrä muuttuu, kun
koneen kuormitusta äkkiä vaihdellaan y. m.

'

E. S-a.

Takomahiili. kivihiililaji, joka sopivan kaa-
sunmuodostamis- ja koksiutumiskykynsä puolesta
erikoisesti soveltuu ahjossa käytettäväksi.

Takometri.

Murtopinta on lehtimäinen, väri kiiltävän musta.
Todellinen lämpöteho on 9,200-9.600 lämpöyksik-
köii. T:iä saadaan m. m. Saksasta (Westfalen

ja Aachen), Belgiasta (LiSge), Ruuskasta (Loire)

ja Englannista (Pohjois-Yorkshire ja Etelä-

VVales). W. W-o.
Takomahilse ks. P a j a h i 1 s e, P a j a m i i 1 u

ja II e li k u h i 1 s e.

Takometri (kreik. takhy's = nopea, ja metron
= mitta), nopeusmittari, koje. joka joka hetkellä

ilmoittaa jonkun koneen
uopeuden, esim. pyörivän
akselin minuuttisen kiri

rosluvun, voimavaunujen
kulkunopeuden (km tun-

nissa) t. m. s. T:n ra-

kenne on sellainen, että

akselin pyörintä synnyt-
tää voimia, jotka kiertä-

vät sormea, voittaen sil-

loin sormen liikettä vas-

tustavan jousen voimaa.
Pienet käsi-t:t painetaan
pyörivän akselin piiiitö

pinnan keskustaa vastaan,

jolloin t:stä suorastaan
luetaan minuuttinen kier-

rosluku. Kuvassa esite-

tyssä käsi-t:ssä on kolme
akselia eri välityksilleen, joista keskimäinen
soveltuu kierroslukuja 100-400 varten, toinen

sivulla oleva 300-1,200 ja toinen 1,000-4,000 var-

ten. Isompiin, kiinteisiin t:hin johdetaan pyö-
rivä liike hihnalla tai notkealla, kierretystä teräs-

langasta tehdyllä akselilla, vrt. I s k u n 1 u k i j a.

E. S-a.

Takomo, laitos jossa takomalla valmistetaan

metalliesineitä. — Taidetakomo, jossa

vaski-, messinki-, rauta- tai teräslevystä pää-

asiallisesti vasaroimalla esineitä valmistetaan.

Po Po.
Takorauta ks. Rauta.
Taksa (nilat, taxa). laillisen viranomaisen eri-

näisille tavaroille ja suorituksille asettama hinta;

itse hintasääntö: t. sanaa käytetään myöskin
erinäisistä, varsinkin tariffin mukaan määrä-
tyistä maksuista, esim. tullitaksa. — Aikaisem-
min yleisesti käytännössä olleet hintataksat pois-

tettiin elinkeinovapauden päästyä valtaan

19:nnellä vuosisadalla. Erinäisissä tapauksissa,

varsinkin silloin, kun kilpailu on rajoitettu, niitä

kuitenkin vieläkin on olemassa, esim. ajureja,

nuohoojia, apteekkareita varten. J. F.

Taksametri (ks. Taksa ja Metri), mitta-

koje, jota käytetään julkista vuokra-ajoa har-

joittavien ajurien vaunuissa ja automobiileissa

ajetun matkan ja sen mukaan laskettavan mak-
sun määräämiseen. T:ssä, joka sovitetaan vau-

nuissa näkyvälle paikalle ajajan istuimen lähei-

syyteen, on' rataskoneisto, jonka vaunujen akse-

lin pyörintä panee käyntiin siten, että akselissa

oleva nasta joka pyörähdykselle työntää jousen

sitä vasten painamaa ilmapumpun mäntää si-

säänpäin ja aikaansaa pumpusta t. laatikkoon

johtavaan putkeen niin kovan ilmanpaineen,

että se pienen palkeen ja vivun villityksellä lii-

kahuttaa t.-pyörästöä pykäliin eteenpäin. Vau-

nun kulkiessa ilmestyy käyvän t:n tauluun nu-

meroita, jotka ilmaisevat kullakin hetkellä kul-
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jetusta matkasta maksettavan maksun. Pienellä

asetinvivulla t. saadaan laskemaan ajomaksua
määrättyjen eri taksojen mukaan. ./. C-in.

Taksatsioni (ks. Ta k s ee rata), metsän
arvioiminen, ks. Arvioiminen ja Metsä-
talo n il e ii j ii r j e s t e 1 y o p p i.

Takseerata (lat. taxä're = koskettaa) , arvioida,

suorittaa takseeraus, taksoitus (ks. t.).

Taksidermia (kreik. taksia = järjestys, ja

derma iho), oppi eläinten täyttämisestä t. yleensä

Iuonnonesineiden valmistamisesta säilytettäviksi

(museoihin y. m.).

Taksis (kreik., asettaminen, järjestys), muin.

Kreikassa suurempi tai pienempi sotajoukon-

osasto, jota johti taksiarkki ( taksia''rkhes t. tak-

sXarkhos). E. Un.
/.'m/., ks. T ii X i s.

Taksoitus (ruots. taxering, < lal. taxä're =

arvioida) on verovelvollisen tulojen tai varalli-

suuden arvioiminen sekä niistä suoritettavan

veron tai tämän perusteen määrääminen. Sellai-

sia tulo- tui varallisuusveroja, joita varten t.

on tarpeen, ei Suomessa nykyään ole muita kuin
kunnallinen tulovero (ks, Kunnallisvero).
Tiiman veron t. on järjestetty, jokseenkin yhte-

näisesti, kaupunkien kunnallisasetuksessa 8 p:ltä

jouluk. 1873, muutoksineen 15 piitä elok. 1883,

ja maalaiskuntain asetuksessa 15 piitä kosiik.

1898.

Taksoitusviranomaisena toimii erityinen tak-

soituslautakunta taikka lisätty kunnallislauta-

kunta iks. Taksoituslautakunta). T-.n

valmistelua varten, varsinkin suuremmissa kau-
pungeissa, on pysyväinen valmistelukunta tai

taksöitussihteeri. Johtona voidaan käyttää henki-

kirjaa kunnassa toimitetusta henkikirjoituksesta,

virallisia tietoja kiinteistöistä ja luetteloita elin-

keinoilmoituksista sekä verotettavain omaa vero-

ilmoitusta, jota ei kuitenkaan meillä ole sää-

detty pakolliseksi.

T. toimitetaan kussakin kumuissa vuodeu alussa

niiden verojen määräämistä varten, jotka sinä

vuonna ovat maksettavat edellisenä vuonna (vero-

tusvuonna) saaduista tuloista. T:n toimittamiseen
kuidun kunkin verovelvollisen veronalaisten tulo-

jen arvioiminen, hänelle tulevain veroäyrien
määrääminen sekä taksoitusluettelon laatiminen.

Verovelvollisena on tissa pidettävä jokaista,

jolla edellisenä vuonna on ollut sille kunnalle
verotettavaa tuloa. Sellaisissa tuloissa erotetaan
kolme ryhmää: kiinteistötulot, elinkeinotulot ja

uinut tulot. Ensinniainittuja taksoitetaan kussa
kin kunnassa vain siellä olevista kiinteimistöistu

ja elinkeinotuloja siellä harjoitetuista liikkeistä,

mutta kaikista muista tuloista, olkootpa sieltä

tai muualta saatuja, verotetaan jokaista, jolla

kunnassa on verotusvuonna ollut asunto ja koti-

paikka, siis yleensä niitä, jotka tuon vuoden alussa,

ovat siellä asuneet ja sentähilen sinne hengille

kirjoitettu.

T:ssa ovat kunkin verovelvollisen tulot ar-
vioitavat niin. että oteiaan selville sekä hii-

lien säännölliset vuositulonsa eriuäisistä tuloläh-

teistä että myöskin hiilien saamansa satunnaiset

varallisuuden lisäykset ja niistä vähennetään
tulojen saamiseen käytetyt menot. Tiima arvioi-

minen, jossa rahatulojen ohella on otettava huo-

mioon myöskin muu tuotto ja varallisuuden

lisävs rahaksi muunnettuna, tehdään kultakin

kolmelta tulolajilta erikseen, joteu saadaan se!

ville kunkin niiilen säästö. Siten tulee yleensä
1

verotettavaksi puhdas tulo. vaikka tästä kuiten-
kin on säädetty joitakin poikkeuksia. Kiintei-
niistiil ulciiliin luetaan kaikki, mitä kiinteistö on
tuottanut, siis myöskin se, mitä on saatu ne;

omiksi taipeiksi hakkauttamalla taikka muille

myymällä, sekä se vuokramaksu, jonka maan-
omistaja on saanut vuokramiehellä. Tämän
vuokramaksun saa vuokramies puolestaan t:ssfl

vähentää omista tuloistaan, ei kuitenkaan kruu
uun .virkatalon vuokraa. Mutta kiinteimistö-

tuloiliin ei ole luettava myyntihintaa, joka saa-

daan itse kiinteimistöstä tai sen osasta, vaan
muiden tulojen ryhmässä verotetaan ainoastaan
silii hinnan korkoa, minkä verotettava verotus
vuoden aikana on saanut. Sekä kiinteistön että

elinkeinon tuloista saa t:ta toimitettaessa vale n

tää sen osan tuloista, joka on käytetty työpalk-

koihin tahi muihin käyttökustannuksiin tai kor-

jauksiin, mutta ei kiinnitetyn velan korkoa eikä

kiinteistöstä menevää eläkettä (syytinkiä). Osake-

ja pankkiyhtiöulen osingosta on saajan makset-
tava veroa, vaikka jo yhtiötäkin on vuosivoi-

tosta verotettu. Mutta säästöpankit ovat verosta

vapaa! ja niinikään keskinäiset, vakuutusyhtiöt
liinakin siltä osalta tuloa, mikä on jaettu jäse-

nille takaisin taikka varattu vakuutustekuilli
seita kannalta tarpeelliseen vakuutusten turvaa-

miseen. Myöskin osuuskunnat, mikäli eivät ulota

toimintaansa muihin kuin omiin jäseniinsä, vaan
kuten osuusmeijerit ja muut tuotanto-osuuskunnat
jalostavat jäsentensä tavaroita, tai kuten osuus-

kaupat ja muut kulutusosuuskunnat hankkivat
tavaroita omille jäsenilleen, saavat verosta va-

paaksi siten kertyneen vuosivoiton, jos jakavat
sen jäsentensä kesken sen mukaan kuin kukin on
osuuskuntaa käyttänyt. Kolmanteen tulojen ryh-

mään luetaan palkkatulot y. m. muista tulo-

lähteistä kuin kiinteistöstä ja elinkeinosta saa-

dut säännölliset tulot ja vielä lisäksi kaikki
satunnaiset varallisuuden lisäykset, niinkuin lah-

jat, perinnöt ja arvonnoususta johtuneet myynti-
voitot, vaikkapa näiden esineenä olisikin kiin-

teistö tai liikeyritys. Varallisuuden lisäyksistä

t:ssa on vapautettava omalta puolisolta tai suo-

raan ylenevää tai alenevaa polvea olevalta suku-

laiselta saatu perintö tai testamentti, ja niiden

veroisena pidetään myöskin kuolleen jälkeen

saatua henkivakuutusta sekä virkamiehen hau

tausapua. Kaikki verovelvolliset saavat vähen-

tää maksamansa verot, mutta eivät itsensä ja

perheensä elaiitokustannuksia eikä edes suoritta-

miaan henkivakuutusmaksuja.
Sittenkuin kunkin verotettavat tulot on saatu

arvioiduksi, toimitetaan veroäyrien mää-
rääminen, päätetään kuinka monelta vero-

äyriltä hiilien on maksettava kunnallisveroa. Vero-

äyri, joka on veroyksikkö 1. veroluku kunnallis-

verotuksessa ja sen ohella myöskin kunnallisen

äänioikeuden ja äänimäärän perustuksena, vas-

tan aina niin suurta tulomäärää, kuin kunta on

vähintään kolmeksi, enintään viideksi vuodeksi,

vain istunut säädetyissä rajoissa, jotka ovat kau-

pungissa -200-400. maalla 100-300 markkaa. Sitii

tulomäärää, joka kulloinkin t:ta toimitettaessa on

voimassa, pidetään aina veroäyrin perustuksena,

vaikka se ei enää olisikaan sama kuin sinä

vuonna, jolloin taksoitettavat tulot on saatu. Jos
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tulosta jaa sen verran vlijiim.ii etl i se &i vas

taa täyttä veroäyriä, jätetään se lukuunotta
matta. Kaupungissa maariitaan veroäyrit erik-

seen kultakin tulojen ryhmältä, kiinteistö-

tuloista., elinkeinotuloista ja muistia tuloista,

mutta maalla voidaan saman verovelvollisen eri-

laatuisten tulojen säästöt laskea yhteen ja mää-

rätä veroäyrit niiden yhteenlasketun määrän no-

jalla. Vaikka veroäyrit siis yleensä mukautuvat
arvioitujen tulojen luukaan, voivat ne kuitenkin
poikkeustapauksessa riippua taksoitusvirauomai-

sen harkinnasta, nimittäin kun elinkeinoliik

keestä taikka maalaiskiinteistöistä ei ole ollut

niiden laajuutta vastaavaa tuloa. T:ssa verovel

yölliselle pannut veroäyrit ovat sitten kunnallis-

veron perustuksena, kuitenkin siten, että siltii.

jolla on vain yhtä veroäyriä vastaavat tulot, ei

oteta ensinkään veroa, kahdesta veroäyristä ote-

taan yhdeltä, kolmesta kahdelta ja vasta neljästä

lähtien kaikilta veroäyreiltä.

T : n tulokset merkitään taksoitusluet-
t e 1 o o n, jossa luetellaan verovelvolliset ja kun
kin veroäyrit, maalla kaikista tuloista yhtei-

sesti ja sen ohella erilaisten tulojen suuruus, kau-

pungissa kunkinlaisista tuloista erikseen. Tämä
taksoitusluettelo pidet iiän kuulutuksen jälkeen

verovelvollisten nähtävänä 14 päivän kuluessa.

Mainitun ajan jälkeen saa t:een tyytymätön
teiniä oinasta verotuksestaan muistutuksen, kau-

pungissa viikon kuluessa maistraattiin osoite-

tulla valituksella, maalla määrätyssä kunta-
kokouksissa tai kunnanvaltuustossa taikka erityi-

sen tutkijalautakunnan kokouksessa (ks. Tar-
kastuslautakunta, Tutkijalauta-
kunta). Se, joka jättää tämän tilaisuuden

käyttämättä, ei sitten enää voi saada veroäyriensä

lukumäärää muutetuksi, vaan toimitettu t. on
häneen nähden saanut lainvoiman. Jos taas muis
tutus on tehty, määrää tarkastuslautakunta kau
pungissa lopullisesti veroäyrien luvun, multa
maalla saa vielä kuntakokouksen, kunnanvaltuus-
ton tai tutkijalautakunnan päätökseenkin hakea
muutosta valittamalla lääninhallitukseen ja siitä

edelleen senaatin talousosastoon. Jos jonkun vero-

velvollisen t. on toimitettu laittomalla perustuk-
sella, niin se ei voi saada lainvoimaa, vaikka ei

muistutusta tai valitusta määräaikana t:n
jälkeen tehtäisikään, vaan siitä on oikeus välit

taa lääninhallitukseen vielä sittenkin, kun veroa
ryhdytään ulosottamalla perimään. Kenelläkään
ei tosin ole oikeutta tehdä muistutusta muusta
kuin omasta verotuksestaan, mutta se, joka
siten on säilyttänyt puhevaltansa, voi kuitenkin
lääninhallituksessa vaatia koko t:n kumoamis-
takin, jos se yleensä on toimitettu väärin, esim.
>iti n että kokonaisia kuntalaisten ryhmiä on
laittomasti verotettu tai jätetty verottamatta.

Taksoitusluettelo niine muutoksineen, joita tar-

kastuslautakunta kaupungissa taikka kunta-
kokous, valtuusto tai tutkijalautakunta maalla
siihen ehkä on tehnyt, on, tulo- ja menoarvion
ohella, perustuksena kunnallisveron maksun-
panolle. Tämä toimitetaan siten, että koko
86 tulomaani, joka vuoden tulo- ja menoarvion
mukaan on verotuksella hankittava, jaetaan
kaikkien maksavain veroäyrien kesken ja että
siten saatu, yhdeltä veroäyriltä menevä vero-
määrä kerrotaan kunkin verotettavan veroäyrien
luvulla. Sittenkuin maksunpanossa tehty mak-
IX 36. Painettu 31

- 17.

sunpano- ja kantoluettelo on ollut tarkastusta
varten esillepantuna ja maistraatti kaupungissa,
kunnallislautakunta maalla on tehnyt siihen ne
oikaisut, jotka ehkä aiheutuvat maksunpanosta
tehdyistä valituksista, toimitetaan sen nojalla

veronkanto ja tässä suorittamatta jääneet
verot peritään veronmaksunsa laiminlyöneiltä
ulosottotoimin.

K. J. Stfthlberg, ,, Asetus maalaiskuntain kun-
nallishallinnosta" (2:uen pain. 1907); K. W i 1

1

gren, ..Suomen finanssioikeus" (1910); Eero
Koskimies, ..Kunnallishallinnon käsikirja" (1915).

A'. J. S.

Taksoituslautakunta on kunnallinen lauta

kunta, joka kunnallisen tuloveron määräämisiä
varten arvioipi verovelvollisen tulot ja määrää
hänelle niiden nojalla veroäyrit sekä laatii tak-

soitusluettelon. T:n valitsee vuosittain, silloin-

kin kun kunnassa on valtuusto, kaupungissa
raastuvankokous ja maalla kuntakokous. Maa-
laiskunnassa voi kuitenkin, jos kunta tahtoo,

erityisen t:n sijasta toimia lisätty kunnallis
lautakunta, joiloin kunnallislautakunnan jäseu-

ten lisäksi tulee kuntakokouksessa erityisesti

tätä tarkoitusta varten valittuja äänivaltaisia

kuntalaisia. T:ssa tulee maalla olla, mikäli mah-
dollista, jäseniä verovelvollisten eri ryhmistä,
kiinteistönomistajia tai haltioita, elinkeinonhar-

joittajia ja muita kuntalaisia, kaupungissa niitä

on oleva ylitä monta kustakin kolmes' a ryhmästä.
Yleisenä vaalikelpoisuusehtona on kunnallinen
äänioikeus. Erityinen t. valitsee itse puheenjoh-
tajansa, lisätyssä kunnallislautakunnassa toimii

sinä tämän esimies. Kaupungissa, jossa on yli

20.000 asukasta, t. voi jakautua kahteen osastoon,

mutta lautakunta kokonaisuudessaan ratkaiset,

silloinkin äänestyksen alaiset asiat. Äänestys,
jossa 2

/3 lautakunnan jäsenistä pitää olla saapu-

villa, toimitetaan miesluvun mukaan, ja äänten
tasan sattuessa pääsee se mielipide voimaan,
joka on taksoitetulle eduksi. Esteettömästä
poissaolosta sakotetaan kunnan kassaan puheeu-
johtajaa 6, jäsentä 3 (varapuheenjohtajaa maalla
6, kaupungissa 3) markkaa ja, jos kokous siitä

syystä jää pitämättä, kaksinkertaisesti. Muuten
he, kunnallisina luottamusmiehiltä, ovat toimes-

taan vastuunalaiset niiden säännösten mukaan,
joita yleisessä rikoslaissa on virkamiesten
virkarikoksista. — Varsinaisen tehtävänsä ohella

tulee t:n, asetuksessa 15 p:ltä tammik. 1883 ole-

vain erikoissäännöksien nojalla, tehdä ehdotus tie-

manttaalien määräämisestä muille tientekovelvol-

lisille kuin manttaaliin pannulle maalle ja tien-

tekovelvollisten teollisuuslaitosten rahamaksuista.
ks. Taksoitus, Tarkastuslautakunta,
Tutkijalautakunta. K. J. 8.

Taktiikka (kreik. taktike [tekhnej < tassein

= järjestää), taisteluoppi, sotajoukkojen ja.ijcstr.lv

taito, sotavoimien käyttämistaito taistelua var-

ten vastakohtana strategialle (ks. t.) ; menet
telytapa. T. jakaantuu alkeelliseen ja so-

vellettuun t:aan. — Alkeellinen t. käsit-

telee soturin kasvatusta, taktillisten yksiköiden

(ks. t.) asettelua ja liikuntoja levossa, marssissa.

ja taistelussa. Sovellettu t. käsittelee alkeellisten

taistelumuotojen käyttöä erilaisella maaperällä

ja eri aselajien yhdistelyä kenttäpalveluksessa ja

taistelussa. Sovelletun t:n säännöillä ei kuiten-

kaan ole mitään kiinteää muotoa, jota koneelli-



1123 Taktillinen—Takuusopimus 1124

äesti voisi noudattaa, vaan siinä on olemassa
vain yleisiä periaatteita, joiden oikea soveltami-

nen on kuhunkin erikoistapaukseen uskottava

johtajan harkittavaksi ja päätettävä parhaan
ymmärryksen ja kokemuksen mukaan. .1/. o. II.

Taktillinen (kreik. taktiko'8 järjestävä), tak-

tiikkaan (ks. ti kuulin. i menettelytapaa kos

keva.

Taktillinen aivo (ks. Taktillinen).
Nykyajan sotahistoriallisessa kirjallisuudessa

määrältään useasti kahden armeian välisen tais-

telun t. a. matemaattisesti seuraavan kaavan
inukaan: jos a on voitetun armeian mies

luku ja b voitetun armeian mieshukka (kuolleet,

haavoitetut ja vangitut) sekä c voittaneen
armeian miesluku ja d voittaneen armeian mies-

lmkka, on t. a. x =7Tw. T:sta a:sta ei rii[iu

taistelun poliittinen tahi historiallinen merkitys.

Niinpä on esim. historiallisessa suhteessa kään-

teentekevän \Vaterloon voiton t. a. vain 0,s, riip-

puen siitä, että liittoutuneilla oli paljoa suurem-
mat voimat käytettävinään, jotavastoin esim.

historiallisesti vähemmän merkinneen Dresdenin
voiton (1813) t. a. on 2,is, syystä että liittolajs-

arineia tässä taistelussa oli kahta vertaa suu-

rempi (200,000) kuin voiton saanut Napoleonin
arineia (100,000). T:sta a:sta ilmenee ennen-

kaikkea voittaneen ylipäällikön ja hänen armei-

ansa kunto. On kuitenkin otettava huomioon,
ettei vapaajoukoista eikä myöskään riittämättö-

mästi harjoitetuista ja asestetuista maanpuolus-
tusjoukoista saatuja voittoja (esim. von Werde-
rin voitto llerieourfin luona 1871: 2, 9) t:seen
a: non nähden voida verrata niihin taisteluihin,

joita keskenääu käyvät vakinaiset sotavoimat.

Iskm-.
Taktillinen yksikkö 1 ks. Taktillinen!,

pienin sotilaallinen yksikkö, jolla taktiikka

(ks. t.) toimii. Jalkaväen t. y. on komppania,
ratsuväen eskadroona, tykistön patteri.

M. v. H.

Taku, kylä Pohjois-Kiinassa. Tsili n maakun-
nassa, Peihon (jonka varrella Pekingin satama-
kaupunki Tientsin) suussa. Sen lähelle raken-
nettuja linnakk ita pommittivat 1858 ja 1860
englantilaiset ja ranskalaiset sekä 1900 liittoutu-

neet; vrt. Kiina, historia.

Takuu ks. T a k a u s ja Takeet.
Takuusopimus (garantia). 1. Yksityisoikeu-

dessa, sitoumus, joka turvaa henkilöä vahingolta,

joka tätä voi kohdata muunlaisen tapahtuman
kuin toisen henkilön toiminnan kautta. T. voi-

daan tehdä esim. oopperanäytännön taloudelli-

sen tuloksen turvaamiseksi tai vakuudeksi jon-

kun esineen määrätynlaisesta laadusta.

2. Kansainvälisessä oikeudessa, sitoumus, jolla

toinen valtio, garantti, velvoittautuu toista

valtiota, g a r a 11 t e e r a 1 1 u a, kohtaan joko
vastaamaan joidenkuiden sopimuksesta johtuvien
velvoitusten täyttämisestä (a k s e s s o r i n e n
1. liitännäinen g a r a n t i ai tai jonkun
asiaintilan voimassapitämisestä (p r i n s i p a a 1 i

n e n 1. itsenäinen garantia). Kansain-
välisen garantian esineenä voi olla minkälaa-
tuinen oikeussuhde tai tila hyvänsä. Kansain-
välisoikeudellinen t. velvoittaa garanttia kaikin

käytettävissä olevin keinoin — hätätilassa

vaikka asevoimin — toimimaan niin, että tarkoi-

tettu vaikutus syntyisi, unitta se ei velvoita ga

ranttia, niinkuin yksityisoikeudessa on laita

korvaamaan sopimuksen täyttämättä jättämi

koitunutta vahinkoa. Jos useat valtiot yhtei

menevät takuuseen (n. s. kollektiivinen
garantia), syntyy oikeussuhde ei ainoas-

taan garanttien välillä toiselta puolen ja garan-

teeratun välillä toiselta, vaan myöskin parani

tien viilillä keskenään. Joskin garantiasopimuR
oikeudellisen luonteensa mukaisesti aina tehdään
garanti eratun eduksi, on se, etenkin mitä itse

naiseen takuusopimukseen tulee, tosiasiallisesti

usein tehty garanttien etuja silmälläpitäen.

Kysymyksen ollessa kollektiivisesta t:sta "ii ga

rantavaltioiden, mikäli mahdollista, yhdessä

täytettävä sitoumuksensa, mutta jos yksi garan-

teista ei, syystä tai toisesta, täytä sitä, eivät

toiset garantit sen kautta vapaudu velvollisuuk-

sistaan. Ennen oli hyvin tavallista, että rau

haa tehdessä kahden valtion välillä pyydettiin

jotakin ulkopuolella olevaa valtiota takaamaan
rauhan ehtojen täyttäminen. Ensimäinen t. on
viita 1505, jolloin Blois'n sopimuksessa Lud-
vik XII ja Maksimilian Aragonialainen päättä-

vät pyytää Englantia heidän välisen sopimuk-
sensa garantiksi. Westfalenin rauhan jälkeen

1G48, jolloin rauhassa garantteina esiintyivät

kaikki huomattavimmat Euroopan hallitsijat,

paavia ja Turkin sulttaania lukuunottamatta, se

tuli hyvin yleiseksi. 17:nnellä ja 18:nnella

vuosis. melkein kaikki tärkeimmät rauhanpää-
tökset olivat garanteerattuja. Nykyään ovat

epäitsenäiset 1. aksessoriset t:t joutuneet miltei

kokonaan pois käytännöstä. Viime ajoiltakin

voidaan kuitenkin mainita eräitä tällaisia,

esim. Kasr el Raid Bardon sopimus vrlta 1881,

jossa Ranska on garanteerannut niiden sopimus-

ten täytäntöönpanon, jotka Tunis on tehnyt Eu-
roopan valtojen kanssa, ja sopimus v:lta 1896.

jossa suurvallat ovat garanteeranneet Kreetan
saarta koskevien määräysten täytäntöönpanon.

Itsenäisen garantian esineinä on erityisesti huo-

mattava a) valtion riippumattomuus.
Ranska garanteerasi 1778 Yhdysvaltain, Englanti,

Ranska ja Venäjä 1832 Kreikan, Yhdysvallat
1903 Panaman ja Cuban riippumattomuuden..
Valtion riippumattomuuden garantiaan liittyy

usein sen b) alueellisen koskematto-
muuden g a r a n t i a. Wienin kongressiin

1815 osaaottavat valtiot garanteerasivat Sveit-

sin riippumattomuuden ja sen alueellisen koske-

mattomuuden. V. 1856 rauhanpäätökseen osaa-

ottavat valtiot, Venäjää lukuunottamatta, garan-

teerasivat Turkin valtakunnan alueellisen ehey-

den. Venäjä ja -Japani ovat 1910 garanteeran-
neet status quon säilymisen Mantsuriassa. Eng-
lanti, Ranska ja Italia ovat 1906 sitoutuneet

ylläpitämään poliittista ja alueellista status

quota Etiopiassa. Eri mielipiteitä on lausuttu

kysymyksestä, onko Belgian alueellinen koske-

mattomuus garanteerattu vai ei. Oikeimpana
lienee pidettävä mielipide, jonka mukaan se

ei ole tullut nimenomaan garanteeratuksi.

Suurta mielenkiintoa on viime aikoina vetänyt
puoleensa c) alituisen neutraliteetin
(ks. t.) garantia. Sveitsin alituinen neutrali-

teetti garanteerattiin 1815, Belgian riippumat-
tomuus ja alituinen neutraliteetti 1831 sekä

Luxemburgin alituinen neutraliteetti 1867. Alueel-
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lisen eheyden garantia ei välttämättä edel-

lytä avustusta garanteeratulle heti loukkauksen
tapahduttua, vaan tarkoittaa, ainoastaan estää

valtion aluetta tai sen osaa rauhanteossa lopul-

lisesti joutumasta pois valtion hallusta. Alitui-

sen neutraliteetin garantiaan sisältyy aivan it-

sestään myöskin valtion riippumattomuuden
garantia ja useat syyt puhuvat sen käsityksin

puolesta, että siihen myöskin sisältyy alueellisen

eheyden garantia. T:n esineenä voi myöskin olla

dl sisäinen oikeustila valtiossa,
esim. sen valtiomuoto. Kreikan monarkkinen
hallitusmuoto esim. on saman takuun esineenä.

kuin sen alueellinen eheys. — II a r h a-t:iksi 1.

pseudogarantiasopi m uksiksi nimi-
tetään eräänlaisia sopimuksia, jotka ulkonaisesti

esiintyvät t:ina, mutta eroavat niistä siinä, ettei

garantian esinettä ole tarkoin määrätty — on
tavallisesti tyydytty käyttämään, ainakin jos-

sain määrin epämääräistä lausetapaa status quo,

mutta ennen kaikkea siinä, ettei asianomaisten
valtioiden velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin
sitoumuksen täyttämiseksi välttämättä tarkoita
aseellista avustusta, vaan ainoastaan diplomaat-
tisten keinojen käyttämistä mainitun tarkoituk-
sen aikaansaamiseksi. Esimerkkeinä tällaisista

sopimuksista mainittakoon Itämerta ja Pohjan-
merta koskevat sopimukset v.lta 1908, joissa

kaikki näiden merien rannoilla olevat valtiot

sitoutuivat ylläpitämään status quota. Euroopan
valtiot ovat turvautuneet tämäntapaisiin sopi-

muksiin etenkin kysymyksen ollessa olojen jär-

jestämisestä muissa maanosissa.
On ehdotettu eräältä taholta, että Haagin

Bovintotuomioistuinta koskevain määräysten täy-

täntöönpano turvattaisiin valtioiden välisellä

t :11a. Ainakaan niinkauan kuin ei ole olemassa
minkäänlaista pakkoa kääntyä sovintotuomiois-
tuimen puoleen, vaan tämä kokonaan riippuu
valtioista itsestään, tuskin osoittautunee ole-

van minkäänlaista tarvetta turvautua t:een. On
myöskin tehty ehdotuksia t:n ulottamisesta
laajemmillekin aloille. On esitetty, että val-

tiot t :11a turvaisivat voimassaolevan poliittisen

asiaintilan koko maailmassa. Tällainen sopimus,
jos sellainen tehtäisiin, ei kuitenkaan osoittau-

tuisi tehokkaaksi. Historiasta saadun koke-
muksen lukemattomia kertoja selvästi osoitta-

mana tosiseikkana pysyy aina, että poliittiset olo-

Buhteet, jotka eivät enää vastaa elämän vaati-

muksia, ovat. tuomitut häviämään ja antamaan
sijaa uusille, olkoonpa niitä sitten koetettu yllä-

pitää minkälaisilla t:illa tahansa. E. O. I.

Takuuvakuutus tulee käytettäväksi, milloin

toimihenkilön on annettava työnantajalleen ta-

kaus hänelle uskotun rahan tahi muun arvoesi-

neen hoidosta taikka milloin isäntä tahtoo itsel-

leen hankkia varmuuden korvauksen saannista
toimihenkilöiden hänelle ehkä aikaansaamista
vahingoista. Vakuutushaaraa sanotaan myöskin
kavallus vh k uutokseksi.

Englannissa voidaan huomata t :n aloitteita 1720,

mutta vasta 184n perustettiin sitä varten siellä

erityinen keskinäinen vakuutuslaitos, ja laissa

myönnettiin laitoksen antamalle vakuuuskir jalle

virkatakuun arvo. Henkivakuutukseen liitettynä
vakuutusta alettiin Englannissa harjoittaa 1849.
Saksassa näitä vakuutuksia ilmaantuu kaksikym-
mentä vuotta myöhemmin.

Nykyään käytetään t:ssa pääasiallisesti kolmea
eTi muotoa. Henkivakuutuksen yhteyteen se jär-

jestetään siten, että vakuutettu saa vakuutus
yhtiöltä lainaksi virka- tai toimitakuuseen tar-

vitsemansa rahat tai arvopaperi! taikka yhtiön
antaman takuusitoumuksen. Henkivakuutusmak-
sunsa ohessa vakuutettu maksaa lainansa koron
ynnä lisämaksun vastuuvaaran ja hoitokustan-
nusten peittämiseksi. Tätä muotoa käytetään
nykyään paljon Englannissa ja Ameriikan Yhdys-
valloissa. Itsenäisen vakuutuksen muotoon asia

järjestetään siten, ettil vakuutuslaitos saamaansa
vakuutusmaksua vastaan sovittuun määrään asti

sitoutuu vastaamaan vahingosta, jonka toimi-

henkilö aiheuttaa isännälleen. Vakuutuksen voi

ottaa joko toimihenkilö tahi isäntä, jopa toimi-

henkilön tietämättä. Yhteisvakuutuksen muodossa
on t:ta alettu viime aikoina harjoittaa Saksassa
siten, että isäntä ilmoittaa vakuutuslaitokselle

ainoastaan niiden toimihenkilöiden luvun, joihin

vakuutus kohdistuu, ja korvaussumman ylä-

rajan. Siten voi esim. pankki tahi liikeyri-

tys sulkea vakuutukseen koko henkilökuntansa
taikka ne, joilla on kassaa käsissään. Vakuu-
tusmaksun suuruus riippuu vakuutettujen toimi-

alasta ja luvusta, heistä hankituista henkilö-

kohtaisista tiedoista, korvaussumman ylärajasta

y. m.

Suomessa on vakuutus-o.-y. Providentia myöntä-
nyt t :ia v :sta 1907 alkaen. Yhtiö sitoutuu isännälle

korvaamaan suoranaisen tappion, joka voi hänelle
koitua siitä, ettei vakuutettu oikein tee tiliä

hänelle hänen toimessaan uskotuista varoista tai

omaisuudesta. Vakuutus ei ole saavuttanut mai-
nittavaa huomiota. V:n 1915 lopussa oli yhtiön
koko vakuutuskanta 174,500 mk., josta 103,500 mk.
oli luovutettu jälleenvakuuttajille, vuoden brutto-

vakuutusmaksujen ollessa 3,100 mk. [Manes, „Ver-
sieherungslexikon".] 0. H-n.

Takydriitti, suolakivennäinen, kemiallisesti

magnesiumkloridin ja kalsiumkloridin kaksois-
suola (CaCl 2.2MgCI 2.12H.0). Tavataan Stassfurtin
suolakerrostumissa. P, E.

Takygrafia (kreik. 1akliy's = nopea, ja gra-

phein = kirjoittaa), pikakirjoitus (ks. t.).

Takymetri I. takeometri (kreik. takhy's
= nopea, ja metron = mitta), pikamittauskoje,
koje, joka yhdistää etäisyysmittarin, nivellee-

rauskojeen ja teodoliitin ominaisuudet ja jolla

siis voi mahdollisimman nopeaan tehdä etäisyys-,

korkeus ja kulmamittauksia, joko erikseen tahi

kaikki yhdessä. Näiden eri mittaustehtävien toi-

mittaminen samalla koneella saa tietenkin aikaan
ajanvoiton, mikä kuitenkin yleensä tapahtuu
tarkkuuden kustannuksella. E. 8-a.

Takyskooppi, eräs laji takymetriä (ks. t.).

Talaari (lat. talä'ris = kantapäihin ulottuva)

,

pitkä, kantapäihin saakka ulottuva poimullinen
virkapuku, jota eräissä maissa papit, tuomarit
y. m. käyttävät.

Talangi (rausk. talcnt, < lat. fale'nlum, <
kreik. iulanton = vaaka, paino), luonnonlahja,

taitolahja; henkilö, jolla on jokin taitolahja,

kyky.
Talari (ruots. daler), ruots. raha. Saksalais-

ten taalerien (ks. t.) mallin mukaan Kustaa
Vaasa alkoi 1534 lyöttää suurempia rahoja, joista

käytettiin nimitystä riksi (ks. t.) ja t a 1 a r i.

1600-luvulla ne arvonsa puolesta alkoivat erota
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toisistaan, siteii että tosi i riksi -2 t., 1715,

1 riksi - .1 t. ja 1770 1 riksi = 6 t. Kun vaski

rahan aivo hopearahaan verraten aleni, tulivat

nimitykset t. hopearahaa ja t. vaskirahaa käy-

täntöön. V. 1633 niiden Bukde oli I t. hopeaa
1 t. vaskea, 1643 I t. hopeaa = 2 1

/i •• vaskea ja

iiiti."> l t. hopeaa :> t. vaskea, jona se sittemmin
pysyi. T:n arvo "ii alkuaan vastannut f).;» Smk.,

unitta 177(i 1 t. hopeaa oli 0,»a Smk. ja 1 l.

vaskea 0,»i Smk. Tanskassa ja Norjassa oli

I MM). luvun keskivälille uiva* I. k i\ I uinoss t.

L. T.

Talas, veneiden, verkkojen, nuotan tai lehdek-

sien kalos tai seinälliueu suoja; puihin tehty

karhujen väijyntälava; rakennusmiehen tai muu-
rarin teline. f

7

. T. S.

Talaskarju, säteri Maaningan pitäjässä, 15

km Siilinjärven ja Alapitl. m asemilta, k-isitt i i

yht. '/» manttaalia, 250 ha. Omistaja v.sta 1891

maanviij. Aatu Woutila. — Tilan paikalla ovat

lappalaiset pitäneet sijojaan, jättäen paikalle

la laistaan nimen. — 2 päärakennusta on raken-

uettu viime vuosikymmenien aikana. — Tilalla

on karjanhoitokoulu. — Tilaan kuuluu pienehkö
tiilitehdas. Y. W-a.
Talavera de la Beina [ie'-] (vanhan ajan

Talabriga), kaupunki jokseenkin keskellä Espan-
jaa. Toledon provinssissa, Toledosta 64 km lail-

leen, viljavalla tasangolla Tajon ja rautatien väi-

tellä; 10.580 as. (1900). — Vanhoja portteja ja

torneja (osaksi roomalaisten ja maurilaisten

ajoilta), Santa Maria la Mayor-kirkko, pyhiin
vaelluskirkko Virgen del Prado, kolme ent. luos-

taria, 400 m pitkä, 35-kaarinen kivisilta (1400-

luvulta) Tajon yli y. m. — Harjoitetaan savi-

astia-, vaha- ja kangasteollisuutta, vilkasta kaup-
paa. — T. d. !. R:n lähellä 27-28 p. heinäk. 1809
Wellesleyn johtamat englantilaiset ja espanjalai-

set (54,000) voittivat Espanjan kuninkaan Joo-

sefin komentamat ranskalaiset (47,000). Voitta-

jani miesiiukka 12,i %, voitettujen 15,5 %. Tak-
tillinen arvo O,». -Iskm-. (E. E. K.)

Talca, samannimisen provinssin (10,006 km-',

133,488 as. 1913) pääkaupunki Keski Chilessä,

sisämaassa Rio Claron varrella, ratojen haa-

raukscssa; 39,097 as. (arv. 1912). — Useita oppi-

laitoksia; teatteri. Harjoitetaan huomattavaa
villavaippojen (poncho) ja -kankaiden valmis-

tusta sekä vilkasta kauppaa. Satamakaupunki
Constitueiou.

Talentti (kreik. talanton, vaaka, paino), mui-
naisessa Kreikassa korkein paino- ja rahayksikkö.
Sen arvo vaihteli eri valtioissa; tavallisimmin
tarkoitetaan t:lla n. s. euhoialais-attikalaista

hopea-t:ia, jonka Solon otti käytäntöön Ateenassa.

Se oli jaettuna 60 miinaan (= 6.000 drakhmaan)
ja oli painoyksikkönä 26,i kg, rahayksikkönä
lähes 6,000 mk. — vrt. T a 1 a n g i. E. /.'-».

Tali on pääasiallisesti steariinia sisältävää

kiinteätä eläinrasvaa, ks. Rasvat, vrt. myös
l\ a s v i t a 1 i.

Tali, kaupunki Lounais Kiinassa, Jynnaniu
itäosassa, kauniissa ja lujassa asemassa 3 km
samannimisen järven länsipuolella 2,130 m yi.

tnerenp. ; n. 20,000 as. — T:a ympäröi 7 km
jiitkä. korkea muuri. Läheisyydessä kuuluisia

marmorilouhoksia. — T. oli 1857-72 kapinoitse-

vain muhamettilaisten (panthai) pääkaupunkina.
Tali, rautatieasema (IV 1.) Viipurin-Antrean

rataosalla Kaijalan radalla, Tammisuon ja Kari-
salmen asemien välillä. 10 km Viipurista, etäi-

syys Helsingistä 323 km. Aseman läheisyydessä
un T:n kartano, jonka Eerik XIV Iäti! lahjoitti

Antti Niilonpoika (ks. t.) Sabelfanalle rälssi-

tilaksi. Tämän leski testamenteerasi T:n veljen-

pojalleen. Viipurin linnan sihteerille Henrik
Jönsinpojalle, josta varmaankin polveutuu Teet2

gren- (Tetengren-)suku, jolla kartano oli vielä

1706. \. 1828 toht. Hornborg osti T:n vero
tilaksi. Oltuaan m. in. venäläisissä käsissä tila

1 917 siirtyi eräälle suom. konsortsiolle.

Talifcnvan, laaja, suojattu, liyväsatamaiuen
lahti Kiinansa, Liaiitiiiigiu-uicmiiiiaau Japanille
vuokratun eteläosan Kvantuiigin itärannikon a.

Vuoden umpeensa jäätön. Venäläiset ottivat sen
1S9S koko Kvantuiigin keralla vuokralle Kiinalta

ja rakensivat sen lounaisrannalle suurilla kus-
tannuksilla Daljni'n (ks. t.j ; menettivät tämän
1905 samalla kuin Kvantuiigin Japanille. Japani
laiset muuttivat kaupungin nimen Talieniksi.

Talikynttilä ks. Kynttilä.
Talioni (lat. täHo < talia = sellainen, yhtäläi

nen [kuinj), teon kostaminen samanlaisella

teolla. Kosto-oikeus (jus tulionis) oli alkuperäi
sellä kehitysasteella olevassa rikosoikeudessa ta-

vallinen periaate. Mooseksen lain tunnettu ohje:

..silmä silmästä, hammas hampaasta" ou tämän
periaatteen kuvaava ilmaisu.

Talipuu ks. Kaavitat i.

Talirauhaset (glandulie sebaceve) ovat imettä-

väisten rypälemäisiä, alveolaarisia ihorauhasia,

jotka avautuvat karvojen tuppeen ja pitävät

näitä sekä ihoa joustavana. P. Ii.

Taliiauliaspunkki ks. Punkit.
Talismaani (arab. telsam = taikamerkki), me-

tallista, kivestä t. m. valmistettu kuva, jossa

ajatellaan olevan taikavoimia ja jonka sen

vuoksi uskotaan tuottavan onnea. vrt. A m u-

letti.
Talis Qualis ks. Strandberg, C. V. A.

Talitiainen ks. Tiaiset.
Talja 1- väki p yiir ä, nostokoje, jonka muo-

dostaa kehää pitkin pyöreällä uurteella varus-

tettu, akselilla kierrettävä pyörä, joka

akseleiueeu on sovitettu n. s. koukku-
pesään. Tämän muodostaa kaksi sivu-

levyä, joiden toisessa päässä on koukku
t:n ripustamista tahi painon kiinnittä-

mistä varten. Pyörät ovat nykyään
aina valurautaa, koukkupesä takorau-

taa, harvemmin valuterästä. Jos vaa-

ditaan välitystä, s. o. että t:n sovitus

on oleva sellainen, että pienellä voimalla

on voitettava iso vastustus (esim. nos-

tettava paino), niin on käytettävä kahta
t:aa. joista toinen, yläpuolinen, kiin-

nitetään vahvaan koukkuun y. m. s. ja

toiseen, alipuoliseen. kiinnitetään pai-

no; molemmissa on kaksi t. useampia
pyöriä (ks. kuvaa). Jotta akseli voisi

olla. niin ohut kuin mahdollista, sovi-

tetaan pyörien väliin väliseinät, jotka

kannattavat akselia ja lisäksi estävät

köyttä luisumasta pois pyöriltä. Köysi
kiinnitetään toisesta päästään toiseen t:aan, se

kulkee sitten jatkuvasti kaikkien pyörien yli, ja

toiseen, vapaaseen päähän vaikuttaa voima (tav.

miesvoima). Välitys on sitä isompi, kuta useam-
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|ii;i pyöriä käytetään. Vaikkakin t:n vaikutus-

aste on virraten iso ja rakenne yksinkertainen,

l oja kun xoiilaan käyttää kaikkialla, missä vain

oo tarpeeksi vahva kiinnityspiste tarvittavalla

korkeudella, ei t:oja kuitenkaan enää paljoa käy-

tetä itsenäisinä nostolaitteina. Kun välitys on
iso, tulee tarvittavan köyden pituus hankalan
suureksi, lisäksi t:lta puuttuu pidätys- ja jarru-

laite, joten köyden vapaata päätä ei voi jättää

irti, eikä miesvoimaa, mikä t:ssa melkein yksin

omaa tulee kysymykseen, paljoakaan enää käy
tetä nostokoneissa. T:t tulevat nykyään enim-
mäkseen käytäntöön purjealuksissa. E. S-a.

Talja 1. vuota, nyljetty, karvapeitteinen

raakanalika. vrt. Nahka.
Taljareepi (ruots. taljarep. engl. lanyard),

kiinteän takilan tukiköysien (vanttien, partuu

nien ja taakien) alapäässä oleva useankertainen
pingoitusköysi. F W. L.

Taika ks. K ö 1 i.

Talkakaari, kiila 1. lausettakaan, varhaisem-

man gotiikan huippukaari, jonka kaaripuolisko-

jen keskipisteet ovat kaaren ulkopuolella, ks.

Kaari.
Talkki s hiiriini), pehmeä kivennäinen, kokoo-

mukseltaan vedenpitoinen magnesiumsilikaatti
(Mg3H2 .Si 4 0ii>). Kiderakenteeltaan monokliininen.
unitta ei esiinny kiteytyneenä, on väritön tai

vihertävä. Lohkeilee suomuiksi, kovuus 1.

om.-p. 2.7. tuntuu käteen rasvaiselta. Hapot eivät

siihen vaikuta, kuumennettaessa käy kovaksi
(muuttuu enstatiitiksi). Rasvakivi 1. stea-
tiitti on tiivistä t:ia. T. esiintyy aineksena
t -liuskeessa ja vuolukivessä sekä puhtaana,
t. -linsseinä, magnesiumsilikaattiliuskeissa. Sitä

käytetään hienonnettuna puisten koneosien voi-

teeksi, puuteriksi, lisäaineeksi paperimassaan,
räätälinliituun y. m., tiivistä t :ia sitäpaitsi kaasu-
lamppuihin, sulattimiin ja pienten koruesineiden
valmistukseen. T:ia saadaan Sveitsistä, Tiro-

lista, Erzgebirgestä. Brianeon'ista ja Uralista.

Suomessa sitä tavataan jotenkin puhtaana Sot-

kamon Talvivaarassa. P. E.

Talkkiliuske, liuskevuorilaji, jossa talkki on
pääaineksena. Tämän ohella on kloriittia, säde-

kiveä, magnesiittia. usein myös kvartsia. Sveit-

sin Cliiavehnan vuolukivi on kloriittirikasta

t:tta. itä-Suomen liuskealueilla tavataan monin
paikoin t:tta ohuina kerroksina. P. E.

Talkkimaa, magnesia (ks. t.).

Talkkimagnesiittikivi ks. Vuolukivi.
Talkkisälpä ks. M a g n e s i i 1 1 i.

Talkkuna tehdään Karjalassa ohrista (myös
kauroista). Keski Suomessa rukiista, kauroista,
"liristä ja herneistä. Jyvät keitetään, kuivataan
leipäuunin arinalla ja jauhetaan. Karjalassa val-

mistetaan jauhoista, sekoittamalla niitä kiehuvaan
veteen, kuiva puuro, jota sitten useinkin kädestä
voin keralla syödään. Keski-Suomessa sekoitetaan
talkkunajauhot piimään. V. T. S.

Talkkunaoaivi I. Talkkunapa ä, n. 633
m yi. merenp. kohoava tunturi Saari selässä
«ks. t.) Suomen rajalla (raja käy T:n korkeim-
man huipun yli, tehden siinä mutkauksen).

L. Il-nen.

Talkoo t. talkoot, työväen kestitys silloin,

kun se ilman korvausta ottaa osaa jonkun suuren-
puoleisen työn. esim. heinän- ja elonkorjuun suo-

rittamiseen.

Tallahassee [tälffliäsi], Floridan valtion pää-

kaupunki Yhdysvalloissa, Floridan valtion länsi-

osassa, n. 32 km Meksikon-lahdesta. ratojen ris-

teyksessä; 5,018 as. (1910: 1900: 2,981 as.). -

T. on kauniilla paikalla; laajoja puistoja ja

puutarhoja. Valtion kapitoli, liittorakeuuus.

kauntin oikeuspalatsi. Oppilaitoksia: Floridan

nais-college, valtion normaali- ja teollisuus

koulu neekereitä varten, maatalous- ja teolli

suus-college. — T. valittiin 1824 Floridan terri

torin pääkaupungiksi; oli silloin melkein asu-

maton.
Tallard [tahVi], Camille (1652-1728), T:n

kreivi, Hostunin herttua, ransk. sotamarsalkka;

otti osaa Ludvik XTY:n sotiin, joissa yleni

nopeasti; tuli 1693 kenraaliluutnantiksi; neuvot-

teli Ranskan valtuutettuna Vilhelm III: n kanssa
Espanjan jaoista 1698 ja 1700; otti sittemmin

osaa Espanjan perimyssotaan, missä joutui 1704

tappiolle Ilöehstädtin luona ja oli senjälkeen

englantilaisten sotavankina v:een 1712. Lud-
vik XIV. joka piti häntä liiankin suuressa

arvossa, määräsi hänet jäseneksi holhoojahan i-

tukseen, josta hän kuitenkin heti poistettiin.

J. F.

Tallberg- f-bärj], Mathias Julius H j a I

mar (s. 1857), liikemies, perusti 1880 Kiseleff

& Heikelin asioimisten Helsinkiin, muuttaen sen

1877 omalle nimelleen (Julius Tallberg).
Liikkeen pääalana on työkalujen ja rakennus-

aineiden kauppa (henkilökunta 1917 105 henkeä).

T. on yritteliäästi edistänyt rakennustoiminnan
kehitystä ja ottanut osaa monien suurten liik-

keiden perustamiseen ja johtamiseen, kuuluen

m. m. kolmen pankin hallintoon. Ollut jäsen

m. m. valtion kauppakomiteassa. Helsingin kau-

pungin valtuusmiehenä 1888-1912. Suomen
kauppavaltuuskunnan keskusvaliokunnan jäsen.

Perusti 1907 liikemiehiä varten opintolainasää-

teen. O. L-e.

Talletus 1. d e p o s i t s i o n i, säilyyn anta-

minen, arvoesineiden, rahojen y. m. paneminen
pankkiin tai julkiseen säilyyn (vakuudeksi, pan-

tiksi j. n. e.). Pankkitoiminnassa tätä sanaa

ei käytetä ainoastaan todellisesta esineiden tal-

lettamisesta, vaan yhtä paljon siirretyssä mer-

kityksessä pankin koko ottolainauksesta, kun
pankkiin annettuja rahoja ei ensinkään ,,talle-

teta", mutta ne maksetaan takaisin vaadittaessa

tai irtisanottaessa, ks. Pankki, palsta 171 ja

seur.

Talletuspankki ks. Pankki, palsta 171.

Talletustili ks. Pankki, palsta 171 ja seur.

Talletustodistus ks. Pankki, palsta 171.

Talleyrand-Perigord [talrä-perig&rj, C h a r

les Maurice (1754-1838), T:n herttua, Bene-

ventin ruhtinas, ransk. valtiomies, antautui,

vaikka vastenmielisesti, jalkavamman vuoksi

hengelliseen säätyyn, tuli 1775 S:t Denis'n apo-

tiksi. 1788 Autun'in piispaksi. Valittuna 1789

säätykokoukseen hän liittyi kolmanteen säätyyn

ja vaikutti säätyjen yhtymiseen sekä ..Ihmis-

oikeuksien julistuksen" syntyyn, kirkon tilojen

peruuttamisien valtiolle sekä samojen mittojen

ja painojen aikaansaamiseen, jotapaitsi hän laati

vapaamielisen opetusohjelman. 14 p. heinäk. 1790

Mars-kentällä pidetyssä liittojuhlassa T. toimitti

messun isänmaan alttarilla, ja vihki departement-

tien liput; teki ensimäisenä piispojen joukossa
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Ch. M ile Tulleyrnntl.

valtiolle valun, ja kun
paavi sen johdosta julisti

b Sinet pannaan, erosi hän
piispanvirasta ja lähti

diplomaattina Englantiin

koettaakseen estää sitä

yhtymästä [tavaltaan ja

Preussiin. Epäiltynä ku-

aingasmielisyydestä hän
lähti Ann'1 iikkaan (1794),

mutta palasi Ranskaan
1796 ja tuli 1797 uiko-
i ia ui miliisi ei iksi ; liittyi

Bonaparteen, ollen hänelle

apuna Brumairen vallan-

kumouksessa (1799), toimi

hänen ulkoasiain ministe-

rinään 170'.) 1 807, ottaen

huomattavalla tavalla osaa Lunevillen, Amiens'in,
Pozsony'in ja Tilsitiu rauhanneuvotteluihin. Hänen
ansiotansa on myöskin suurella osalta konkordaa-
lin aikaansaanti (1802), jonka kautta katolinen

kirkko palautettiin Ranskaan. Sen johdosta

paavi Pius VII vapautti hänet hengellisestä sää-

dystä; Napoleon nimitti T:n ylikamariherraksi

(1804), Beneventin ruhtinaaksi (1806), sekä vice-

graud-eleeteuriksi (1807), jolloin hän luopui

ministeritoimestaan, koska ei hyväksynyt Napo-
leonin yhä jatkuvaa sotapolitiikkaa. Napoleonin
Venäjän retken jälkeen T. rupesi salaisiin

keskusteluihin Bourbonien kanssa ja vaikutti

heidän palauttamiseensa. Ludvik XVIII nimitti

hänet paariksi, ruhtinaaksi sekä ulkoasiainminis-

teriksi ; Wienin kongressissa hän laillisuusperi-

aatteen keksijänä sai miltei johtoaseman. Kun
Napoleon toisen kerran oli luopunut Ranskan
hallituksesta, tuli T. jälleen ulkoasiain ministe-

riksi sekä neuvoston presidentiksi; mutta val-

taan päässeen taantumuksellisen hovipuolueen
vihaamana hän luopui asemastaan jo sam. v.

(1815), oli Kaarle X:n aikana päärienkamarissa
hallituksen vastustajia; Ludvik Filipin aikana
hän toimi lähettiläänä Lontoossa v:een 1834,

saaden m. m. Kreikkaa ja Belgiaa koskevat asiat

selvitetyksi. T. oli nerokas diplomaatti, joka
osasi käyttää henkilöitä ja asianhaaroja hyväk-
seen sekä itse salata omia ajatuksiaan; hän oli

kylmä ja itsekäs, muita intohimoja kuin rahan-
ahneus hänellä ei ollut; hän kokosikin itselleen

18 milj. fr. suuruisen omaisuuden. T:n memoaa-
rit (5 osaa) julkaisi Broglfen herttua 1891-92;

Pallain on julkaissut hänen kirjeenvaihtonsa
Ludvik XVIII :n kanssa Wienin kongressin
aikana ja „Correspondance diplomatique" (3 osaa),

Bertrand ..Lettres ingdites de T. ä Napoleon
1S00-09". [Pichot, „Souvenirs intimes sur. T."';

Blenncrhassett, ,.T." ; de Lacombe, „T., fiveque

d'Autun''; Rosenthal, ,,Fiirst T. uud die aus-

xvärtige Politik Napoleons l"; A. Leroy, „T.,

fconomiste et fiuancier".] K. O. L.

Talli on oikeastaan parannus entisestä ,,hevos-

suojasta'' tai ,,kujasta". Hevoskuja oli hyvin yk-

sinkertainen rakennus, ilman mitään siltaa, ja

tavallisesti ilman varsinaista välikattoa. Ensi-

mäinen parannusaskel oli hevossuojan varusta-

minen välikatolla ja akkunoilla. mutta edelleen-

kin pidettiin hevoset lannan päällä. Ajanmukai-
selta ttlta vaaditaan, että se on valoisa, ilmava,

kuiva ja helppo pitää puhtaana sekä kylliksi

lämmin,. Sitäpaitsi se on sisustettava niin. että
se on hevosille terveellinen ja mukava olinpaikka,
.^kä täyttää myös järkiperäisen ruokinnan vaa-
timukset. T. rakennetaan mieluummin puusta tai

tiilistä ollakseen lämmin ja ilmava sekä kuiva.

Hyvin tärkeä on t:n lattian rakentaminen. Lat-

tian tulee ennen kaikkea olla läpäisemätön sekä

sitäpaitsi samalla verraten lämmin, ei liukas,

eikä liian kovakaan, ja kuitenkin kestävä. Sopi

vimpia t:n lattia aineita ovat: puu, sementti,

kuiva savi tahi tervamakadami. Sementtilattia
on kuitenkin pilttuissa ja karsinoissa peitet-

tävä laudoilla sen kylmyyden ja kovuuden
tähden. — Hevoset pidetään t:ssa joko pilttuissa

tai karsinoissa. Pilttuu <>\i oleva — seimen tilaa

lukuun ottamatta — ainakin niin pitkä kuin le-

vonen on kuonosta peräluuhun; leveys 10-15 cm
suurempi kuin hevosen korkeus. — Viiden hevosen
tai varsan karsinan tulee pinta alaltaan olla 7-8

m*. Oriille tai emätammalie on karsina yleensä

tehtävä suurempi, 9-12 m2
. Nykyään ei i nää t :eissa

suosita heinähäkkejä; heinät annetaan joko
heinäseimestä tai lattialta. Väkirehuja ja apetta

varten laitetaan seimi. Paras seimi saadaan
sementistä valamalla; sen mitat ovat n. 50 cm n

leveys, 60-65 em:n pituus ja 40-50 cm: n syvyys.

Pilttuun permannon kaltevuus virtsakouruun päin

ei saa olla suurempi kuin 2-3 cm, koska se muu-
ten rasittaa hevosta. Virtsakouru tehdään leveä,

n. 20 cm, mutta ainoastaan pari cm syvä. Kar-
sinan seinät ovat tehtävät pystyasentoon ja

tiheästi asetetuista laudoista n. 120-150 cm koi

keiksi. Siitä ylöspäin asetetaan mieluummin
rautavarpuja, niin että laidan koko korkeus tulee

2 m. Rautavarvnt ovat asetettavat niin tiheään,

ettei hevonen voi saada kaviotaan niiden väliin.

T. on varustettava akkunoilla, niin että se tulee

valoisa. Akkunat laaditaan korkealle perman-
nosta, osaksi jotteivät auringonsäteet sattuisi

hevosten silmiin, osaksi myös vedon välttämi-

seksi. — T:n ovi on oleva tilava, n. 180-200 cm
korkea ja 85-100 cm leveä; se tehdään mie-

luummin kaksiosainen, niin että tuulettaessa ylä-

osa voidaan pitää auki mutta alaosa vedon vält-

tämiseksi kiinni. Hyvä t. on aina varustet-

tava isolla tuuletustorvella, joka voidaan tar-

peen mukaan sulkea. Aan.
Tallien l tulia'J, Jean Lambert (1769-

1820), ransk. vallankumousmies; toimittuaan kir-

jurina ja 1792 sanomalehtimiehenä T. tuli mai-

nittuna vuonna Pariisin kommuunin sihteeriksi

ja otti huomattavaa osaa syyskuunmurhien toi-

meenpanemiseen; valittiin sam. v. konventtiin,

missä kuului vuoripuolueeseen. V. 1793 hän kon-

ventin asiamiehenä pani toimeen julmuuksin
Bordeauj^ssa ja kiskoi kaupungilta suuret sakot,

kunnes vankeudesta vapautettu nuori Thör&se
Cabarrus (1773-1835), josta tuli hänen ra-

kastajattarensa ja sittemmin hänen vaimonsa,

sai hänet esiintymään lempeämmin. Nyt hirmu-
miehet syyttivät T:ia maltillisuudesta ja hänet
kutsuttiin Pariisiin, missä Thöröse vangittiin.

Pelastaaksensa hänen ja oman henkensä T. ther-

midorin 9:ntenä päivänä aloitti konventissa hyök-
käyksen Robespierreä vastaan aiheuttaen tämän
kukistumisen. T. näytteli nyt aluksi huomattavaa
osaa voitolle päässeissä puolueessa, mutta pian

hänen merkityksensä alkoi vähetä; viidensadan-
neuvostossa, johon hänet valittiin 1795, hänellä
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i'i enää ollut minkäänlaista vaikutusvaltaa. Vv.

1798-1801 T. oleskeli Egyptissä, mistä palates-

saan joutui joksikin aikaa englantilaisten van-

giksi; viimeiset vuotensa T., josta hänen vai-

monsa oli eronnut, vietti kokonaan unhotettuna.

[Turquan, .,La eitoyenne T."J J. F.

Tallimestari, Venäjällä toisen luokan hovi-

arvo (vastaa virka-arvojärjestyksen kolmatta
luokkaa, kenraaliluutnantin arvoa). Yli talli-
in ostari, ensimäisen luokan hoviarvo (vastaa

virka arvojärjestyksen toista luokkaa, kenraalin

arvoa)

.

Tallinna (< vir. Tallinn < Tanin-linna =

..Tanskan linna"; suom. kansanrunoudessa esiin-

tyy myös Tunikan linna; vanha suom. alkuperäi-

nen T:n nimi on Keso; saks. ja ruots. Reval,

> suom. Rääveli ja ven. Revelj; vanhem-
missa ven. aikakirjoissa Kolyvanj), Vironmaan
kuvernementin pääkaupunki, Suomenlahden etelä-

puolella vastapäätä Helsinkiä, kauniissa ympäris-
tössä muutaman saaren suojaaman, hyväsatamai-
sen Tallinnanlahden rannalla, tjlemiste-järven

(josta kaupunki saa vesijohtovetensä) pohjoispuo-
lilla, Pietarin-Paltiskin-Haapsalon radan varrella,

etelään vievän radan pohjoispäässä; n. 175,000 as.

(1916; 131,125 ns. 1914; 1900: 06,292 as., joista

o virolaisia, 25, i % saksalaisia ja 17.! % ve-

näläisiä, uskonnoltaan n. 50 % luterilaisia, 30 %
kreik.-katolisia). — T. jakaantuu varsinaiseen kau-
punkiin, sekä Narvan ja Tarton esikaupunkeihin.
Osittain vielä vanhojen muurien ympäröimä var-

sinainen kaupunki on ttämerenmaakuntain mie-
lenkiintoisin ja vanhanaikaisin; sen ahtaat, mut-

kikkaat kadut, korkeat tiilikattoiset talot (päädyt

kadulle päin) antavat sille keskiaikaisen hansa-
kaupungin leiman. Varsinaisen kaupungin länsi-

osassa, 43 m korkealla kalkkikalliolla on vanhan
T:n ydin Toompea (saks. Domberg, ven. Vysgorod).
Siellä on tuomiokirkko (rak. n. 1240, palanut

1433, 1553 ja 1684; m. m. Pontus de la Gardien
ja hänen puolisonsa. Kaarle Hornin ja hänen
puolisonsa, bööm. kreivi Matias von Thurnin,
amiraalien Greighin ja Krusensteruin haudat
y. m.), jossa Vironmaan maapäivät avataan, linna

(rak. 1200-luvulla, uudestaan rak. 1772; kuver-

nöörin ja hallintoviranomaisten asunto), Pikk
Hermann (Langer Hermann) niminen linnan-

torni (46 m korkea; kaunis näköala), ven. Alek-

santeri-Nevskijn tuomiokirkko (1894-1900), ritari-

kunnantalo (jossa Vironmaan maapäivät kokoon-
tuvat; kokoussalissa Vironmaan aateliston vaa-

kunakilvet), maakunnanmuseon ja ritarikunnan-

1. tuomiokirkkokoulun rakennukset sekä useita

Viron aatelissukujen omistamia taloja. Toompean
juurella olevan alakaupungin keskustana on

Suur turu-tori (Grosser Markt, Boljsoj rynok),

jonka itäpuolella on \Vana turu-tori (Alter

Markt, Staryj rynok); pääkadut ovat Pikk uulits

(Langestrasse, Morskaja) ja Wiru uulits (Lelun

stiasse, Glinjanaja). Huomattavia vanhoja ra-

kennuksia: Oleviste kirik (Olaikirche; maini-

taan jo 1267, goottilainen, monta kertaa sala-

man hävittämä, viimeinen tulipalo 1820), jonka

tornista (huippu 139 m; korkein Venäjällä) kirk-

kaalla säällä näkyy Suomen ranta, Niguliste ki-

rik (St. Nikolaus-Kirche; mainitaan 1316. pai-
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jon vanhoja muistomerkkejä, tauluja,
|
m u 1 i k -

kauksia y, m.), Ptlha vaimu kirik (Heiligegeist-

kirelie; kappelina 131 ti. aitta rikaappi v:lta I-IK4),

kreik. -katolinen VVene kirik (Nikolaikirche; rak.

ennen v:tta 1422), raatihuone (rak. alkuaan L300

luvulla; kaupunginvaltuuston istuntosali, korkoa
torni, hansan aikaisia oloja valaiseva arkisto,

I l:i meren maakuntain rikkain i . 1 : il M »luvulla perus-

tetun Schvvarzhäupter [Mustapeade
I

seuran (vielä

olemassa, alkuaan ulkolaisten kauppiasten muo-
dostama, puoleksi sotilaallinen) talo (seuran hal-

lussa v:sta 1531: renesanssifasadi runsaasti koris-

tettu), Suur »ilile (Grosse Gilde; \ :lta 1410, nyk.

sitä käytetään myös pörssinä), tornit Paks Marga-
reta (Dicke Margareta; Rantaportin ääressä) ja

lvi k in ile Kök y. m. Uudempia ovat vir. Kaarle
kirik (Karls- 1. Dom-Karls-Kirche ; 1870) ja

Jaani kirik (Johanniskirche; 1807), roomal.-kato-
linen Katoliku kirik (Peter-Pauls-Kirche; 1845),

Ivanuti gilde (Canutigilde ; 1864; Estländische
literärisehe Gesellschaft-seuran kirjasto, jossa yli

00,000 nid.), saks. teatteri, vir. Estonia-teatteri

(arkkitehti Armas Lindgrenin piirustusten niuk.

;

muita suom. arkkitehtien töitä T:ssa: Eliel Saa-
risen Eesti pank ja I :llä palkinnolla palkittu

kaupungin uuden asemakaavan luonnos, Palmqvist
<& Sjöströmin suunnittelema kauppakuja vViru

uulitsin ja Weike Karja uulitsin välille y. m.) ;

Pietari I:n pronssinen muistopatsas (1910) y. m.
— T:n ympäristössä on paljon näkemisen ar-

voista; aivan kaupungin itälaidassa on keis.

huvilinna Kadri-org (Katharinenthal) (rak.

1719 T:ssa paljon oleskellut Pietari I, jonka
muistona näytetään keisarin itseään varten ra-

kennuttamaa pientä Pietarintupaa) kauniine
puistoineen, jonka rannanpuolella on suosittu

kävelytie (1893 uponneen ,,Rusalka"n muistoksi
pystytetty patsas) ja maanpuolella Lasnamäen
korkealla rinteellä Walge majakas (suurenmoi-
nen näköala). Kadri-orgista itään on Marien-
bergin linna, Pirita-puron (Brigittenbach) var-
rella Kosen metsäpuisto ja Birgittalaisluostarin
(rak. 1407-36) rauniot. Ttsta länteen on m. m.
Roeca ai Mare niminen huvilinna puistoineen
sekä Kopli- (Ziegelkoppel) niemellä ja T:sta ete-

lään Rahumäellä olevat hautausmaat. — Oppi-
ja sivistyslaitoksia: muutamia lukioita, reaali-

y. m. s. oppilaitoksia, ritari- ja tuomiokirkko-
koulu, erinäisiä ammattikouluja, yllämain. maa-
kuntamuseo (esihist., kansat., luonnonhist. y. m.
kokoelmia), raatihuoneenarkisto ja Estländische
literärisehe Gosellschaft-seuran kirjasto, vir. ja

saks. teatteri y. m. Huomattavimpia T:ssa ilmes-
tyviä sanomalehtiä ovat ..Päevaleht" (painos 1916
yli 40,000) ja ..Tallinna Teataja". — Suosittu
kylpypaikka. — Kuvernementin hallinto- sekä
erinäisten sotilas- ja meriviranomaisten asunto.
Tuomiokirkon kirkkoherra on samalla Viron-
maan superintendentti. — T:ssa on suom.-ruots.
seurakunta. — Pääelinkeinona on vanhoista
ajoista kauppa; vienti (viljaa, pellavaa, munia.
voita, kilohaileja y. m.), arvoltaan 54 milj. mk.
1912, on tuontia (puuvillaa, kivihiiltä, metalleja,

koneita y. m.), arvoltaan 190 milj. mk. (vain

Pietari ja Riika siinä suhteessa voittavat T:n),
säännöllisesti paljoa pienempi. Kauppa Suomen
kanssa on melkoinen. Kauppaa edistää mainio
satama (sen talvella jäätyessä T. käyttää ulko-

satamanaan 48 km lännempänä olevaa Paltiskia),

loka on lujasti linnoitettu (Pietari Suuren lin-

noitusalueen eteläosa), ja hyvät liikennesuhteet

sisämaahan. Ulkomaisessa laivaliikenteessä 1911

selvitettiin 0,«7 milj. rek.-ton. neito (2,s% koko
Venäjän ulkomaisesta laivaliikenteestä). — Kai

tiotie. -- Teollisuus on viime aikoina huomatta-
vasti kasvanut; 1906 T:ssa oli 95 tehdasta.

Kalastus (kilohailia y. m.) melkoinen
—- Historia. T:n paikalla, Toompean vuo-
rella (jota virolaiset tarut mainitsevat Kah-
vin hautakummuksi) oli vir. linna Lindanisa
(nimitetty Kalevin puolison kunniaksi), jonka
Tanskan kuningas Valdemar II ristiretkellään

Viroon 1219 valloitti ja jonka paikalle hän ra-

kensi uuden linnan; tämän ympärille syntyi T:n
kaupunki, jonka asukkaat parhaasta päästä oli-

vat saksalaissyntyisiä. Tanskalaiskautena (jonka

1227-38 keskeytti lyhyt aika, jolloin T. oli kalpa-

veljesten hallussa) T. 1248 sai lyypekkiläisen

oikeuden ja liittyi 1284 hansaan, kasvaen pian

mahtavaksi kauppakeskukseksi, joka varsinkin

Venäjän kauppaa piti erikoisoikeutenaan ja

jonka kanssa Suomen puoliset kaupungit, Viipuri

etunenässä, menestyksettä koettivat kilpailla.

V. 1346 T. Vironmaan keralla oston kautta siirtyi

Saksan ritareille. V. 1525 T:ssa pantiin toimeen
uskonpuhdistus ja 1561. Saksan ritarikunnan
hajaannuttua, T. antautui Ruotsin alle peljäten

muuten joutuvansa katolisen Puolan valtaan.

V. 1569 tansk.-lyypekkiläinen laivasto pommitti
T:aa, 1570-71 ven. armeia menestyksettä piiritti

sitä 30 ja 1577 7 viikkoa, mutta 1710 se vihdoin

joutui venäläisten valtaan saaden itselleen tur-

vatuksi kaikki etuoikeutensa ja uskontonsa sekä

saksankielen loukkaamattomuuden. V. 1790ruots.

laivaston hyökkäys T:aa vastaan torjuttiin;

1854-55 engl.-ransk. laivasto piti sataman saar-

roksissa. E. E. K. (O. S.)

Tallis [talia], Thomas (k. 1585), engl. kuoro-
säveltäjä, Henrik VIII:n ja hänen jälkeläistensä

Edvardin, Marian ja Elisabethin hoviurkuri.

Sävelsi kirkkomusiikkia anglikaanista uskon-
puhdistajani toimeenpanemaa jumalanpalvelus-

järjestystä, m. m. täydellistä puolipäiväpalvelusta

(Full cathedral serviee) ja jokapäiväisiä rukous-

hetkiä (Order of daily serviee) varten. Useita

hänen teoksiaan on äskettäin uudelleen julkaistu

(Mann. Oliphant, Rimbault, Terry). /. K.

Talliumi, vähissä määrin laajalti luonnossa

esiintyvä metalli. Sitä on sekoittuneena raudan,

vasken ja sinkin sulfideihin. Crookesiitti kiven-

näinen sisältää t :ia n. 17%. Markasiitissa sitä

on n. 0,8 %. Sen keksi Crookes 1861 spektraali-

analyyttisesti erään rikkihappotehtaan lyijykam-

miossa. Kem. merkki Tl. Nimensä (kreik. thal-

lo's = vihreä vesa) se on saanut liekkispektrinsä

vihreästä viivasta. Atomipaino 204. Sulamis-p.

n. 280°. Om.-p. n. 11, s. T. hapettuu helposti il-

massa. On yhdistyksissään yhden tai kolmen
arvoinen muodostaen tallo- ja tali i-suoloja.

Talliuminpitoisen lasin valontaittamiskyky on
suuri ja senvuoksi käytetään t.-lasia keinotekois-

ten jalokivien valmistukseen. T.-hydroksidia käy-
tetään otsonin reagenssina (t.-paperi). S. 8.

Tallqvist. 1. Henrik Theodor T. (1839

1912), insinööri, rautatienrakentaja, yliop. 1858,

harjoitti vapaita opintoja yliopistossa ja Hel-

singin tekn. reaalikoulussa. T:lla on huomatta-
vat ansiot rautateidemme rakennushistoriassa.
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Ollea mukana rakennustöissä jo Riihimäen-
Pietarin radalla hän sittemmin otti osaa seu-

raaviin suuriin rautatietöihin aluksi piiri-insinöö-

rinä ja sittemmin niiden ylijohtajana. Ollen johta-

vana voimana 1S77 asetetussa komiteassa, jonka
tuli suunnitella rautateillemme taloudellisesti edul-

lisin rakennusjärjestelmfi T. samalla oli luomassa
ohjelmaa, jonka toteuttajana hän sittemmin

rautatierakennusten johtajana sai olla. Nimitet-

tiin 1888 yli-insinööriksi tie- ja vesirakennusten
ylihallitukseen, josta erosi 1893. Vv. 1877-70

T. toimi Helsingin kaupungininsinöörinä ja

1893-1903 rahatoimikamarin sihteerinä. T. oli

edustajana porvarissäädyssä useilla valtiopäivillä

ja toimi rautatievaliokunnan puheenjohtajana.
Kohotettiin 1892 aatelissäätyyn, mutta ei kir-

joittautunut ritarihuoneeseen.

2. Josef Verner T. (s. 1862), tilasto- ja

taloustieteilijä; yliop. 1879, fil. toht. 1886, tuli

sam. v. dosentiksi. T. on tuonut Suomen yli-

opistoon tilasto- ja taloustieteen itsenäiseksi

opetusaineeksi. Julkaisuja „Recherches statisti-

qttes Bur hi tendance ä une moindre feeondite
des mariages" (1886), ..Bidrag tili belysande
af det Bvenska myntets historia i Finland sedän
Ar 1808" ja ..En bliek pä Finlands banks
utlaniugspolitik sedän ar 1868" (1900, Suom.
tiedeseuran ,,Bidrag"-sarjassa), y. m. Hänen vel-

jensä on :

3. Knut Leonard T. (s. 1860), seemiläis-

ten kielten tutkija, assyriologi, yliopp. 1883. fil.

kand. 1887, fil. lis. 1890, v:sta "l891 dosenttina,

ja v:sta 1899 itämaiden kirjallisuuden professo-

rina Helsingin yliopistossa. T. opiskeli 1888-89

Berliinissä ja Leipzigissä pääasiallisesti Delitzschin

ja E. Schraderin johdolla ja julkaisi 1890 väitös-

kirjana ensimäisen assyriologisen teoksensa ..Die

Sprache der Kontrakte Nabu-nä'ids". Vv. 1890-

91 T. hoiti P. Raamatun alkukielten apulaisen-

virkaa. Oleskeli 1893-95 tutkimusmatkoilla itä-

mailla, pääasiallisesti Palestiinassa, Syyriassa ja

Egyptissä; monista matkakuvauksista mainitta-
koon ..Skildringar frän Palestiua" . (1898). Eri-
koista huomiota ovat hänen teoksistaan herättä-

neet assyrialainen loitsukokoelma ,,Die nssv-

risehe Beschvvörungsserie MaqlQ" (1895) sekä hä-

nen perusteelliset tutkimuksensa seemiläisten

henkilönimien alalta, joiden tuloksina ovat ,,Nou-

babylonisclies Namenbuoh" (1905) ja ,,Assyrian
Personal Names" (1914). Muita teoksia mainit-
takoon vielä ..Arabische Sprichuörter und Spiele"

(1897), „lbn Saids Geschichte der Ilisiden" (1899).

.Yrjö Aukusti XVallin" (1903), „G. A. Wallins bref

och tlagboksauteckningar" (1905). ,.Assyriens och
Babyloniens kultur" (sarjassa Världskulturenl,
..Itämaat" (julkaisuissa ..Yleinen kirjallisuuden
historia" ja ..Maailmanhistoria") y. m. H. 11-a.

4. Axel Henrik Hjalmar T. (s. 1870),
matemaatikko ja fyysikko, T. l:n poika, yliop.

1886, fil. kand. 18'89, fil. lis. 1890, tuli mate-
matiikan dosentiksi 1891. teoreettisen meka-
niikan nuor. opettajaksi polyteknilliseen opis-

toon 1891. saman aineen vanhemmaksi opetta-

jaksi 1898, kokeellisen ja teoreettisen fysiikan

dosentiksi 1904, fysiikan professoriksi yliopis-

toomme 1907. insinöörinä tutkinut Helsingin-
Turun välistä rantarataa matkalla Pikkala-Karja
1892. Suonien teknillisen yhdistyksen puheenjoh-
tajana v:sta 1906. T. on harvinaisen tuottelias

tieteellinen tutkija. Hänen aikaisemmat tutki

muksensa käsittävät minimipintojen, konformi-
sen kuvauksen sekä pallofunktsionien teoriaa ja

niiden sovelluttamista fysiikkaan. Mekaaniset
julkaisut esittävät stabiliteettiprobleeinien rat-

kaisuja; fysikaaliset ovat osaksi kokeellisia

osaksi teoreettisia tutkimuksia. Edellisistä on
etenkin mainittava hänen laajat teoksensa sähkö-

värähdyksistä, jaksollisista ja jaksottomista

sähköliikkeistä („TJntersuchungen tiber elektrische

Schwingungen" I, II, III, 1897-99. ja ..tfber die

Elektrizitätsbeuegung in verzweigten Stromkrei-

sen niit Induktion und Capaeität", 1902). T. on

myös julkaissut joukon paljon käytettyjä oppi-

kirjoja, m. m. kaksiosaisen ..Lärobok i teknisk

mekanik" (1895, 1910; saks. 1903: suom. 1909).

jota käytetään monessa teknillisessä korkeakou
lussa (Suomessa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Sak-

sassa), „Grunderna af potentialteorin med
användning pä elektrostatiken och magnetismen"
(1899) ja .,Grunderna af teoria för sieriska

funktioner jämte användningar inom fysiken"

(1905). Tutkimuksensa T. on julkaissut Suomen
tiedeseuran „Acta"- ja „öfversigt"-sarjoissa, ulko-

maalaisissa aikakauskirjoissa (kuten ..Annalen

der Physik"issä) ja sitä paitsi ..Tekniska före-

ningens förhandlingar"issa, „Teknikern"issä y. m.
5. Theodor Waldemar T. (s. 1871), suom.

lääkäri, edellisen veli, saavutti lääket. ja kirur-

gian tohtorin arvon väitöskirjalla ..Ueber experi-

mentelle Anämien durch blutzerstörende Mittel".

T., jonka tieteelliset tutkimukset ovat kohdistu-

neet etupäässä sisälmysmatojen ja veritautien

välisten suhteitten selvittämiseen, tuli sisätautien

professoriksi 1910.

Talma [-mä'], Francois Joseph (1763-

1S26), ransk. näyttelijä. T. esiintyi ensi kerran
Theatre frangais'n näyttämöllä marrask. 21 p.

1787 ja saavutti pian oivallisella näyttelemisel-

lään suuren maineen traagillisten osien esittä-

jänä; sai aikaan sen. että näyttelijät alkoivat

historiallisissa kappaleissa esiintyä ajanmukai-

sissa puvuissa. Hän liittyi suurella innostuk-

sella vallankumoukseen ja perusti uuden näyttä-

mön, missä esitettiin vallankumouksellisia murhe-
näytelmiä, mutta palasi dircktorihallituksen ai-

kana ,,Theatre frangais"hen. Napoleon piti häntä
suuressa arvossa ja otti hänet mukaansa 1808

Erfurtiin ja 1813 Dresdeniin; T. julkaisi „Be
flexions sur Lekain et sur l'art theatral" (1825) ;

hänen kuolemansa jälkeen ilmestyivät, hänen
muistelmansa (1826). [Copin, ..T. et la revolu-

tion", sama, „T. et 1'empire".]

Talmikulta, metalliseos, jossa on 86,5% vas-

kea, 12,5% sinkkiä, l,i% tinaa ja 0.i"/o rautaa.

T.-esineen pinta peitetään kullalla, jota tavalli-

sesti korkeintaan on n. 1%. Nimi on johtunut

keksijästä Thalloista (Pariisin kauppiaiden käyt-

tämä merkitsemistapa: Tai. mi-or = Thallois'n

puolikuita).

Talmud (juut. talmu'd = oppiminen, opetus),

kahden juut. tekstikokoelman yhteinen nimitys.

T. sisältää ne tavanomaisen oikeuden lähteet,

joita juutalaiset pitävät oikeusohjeinaan Moo-

seksen lain rinnalla ja joita sanotaan misnaksi

(ks. t), ja niihin liittyvän täydennyksen 1. seli-

tyksen, jota sanotaan gemarakei. Gemara syntyi

osaksi Palestiinassa, osaksi Babyloniassa. Kun
se kummallakin taholla liitettiin misuaan, syntyi
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kaksi talmudia. Toinen on ,,Israelin maan" 1.

»Lännen t." 1. „Jeru£almi" (Jerusalemilainen),

jonka muutamat, esim. Maimonides, arveleva!

Rabbi Johananin ik. 27!) I. 290) toimittaneen

Tiberiaksessa, mutia joka todennäköisesti sai

nykyisen muotonsa vasta 400-luvulla, kuitenkin

ennen v. 425. Toinen im ,.T. Babli" eli Babylo
nialainen, joka syntyi Persian sassanidiruhti-

aasten Jezdegerd ll:n ja Parvez'in 5:nnellä

vuosis :11a toimeenpanemien vainojen aikana ja

jolle saboreiksi (vrt. .1 u ut alainen k i r j a 1-

l i s u u s, palsta 1540) sanotut oppinee! 600-luvun

alussa antoivat lopullisen viimeistelyn. Koska
Babylonialainen I. <>n Palestiinassa syntynyttä
lia paljoa suurempi, täyttäen painettuna 12 pak-

sua, nidosta, sekä täydellisempi ja. tärkeämpi,
tarkoitetaan t:illa usein vain sitä. [Strack. „Ein-

leitung in den Talmud" (4:s pain., 1908).]

K. T-t.

Talo on itsenäinen ja tav. rakennettu maa-
tila (ks. t.) sekä merkitty maakirjaan eri nume-
rolla ja veroluvulla (nyk. manttaali). Aikaisem-

min kokonaiset 1. täys-t:t koetettiin verou-

panoissa saada tiluksien puolesta samanarvoi-
siksi ja -veroisiksi, täysveroiksi (ks. Mant-
taali ja M arka n m aa). Kun täys t. aikai-

semmin vastasi yhtä vanhaa manttaalia, niin

käytettiin ennen t.-lukua ja manttaalia toistensa

asemesta t:n suuruuden mittana, mutta myöhem-
pien tarkempien veronpanojen kautta muuttui
suhde vanhan t.-luvun ja manttaalin välillä,

joten t:n kameraalista suuruutta nyk. oikeam-
min osoittaa manttaali. E. A. P.

Talonhalkominen ks. Maanjako.
Talonkatselmus ks. K a t s e 1 m u s.

Talonki (ransk. talon), emälippu (ks. t.).

Talonkirjat. Maakaaren 4 luvun 10 §:n
mukaan on oikeuden tuomiokirjalla todistus-

voima, jos t. turmeltuvat tai hukkaantuvat, ja

asianomainen tuomari on velvollinen antamaan
uudet t., joilla näin ollen ymmärretään kiinne-

kirjaa.

Talonmies, talon siistimistä ja kunnossapitoa

varten otetlu henkilö, joka myös voi pitää asu-

kasluetteloa ja muulla tavoin olla poliisiviran-

omaisten apuna.
Talonpoika (ruots. boiidc, saks. Bauer), oik.

sellainen henkilö, joka joko omistaa tai vakaalla

asukasoikeudella pitää hallussaan ja itse per-

heensä kanssa viljelee niin paljon manttaaliin
pantua maata, että hän siitä saa. ainakin riittä-

vän toimeentulon. Tätä sauaa käytetään kuiten-

kin usein myöskin laajemmassa merkityksessä
kaikista maalla asuvista, maanviljelystä tai sen

sivuelinkeinoja harjoittavista, vaatepartensa ja

esiintymisensä puolesta kaupunkilaisista ja ^her-

rasmiehistä" eroavista henkilöistä. Seuraavassa
esityksessä tätä sanaa käytetään ensinmainitussa,

sen varsinaisessa merkityksessä.

Kreikassa ja Rooman valtakun-
nassa ei ollut vapaita maanomistajia, jotka

olisivat itse viljelleet maata, vaan maatyön suo-

rittivat orjat. Germaaneilla sitävastoin oli

alkuansa — puolivapaiden ja orjien rinnalla —
vapaita maanomistajia, jotka itse perheineen

ottivat osaa viljelystöihin. Mutta aikaa myöten
näiden täytyi pyrkiä suurten maanomistajain
suojelukseen, mistä oli seurauksena, että ne jou-

tuivat samaan riippuvaiseen asemaan kuin epä-

vapaat alustalaiset, s. o. kovempaan tai lieveni

pään maaorjuuteen c vrt. L ä ä n i t, y s 1 a i t o s

ja Orjuus), Ainoastaan Skanilinaavian niemi
maalla, Ilit Inna i seln-nissn. Englannissa, alisen Rei-

nin varsilla, Sveitsissä ja Tirolin alppilaaksoissa

~;iilyi vapaita, pikkutilallisia. Ristiretkien aika-

kaudella tapahtui alustalaietälonpoikain asemassa
huomattava parannus. Maaorjia vapautettiin jou-

kollani ja ne muuttuivat vapaiksi vuokraajiksi
tai työläisiksi; myöskin itsenäisten talonpoikain

luku kasvoi. Mutta keskiajan lopulla talonpojat

Länsi ja Keski Euroopan maissa jälleen joutui-

vat entistä riippuvampaan aseinaan, mistä sei-

kasta silloin puhjenneet talonpoikaiskapinat saa

vat selityksensä. Uuden ajan alkupuolella talon

poikia kovasti rasittivat, varsinkin Itä-Saksassa

ja slaavilaisissa maissa, toiselta puolen aatelisten

maanomistajain oikeudet, toiselta puolen valtion

verot. 18:nnella vuosis. tuli kysymys talonpoi-

kain vapauttamisesta uudelleen päiväjärjestyk

seeu, mutta lopulliseen tulokseen tässä kohden
päästiin ennen Hanskan vallankumousta vain

muutamissa pienemmissä valtioissa, esim. Tans-
kassa, missä maaorjuus lakkautettiin 1788 (ks.

S t a v n s b a a n d e t). Vasta Ranskan vallan-

kumous antoi t:in vapautukselle vauhtia (ks.

Orjuus, palsta 1606 ja seur.).

Ruotsin ja Suomen talonpoikien
yhteiskunnallinen ja valtiollinen
asema. Vanhan ruots. yhteiskuntalaitoksen
vallitessa talonpoika (bondc) oli = vapaa maan-
omistaja, tilallinen vapaa mies. Oli myöskin ole-

massa tilattomia vapaita miehiä, mutta maan-
viljelystyöväki, oli Ruotsissakin aina 1300-luvun

keskipalkoille orjan asemassa. Talonpojat olivat

itsenäisiä talollisia ( odalbönder) ,
jos

heillä oli täysi omistusoikeus maahansa, yhteis-
maatalonpoikia fallmätiningsbönder), jos

heidän talonsa oli yhteismaalla, ja lampuo-
teja flandbönder), jos heillä oli toisen maata
vuokralla. Itsenäisten talonpoikain luku väheni

aikaa myöten osittain sen johdosta, että kirkko
sai haltuunsa paljon maata, osittain sen joh-

dosta, että varakkaat talonpojat ratsupalve-

lusta tekemällä muuttuivat rälssimiehiksi (ks.

Rälssi). Ne itsenäiset talonpojat, jotka edel-

leen maksoivat veroa, saivat sittemmin nimen
verotalonpojat (akattebönder) ja tulivat

olemaan n. s. talonpoikaissäädyn pää-

osana. Kun veromaata edelleen joutui sekä maal-
lisen että hengellisen rälssin alle — aatelin lam-

puoteja sanottiin rälssitalon pojiksi —
väheni verotalonpoikain luku vähenemistään.
Erittäin vaikeaan asemaan saattoi sekä vero-

talonpojat että kruunun tiloilla asuvat k r u u-

nu n talonpojat Ruotsissa ja Suomessa
lö: unelta vuosis. valtaan pääsevä läänitysjärjes-

telmä ja kruunun tilojen ja verotaloista suori-

tettavien verojen myyminen aatelistolle. Lääni-

tysmailla asuvien verotalonpoikien omistusoikeus
heidän tiloihinsa joutui vaaranalaiseksi ja heitä,

samatenkuin samassa asemassa olevia kruunun-
talonpoikia, pidettiin miltei aatelin lampuoteina
ja rasitettiin päivätöillä. Kaarle XI :n reduktsioni

pelasti Ruotsin ja Suomen t,:ain vapauden. Vapau-
den ajalla t.:aiu yhteiskunnallista asemaa paran-

nettiin monessa suhteessa, m. m. kruunuutalon-
pojille tehtiin mahdolliseksi ostaa viljelemänsä

tila verotaloksi (1719), talonpoikain purjehdus-
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ja kauppaoikeuksia laajennettiin, y. m. Nämä
vapaudet vahvistettiin tai laajennettiin v:n 1789

vallankumouksen yhteydessä julkaistulla verolle-

ostoa koskevalla asetuksella ja yhteisen kansan
oikeuksien vakuutuksella. Samana vuonna myön-
nettiin t:ille oikeus omistaa ..yleistä rälssimaata".

myöhemmin myöskin ,,täysirälssiä" (ks. Rälssi).
Alkuansa oli Ruotsissa koko valtiollinen valta

tilallisilla t:illa. jotka päättivät maakunta- ja

kihlakunta!.. ir ijiss i liina i id mte i verotusta, lain-

käyttöä ja hallintoa koskevissa asioissa. Mutta
aikaa myöten siirtyi valta kuninkaalle ja suu-

rille maanomistajille, jotka määräsivät valtakun-

nan asiat neuvoskunnassa ja herrainpäivillä.

Talonpoikain samatenkuin porvariston edustajia

kutsuttiin tiettävästi ensi kerran herrainpäiville

1359, mutia epätietoista on, kokoontuivatko nämä
herrainpäivät. Varmasti talonpojat olivat mukana
valtakunnan kokouksissa vasta v:sta 1435. Hei-

dän osanottonsa näihin kokouksiin oli kuitenkin
ensi aluksi aivan satunnaista, mutta alkoi vakaan-
tua 1500-luvun kuluessa. Valtiopäivillä edustetun

talonpoikaissäädyn muodostivat vero- ja kruunun-
talonpojat. V:n 1617 valtiopäiväjärjestyksen
mukaan talonpoikaisten edustajain tuli neuvo-
tella erikseen yhdessä huoneessa, ja v:n 1634
hallitusmuoto määräsi, että jokaisesta kihlakun-
nasta (eräissä tapauksissa useammista yhteisesti)

oli valittava yksi edustaja. Talonpoikaisedusta-

jain, n. s. herrainpäivämiesten, vaalin toimitti-

\at 1500-luvun jälkipuoliskolla voudit; 1600-

luvulla pääsivät myöskin maaherrat vaikutta-

maan vaaleihin, mutta 1680 säädettiin, että talon-

poikain itsensä tuli valita edustajansa, ja vapau-
den ajalta lähtien vaalin suorittivat pitäjittäni

valitut valitsijamiehet tuomarin luona. Valtio-

päivillä talonpoikaissäätyä ei alkuansa pidetty

täysin ylempien säätyjen veroisena; niinpä se ei

vapauden aikana saanut valita jäseniä tärkeim-

pään, n. s. salavaliokuiitaan. Erityisenä valtio

säätynä talonpoikaissääty pysyi v:een 1866 Ruot-
sissa, v:een 1006 Suomessa, missä siihen v:n 1869
valtiopäiväjärjestyksen mukaan luettiin manttaa-
liin pannun rälssi- ja veromaan omistajat, kruu-
nuntalojen asukkaat sekä kruunun virkatalojen,

kuninkaankartanoiden ja kuninkaankarjatalojen
vuokraajat, mikäli ne eivät kuuluneet toiseen

säätyyn tai olleet valtion virkamiehiä. (Bonne-
mere, „Histoire des paysans"; Schamberger,
..Geschichte des Bauernstandes".] J. F.

Talonpoikainretki Tukholmaan oli Ruotsin
puolustusystävällisten piirien 5 p. helmik. 1914
toimeenpanema suuri lähetystö, johon otti osaa
31,300 henkilöä eri tahoilta ympäri maata ja joka
kuninkaalle esitti kansan toivomuksen, että

Ruotsin puolustuksesta pidettäisiin tarmokasta
huolta, sekä vakuutti sen olevan valmiin sitä

varten tarvittaviin uhrauksiin. Kuningas Kus-
taan siihen antama suosiollinen vastaus, josta

hän ei edeltäpäin ollut virallisten neuvonanta-
jaansa kanssa neuvotellut, aiheutti m. m. Ruot-
rin silloisen vapaamielisen, Staaffin johtaman
ministeristön eroamisen. K. G.

Talonpoikaisrunoilijat ks. Kansanrun o i-

1 i j a.

Talonpoikaissodat saivat alkunsa siitä sorre-
tusta tilasta, jossa kansan suuri maataviljelevä
> i.emmistö keskiajalla Euroopan useimmissa
maissa oli. Ranskassa on tunnetuin n. s.

„la Jaequerie"-sota (ks. t.) 1358, jolloin satoja

aatelislinnoja hävitettiin ja niiden asukkaat sur

mattiin, mutta Joka vihdoin tukahdutettiin veri

viitoihin. Englannin t:sta ovat mainitta
vat Wat Tylerin kapina 1381 ja John Caden ka

pina 1450. joilla oli vahva kommunistinen leima :

molemmilla kerroilla Lontookin ensin joutui

kapinoitsijain valtaan, kunnes ankara rangaistus
heitä kuhiasi. Saksassa puhkesi useiden

keskiajan lopulla olleiden vähempien levotto-

muuksien jälkeen tammik. 1525 suuri Saksan
talonpoikais.s ota. Vaatimuksiansa talon-

pojat esittivät n. s. „kahdessatoista artikkelissa",

joiden sisällys oli jotenkin maltillinen (maaor-
juus oli poistettava „koska Kristus on kaikki

verellään vapaiksi ostanut"; seurakuntain tuli

saada itse valita pappinsa; uusia mielivaltai

sia veroja ei saanut määrätä j. n. e.). Kapina
levisi ensin suurella voimalla; hulitik. valloitet-

tiin rynnäköllä Weinsbergin linna, jossa 70 rita-

ria surmattiin. M. m. talonpojat vähäksi aiknn

pakottivat tunnetun ritarin Götz v. Berlichen-

genin (ks. t.) rupeamaan johtajaksensa. Thurin-
genissä liike sai Thomas Miinzerin (ks. t.) johdolla

kiihkeän uskonnollis-kommunistisen luonteen.

Mutta talonpoikain väkivaltaiset teot pelottivat

keskisäätyä heihin liittymästä ja myöskin Luther,

joka ensin oli tunnustanut monet heidän vaatimuk-
sistaan oikeutetuiksi, esiintyi sittemmin jyrkästi

heitä vastaan. Kesän kuluessa ruhtinaat, sota-

joukkojaan koottuaan, useissa verisissä taiste-

luissa kukistivat kapinoitsijat ja heidän asemansa
tuli vain entistään pahemmaksi. (Zimmermann,
..Allgemeine Geschichte des grossen Bauernkriegs"

(1856) ; A. Stern, „t?ber die zvvölf Artikel der

Bauern" (1868) ; Hartfelder, „Zur Geschicht • des

Bauernkriegs in Siidwestdeut.schland" (1884).]

K. G.

Talonpoikaissääty ks. Talonpoika.
Talonsavu 1. savu oli keskiaikainen vero-

yksiö ja merkitsi aikanaan täyttä taloa (ks. t.).

mutta vastaa nyk. Suomessa J
/4 manttaalia

(ks. Pänni). Savua käytetään merkitsemään
myös ruokakuntaa (ks. t.). [Väinö Voionmaa.
,,Suomalaisia keskiajan tutkimuksia".] E.A.P.
Taloudellinen aikakausi 1. hyödyn aika-

kausi, nimitys, jota käytetään Ruotsin vapau
den ajasta (1718-72). varsinkin sen jälkipuo

lesta, koska vilkas taloudellinen harrastus on

tälle aikakaudelle luonteenomainen piirre.

Taloudellinen lainsäädäntö ks. Lainsää-
d ä n t ö.

Taloudellinen oikeus. Vakaantuneen jaon

mukaan luetaan Suomessa joukko yksityisoikeu-

dellisia ja hallinto-oikeudellisia, erittäinkin talou-

dellisten olojen edistämistä ja suojelemista tar-

koittavia oikeussäännöksiä erityiseen t:een o:een

1. talousoikeuteen. Paitsi erikoista oikeus-

järjestyksen alaa t. o. merkitsee myös sitä oikeus-

tieteen haaraa, joka käsittelee tätä oikeutta.

T:een o;een luetaan elinkeino-oikeus, maanjako-

lainsäädäntö, merioikeus, työväenlainsäädäntö,

vesioikeus, metsälainsäädäntö y. m. ks. H a 1-

1 i n t o-o i k e u s ja Siviilioikeus.
A. M-nen.

Talouden järjestely, metaänh., ks. Metsä-
talouden järjestely o p p i ja M e t s ä-

talous.
Taloudenpito ks. Talous.
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Talous 1. ekonomia (ks. t.i on niiden lai-

tosten ja toimenpiteiden kokonaisuus, jotka tar-

koittavat ihmisten tarpeiden tyydyttämiseksi

välttämättömien hyödykkeiden ja palvelusten

hankkimista ja tarkoituksenmukaista käyttä-

mistä. Taloudellisessa toiminnassaan ihmiset

noudattavat n. s. taloudellista periaatetta, s. o.

lie toimivat vain siinii tapauksessa, että heillä* on
odotettavissa hyötyä, vain siinä tapauksessa,

että tnhis näyttää muodostuvan suuremmaksi
kuin uhraus. Ihmisten taloudenpito tapahtuu -

yksityisiä poikkeuksia, esim. niisien maiden siir-

tolaisten taloutta, lukuunottamatta — säännölli-

sesti määrätyn yhteiskuntajärjestyksen puit-

ti issä. Niillä yhteisöillä, joiksi ihmiset yhteis-

kunnassa yhtyvät, perheillä, yhdistyksillä, yh-

tiöillä, kunnilla, valtiolla, on muiden tarkoitus-

tansa ohella myöskin useimmiten taloudellisia

tehtäviä. Taloudelliselta kannalta katsoen nilmä
yhteisin ovat t. yksiköitä 1. t : i a . Ne toimivat
yhtenäisen johdon alaisina ja ovat joko yksi-
tyistää (perhe, yhtiö, osuuskunta y. m.) tai

julkisia t :i a (kunta, valtio). Kun ihmiset
ovat kohonneet jonkun verran korkeammalle
kehitysasteelle, eivät eri t :t kykene itse tyydyt-
tämään kaikkia tarpeitansa, vaan niiden täytyy
turvautua muihin t:iin ja käyttää hyväkseen nii-

den tarjoamia tuotteita ja palveluksia. Näin
syntyy vaihdon välityksellä keskinäinen riippu

vaisuus ja yhteys yksityis-t :ien kesken. Julki-

set t :t sen sijaan ylläpitävät itseään toisella

tavalla. Ne pakottavat jäseniänsä tekemään
aineellisia ja palvelussuorituksia, joilla ne omasta
puolestaan kustantavat suorituksia näiden ole-

matta edellisten korvausta. Näin voi taloudel-

lista yhteyttä olla olemassa ilman vaihdannan
villitystä. Sitä yhteyttä, joka syntyy valtiolli-

sesta järjestyneen kansan eri t:ien kesken vaih-

dannan, yhteisen oikeusjärjestyksen ja valtioon

ja kuntiin kuulumisen perustuksella, sanotaan
k a n s a n-t :ksi. Myöskin eri kansat ovat am-
moisista ajoista asti olleet keskenänsä taloudelli-

sissa suhteissa, ja niiniä suhteet, s. o. kansain-
välinen kauppa, ovat aikaa myöten käyneet yhä.

laajemmiksi, monipuolisemmiksi ja vilkkaam-
miksi. Tätä eri kansan-t :ien keskinäistä yhteyttä
sanotaan m a a i 1 m a n-t :k s i.

Kansojen taloudellisessa kehityksessä on pyritty
erottamaan eri kehitysasteita. Tuotannon suun-
taa silmällä pitäen Fr. List oletti viisi t. -astetta

:

metsästyksen ja kalastuksen; karjanhoidon:
maanviljelyksen; maanviljelyksen ja siihen liit-

tyvän teollisuuden ; maanviljelyksen, teollisuu-

den ja kaupan aikakaudet. Pitäen vertailun
mittapuuna t.-yksikköjen vaihdannan muotoja
ja ehtoja Br. Hildebrand asetti toisiaan seuraa-
viksi kehitysasteiksi luontois-t;n, raha-t:n ja

luotto-t;n (ks. Rahatalous). Tuotannon jär-

jestysmuodon ja siitä riippuvan liike-elämänlaa-
dun perusteella K. Biicher esittäii Keski- ja

Länsi-Euroopan kansain t:ssa vallinneen kolme
kehitysastetta: näinä ovat 1) omavarainen koti-t.

(puhdas oma tuotanto, vaihtoa vailla oleva t.),

jolloin hyödykkeet kulutetaan samassa t:ssa,

jossa ne ovat syntyneet; 2) kaupunki-t. (tilaajia

varten suoritettu tuotanto eli suoranainen vaihto),

jolloin hyödykkeet välittömästi siirtyvät tuot-

tavasta t:sta kuluttavaan; 3) kansan-t. (tavara-

tuotanto, hyödykkeiden kiertokulku), jolloin hyö-

dykkeiden Säännöllisesti täytyy kulkea useiden
l n n läpi. ennenkuin ne joutuvat kulutettaviksi.

ottaen jakoperusteeksi t:n kehitykselle määrät
\;ni valtiollisen järjestysmuodon <;. Bchmoller
erottaa kylä t:n. kaupunki-t :u, teriitoriumi t n

ja valtio-1: n aikakaudet. E. v. Philippovich yhdis-

tää B iicherin ja Schmollerin jaon asettamalla
kaksi pääkehitysastetta : omavaraisen koti-t: n

ia vaihto t :n. ja erottamalla viimemainitussa
kulin.' kehityskautta: paikallisesti rajoitetun

vaihdon (kaupunki-t: n) aikakauden, valtion ra-

joittaman vaihdon aikakauden ja vapaan vaih-

dun (kapitalismin) aikakauden. Tällaisista aste-

jaoituksista un yleensä sanottava, että. ne kylki

luovat valaistusta taloudellisen kehityksen kul-

kuun, luutta samalla huomautettava, että ne eivät

täysin vastaa tosiasiallisia olosuhteita. [TTarms.

..Volksuirtsehaft und Welt\virtsehaft"; Btlcher,

..Die Entstehung der Volkswirtsehaft"; Philip-

povich, ..Yleinen kansantaloustiede".] ./. F.

Talouskoulu, koulu, jossa annetaan talousope-

tusta iks. t). ahtaammassa merkityksessä ruuan-

laittokoulu.

Talouslainsaädäntö = taloudellinen
I a i n s ä ä d ii n t ö.

Talouslajit. metsänh., oval metsän perusta-

mis . kasvattamis- ja käyttömuotoja. Niitä ero-

tetaan kolme päälajia: 1. siemenmetsä-
talous (ruots. högskogshntk. saks. Ilorlnrahl-

imrtschaft, Samenliolzbetricbi ; 2. vesam etsa-
ta 1 o us (ruots. Ugskogsbrule, saks. Niedencald-

voirtschaft) ja 3. välimetsätalous (ruots.

medelskogsbruk, saks. Mittehraldiiirtncltaft) (k-,

erikoisartikkeleita). — Metsätalouskir jallisuu-

dessa on vielä erotettu joukko näiden t:n ali-

muotoja. Tällainen on esim. säännöllinen latva-
metsä nkäyttö (ruots. tnppskogsbruk, saks.

Kopfholzbetrieb), jossa etupäässä lehtipuita kat-

kaistaan 1 t. 2 m: n korkeudelta maasta, jonka
jälkeen poikkileikkauspaikan kohdalle kasvavat
uudet latvakasvaimet määrävuosien kuluttua

uudelleen katkaistaan lehdeksien saantia varten.

Muita metsätalouslajien muotoja ovat Keski-

Euroopassa harjoitetut n. s. Rödenvalihvirtschaft,

Hack\valdwirtschaft. Baumfeldwirtschaft y. m..

loissa maata käytetään vuoroon metsä-, vuoroon
maataloustuotteiden kasvattamiseen. Näiden

talouslajien joukkoon voidaan myös jossain mää
rin lukea kaskeaminen. 0. Lth.

Talousmaantiede (saks. Wirtschaftsgeogra-

phie) on maantieteen haara, joka tarkastaa maa-

palloa ihmiskunnan ja eri kansojen taloudellisen

toiminnan näyttämönä, s. o. siis ensiksi niitä

maant. edellytyksiä, joita maapallo, yksityiset

maat tai alueet tarjoavat ihmisen taloudelliselle

toiminnalle, sitten niitä kansoja, jotka eri maissa

toimivat ja vihdoin tämän toiminnan taloudelli-

sia haaroja ja tuloksia, maataloutta, vuorityötä,

teollisuutta, liikennettä ja kauppaa. Näiden

kysymysten selvittämisessä t. käyttää apunaan
paitsi maantiedettä ja kansantalous! iedettä myös-

kin tilastotiedettä, historiaa sekä erinäisiä maa-

taloutta, vuorityötä, teollisuutta, liikennettä ja

kauppaa käsitteleviä käytännöllis-taloudellisia

aputieteitä. — Ennen t:stä käytetty nimitys

kauppamaantiede (tai kauppa- ja liikennemaan-

tiede) on liian ahdasrajaisena joutumassa käy-

tännöstä pois. [V. Voionmaa, ,.Suomen talous-

maantieto" (1912); P. .T. Hynninen, , .Talous-



1143 Talousoikeus—Talousopetus 1146

maantiede 1. Europiui maat" (1914); Heiderich-

Sieger, ,,Karl Andree's Geographic des VVelthan-

dels" (1910-) ; Friedrich, »Allgemeine und Bpc-

/.ielle YVirtsi-liaitsgeographie" (1904); G. G. Chis-

holm, „Manual of Commercial geography" (1890).

j

/:. b. K.

Talousoikeus ks. Taloudellinen oikeus.
Talousopetus, tietopuolinen ja käytännöllinen

opetus niissä tehtävissä, jotka nainen suorittaa

koilissa (kotitaloudenhoito- 1. koti-
talousopetus). Mainittuihin tehtäviin kuu-
luvat lähinnä" ruokatalous: kodin terveyden- ja

lastenhoito; vaatteiden hoito, osittain myös val-

mistus; kodin järjestys- ja puhdistustyöt; talous-

kirjanpito; useimmiten myös kasvitarhauhoito ja

aiaaseudulla, ainakin pienempien hyötyeläinten

(siipikarjan, sikojen ja lampaiden) hoito (ruots.

huslig cka/umu, saks. Haustoirtschaft, ransk.

«'consniic domestigue) .

Kautta aikojin ovat emännät, äidit opet-

taneet kotitalouden tehtäviä käytännöllisesti

perheensä nuoremmille jäsenille, apulaisilleen

ja palvelusväelle. Muihin opetusaloihin ver-

raten järjestetty t. tulee varsin myöhään yh-
teiskunnan puolelta huomatuksi, sen tärkeys

tunnustetuksi ja varoja sitä varten myönnetyksi.
Yhteiskunnallisten olojen muututtua ja erittäin-

kin sen jälkeen kuin naiselle alkaa avautua yhä
enemmän tehtäviä ulkopuolella kodin ja perheen,

varsinkin teollisuuden, mutta myöskin muilla

aloilla, joutuvat naisten ennen suorittamat koti-

tehtävät syrjäytymään, tulevatpa laajoissa pii-

reissä laiminlyödyiksikin. Yhteiskunnan oma etu

ou sentähden kiirehtinyt kiinnittämään enem-
män huomiota ja huolenpitoa kotien toimiin ja

naisten järjestelmälliseen kehittämiseen näitä

varten. T:sta ryhdytäänkin huomattavammin
huolehtimaan teollisuusmaissa, kuten Englan-
i.issa, Belgiassa, Saksassa, .Sveitsissä. Yleensä
huomio aluksi keskittyy pääasiallisesti ruuan-
laiton (keittotaidon) opetukseen. Ensimäisinä
oppilaitoksina on mainittava keittokotiin ja sen

yhteydessä seminaari keittokoulunopettajain val-

mistamista varten South Kensingtonissa (Lon-

toossa, per. 1874). Vasta 1880-luvulla tulee har-
rastus t:n kehittämiseksi eri maissa yleisem-

mäksi ja sitä ruvetaan vähitellen toteuttamaan,
osittain erityisissä kouluissa (talous-, keitto-,

kotitalouskoulut!, osittain muiden yleisten oppi-

laitosten, kuten kansakoulujen, tyttökoulujen ja

kansanopistojen yhteydessä (koulukeittiöt).
Viimemainittu, laajempiin piireihin ulottuva ope
tustapa voittaakin viimeisinä vuosikymmeninä
kaikkialla alaa, ja useissa maissa otetaan siitä

määräys kansakoulua ja naisten oppikouluja kos-

keviin asetuksiin. Ruotsissa, jossa koulukeit-
tiöitä 1908 oli n. 100 kansakoulussa ja 30 tyttö-

koulussa, on harvaanasuttujen maakuntien tar-

peeksi perustettu kiertäviä koulukeittiöitä. —
Täysikasvuisia naisia värien perustetuista talous-

kouluista toiset kehittyvät oppilaitoksiksi nimen-
omaan kotitarvetta värien, toiset ammattikou-
luiksi yleisiin toimiin tai muiden palveluks «n
antautuville. Viimemainituista monet keskittä

väl työnsä johonkin erikoisalaan (erityisesti

ruuanvalmistus, puhdistustyöt, kirjanpito). Koti-
tarvetta vartin toimivista kouluista yhä useani

mat alkavat kiinnittää huomiota rinnan koti

talouden muihinkin eri tehtäviin. Lyhempiaikai

sei (eräitä päiviä tai viikkoja kestävät) kurssit,

varsinkin järjestöjen toimeenpanemina, tulevat

maaseuduilla lisäksi käytäntöön. Tätä varten pal-

kataan kiertäviä naisneuvojia, jotka sitäpaitsi

kolleissa antavat apua ja opetusta. Toisissa

maissa t. aivan viimeisiin aikoihin asti on ollut

pääasiallisesti yksityisten henkilöiden ja järjestö-

jen harrastuksen ja uhrausten varassa (Tanska,
Suomi), toisissa maissa uhraavat kunnat tai val-

tio melkoisia määrärahoja tätä varten (Norja;
Sveitsi, jossa eräitä vuosia sitten jo yli 1 milj.

frangia).

Suomessa aikaisemmat karjakko- ja mei-

jerikoulut tulivat tavallaan toimimaan ensimäi-
sinä talouskouluina, niistä kun toisissa oppilaat

vuoroonsa saivat olla myöskin keittiö- y. m.
taloustehtävissä suurtilani kokeneiden emäntien
tai taloudenhoitajattarien johtamina (ks. Maa-
talousopetus). Periupohjaisempi perehty-

minen maitotalouteen, karjan, sikojen ja kano-
jen hoitoon on näiden koulujen oppilaista myö-
hemminkin kehittänyt varsin lukuisia, taitavia

emäntiä, sittenkuin he palkatut ammattipaikat
jätettyään ovat joutuneet omia koteja hoitamaan.— Uno Cygnaeus otti ensimaiseen kansakoulueh-
dotukseensa (1856) opetettavien aineiden jouk-

koon käsitöiden rinnalle myöskin talousaskareet.

lama ajatus jäi kuitenkin silloin toteutumatta.
Varsinaisen talousopetuksen alkuvuotena voidaan
Suomessa pitää v. 1891, jonka alussa Helsin-
gin kasvatusopillinen keittokoulu
alkoi toimintansa. Sen ensimäisenä ja monivuo-
tisena johtajana oli Anna Olsoni (sittemmin
rouva Qvist), joka edellisenä v. oli Suomen nais

yhdistyksen aloitteesta asetetun kansalaistoimi-

kunnan hankkimilla varoilla käynyt tätä alaa

ulkomailla tutkimassa. Tähän kouluun järjestet-

tiin kursseja ruuanlaiton opettajien valmista-

mista varten ja eri kursseja kotitarpeeksi opiske-

lijoille sekä jo toisena vuotena ylimääräisiä ly-

hempiä kursseja työläisnaisia varten. Koulussa,
jossa nykyään (1916) paitsi johtajaa (E. Reinilää)

on 3 vakinaista opettajaa, on sen 25-vuotisena

toiminta aikana käynyt eri kursseilla yhteensä
lähes 4.000 oppilasta. Valtioapu on korkeimmil-
laan ollut 5.000 mk. vuodessa. — Jo 1890 oli Tam-
pereelle perustettu talouskouluyhdistys ja tämän
toimesta alkoi Tampereen talouskoulu
1892. Koulu, jolla nykyään on oma tarkoitusta

varten rakennettu 3-kerroksinen talo ja siinä

in. m. 4 isoa keittiösalia, on oppilasmääränsä
puolesta maan suurin (1915 kolmella 3 kuukau-
den kurssilla yhteensä 233). V. 1892 syksyllä

alkoi vielä Kuopion kasvatusopilli-
nen t. a 1 o u s k o u 1 u. Näissä ensimäisissä kou-

luissa omistettiin päähuomio ruuanlaiton ja sen

tieteellisten perusteiden opetukselle ja niin teh-

dään vielä nytkin, joskin toisia aineita kulin

terveyden- ja lastenhoito y. m. on vähitellen

otettu ohjelmaan.
Jotenkin samoihin aikoihin edellisten kanssa

aletaan taloustoimia opettaa muissa oppilaitok-

sissa, nimittäin kansanopistoissa (ks. t.) ja kansa-

koulujen jatkoluokilla (ks. Jatko-opetus).
Kaikkiin Suomen kansanopistoihin on sisälly

nyt n. s. emäntäkoulu (ruots. husmoderskola)

.

Se ei ole muodost a 11 1

1

1 erityistä osastoa opistossa.

vaan kaikille naisoppilaille on annettu muun ope

tuksen ohella opetusta ja harjoitusta käsitöissä
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ja ruuanvalmistuksessa. Koulukeittiöitä kansa
koulujen jatkoluokkien yhteyteen perustettiin

Helsinkiin 1890, Viipuriin IS93, Turkuun 1896,

Ruuanlaiton opetusta Helsingin Kallion kansakoulun jatko-

luokilla.

Nuusaan ja Tampereelle 1898 j. n. e. Opetusta

näissä annetaan tavallisimmin 2 päivänä viikossa.,

n. 5 tuntia kerrallaan 8-20 suuruisille vuororyh-

mille, mitkä ovat jaetut pienempiin perhekuntiin,

joista kukin valmistaa eri ateriat talousopetta

jan johdolla.

Suomen oloille ominainen ja alkuperäinen t:n

muoto on sellainen koulu, jossa päähuomio kiin-

nitetään kasvitarhan viljelykseen ja

Lastenhoidon opetusta Helsingin Kallion kansakoulun
jatkoluokilla.

sen ohella lähinnä kasviksien käyttämiseen ja

ravinnoksi valmistamiseen. Ensimäisen tällaisen,

Haapaveden kasvitarha- ja keitto-
koulun perusti 1893 rovastinrouva Nora
Pöyhönen (ks. t.). Tämä koulu on ollut esi-

kuvana sarjalle muita kouluja. Koulumuotoa ke-

hitti ja laajensi everstinrouva Alma F o r s t 6 n

1897 perustamassaan Sippolan puutarha-
ja maatalouskoulussa, jossa ohjelmaan
otettiin lisäksi kotieläinten (erityisesti kanojen)
hoito ja pienemmässä määrässä käsitöitä (kuto-

mista).

Varsinaisista emäntäkouluista, joissa

verrattain tasapuolisesti eri taloustehtäviä on ope-

tettu (toisia kuitenkin, kuten kotieläintenhoitoa
tai kasvitarhanviljelystä vasta myöhemmin), pe-

rustettiin ensimäinen Orimattilaan 1893

sikäläisen naisyhdistyksen toimesta. Elias
Lönnrotin emännyyskoulussa Sam-
matissa, joka alkoi 1897, opetetaan lisäksi yleis-

sivistäviä aineita. Kuten tämäkin on testamentti-

varoilla ja jälkisäädöksen nojalla perusteltu

Ahlmanin emäntäkoulu Messukylässä

1904, joka ohjelmaltaan on muita monipuoli-

sempi (ks. Ahlmanin koulut). V:sta 1907

lähtien, jolloin valtion määrärahoja t:ta varten

ruvettiin vähän lisäämään, on erilaisia kotitalous-

kouluja perustettu, useita vuosittainkin, niin

että näiden lukumäärä 1910 teki 37 (lukuunotta

matta kansanopistojen emäntäkouluja, koulukeit-

tiöitä ja eräissä kaupungeissa talouskoulun ni-

mellä kulkevia ruokailupaikkoja).

Opettajien valmis t a in i s e s t a 1 itii

alaa varten huolehti aluksi Helsingin kasvatus

opillinen ruuanlaittokoulu ja se valmistaa edel

leenkin varsinaisia talousopettajia. Op ttajakur.-

sit, alkujaan 1
'

_. vuotta, sitten 2 vuotta kestä

vät, sellaisia henkilöitä varten, jotka erikoisalak-

seen ottavat kasvitarlianlioiilon opetuksen talou-

kouluissa, ovat. v:8ta 1910 Hiirien toimineet neiti

Jenny Elfvingin perustamina ja joitta

minä .1 ä r v e n 1 i n n an puutarhakou-
lussa Antreassa. Kasvitarha- ja talouskoulujen
opei ta jakurssit (1 '/2 vuotta) ovat myöskin viime

cuosina toimineet Sippolan puutarha- ja mau
talouskoulun yhteydessä Reitkallissa sekä ruotsin-

kieliset Il ö g v a 1 1 a n puutarha- ja talouskou-

lussa Karjan pitäjässä (johtaja Fanny Sund-
ström). Kiertävien neuvojien valmista-

miseksi on kursseja järjestetty (yleensä 1 '/a

vuotta kestäviä) kaikilla edellämainituilla sekä

lisäksi Haapaveden koululla.

Tietojen levittämiseksi kotitaloustelitävissä kan
sannaisille toimivat kiertävät neuvojat, jotka

myöskin pitävät käytännöllisiä lyhempiä
kursseja, joissa ruuan- ja säilykkeiden val-

mistus ovat pääasioina. Huomattavin on tässä

suhteessa M a r 1 1 ay h d i s t y k s e n (ks. t.)

ja sen haaraosastojen toiminta. Niillä oli 1915

yli 100 neuvojaa ja ne pitivät 437 kurssia (1-

tiseampia päiviä kestäviä), joilla osanottajia oli

3,951. Samaan suuntaan toinyi Suomen
naisyhdistys (ks. t.), jolla 1915 oli palve-

luksessaan 8 eri neuvojaa, jotka muun toimensa
ohessa kodeissa pitivät 20 n. 1-3 viikkoa kestä-

vää kurssia (257 osanottajaa). Useilla maanvil-

jelysseuroilla ja näiden haaraosastoilla on nais-

neuvojia, tarhureita, jotka myöskin pitävät ly-

hyitä' talouskursseja. Kiertävissä maamieskou-
luissa (ks. Maatalousopetus) opetetaan

naisoppilaille taloustehtäviä ja näiden koulujen

karjakot toimivat kesäisin neuvojina kotitalous-

alallakin, pitäen lyhempiä kursseja.

T:n niin hyvin valvonta kvin rahallinen avus-

taminen yhteiskunnan puolelta on Suomessa
vielä keskeneräistä ja puutteellista. Suurin osa

varsinaisista talouskouluista on maanviljelyshal-

lituksen ja sen asianomaisten tarkastajain vai

vonnan alaisina. Osa (5 koulua) on Koulutoimen
ylihallituksen valvonnan alla, kuten kansanopis-

toissa y. m. kouluissa annettava koulukeittiöope-

tus. Talousalaan perehtynyttä naistarkastajaa ei

ole. Varsinaisten talouskoulujen (koulukeittiö-

opetusta lukuunottamatta) nauttima vuotuinen

valtionavustus nousi 1915 ainoastaan n. 125,000

mk:aan. Eduskunnan tehtyä asiasta aloitteen

(1907) asetti hallitus 1908 kotitaloudenhoito-ope-

tuksen järjestämistä varten komitean, joka

julkaisi laajan mietintönsä 1915.

Suomen talouskoulut ovat siis ohjelmiltaan ja

menettelytavoiltaan hyvin erilaisia. Ne voidaan
kuitenkin, jättämällä luvusta kaikenlainen koulu-

keittiötoiminta ja lyhemmät kurssit, ryhmittää
3 pääryhmään. Yhteistä on kaikille se, että ope-

tus on samalla käytännöllistä ja tietopuolista,

ollen useimmissa käytännöllisellä puolella etu-

sija; kaikissa on myöskin ruuanvalmistuksen ope-
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Tampereen talouskoulu. Tampereen talouskoulun luokkakeittiO.

Ahlmanin koulu Messukylässä.
Orimattilan emäntäkoulu.

Reitkallin puutarha- ja maatalouskoulu. Haapaveden kasvitarha- ja kefttokonlu.
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tusta. Niinikään ovat kaikki koulut yksityis

luontuisi.!. Ensimaiseen ryhmään kuuluisivat

koulut, joissu kasvitarhan (puutarhan-) hoidon
opetuksella on joko uivan vallitseva tai ainakin

erityisen huomattava sija ohjelmassa. Toisessa

ryhmässä ovat kasvitarhanhoidon ja ruokatalon

den opetus jotenkin tasa-arvoisia, mutta näiden

lisäksi on ohjelmassa kotieläinten hoitoa maito
taloutta y. m. naisten laajempaan kotitaloustoi

mintaan kuuluvia tehtäviä. Kolmanteen ryhmään
kuuluvat koulut, joissa ruokatalouden opetuksella
mi vallitseva asema. Monen koulun ohjelmat
eivät ole viriä lopullisesti tulleet määritellyiksi.

Eräät koulut ovat eri rvhmiei. välimuotoja.

Seuraavassa esitetään enitl yksityiskohtaisia

tietoja, jotka ovat, mikäli ei ole erikseen loisin

mainittu, viita 1915. Eräistä kouluista on tehty
selkoa kansanopistojen iks. t.t yhteydessä.

1 : n e n r y h m ä. Kasvitarha- ja talon ä-

koulut.
H ö g v a 1 1 a, 1 km Karjan asemalta. Per.

1908. Neuvoja- ja opettajakurssi, 9-kuukautinen

;

12 oppilasta: emäntäkurssi, 6 kuuk. ; 12 oppilasta.

Valtioapua 5,41)0 mk.; (ruotsink.).

G r a n i n g e, Kirkkonummella. Per. 1912.

Kasvitarhakurssi, 7 kuuk.; 12 op. ; 2,000 mk.:
(ruotsink.).

Sippolan puutarha ja maatalon s-

koulu. Vehkalahdella, 1 km Reitkallin pys"si

kiitä. Per. 1897 Sippolassa. V. 1914 opettaja-

kurssi, 1 ',,-v. ; 39 op.; neuvojakurssi, 1 V»"v -! 63

op.; kesäkurssi, (i-kuuk.; 6 op. Valtioapua yh-
teensä 0.000 mk.

.) ä r v e n I i n n an p u u t a r h a k o u 1 u. 4 km
Antrean asemalta. Per. 1909. Opettajakurssi,

2 v.; 21 op.; neuvojakurssit 1
l
/t"V. ; 10 op. ; kesä-

kurssi 7-kuuk.; 12 op.; 7,800 mk.
H e i m arin p u u t a r h a- ja talo u s-

koulu Ristiinan pitäjässä. Per. 1908 Tuimaan-
saareen, muutettu 1912. Kesäkurssi 7-kuuk.;

48 op. (1916); 4,800 mk.
Haapaveden kasvitarha- ja keitto-

k o u 1 u. 37 km Oulaisten asemalta. Per. 1893.

Neuvojakurssi 9-kuuk.; 16 op.; kesäkurssi
7-kuuk.; 27 op.; lasten osasto. 60 op.; 6,000 mk.
Kuusamon kasvitarha- ja talous-

koulu, Kuusamon kirkonkylässä, kansanopiston
talossa. Per. 1912. Kesäkurssi 5-kuuk.; 10 op.;

2.700 mk.
Ylitornion kasvitarha- ja talous

k o u 1 u, Julman talossa, n. 60 km Torniosta.

Per. 1897. Kesäkurssi 6-kuuk.; 13 op.; 2,000mk.
Karkun kasvitarha- ja talous-

koulu, Vä km Karkun asemalta. Per. 1913.

Kesäkurssi 6Vt.-k.uuk.; 16 op.; 2,000 mk.
K a n k a a n p ii ä n kasvitarha- ja ta-

louskoulu, Pohjois-Satakunnan kansanopiston
talossa. Per. 1911. Kesäkurssi 5 V* kuuk.; 19 op.;

3.000 mk.
Päivölän kasvitarha- ja talous-

koulu. Hämeen kansanopiston talossa, 6 km
Kuurilan asemalta. Per. 1907. Kesäkurssi 5 kuuk..
21 op.; 3.200 mk.
Lahden kansanopiston kasvi-

tarha- ja talouskoulu. Per. 1912. Kesä
kurssi 5-kuuk.; 27 op.; 3,000 mk.
Niitty lahden kasvitarha- ja k e i t-

t o k o u 1 u, 2 km Niittylahden pysäkiltä. Per.

1904. Kesäkurssi 5Vfkuuk.; 12 op.; 3,200 mk.

Uudenkirkon i \ p, I.) p u u t a r ha i i

talo u s k o n 1 n, I 1 km Uudenkirkon asemalta.

Per. 1912. Kesäkurssi 5 Vrkuuk; D op.; 3,500

mk.
Kronobyn maamies- ja emäntäkoulu. Kan-

sanopiston talossa. l'er. 1913. Kesäkurssi 5 l
/s-

kuuk. Ei valtioapua; (ruotsink.).

2 :nen r \ h m ä. Koti t a 1 o u s 1. g m ä n t ä

k o u 1 ii t.

Orimattila n e m ä n t ii k o u 1 u, 1 km
Viljamaan asemalta. Per. iso:

1
,. Emäntäkurssi,

9-kuuk.; 40 op.; kasvitarhakin ssi ti kuuk. ; 11

op.; 4,000 mk.
V a k k a S ii o m e n kotitalo uskoni u.

maamieskoulun talossa, Vehmaan li.mt ilassa. Per.

1909: kesäkurssi SVt-kuuk.; 18 op.; 3,000 mk.
A himani n e m ii n t ä k o u 1 n. maamieskou-

lun yhteydessä, Messukylässä. 7 km Tampereelta.
Per. 19ti4. Vuosikurssi 12 kuuk.; 24 op. Kasvi-
tai hakesäkuissi ö "j-kuuk. ; 9 op.; ä.000 mk.
Sortavalan e m ä n t ii k o n 1 u. 7 km

Sortavalasta. Per. 1909. Kesäkurssi 7-kuuk.:

23 op. Talvella pitävät opettajat lyhempiä kurs
seja maaseudulla: 6,000 mk.
A t s ä r i n kotitalouskoulu, 2 km Osto-

kin asemalta. Per. 1909. Talvikurssi. ,

r
> '/s-kuuk.

;

17 op.; kesäkurssi S Vrkuuk.; 10 op.; 4,500 mk.
Peltosalmen kotitalouskoulu, maa

mieskoulun talossa, 3 km Peltosalmen pysäkiltä.

Per. 1916. Kesäkurssi 5Va-kuuk.; 27 op.;

3,000 mk.
V r e t h a 1 1 a Kemiössä, maamieskoulun talossa.

Per. 1915. Kesäkurssi. 5 Vrkuuk.; 31 op. (1916),

2,000 mk.; (ruotsink.).

Fredrikslorsin ( L e i n e p e r i n) puu
tarha- ja emäntäkoulu Kullaalla. Yllä-

pidetään rouva E. Ahlströmin varoilla.

Lönnrotin. Paimion (Jokelan) , La-
puan. Laihian ja Kokkolan emäntäkou-
lut (ks. K a ii s a n o p i st o, palsta 276).

3 :s r y h m ä. Talouskoulut.
Helsingin kasvatusopillinen

talouskoulu. Per. 1891. Opettajakurssi 12-

kuuk. (3-lukuk.) 15 op.. 8-viikk. käytännöllisiä

kursseja, 70 op. Ylimäär. kursseja palvelijoille,

konttoristeille, rouville, metsänhoitajille. Kaik-
kiaan 17 eri kurssia, 216 op.

Tampereen talouskoulu. Per. 1892.

Kevätkurssi 3-kuuk.; 70 op.; syyskurssi 3-kuuk.;

80 op.; talvikurssi 3-kuuk.; 83 op.; 8,000 mk.
Avustusta Tampereen kaupungilta. Talon ja

tonttien arvo 173,000 mk.
Viipurin talouskoulu (alkoi Porissa

1S97). Kaksi 4-kuuk. kurssia; 39 op.; 2,000 mk.
Kuopion talouskoulu. Per. 1892.

Kevätkurssi, 3 Vt-kuuk. ; 30 op.; syyskurssi

3-kuuk.; 37 op.: talvikurssi 3-kuuk.; 29 op.;

3,500 mk.
M y n il m ä e n talo usko ui u. Per. 1 908.

Kevätkurssi 3-kuuk.; 10 op.; syyskurssi 3-kuuk.;

7 op:; 2,000 mk.
[Valtion komitean mietintö 1915; B. (iranit-

Ilnioniemi. ..Kotitalousopetuksen kanta koti

maassa ja ulkomailla" (1911); Maanviljelyshalli-

tuksen vuosikertomukset.] U. B.

Talousosasto ks. S e n a a 1 1 i.

Talouspolitiikka käsittää kaikki ne toimen-
piteet, joihin ihmiset yksityisinä tai organi-

satsioneihin yhtyneinä itsetietoisesti ryhtyvät
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taloudellisen elämiin edistämiseksi. Tärkeimmät
näistä toimenpiteistä ovat ne, joihin valtiovalta

ryhtyy yleisetujen nimessä välittömästi vaikut-

taakseen kansantaloudelliseen elämään ja joita

toimenpiteitä tavallisesti sanotaan kansan-
talouspolitiikaksi. Sen edellytyksenä

OK selvitys siitä, mihin suuntaan kansan-
talouden yleisedut vaativat valtiota vaikuttamaan
taloudellisen elämän muodostumiseen. Käsitys
siitä, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia valtiolla

op talouselämään nähden, on eri aikoina ollut

hyvin erilainen ja siitä johtuen myöskin aivan
erilainen kansantalouspolitiikan sisällys. M e r-

I. a n t i 1 i s t i u e n ajatussuunta vaati varsin
laajalle meneviä valtion toimenpiteitä kansan-
talouteen nähden ja asetti koko talouselämän val-

tion yksityiskohtaisten määräilyjen alaiseksi.

16:iinella ja 17:nnellä vuosis. sekä aina puoli-

väliin 18:tta vuosis. oli tämä katsantokanta val-

lalla. Silloin n. s. fysiokraattinen suunta ja

vähän myöhemmin Adam Smith toivat esille

vapausperiaatteen, laissea faire, laissez passer,

vaatien yhteiskunnan toimintavapautta ja aset-

taen valtiolle vain negatiivisia tehtäviä talou-

dellisessa suhteessa. Taloudelliset lait olivat

mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja yh-
teiskunnan kehitys kulki vapauden perusteella

parhaiten. Valtion tehtävänä oli tämän n. s.

liberalistisen koulun ajatussuunnan mu-
kaan ainoastaan yleisen turvallisuuden vaalimi-

nen ja niiden esteiden poistaminen, jotka rajoit-

tivat taloudellista vapautta, ja positiivinen talous-

politiikka jäi syrjään. Mutta valtaan päässyt
kiihkeä kilpailu toi ennenpitkää mukanaan lukui-

sia epäkohtia, ja näin osoittautui vääräksi se

oppi. että yksityisen ja yleisen edun välille aivan
itsestään syntyisi sopusointu ilman ristiriitoja.

Vapaussuunta, joka 1870-luvulle saakka oli mää-
räävänä, synnytti sentähden vastavaikutuksen,
joka kulkee uusmerkantilismin nimellä
ja esiintyy valtion yhä laajenevassa sekaantumi-
sessa taloudelliseen elämään. Joskin nykyäänkin
ollaan sitä mieltä, että valtion taloudellinen toi-

minta on vain täydentävää, ja välttämätöntä
ainoastaan, milloin kansalaisten voimat eivät

riitä saamaan aikaan sitä. mitä niiden pitäisi,

niin voidaan valtion talouspoliittisten toimen-
piteiden tarpeellisuudesta yhtyä ja tunnustaa ne
välttämättömiksi m. m. 1. kun kansalla ei ole

tarpeeksi älyä ja tahtoa järjestää taloudellista

elämäänsä (koronkiskomisen estäminen, luotto-

laitosten aikaansaaminen) ; 2. kun eri yhteis-

kuntaluokilta tai ryhmiltä puuttuu varoja
yleistä laatua olevien taloudellisten tehtävien to-

tcuttamiseksi (rautateiden, kanavien, teiden raken-
tamilleni: 3. kun yksityiset luokat tai ryhmät
eivät kykene pitämään puoliaan toiston nylke-
mistä ja painostusta vastaan (työväensuojelus-
lainsäädäntö, elintarpeiden väärentämisen estä-

minen
i ; 4. kun on kysymyksessä vanhettuneiden

ja yli aikansa eläneiden laitosten ja pitämysten
poistaminen (ammattietuoikeuksien ja omistus-
ten rajoitukset). Tarkoitusperiään valtio toteut-

taa nykyaikaisessa kansantalouspolitiikassa

:

1. lainsäädännön kautta luoden yleiset ohjeet,
joita jokaisen on noudatettava taloudellisessa toi-

minnassaan, jottei hän vahingoittaisi toisia (teh-

linsäädäntö, rakennusjärjestykset); 2. suora-
naisilla apukeinoilla, kuten palkintoja ja lainoja

IX. :17. Paineltu */e 17.

antamalla (maanvil jelysparannuksiin, kuivaustöi-
hin, avustamalla maanviljelijäinluottolaitoksia

y. m.) ; 3. välillisiini edistämiskeinoilla, kuten
kansainvälisiä kauppasopimuksia tekemällä, am-
mattikouluja hankkimalla j. n. e. Valtion aktii-

vinen suhde taloudelliseen elämään esiintyy
monella alalla ja siinä merkityksessä puhutaan
sitten a g r a a r i-, kauppa-, t e o 1 1 i s u u s-,

r a u täti e-, I ai v a . v ä e s t ö-, r a h a-,

tulli- j. n. e. politiikasta.

Muista t:n toimialoista on muistettava kun-
tain t., joka viime vuosikymmeninä on saanut
ja saa päivä päivältä yhä tärkeämmän merki-

tyksen ja laajemman sisällyksen niiden yhä
moninaisempien taloudellisten tehtävien kautta,

jotka nykyään asetetaan kuntien suoritettaviksi

(ks. K u n n a 1 1 i s s o s i a 1 i s m i) . Myöskin eri-

laisten yhdyskuntien ja kollektiivisten järjestö

jen yhteenliittyminen ja talouspoliittinen toi-

minta on viime aikoina muodostunut varsin tär-

keäksi. T:n tehtävät ovat muutoin, lukuun-
ottamatta valtion talouspoliittisia tehtäviä, talous-

tieteessä vielä varsin vähän selvitetyt ja teo-

reettisesti pohditut. Kansantalouspolitiikan teh-

tävistä erityisesti Suomea silmällä pitäen vrt.

J. H. Vennola, „Kansantalouspoliittisia tehtäviä

nykyhetkellä" (Ajan kysymyksiä XV). J. II. V.

Talousseurat, seurat, joiden tarkoituksena on
eritoten maatalouden, s. o. maanviljelyksen ja

karjanhoidon ynnä näiden sivuelinkeinojen edis-

täminen, ks. Maanviljelysseura, Suo-
men talousseura, vrt. M a a m i e s s e u ra.

Taloustie, maa- ja metsätalouden harjoitta-

mista varten maanomistajien toimesta rakenne-

tut ja kunnossapidetyt tiet pelloille, niityille,

hakamaille ja karjalaitumille sekä metsämaille-

kin. Tällaisia t:itä suunnitellaan myöskin maan-
jaoissa (ks. t.) tav. tilojen pelto-, niitty- ja

metsäpalstoille naapurin tilusten yli. -Etenkin

suurissa sivistysmaissa uhrataan tällöin paljon

varoja tarkoituksenmukaisen t. -verkon saami-

seksi. E. A. f.

Taloustiede 1. kansantaloustiede
(ruots. national* Irmnniit. saks. Yolksioirlschafls-

lehre, ransk. economic politique) käsittelee

yhteiskuntana elävien ihmisten taloudellista toi-

mintaa, siitä syntyviä ilmiöitä ja niiden keski-

näistä yhteyttä. T:n tehtävänä on siis ensinnä

tutkia ja kuvailla sitä, mikä on. ja selittää,

mistä syystä asiat ovat niinkuin ne ovat. Sen
ohessa monen mielestä t :n on osoitettava, mitenkä
asiain tulee olla ja mitä on tehtävä yhteiskun-

nan taloudellisen menestyksen kartuttamiseksi.

Edellistä t:n puolta sanotaan teoreetti-
seksi t:k s i. jälkimäistä k ii ytännöll i-

seksi t :k s i 1. talouspolitiikaksi
(ks. t.|. Lisäksi t:een usein luetaan kuuluvaksi
myös n. s. finanssioppi, julkista (valtion

ja kuntain) taloutta selvittävä tiede. Jo klassil-

lisen muinaisajan kirjailijat käsittelivät talou-

dellisia kysymyksiä, mutta yhtenäiseen käsityk-

seen taloudellisista ilmiöistä he eivät vielä pääs-

seet. Erittäin huomattava on tässä suhteessa

Aristoteles, joka m. m. tuomitsi vääräksi kai-

ken voittoon tähtäävän taloudellisen ansiotoimin-

nan ja myöskin koi. ei ottamisen, koska hän piti

rahaa hedelmättömänä. Roomalaiset eiväl kehit-

täneet taloustieteellistä ajattelua Aristotelesta

pitemmälle muuten kuin siten, että roomalaiset
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oikeusoppineet täsmällisesti määrittelivät sellai-

sia taloudellisia käsitteitä kuin arvo, luotto,

omaisuus y. m. Ki vielä keskiaikanakaan Bynny
itsenäistä t:tä. Liike-elämän vilkastuessa risti

retkien ajoista lähtien taloudelliset kysymykset
joutuivat jälleen pitkän väliajan jälkeen

|
>< >l

,

dinnan alaisiksi, mutta niitä käsiteltiin yksin

omaan uskonnollis-siveelliseltä näkökannalta.

Skolastikot pohtivat kaupan ja rahanansion si-

veellistä oikeutusta, kehittivät opin ,,oikeuden-

mukaisesta hinnasta" ja perustelivat kirkuu ju-

listamaa koronottamisen kieltoa. Teokseen „De
regimine principis", joka ainakin osaksi on Tuo-
mas Aquinolaisen kirjoittama, sisältyy myöskin
sen ajan käsityksen mukainen talousoppi. Huo
mattava on myöskin piispa Nicole Oresmen (ks.

I.) esitys rahaseikoista. Hallitsi jäin harjoitta

mau rahan huonontamisen ja 16:nnella vuosis.

tapahtuneen jalojen metallien tuotannon lisään-

tymisestä johtuneen hintain nousun vaikutuk-

sesta kohdistuivat talouspoliittiset selvittelyt

vielä uuden ajan alussakin pääasiallisesti raha-

ja hintakysymyksiin. Niitä käsittelivät esim.

saks. P. ja M. Welser. ransk. Bodin, engl. W.
Stafford, il. Scaruffi ja Sei ra („Breve trattato"

etc. 1613). Tältä pohjalta kehittyi se taloustie

teellinen tai pikemmin talouspoliittinen teo

na. joka on tunnettu m e r kan tiili j
ii r-

j e s t id m ii n (ks. t.i nimellä. Merkanti-
lismi piti kansallisrikkauden lähteenä edullista

kauppabalanssia ja. antoi puhtaalle rahalle liian

suuren merkityksen rikkauden kannattajana. Jo
17:nnen vuosis. lopulla ja 18:nnen vuosis. alussa

alkoi merkantilismi herättää vastustusta, vai

sinkin Englannissa ja Hanskassa. Edellisessä

maassa sitä arvostelivat ankarasti m. m. \Y.

Petty ja Dudley North, myöhemmin T). Hume.
jälkimäisessä maassa Boisguillebert ja myöhem-
min 18:hnella vuosis. Eysiokraatit (ks. t.i.

jotka pitivät rikkauden lähteenä maata ja joista

mainitlavimniat ovat koulukunnan perustaja

Quesnay ja Turgot. Yksipuolisuudestaan huoli-

matta fysiokraatteja on pidettävä varsinaisen

t:n perustajina, sillä lie eiisimäisinä ottivat ta-

loudellisen elämän kaikessa laajuudessaan ylite

naisen teoreettisen käsittelyn alaiseksi. Fysio-

kraatit saattoi pian varjoon skotl. Adam Smith
(ks. t.) nerokkaalla tutkimuksellaan kansallis-

rikkauden luonnosta ja syistä, (1776), josta uuden-
aikainen t. lasketaan alkavaksi. Smith on kui-

tenkin saanut monta ajatusta eräiltä aikaisem-

milta taloudellisilta kirjailijoilta. Hänen edeltä

jöitänsä olivat paitsi fysiokraatteja Petty. Can-
tillon, filosofit Locke ja Hume. Sekä Smithin
että fysioki aattien oppiin on sitäpaitsi sen-

aikuinen luontoisoikeus paljon vaikuttanut.

Smithin järjestelmän mukaan rikkauden lähteenä

ja varsinaisena aktiivisena tuotannontekijänä on

työ, jonka rinnalla maa ja pääoma esiintyvät

tuotantovälineinä. Talouspolitiikassa Smith sa-

maten kuin fysiokraatit vaati miltei rajatonta

liikuutavapautta luullen, että vapaasta kilpai-

lusta oli kehittyvä yleinen yhteiskunnallinen

sopusointu. Tätä optimistista käsitystä asettui

jyrkästi vastustamaan Th. TL Malthus (ks. t.i.

joka väitti väestön lisääntyvän nopeammin kuin
ravintoaineet ja jonka pessimistinen mielipide

huomattavasti vaikutti myöhempiin engl. talous-

tieteilijöihin.

Smithin oppi tuli olemaan pohjana t:n edel-

leen kehittymiselle iii maissa. Hänestä sai al-

kunsa t:n klassillinen koulukunta,
jota myöskin nimitetään o i k e a o ppi s e k s i,

\ a p a a m i e I i > e k s i. yksilölliseksi ju

jonka edustajista useat vaatiessaan vapaata kil-

pailua ia vapaakauppaa ja vastustaessaan val-

tion sekaantumista taloudelliseen elämään meni
v ii t \ieia pitemmälle kuin Smith (ks. M a n c h e e

t e r-k ou 1 u k u n t a). Englannissa Ricardo (ks.

t.i kehitti Smithin opin suureen muodolliseen

täydellisyyteen selvittäen varsinkin t-.n perus
käsitteitä. Ricardon oppilaita ovat olleet engl.

'I orren.,, Macculloi h, James Mill. Cairnes. Rage-
hot. Vähemmin yksipuolisella kannalla olivat

.1. St. Mill, Sidgv/iek, Nicholson. Caniian. Hans
kassa Smithin opin ensiinäinen huomattava edus

taja oli J. B. Say. Muista klassillisen suunnan
kannattajista mainittakoon Kössi. Garnier, Che-

valier, Courcelle-Seneuil ja Bastiat, jonka mu-
kaan taloudellinen vapaus oli vievä täydelliseen

itujen harmoniaan. Yhtä optimistinen tulevai-

suuteen nähden oli amer. Carey, joka kuitenkin

monessa kysymyksessä oli vapaamielisestä suun-

nasta poikkeavalla kannalla. Ranskassa on edel-

leen vallalla optiniistis-vapaamielinen suunta,

jonka nykyisistä edustajista P. Leroy-Beaulieu
on huomattavin. Myöskin Saksassa Smithin oppi

pääsi 1(1 uinen vuosis. alkupuolelta lähtien vallit-

sevaksi. Tässä maassa sitä edustavat osittain

itsenäisellä tavalla Rau, Tiitinen, Nebenius, Her-

mann, Mangoldt.
Vapaamielinen suunta, joka johti ihmisen

taloudellisen toiminnan yksinomaan oman voi -

tonpyynnistä, kohtasi aikaa myöten vastustusta

monella taholla. Yhteistä näille muuten toisis-

taan hyvin eriäville valtasuunnille on niiden eetil-

linen luonne. Klassillisen koulukunnan aikai-

siinpia vastustajia oli sveits. Sismondi Iks. t.) :

aina.m suuntaan vaikuttivat ransk. Le Play ja

engl. Carlyle. Tämä vastustus ilmeni voimak-
kaana sosialismissa, kristillisessä sosialismissa

iks. n.) ja historiallisessa koulukunnassa. Lkseat

sosialismin edustajat, niinkuin Radbertus, Marx
y. in., ovat. tuntuvasti edistäneet t:n tutkimusta.

Sekä marxilaiseen sosialismiin että historialli-

sen koulukunnan oppeihin on paljon vaikuttanut
kehitysoppi, sellaisena kuin se esiintyi Hegelin ja

Comten filosofisissa järjestelmissä, oikeustieteen

ja myöskin luonnontieteen alalla.

Historiallisen koulukunnan edellä-:

kävijöitä olivat ennen muita Sismondi ja saks.

Fr. List. (ks. t.i. Sen perustajat olivat saks.

Roscher, Hildebrand ja Knies. Suurimman kan-

natuksen historiallinen koulukunta onkin saa-

vuttanut Saksassa. Tämä koulukunta, jota myös
sanotaan h i s t o r i a 1 1 i s-e e t i 1 1 i s e k s i tai

h i s t o r i a 1 1 i sr ealistiseksi kieltää nii-

den ehdottomain luonnonlakien olemassa-olon,

jotka klassillisen koulukunnan mukaan val-

litsevat taloudellista elämää, ja koettaa ymmär-
tää ja selittää määrättyjen taloudellisten lai-

tosten ja olojen syntyä ja oikeutusta historial-

lisen kehityksen pohjalta. Se väittää lisäksi,

että ihmisten taloudellinen toiminta ei lähde

ainoastaan itsekkäistä vaan myöskin altruisti-

sista vaikuttimista. Historiallisen koulukunnan
uudemman suunnan huomattavin edustaja on

Schmoller. jonka mukaan taloudellisessa elämässä
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vallitseviin lukien selvittämiseksi sekä mennei-

syys että nykyisyys ensin on historian ja tilaa

ton avulla tarkoin tutkittava. Puheena oleva

koulukunta on myöskin innolla harrastanut työ-

väen aseman parantamista tarkoittavaa sosiaali-

politiikkaa iks. K a ted er i sosial i s ti t).

Saksassa historiallisen suunnan kannattajia ovat

olleet toisessa tai toisessa suhteessa useii at

viimeaikaiset taloustieteilijät m. m. tleld, Hien

talin. Biicher, Meitzen, Sering, [nama-Sternegg,
Sinnliiirt. Srhönberg, Conrad. Lexis. Colin.

Scbulse-Gävernitz. Stieda, Herkner, y. m. Jonkin
verran erikoisemmassa asemassa ovat Schäffle,

mikä kunta läheni sosialismia, ja Wagner, joka

sosiaalipolitiikassa kannattaa pitkälle menevää
valtiososialismia ja teoreetikkona lähenee klassil-

lista suuntaa. Viime aikoina on Saksassa esiin-

tynyt suunta, joka tahtoo t:stii poistaa kaikki
i'1'tillisct ja sosiaalipoliittiset ainekset: sen edus-

tajista mainittakoon Pohle. Englannissa ovat

historiallisen koulukunnan kannalla olleet Leslie.

Ingram. Toynbee, Asliley, Cunningham. Belgiassa

l.aveley. Hanskassa Cauvves. lähellä sitä on myös-
kin Qide, joka toivoo yhteiskunnan uudistuksen

olevan aikaansaatavissa sopimuksellisen yhteen-

liittymisen, erityisesti osuustoiminnan avulla

Ifdarismi), samaten it. taloustieteilijät

Cossa, Messedaglia, Ferraris. Yhdysvalloissa sitä

ovat edustaneet Ely, Dunbar, James.
Historialliselle koulukunnalle vastakkainen,

vanhaa klassillista koulukuntaa lähelle tuleva

ja Ben deduktiivista menetelmää käyttävä suunta
on n. s. hedonisti n e n k o u 1 u k u n t a.

lonka edustajia nimitetään myöskin itäval-
talaisiksi tai r a j a h y ö t y t e o r e e t i-

koiksi. Nimensä hedonistinen se on saa-

nut siitä, että sen teorian pohjana on arvo-

oppi, jossa lähtökohtana ovat subjektiiviset

tyydytyksen ja kaipauksen, hyvän-olon ja

pahan-olon arvioimiset ja jonka mukaan hyö-
dykkeen arvon määrää sen rajahyöty (ks.

Arvo). Tämän koulukunnan varsinaisina perus-

tajina pidetään engl. Jevonsia ja itäv. K. Men-
oeriä. Se jakaantuu kahteen haaraan: psyko-
logi n ja m at emaattiseen. Psyko
logiseen (varsinaiseen itävaltalaiseen koulukun-
taani kuuluvat paitsi Mengeriä itäv. v. Wieserj
Böhm v. Ba\verk ja Philippovich, joka kuitenkin
samalla lähenee historiallista koulukuntaa, amer.
Patten. i huk. Seligman, Fetter y. m., engl.

rt ; lähellä sitä ovat useat muutkin tätä
nykyä eläviil engl. taloustieteilijät, esim. Mar-
chall. M a t e m a a t t i s i> e u suuntaan, joka on
saanut nimensä siitä, että se tutkimuksissaan
käyttää matematiikan apua. luetaan aikaisem-
mista taloustieteilijöistä ransk. fotirnot. saks.

Gossen. engl. Jevons ja ransk.-sveits. Walras,
uudemmista it. M. Pantaleoni ja it.-sveits.

V Pareto engl. Edgeworth, VVicksteed, ransk.
Colson ja amer. Fisher.
Tanskan taloustieteilijöistä mainittakoon l-'re

Jerikseti. Scharling. Falbe-Hansen, tilastotietei-

lijä VVestergaard. Norjan Schweigaard, Asche-
hoiip, ,l:c». r. Kuotsin ensimäisenä taloustieteel-
lisenä kirjailijana pidetään J. Bisinghiä (k. 1672),
ioka käsitteli kauppakysymyksiä merkantilismin
hengessä, unitta itsenäisesti, puolustaen laajaa
kaupan vapautta. Vapauden ajan lukuisista mer-
kantilistisista ja merkantilismin periaatteista

enemmän tai vähemmän poikkeavia mielipiteitä

esittävistä kirjailijoista mainittakoon A. Berch,

Polheni, Ndrilenerautz. Kryger, Salvius, Scheffer,

I.euhusen. Stenhagen, Christiernin, Edv. jaEfr. O.

Runeberg. Fysiokraattinen suunta ei näytä saa

vuttaneen Ruotsissa mainittavampaa kannatusta,
vaikka sen oppi tiettävästi oli tunnettu suom. A.

Chydeniukselle (ks. t.), joka on Ruotsi-Suomen tä-

mänaikuisista taloudellisista kirjailijoista huomat
tavin ja jonka mielipiteet suuresti muistuttavat
A. Smithin ja klassillisen koulukunnan käsitystä.

Ruotsissa viimeaikoina esiintyneistä taloustietei-

lijöistä ansaitsevat mainitsemista II. Forssell,

.1. V. Ärnberg, J. A. Leffler, A. Raphael, P. Fahl-

beck, E. F. Heckscher, X. \Vohlin, K. Wicksell
(viimemainittu itäv. koulukuntaa), D. Davidson,
(I. Cassel, sosiologi 0. F. Steffen. Suonien talou-

dellisista kirjailijoista on ensi sijalla äskenmai-
nittu A. Chydenius. Viime vuosisadan keskivai-

heilla käsittelivät taloudellisia kysymyksiä huo-

mattavalla tavalla .1. J. Nordström ja J. V. Snell-

man, jotka alkuansa puolsivat pitkälle menevää
valtion holhousta taloudellisissa asioissa, mutta
sittemmin omaksuivat vupaamiclisemmän kan-
nan. Vapaamielisen koulukunnan kannalla oli

alunpitäen A. W. Liljenstrand. Myöhemmin Suo-
nien taloudellinen kirjallisuus on ollut etupäässä
historiallista. Nykyään elävistä taloudellisista

kirjailijoista mainittakoon: 11. Gebhard, E. Ne-
vanlinna. E. G. Palmen. II. Renvall, J. II. Ven-
nola. [Amonn, ..Objekt und Grundbegriff
der Nationalökonomie" ; Schumpeter, „Wesen
und llauptinhalt der teoretischen Nationalöko-
nomie"; Bonar, „Philosophy and political eco-

Bomy"; Schmoller, ..Zur Literaturgeschichte der
Staats u tul Sozialvvissenseliaften". sama. „t)ber

einige Grundfragen der Sozialpolitik und der
Volkswirtschaftslehre" y. m.: Menger, ..Methode
der Soziahvissenseliaft": Oneken. „Geschichte der

Nationalökonomie"; Gide ja Rist, ..Histoire des

doctrines economiques" ; Ingram. ..Ilistory of

political eeonomv" (myös ruotsiksi); Asehehoug,
. yhteiskunnallisen taloustieteen historia"; Ne-
vanlinna. ..Kaksi kansantalouden tutkimuksen
merkkimiestä" ; ..Systematisierung. Hiehtungen
und Methoden der Volkswirtschaftslehre" ja Fahl-
beck, ..Die Volkswirtsehaftliehe Litteratur Skandi-
naviens im 10. Jahrh." (molemmat julkaisussa

„Entwicklung der deutschen Volkswirtschaftslehre
des ti). Jahrh.", I): Renvall. ..Fysiokrutian vai-

kutus Ruotsi-Suomen kansantaloudelliseen kirjal-

lisuuteen 18 vuosisadan loppupuoliskolla"; Petan-
der, ..De nationalekonomiska askädningarna i Sve-

rige I. 1718-176")"; Schauman. ..Frihetstidens

nationalekonomiska litteratur": Jahnsson, ..Tut-

kimuksia Suomen kansantaloustieteen histo-

riasta".] J. F.

Talousvaliokunta. Suomen eduskunnan valit-

sijamiesten viiden päivän kuluessa valtiopäiväin

avaamisesta valittava valiokunta, jossa on vähin-

tään kuusitoista jäsentä. Valiokuntaan on myös-
kin samalla valittava varajäseniä, vähintään
neljäsosa varsinaisten jäsenten lukumäärästä

(§i| 34, 35). T:n tulee valmistella sinne lähe-

tetyt elinkeinotoimintaa tai maan yleistä talou-

denhoitoa koskevat ehdotukset. K. fl. I.

Talpa ks. M a ;i in \ y r ä.

Talso ks. K o u r n k i r v e s.

Taltta, pitkähkö, tavallisesti litteä teräkalu.
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terä leikkaava, joko yksi tai toistahkoinen ; käy-

tetään metallityössä tasoittamiseen (tasataltta)
,

katkai emi -ii, unen muodostamiseen (ristit.,

voideura-t.) ja osien erottamiseen sepäntyössä
(varsi- t. lohko-t.), myöskin terävien hampaiden
muodostamiseen (viilanhakkuu-t.), puutyössä ta-

vallisesti reikien tekoon (ks. Purasin) ja

vuolemiseen (ks. Pu u nl ei kkaus), jolloin t t

ovat toistahkoisia, kiviteollisuudessa tasoittami-

seen ja lohkomiseen. T:aä käytetään käsin
(kiisi t.i tai koneella (purasinkone, paineilma-

kone, viilanhakkuukone)

.

Po Po.
Talvehtiminen, hioi. Kasvien t. kylmässä

ilmastossa tapahtuu yleensä erityisiä varokeinoja
käyttäen. Sammalet, jäkälät y. m. s. voivat tal-

vehtia sellaisinaan, samoin useimmat havupuut,
eräät varvut j. n. e. Useimmat puul suojele-

vat itseään varistamalla haihduttavat elimet, leh-

det, talveksi pois ja kätkemällä arat osat talvisil-

muihin (vrt. Silmu). Talvehtivia osia suojele-

vat yleensä korkki . kaarna-, pihka-, hartsi- y. m.
s. peitteet. Samoin on lumen merkitys useiden
kasvien t-.ssa hyvin suuri ja sama merkitys on
lehti- y. m. karikkeilla y. m. s. Monet ruoho-
kasvit talvehtivat maanalaisten varsien (vrt.

V a r s i) avulla, useat vesikasvit, talvehtimissil-

muja (vrt. Silmu) muodostamalla. Yksivuoti-
set kasvit talvehtivat siemeninä, joiden jääty-

misen ja paleltumisen estäii niiden kuivuus. —
Eläinten t :sta ks. Talviuni. K. L.

Talvehtimissilmu ks. S i 1 ra u.

Talvi ks. Vuodenajat.
Talvi-iltain tarinoita, Z. Topeliuksen kirjoit-

tama sarja historiallisia novelleja : „Gamla baron

pä Rautakylä" (1849), „Hertiginnan af Finland"

(1850), „Vernas rosor" (1856), ..Ljungars saga"

(1862-90), „Konungens handske" (1863), „Ung-
domsdrömmar" (1879). ..Drottning Sofia Magda-
lenas örhängen" (ISOT) sekä nykyajan kuvauk-
sia: ..Det gyllene spöket" (1860), „Brita Skrif-

vars" (1858). ,,Gröna kammaru i Linnais gärd"

(1859), „Fröken Drifva" ja „Vincent Yägbryta-
ren" (1860), „Tant Mirabeau" (1862), „Pastors-

valet i Aulango" (1867i; lisäksi joukko pikku-

kertomuksia ja kuvauksia. Nämä. kertomukset
ilmestyivät 1880-97 koottuina 3-osaiseksi sar-

jaksi ja osaksi uudestaan muokattuina nimellä

..Vinterqvällar". Suomeksi T. t. ilmestyivät

1881-87.

Talvikalastus eroaa kesäkalastuksesta pää-

asiallisesti vain sikäli kuin jääpeitteellä on sii-

hen vaikutusta. Tuottavim-
mat t:n lajit ovat haili- ja

kuorenuotan veto ja kuore-

verkkojen lasku merivesil-

lämme, ks. Kai a s t u s.

U. T. S.

Talvikki (Pirola 1. Py-
rola), varpumaisia, pieniä

ruohoja Pirolncece-hnmossn.

Lehdet talvehtivia, ehyitä.

Kukat ovat tasamukaiset,
•eiileräiset ja sijaitsevat ter-

tussa, harvoin sarjassa t.

yksittäin. Siemenet ovat

iiyviu pienet ja alkio niissä

vain muutaman solun muo-
dostama. Meillä 7 lajia,

joista seuraavat 4 ovat koko PyOreälehtinen talvikki.

maassa yleisiä inetsäkasveja : pyöreälehti-
n e n t. (P. rotundifolia), jolla on suuret valkeat
kukat ja emissä pitkä, käyrä vartalo, pieni t.

il', m DiorJ, jonka kukat ovat punertavan val-

keita, melkein palleroisia ja suljettuja, n u o k k u.

t. (P. seounda), jolla on yksipuolinen terttu ja

pienenlaisel Lehdet ja y ksi kukkainen t.

fP. uniflora), jonka ainoa, suuri hyvätuoksuinen
valkea kukka on matalan vanan latvassa.

K. h.

Talvikuningas, Böömin kuninkaaksi 1619
valitun Fredrik V Pfalzilaisen (ks. t.) pilkka-

nimi; karkoitettiin vuoden kuluttua Böömistä.
Talvikäräjät pidetään tammikuun ja huhti-

kuun viimeisten päivien välisenä aikana. Ahve-
nanmaan tuomiokunnassa pidetään ainoastaan
viidet kuljit vuollessa, kesille (Oikeudenkäymis-
kaaren 2 luv. 1 § y. El. K.

Talviliikenne. 19:nnen vuosis. kolmannella
kolmanneksella olivat Suomen vienti- ja tuonti-

olot kehittyneet sille asteelle, että kävi välttä-

mättömäksi saada aikaan keskeytymätön laiva-

liikenne Suomen ja ulkomaiden välille myös-
kin talvisaikaan. Sopivimpana talvisataman

paikkana pidettiin alusta alkaen Hankoa, jonne
jo rautatien yhteydessä 1870-luvun keskipalkoilla

rakennettiin satamalaitoksia, joita sittemmin

täydennettiin ja laajennettiin (ks. Hanko).
V. 1876 perustettiin „Suomalainen kauttakulku-

höyrylaivaosakeyhtiö", jonka laiva ,,Express" tal-

vella 1877-78 teki säännöllisiä vuoroja Hangon-
Tukholman linjalla. V:sta 1878 lähtien kapteeni

C. Korsman samalla „Express" laivalla, jonka
kapteenina oli A. Granroth, 16 vuotta piti yllä

talviliikennettä samalla linjalla. Kun sitten Suo-

men voin vienti alkoi suuntautua Englantiin ja

vähää myöhemmin (v. 1885) Venäjälle vietyjen

paperiteollisuuden tuotteiden tullikoroituksen joh-

dosta tämän teollisuuden tuotteille täytyi etsiä

uusi markkinapaikka Länsi-Euroopassa, heräsi

kysymys suoranaisen, koko vuoden mittasin jat-

kuvan kulkuyhteyden aikaansaamisesta Hangon
ja Englannin välille. V. 1887 onnistuikin teh-

tailija G. A. Serlachiuksen saada tansk. yhtiö

,,Det forenede dampskibs selskab" pitämään yllä

talviliikennettä tilliä uudella reitillä. V. 1891

(Suomen höyrylaivaosakeyhtiö asetti Hangon*
Kööpenhaminan-Hullin linjalle ,,Urania" ja

,,Astra;a" laivat, joiden lisäksi 1899 tulivat

..Areturus" ja ..Polaris" ja 1908 ..Titania".

V. 1900 eunenmainittu tansk. yhtiö lakkautti

lakeuteensa Suomen vesillä. Vv. 1902-03 lähi-

liikennettä Turun ja Englannin välillä harjoitti

myös Nord-yhtiö. Talviliikennettä Ruotsiin on

purjehduskaudesta 1898-99 lähtien ylläpidetty

kahdella kulkureitillä: Hangon-Tukholman ja

Turun-Tukholman linjalla. Edellisellä ovat,

,,Express"in lopetettua kulkuvuoronsa kevättal-

vella 1899, kulkeneet Suomen höyrylaivaosake-

yhtiön laivat „Vellamo" ja „Oihonna", jälkimäi-

sellä Bore-yhtiön laivat Bore I ja Bore II sekä

myös eräät Suomen höyrvdaivaosakeylitiön aluk-

set. Myöskin Hangon-Lyypekin ja Turun-Lyype-
kin reiteillä on talviliikennettä ylläpidetty 1890-

liivun keskipalkoilta alkaen. Talviliikenteemme

menestys on suuressa määrin riippunut jään-

muitajalaivojemme toiminnasta. Tätä nykyä on

Suomessa neljä jäänmurtajalaivaa : ,,Murtaja",

„Avance", „Sampo" ja ..Tarmo" (Oma maa VI).
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vrt. myös S u o m e n li ö y r y 1 a i T ao s a k e-

\ h f i 8.

Talvimunat, useissa selkärangattomien ryh-

missä ('lenkin vesieläimillä) kylmän (t. kuivani

vuodenajan tullen esiintyvät vahvakuoriset
munat (leporaunat) , jotka säilyttävät lajin epä-

Buotuisan a imu yli ja kehittyäkseen van l ivat

hedelmöitystä, päinvastoin kuin samojen lajien

kesäsaunat, jotka kehittyvät partenogeneetti-

äesti ia lisäävät nopeasti lajin yksilölukua suo-

tuisana vuodenaikana. vrt. esim. Kirvat.
H a t a s e 1 ä i m et. V e s i k i r p u t.

Talvio, Maila (s. 1871), kirjailija (alkup.

nimi Winter), syntyi Hartolassa lokak. 17 p.

kävi Helsingin suom. tyttökoulun ja jatko-

opiston, aloitti kirjai-

li
j
atonnensa lähettämällä

Venäjältä matkakuvauk-
sia ..Suomen kuvalehteen"
1894. T. on lahjakkaim-
pia ja tuotteliaimpia kir-

jailijoitamme. Hänen tuo-

tannostaan mainittakoon
seuraavat kaunokirjalli-

/ set teokset: maalaiskuvaus
£<7

J*' ..Haapaniemen keinu"

(1895), kertomuskokoelma
..Nähtyä ja tunnettua''

1896), kertomukset ..Aili"

(1897) ja ..Kaksi rak-

kautta" (1898). kuvaus

Halla Talvio. ..Kansan seassa" (1900),

roinaani ..Pimeänpirtin

hävitys" (1901), pikkukertomus ,,Muuan äiti'

(1904), romaani ..Juha Joutsia" (1903), kertomus
.Xouhilinna" 1 1906), näytelmät „Eri teitä" (1908)

ii' Sarkoila" (1910), romaani ..Tähtien

alla" (1910), puhe- ja kertomuskokoelma ..Kir-

java keto," 11911). novellikokoelma ,,Hämähäkki"
(19121, kertomus ..Yölintu" (191-3), satiirinen

kuvaus ..Xiniven lapset" (1915), ..tendenssi-

romaani" ..Kultainen lyyra" ja romaani ..Elä-

män kasvot" 1 1916). Lisäksi T. on kirjoittanut

seuranäytelmiä, pulleita ja P. Wieselgrenin,
.1. L. Runebergin ja H. C. Andersenin elämäkerrat
sekä toiminut ahkerana ja taitavana suomenta-
jana (kääntänyt m. m. Andersenia, Sienkievvie/.iä

ja Turgenevia). T. aloitti tunnelmien ja yksilöl-

listen elämä nkohtaloiden kuvaili jana, mutta myö-
hemmin (n. v:sta 1900) ovat myös yhteiskunnal-
liset ilmiöt alkaneet kiinnittää yhä enemmän
hänen huomiotansa. Varsinkin „maahenki" sekä
raittiuskysymys ovat saaneet hänestä innokkaan
ja etevän asianajajan, joka leimuavissa puheissa
ja kirjoituksissa pyrkii paljastamaan epäkohtia
ja viitoittamaan tietä terveemmälle kehitykselle.

T:lla on realistin kiintymys tarkkaan ja elävään
ympäristön kuvaukseen, mutta lyyrillisestä syt-

tyvä temperamentti saa hänet näkemään ja esit-

tämään kaikki väkevästi väritettyinä subjektii-
visen tunnelman valossa. — V:sta 1893 naiiui-

professori J. J. Mikkolan (ks. t.) kanssa.

V. T.

Talvipalatsi ks. Pietari, palsta 5.V2.

Talviparantola, parantola, joka on avoinna
eritoten talvisin, vrt. Parantola.
Talvipäivänseisaus ks. Päivänseisaus-

pisteet.
Talvisilmu ks. S i 1 m u.

Talvisipuli (Allium fistulosum), punasipulin
näköinen, turpeavartinen ruoho, jonka, sipuli

on soikea, ruskeankeltainen, miedonmakuinen.
T. on kotoisin Altain tienoilta Aasiasta, josta

se keskiajalla saapui Eurooppaan. Uemmin
meillä siellä täällä viljelty yleisemmin. Käy
täntö sama kuin punasipulilla. Kelit iäkin voi-

daan käyttää. K. L.

Talvitie ks. T i e n t e k o v e 1 v o 1 1 i s u u s.

Talviuni. Monet eläimet, kuten hyönteiset, nil-

viäiset, sammakkoeläimet, matelijat sekä muuta
mat imettäväisetkin (esim. lepakot, karhu,
mäyrä) lepäävät yli talven usein maahan kai-

vautuneina jonkunlaisessa horrostilassa, josta

heräävät vasta keväällä. T:n aikana eläimet ovat

liikkumatta; niiden ruumiinlämpö on hyvin
alhainen ja sydämen sekä muiden elimien toi

minta sangen hidas. Elintoimintaa ylläpitävät
ruumiiseen kesän aikana kasaantuneet vara-

ravintoaineet (rasva). T:een vaipuvat sellaiset

eläimet, joiden ravinnonsaanti talvella käy mah-
dottomaksi ja jotka eivät voi talveksi muuttaa
lämpimämpiin seutuihin. Kuumissa maissa vai-

puvat muutamat eläimet kuumimpana ja kuivim-
pana vuodenaikana samanlaiseen horrostilaan .

(kesäuni). vrt. myös Talvimuuat. /'. />.

Talvj, saks.-amer. kirjailijattaren Therese
A 1 b'e r t i n e L o uisi' von Jacob in sala-

nimi, ks. Robinson 2.

Talysit (ven. talysintsi) , iraanilaisiin kuuluva
kansakunta Kaukaasiassa, Bakun kuvernementin
eteläosassa. Persian rajan ja Kaspian-meren
välissä olevassa vuoristoseudussa (ven. Taly
sinskija gory), lukumäärältään viime vuosis.

lopulla n. 50,000. Heidän kielensä on läheistä

sukua persian kielelle. Uskonnoltaan t. ovat siit-

tejä. — T:n alue kuului aikanaan Talysin kaani-
kunnan nimisenä Persiaan; liitettiin 1813 Venä-
jään.

Tamaanit (Byrax), systemaattiselta asemal-

taan epävarman, tav. kavio- t. elefanttieläinten

läheisyyteen asetetun litteä ka vioisten
ryhmän (Lamnungia

)

ainoa suku ;
jäuik-

senkokoisia, kasvi-

aineita syöviä eläi-

miä, joista useim-

mat asustavat kallio-

seuduissa ja ovat

taitavia kiipeilijöitä.

Rakenteesta ja omi-

naisuuksista ks. lä-

hemmin L i 1 1 e ä-

kavioiset. Lajeista mainittakoon Kapin
k a 1 I i o t a m a a n i I. k a 1 1 i o m ä y r ä (II. ca-

nensis), toisia lajeja elää esim. Koillis.\frikassa

ja Lounais-Aasiassa (Raamatun saphan, suom.

raamatunkäännöksen ..kaniini"). Myös metsissä

eläviä ja taitavasti puissa liikkuvia lajeja tun-

netaan; ne erotetaan usein eri suvuksi Dendrn-

hyrax. 1- V-s.

Taman [-a'nj, niemimaa Kaakkois-Venäjällä.

Kubanin provinssin länsiosassa, Asovan-meren,

K erisin -sainien ja Mustanmeren välissä, n. 70 km
pitkä idästä länteen, 30 km leveä alava, epä

terveellinen, järvi lahtien ja limaanien (T:n-,

Kiziljlasin . Temrjukin- y. m. limaaniti silpoma,

päättyy Kert.-in salmea vastaan kahteen kapeaan,

Tuzla ja TSuska nimiseen niemekkeeseen unolem-

Kapin kalliotamaaDi.
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mi ii puolin T-.n-limaanin suuta). T:n eteläosa

kuuluu Kulumin Buistomaahan. Mutavulkaaneja.
Vedet kalarikkaita. — T:n-limaanin eteläran-

nalla on Tm stanitaa (n. 4,000 as. 1900), jonka pai

kalla vanlialla ajalla oli kukoistava kreik. .siirto

kunta. Sieltä on löydetty paljo muinaismuistoja.
Tamarindi ko. T a m a r i n d u e i n di o a.

Tamarindus indica, tamarindi. Ceeaalpi

ntaeete-heimon puu, kotoisin troopillisesta Afri

kasta. Aina 25:kin in. korkuinen. Kukat keller-

tävät. Palko, joka on 15 cm pitkä, on tärkeä

ravintoaine tropiikeissa, missä puuta tästä syystä

yleisesti villillään. Paloista valmistelaan myös
ruskeaa, miedosti ulostavaa lääkettä y. m. T..

johon hyönteiset eivät kajoa, on kuumissa maissa

tärkeä tarvepuu. K. /..

Tamariski ks. T a m a r i x.

Tamarix, t a ui a r i sk i. lukuisia pensasmaj
sia lajeja sisältävä kasvisuku Tamaricacece-ixei

inossa. Useimmat kasvavat lämpimien maiden
suolaseudllilla. Monia puna- ja valkokukkaisia
lajeja viljellään Etelä- ja Keski Euroopassa ko
ristepensaina. Egyptin ja Arabian erämaissa,
varsinkin Siinailla runsaasti kasvavasta T. uinu

«(/ovista tihkuu erään kilpitäin pistojen vaiku-

tuksesta imelää, jähmettyvää nestettä, jota seu

tujen munkit keräävät, pitäen sitä samana manna
aineena, jota israelilaiset näillä seuduin aikoi

naan söivät, vrt. M a n n a. K. /..

Tamatave (alkuasukasten Toamasina) , Mada-
gaskarin pääsatama, saaren itärannikon keski-

osassa; 8,647 as. (1911). — Satama jokseenkin
hyvä, koralliriutan suojaama. N. 47% Madagas-
karin ulkomaisesta kaupasta käy T:n kautta;
tuodaan teollisuudentuolteita, viedään kultamiek-

kaa, rattiaa (RapÄia-palmun niintä), vuotia, kar-
jaa y. m. Säännöllinen höyrylaivayhteys Euroo-
pan kanssa. — Rautatie pääkaupunkiin Antana-
narivoon avattiin 1913. — T. oli ennen hyvin
epäterveellinen: läheisten rämeiden kuivaus paljo

parantanut asiantilaa.

Tamaulipas, valtio Koillis-Meksikossa, Yhdys-
valtain rajalla (rajajoki Eio Grande del Norte),

Meksikon-lähden rannikolla, etelässä rajoittuen

Eio Panucoon; 79,861 km-, 249,641 as. (1910),

enimmäkseen mestitsejä, n. 25,000 kreolia ja

10,000 intiaania. — Hiekkaisella, matalalla ja

epäterveellisellä rannikolla on paljon laguuneja
(suurin Laguna de la Madre). Rannikkovyöhyk-
keen sisäpuolella on hedelmällinen, metsäinen
kumpuvyöhyke, joka sisämaassa vaihtuu Sierra

Madre Orientalin reunustamaan ylätasankoaluee-
seen. Ilmasto rannikkovyöhykettä lukuunotta-
matta terveellinen. Sataa runsaasti. Pääjoet:
molemmat rajajoet sekä Presas (1. Conchas), Soto
la Marina ja Taniesi. Maanviljelys tuottaa vil-

jaa, sokeriruokoa, tupakkaa, puuvillaa, kahvia.

Karjanhoito tuottaa karjaa ja vuotia vietäväksi.

Niilistä agavesta valmistetaan ixtleä. Vaskea,
polttoöljyä, asfalttia saadaan vuorista. — Pää-
satama Tampieo. valtion etelärajalla. Sieltä läh-

tee rautatie pohjoiseen ja länteen. Pääkaupunki
Ciudad Victoria (12,10:1 as. 1910).

E. E. K.

Tamayo y Baus [-mrfjo i], Manuel (1829-

98), esp. näytelmänkirjoittaja. T:n varhaisimmat
tuotteet olivat käännöksiä tai mukailuja ulkomai-
sista teoksista. T:n teki tunnetuksi klassilliseen

tyyliin kirjoitettu näytelmä ..Virginia" (1853).

jossa tuntuu Aliieri'u vaikutus. Viidessä Aure-
I in n'

p Fernandez Guerran kanssa hän sepitti 1854

historiallisen kappaleen „La Rica-hembra". Toi
liru kaiisallishistoi iällinen draama oli ..ka UV
ura di amor" (1855) joka saattoi tekijänsä maan
ensimäisteu näytelmänkirjoittajieo joukkoon ja

teki hänet tunnetuksi myös ulkomailla. Sam. v.

ilmestyi ..llipi
J

madre". onnistunut huvina}
telinä .1. a Im, la de nieve" (1856). V. 1859(8) I

valittiin Espanjan akatemiaan ja tämän jälkeen

hänen tuotantonsa kypsyy ja hän saavuttaa tai-

teellisen tasapainon. ..l.o positivo" itsti-ji. josBfl

T. hylkää runopuvun ja siirtyy proosaan, on
uudenaikainen yhteiskuntadraama, ja „Lanci

de lionor" (1863), T:n parhaita tuotteita, on ten-

denssikappale kaksintaistelua vastaan. . Los hom
lues de luen" itsiiiii taas on yhteiskuntasatiiri.

Klikä onnistunein Tm näytelmistä on .1 n drama
auevo" (1867), jossa Shakespeare ja kuuluisa

näyttelijä Yorick esiintyvät henkilöinä. V. 1884

I'. tuli kansalliskirjaston ylihoitajaksi, missä
virassa lian kuoli. Eootut teokset „Obras" itsiis-

1900, varustettuna A. Pidal y Monin esipuheella)

[Fernanflor „Tamayo s Baus" (sarjassa ..Auto

ies draiiiät ieos contemporäneos, II: 1882); B. le

Ta n iienberg. ,.T. y. B., un dramaturge espagnol"

(1898).] /:. Ws.
Tambov /-«'-/. 1. Kuvernementti (ven. Tam-

bovskaja gubernija) Iso-Venäjän itäosassa. Okan
lisäjokeen Moksaan laskevan Tsnan ympärillä
(pituus pohjoisesta etelään 400 km. suurin leveys

idästä länteen, eteläosassa. JSII km) ; 66,588 km'-'.

3,502,700 as. (aiv. 1913), 51 km-:llä. — T. on ala-

vaa tasankoa (korkeimmat kohdat vain n. 200 m
yi. merenp.). johon joet ovat uurtaneet syviä

laaksoja ja kuruja. Pohjoisosia lukuunottamatta
maa on mustanmultaa. Vedet laskevat Okaan
(joka itse pohjoisessa jonkun matkaa on kuverne
rnentin rajojen sisäpuolella) ja etelässä Doniin;

tärkeimmät joet ovat: Moksa, Tsna. Vad ja Vysa
(Okan vesistöön), Voronez, Vorona (Donin vesis-

töön). Kuljettavia vesiteitä 1,232 km. josta

höyryaluksilla 165 km. — Ilmasto mantereinen;
v : n keskilämpö on -4-4.8°0, heinäkin 4-20,8°C,

tammikin — 11, i>°C. Joet ovat jäässä 4 l
/s kuuk.

Vuotuinen sademäärä on 505 mm; kevät- ja kesä

kuivuus sekä sateen epäsäännöllisyys aiheuttavat

usein katoja. Eteläosa on aroa. Metsiä on poh-

jois- ja keskiosissa, kaikkiaan lii.-';, pinta alasta

(1907). Asukkaista venäläisiä (isovenäläisiä)

95.9%. Lisäksi on pohjoisessa joku määrä mord-
valaisia (viime vuosis. lopulla Spasskin piiri-

kunnassa 53%, Temnikovin piirikunnassa 23'

ja Satskin piirikunnassa 9% as :sta mordvalaisia),

mestäerjaakkeja ja tataareja. Uskonnoltani
99,s % kreik. -katolisia. Lukutaitoisia 16,« %
(Euroopan Venäjän keskimäärä 22.»%). — Maa-
taloutta harjoittaa 84%. käsi- ja tehdasteolli-

suutta 5.7 %, kauppaa ja liikennettä 3.7 %. —
Maanviljelys tuottaa (etelässä säännöllisinä vuo-

sina myötäväksi) ruista 911,800 tou.. kauraa

659,300 ton., hirssiä 242,700 ton.. vähän vehnää,

herneitä y. m., perunoita 974,200 tou. (1913).

Lisäksi viljellään tupakkaa (mahorkkaa: sato

17,5 milj. kg 1911, kolmas Venäjän tupakka-

kuvernementeista) , hamppua (13,7 nvilj. kg 1912),

valkojuurikasta, omena-, kirsikka-, päärynä- y. m.

hedelmäpuita, keittiökasveja y. m. Karjanhoito
huonolla kannalla; 1913 oli hevosia 679,000 (paljo
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hevostarhoja) , nautakarjani «88.600. lampaita ja

ruokia 1,603,500, sikoja 227,100 kpl. Tehdasteol-

lisuus: aksiisista vapaan teollisuuden tuotanto

arvo 40,i milj. mk. (myllyjS, saippua-, Bljj

verkatehtaita), työväestö l-».-4 ,
.> henkeä; aksiisin

alaisissa tehtaissa (sokeritehtaita, viinapoltti-

limitä, tupakkatehtaita) työskenteli 5,613 henkeä

(1910). Kotiteollisuus melkoinen, mutta ei Be

eikä liioin työnansiol herraskartanoissa ja muissa

kuvemementeissa anna tarpeeksi lisätuloja pel

Lojen pienuuden takia kituville talonpojille, josta

*i\>t:i suuret määrät vuosittain lähtevät Sipe-

riaan i 1913 lv2">ö henkeä, enemmän vain kolmesta
uunista kuvernementista) .

- -Rautateitä 1.374 km
(1912). - Kansakouluja s.7.-> (oppilaita 70,085;

1909), keskikouluja 17 > t>|«| >. 6,578), ammatillisia

keski ,a alempia kouluja S (opp. 2.772). muita
kouluja A'< (opp. 2,831). Sairaaloita 129, lääkä

i 229 (1911). — Hallinnollisesti T. jakaan-

tuu 12 piirikuntaan. — Vielä keskiajan lopulla

kuvernementin pohjoisosa oli mordvalaisten ja

mestserjaakkien hallussa (venäläiset perustivat

1'emnikovin kaupungin mordv. alueelle vasta

1553) ja eteläosa oli polovtsien. kalmukkien ja

tataarien laidunmaita vielä 1600-luvulla (Tam-
bovin kaupunki perustettiin sinne 1636). —
_'. Kdelliiinain. kuvernementin pääkaupunki jok-

seenkin kuvernementin keskellä, Tsnan varrella

Studentsau suussa, ratojen liaarauksessa

;

i>. (1912). — Tyypillinen ven. maaseutu-
kaupunki: kadut suureksi osaksi kiveämättömät,
puutarhojen ympäröimät talot paraasta jiäästä

puusta. Yli kolmekymmentä kirkkoa, joukossa

luterilainen ja roomal. -katolinen. Useita lukioita,

seminaareja y. m. s. oppilaitoksia. Arkkipiispan

istuin. — Teollisuutta edustavat villa-, tupakka-,

öljy- y. m. s. tehtaat. Vilja- ja karjakauppaa.
- T. perustettiin 1636 suojaksi tataarien hyök-
käyksiä vastaan. V. 1779 T:sta tehtiin vasta

perustetun T:n käskynhaltijakunnan pääkau-
punki. E. E. K.

Tamburiini lit. tumburino = pikku rumpu).
lyömäsoitin, jolla tanssijat (Etelä-Euroopassa)
itse säestävät liikkeitään. T:iin kuuluu ikään-

kuin rummun kehyksen pelkkä yläreuna ja sii-

lien pingoitettu nahka. Kehykseen on kiinni-

tetty kulkusia, jotka heläjävät tanssijan liik-

kuessa ja toisella kädellään näpähyttäessä soit-

timen nahkaa. T:ia käytetään taideorkestereissa-

kin. tanssia muistuttavissa erikoiskuvauksissa.

/. K.
Tambuuri ks. T a m p u u r i.

Tamerlan (1336-1405), mongolilainen valloit-

taja; oikea nimi Timur-i-leng (Lenk) = rampa
Tiinur. T., joka oli kotoisin Samarkandin tie-

noilta, väitti polveutuvansa itse Tsingis-kaanista.
Kuniiostaiiduttuaan ensin palkkasoturipäällikkönä
1. laski 1370 valtansa alle kaikki Tsagatafn
kaanikuntaan kuuluneet alueet, s. o. Turkestanin.
ja valloitti sitten koko Keski-Aasian ja maat
Kiinan muurista Moskovaan asti. V. 1398 hän
teki sotaretken Etu-Intiaan. V. 14u2 T. voitti

ia otti vangiksi Turkin sulttaanin Bajasidin
Angoran luona. T. kuoli valmistaessaan sota-
retkeä Kiinaa vastaan. Vaikka T. oli julmuu-
dessa miltei Tsiugis-kaanin vertainen — huvik-
seen hän antoi pystyttää torneja poikki haka
tuista ihmispuista — piti hän suuressa arvossa
tieteitä ja sivistystä. Hänen valtakuntansa

hajosi hänen kuoltuaan, vii. Mongolit (his-

toria). J. F.

Tamga /-,i/"7 (ven. < tat.), puumerkki; leima;

tullimaksu.

Tamilin kieli, huomattavin dravidalainen
sivistyskieli, jonka kirjallisuus kukoisti varsin-

kin 10:nnellä-13:nnella vuosis. (mietelmä-, eepil-

listä ja lyyrillistä runoutta, sanakirja y. m.);

uudenaikainen kirjallisuus alkaa 1700-luvulta.

Kielioppeja ovat julkaisseet Ziegenbalg (1716),

Beschi (1738 ja 1813) ja J. Lazarus 1 1 s 7
'. ' i . sana-

kirjoni m. m. Rottler (1834-41) ja Blin (1831).

ks. D r a v i d a-k i e 1 e t ja T a m i 1 i t.

Tamilit (myös lamulit), dravidoihin kuuluva
kansa Etu-Intian eteläosassa, suurimmaksi osaksi

Madraksen prcsidenttikunnassa Madraksen kau-
pungin tienoilta eteläänpäin, sekä Ceylonin saa-

ren pohjoisosassa; 1911 t;n kieltä Intian kei-

sarikunnassa pulini IN.13 milj. henkeä (1991

16,51 milj.), Ceylonilla n. 1 milj. ja Ranskan
etu-int. alueilla vajaa 200.000 henkeä. Ulkomuo-
doltaan t. ovat pääpiirteiltään samanlaisia kuin
dravida-kansat (ks. t.i yleensä. Henkisillä omi
naisuuksiltaan he ovat dravidoista etevimmät.
Heidän toimekkaisuutensa ja yritteliäisyytensä

on vienyt heitä suurin joukoin ulkomaille, Taka
lullaan (jossa heitä nimitetään Wuu/eiksi i.

Länsi-Intiaan, Mauritiukselle y. m., jossa he toi-

mivat kauppiaina, palvelijoina tai työmiehinä.

vrt. T a m i 1 i n k i e 1 i. E. E. K.

Tamm. 1. Per Adolf T. (1774-1866), ruots.

vuorityön harjoittaja ja maanviljelijä, aloitti

uransa sotilaana, m. m. ottaen osasi Suomen sotaan
1790 ja tullen luutnantiksi henkirykmenttiin.

Liittyi Norrköpingin valtiopäivillä 1800 vastus-

tuspuolueeseen ja oli niitä nuoria aatelismiehiä,

jotka silloin luopuivat aatelisarvostaan (nimi kir-

joitettiin ennen Thani), josta syystä hän sai

eron virastaan. Hän ryhtyi nyt hoitamaan öster-

byn suurta ruukkia, joka vähitellen siirtyi koko-

nasin hänen käsiinsä ja joka vuoritöineen ja maa-
tiloineen pian tuli mallikelpoiseksi esikuvaksi

koko seudulleen. T. oli maanviijelysakatemian
ja tiedeakatemian jäsen; korotettiin 1826 uudes-

taan aatelismieheksi ja 1843 vapaaherraksi

(pysytti uuden nimensä). K. G.
2.' Claes Gustaf Adolf T. (s. 1838),

vapaaherra, ruots. politikko; toimittuaan aluksi

sotilasuralla, oli sittemmin suurten teollisuuslai-

tosten johtajana; 1870-72 ja 1876 jäsenenä toi-

sessa kamarissa. 1882-89 ja 1901-09 ensimäisessä
kamarissa; tuli 1884 konsultatiiviseksi valtio-

neuvokseksi ja 1S86 raha-asiainministeriksi, jossa

toimessa ollessaan pontevasti kannatti vapaa-

kaupan asiaa; 1888-1902 Tukholman ylikäskyn-

haltijana. J. F.

Tamma ks. Hevonen.
Tammany hali ks. T a m m a n y-r e n g a s.

Tammany-rengas (tämgni-J, alkuansa hyvän-
tekeväisyyttä harjoittava seura New Yorkissa.

sittemmin valtiollinen, demokraattista puoluetta

kannattava yhdistys; tullut kuuluisaksi varsin-

kin siitä, että sen on ajoittain onnistunut saada

kä-iinsä New Yorkin kaupungin hallinto, jolloin

se on häikäilemättömästi käyttänyt valtaansa

laseillensa rikastuttamiseksi kaupungin kustan-

nnk-lla. esim. hankintasopimuksia tehtäessä.

Nimi tulee t:n huoneustosta T.-hallista.
Tammela. 1. Kunta, Hämeen 1.. Tammelan
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kihlak., Tammelan aimismiesp. ; kirkolle Forssan

asemalta 9 km. Pinta-ala 702.1 km-, josta vil-

jeltyä maata (1910) 12,493 ha (siinä luvussa

luonnonniityt 1,041 ha, puutarha-ala 54,- ha).

Manttaalimäärä 8S,aa8s, talonsavuja 292, torpan

savuja :;47 ja muita savuja 1,099 (1907).

15,877 as. (1912); läsnäolevista asukkaista 1910

(15,269 henkeä) Oli ruotsinkielisiä 246 (pitä-

jiin koko asukasmäärästä asuu lähes puolet,

n. 7,500 henkeä, Forssassa!. 3,863 ruokakuntaa,
joista teollisuus pääelinkeinona 1,715:11a. maan-
viljelys 1,438:11a (1001). 1,588 hevosta, 4.S16 nau-

taa (1913). — Kansakouluja (1914) 18 (29 vaki-

naista opettajaa). Yhteiskoulu (8-luokkainen)

Forssassa. Mustialan maamiesopisto ja käy-

tännöllistietopuplinen karjanhoitokoulu. Alempi
käsityöläiskoulu Forssassa. Lastentarha Forssassa

(rak. Borgströmin lahjoitusvaroilla). Säästö-

pankki ja Yhdyspankin haarakonttori (Forssassa).

Tammelan piirin piirilääkäri (asuinpaikkana
Forssa). Kunnanlääkäri yhteinen Jokioisten

kanssa. Forssan tehtaanlääkäri. Piirieläinlääkäri

(asuinpaikkana Forssa). Apteekki. Kunnansai-
raala. — Teollisuuslaitokset ks. Forssa, i.j

Kulialan nahkatehdas. Lantalan, Linikkalan ja

Majasuon sahat; Turpoon mylly, Viksbergin mei-

jeri y. m. — Vanhoja kartanoita: Mustiala,
Kojo, Saari ja Viksberg (ks. n.). Luon-
nonnähtävyyksiä: Kaukolan harju, Saaren harju.

Saloisjärvi, Torron suo y. m. — 2. Seura-
kunt a, hallituksen pit., Porvoon hiippak., Tam-
melan rovastik. ; Länsi-Hämeen vanhimpia emä-
seurakuntia, muodostui siten, että jo ainakin
1500-luvun alkuvuosina Portaan vieläkin van-

hempi khrakunta jaettiin kahteen osaan (T. ja

Somero). T:aan ovat aikaisemmin kuuluneet:

Ypäjä, Humppila ja Jokioinen sekä Torro nimi-

nen rukoushuonekunta (1810-92). T:sta on mää-
rätty erotettavaksi Forssan ja Koijärven
uudet khrakunnat. — Kirkko harmaasta kivestä,

rak. 1500-luvun alkupuolella, laajennettu ja kor-

jattu 1781-85, 1859 ja 1886. [F. O. Rapola,

..Häme" (siv. 314-327).]

Tammelan kihlakunta käsittää Tammelan,
Jokioisten, Humppilan, Ypäjän, Urjalan, Akaan.
Kylmäkosken. Someron, Somerniemen, Kalvolan
ja Sääksmäen kunnat Hämeen lääniä. Pinta-ala

(maata) 3,118.2 km2
; väkiluku v. 1908 62,956

henkeä (=20,2 1 km2 :iä kohti).

Tammelan konepaja (omistaja O s a k e-

yhtiö Sommers, af Hällström & W a 1-

dens), Tampereella, Tammelan kaupunginosassa,
perustettiin 1895 (perustajat insinööri Th. Som-
mers, rakennusmestari Arthur af Hällström ja

insinööri Elis Waldens), 2 v. myöhemmin liike

muodostettiin o.-y :ksi (osakepääoma 350,000 mk.,

korotettu 1913 625.000 mk:aan). T. k. (kuuluu
Suomen metalliteollisuuskonttoriin) valmistaa
erikoistuotteinaan sahanraameja, höyläkoneita,

sahanteriä, koneteriä; lisäksi höyrykoneita ja

-kattiloita. Melkoinen määrä tuotteista viedään
Venäjälle. Tuotannon arvo 1913 oli 650.000 mk.,

1914 550,000 mk. Työväestö 200 henkeä.

E. K. K.

Tammelan rovastikunta käsittää Akaan,
Kylmäkosken, Urjalan. Humppilan. Ypäjän, Jo-

kioisten, Tammelan, Someron ja Somerniemen
seurakunnat Porvoon hiippakuntaa.

Tammelan tuomiokunta käsittää seuraavat

4 käiäjäkuntua: 1. Urjala, Akaa ja Kylmäkoski;
2. Tammela; 3. Jokioinen, Ypä|ä ja Humppila;
4. Somero ja Somerniemi. Turun hovioikeuden
alainen.

Tammelinus 1. T a m m e I i n / i' /. I.Lauri
I' i e i a i i n p o i k a (k. 1671), suom. kirjailija,

oli luultavasti Turusta koloi-in, koska hiin mai
aitaan nimellä „Aboicus", mainitaan 1041 Loi-

maan kappalaisena ja tulee 1048 Tammelan kirkl o

herraksi. Hänen jälkeläisensä ottivat siitä syystä
itselleen Tammelinus nimen. Hän julkaisi guo-

neksi useita saarnateoksia. esim. ,, Muutamat
ehristilliset saarnat" ja ,,Selityxe1 jocapäiväisten

huomen- ehto- ja ruoealucuin eli siunausten' .

Vielä enemmän tunnettu T. on sepittärnäs-

tänsä Suomen riimikronikasta ,, Ajantieto Suo
aan menoist ja useost" (1658). Myöskin

hänen kerrotaan aloittaneen suomalaisten sanan-

laskujen keräämisen, jota sitten hänen poikansa

ja Henrik Florinus (ks. t.) jatkoivat. — 2. O a li

riel T. (1641-95), kirjailija, edellisen poika,

tuli ylioppilaaksi 1657, maisteriksi 1004, Turun
koulun konrelitoriksi 1667, rehtoriksi 1670, Loh-

jan kirkkoherraksi 1675. Samoinkuin isänsä T.

esiintyi suom. kirjailijana, m. m. kääntäen
Schutzen ,,Christillisen muistokirjan" (1679) ja

Gerhardin ..Pyhät tutkistelemuxet" (1680) sekä

jatkaen sananlaskujen keräystyötä. — 3. Lauri
T. (1669-1733), piispa, edellisen poika, tuli 1685

ylioppilaaksi, 1694 maisteriksi, Turun koulun
iehtoriksi 1695 ja matematiikan professoriksi yli-

opistoon 1698. Hänen kirjallisesta toiminnas-

taan on mainittava, että hän paitsi väitöskirjoja

julkaisi ensimäiset suomenkieliset almanakat
(v:sta 1705 alkaen). Sodan sytyttyä hän Turusss
harjoitteli opiskelevaa nuorisoa aseiden käytössä.

Ison vihan myrskyt saivat hänet pakenemaan
Ruotsin puolelle, jossa hän 1717 nimitettiin Fer-

nebon kirkkoherraksi ja josta hän vasta 1728 Tu-

run piispaksi nimitettynä palasi isänmaahan. V.

1732 hiin Upsalan yliopistossa sai jumaluusopin
tohtorin arvon. 7i'. ff.

Tammenpää, kruununvirkatalo Angeluiemen
kappelissa, Halikon pitäjää, 14 km Halikon ase-

malta, 1 tunnin laivamatka Saloon, käsittää n.

48 ha. — Tilanhaltia on v:sta 1910 lähtien vara

tuomari Osvald Wasastjerna. — Tiilinen pää-

rakennus on tehty 1860-luvulla. Y. W-a.
Tammerfors ks. Tampere ja Tammer-

koski.
Tammerfors klädesfabriks a.-b. ks. T a m p e-

reen verkatehdas.
Tammerkoski (ruots. Tammerfors), koski,

jossa Näsijärveen keräytyneet vedet laskevat

Pyhäjärveen, puhkaisten mainittuja järviä toisis-

taan erottavan kapeahkon kannaksen, millä

Tampereen kaupunki sijaitsee T:n kahden

puolen. T:n putouksen pituus 945 m, putouskor-

keus 17.» m. hevosvoimamäärä keskiveden valli-

tessa 27.447 ja vesimäärä 115 ms sek:ssa; vas-

taavat luvut korkean veden vallitessa: 45,108

hevosv. ja 189 ms
; matalan veden vallitessa:

23,628 hevosv. ja 99 m3
. — T:n varsilla sijaitsee

pääosa Tampereen huomattavimmista teollisuus

laitoksista (ks. Tampere), jotka ovat padon-

neet kosken tarpeitaan varten. T:n yli välittää

liikennettä kaksi siltaa. — T:n merkityksestä

Tampereen kaupungin vaiheissa ks. Tampere,
historia. L. Unen.
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Tammi (kes&tammi),
/ kukkiva oksa. s hede-
kukkia, a emikukka, 4 päh-

kinä.

Tammi (Quercus), pyökin heimon (Fagacea)

suku. jonka n. 'Jim lajia ovat yksikotisia puita t.

pensaita. Lehdet eri lajeilla

hyvin erilaisia. Hedenorkot
pitkiä, riippuvia, emitähkä
pieni, harvakukkainen ja

pysty. Hedelmä (terho) on
pähkinä, jonka tyveä ym-
päröi puutunut, kukkapoh-
juksesta ja yhteenkasva-
neista ylälehdistä synty

nyt, usein sirotekoinen

kehto. Meillä on vain 1

laji ki'sä-t. (Q. peduncu-
lata), jolla on pitkulaisen

vastapuikeat, parihalkoi-

set. nahkeanlaiset lehdet

ja syksyllä maalian pu-

toavat, yksittäin t. 2-3 yh-

dessä olevat terhot. Se on
komea, hyvin tuuhea- ja

leveälatvuksi aen, väärä-

nksainen puu. jota kasvaa meillä lihavalla maa-
perällä tammivyöhykkeessä eteläisimmässä Suo-
messa (ks. Suomi: Kasvisto ja kasvilli

Karjalankannaksella ja Turun seuduilla

on t-:ea paikoitellen runsaasti ja se antaa
silloin maisemalle luonteenomaisen näön: Ruis-

aalo on kuuluisa ihanista t:istaan. Istutettuna t.

nri kasvanut hyvin vielä Kuopiossa ja Torniossa-
kin. T. kasvaa meillä paksummaksi kuiu mi-
kään muu puu; paksuin meillä (Piikkiön Lyy-
tikkälässä) mitattu on 8,5 m ympärimitaten.
Vanhat tammet ovat useimmiten onttoja. Vilje-

lyksen tieltä on t:ea paljon hävitetty ja kun *<•

rinomaisen kestävää tarvepuuksi, on sitä

runsain määrin kaadettu varsinkin laivan- ja

^rakennustarpeisiin. Varemmin t. oli meillä
otit t u kruunun tarpeiksi, mutta salaa hävi-

tettiin sitä paljon. Nykyisin t:n tummaa puuta
käytetään paljon huonekaluihin, ajoneuvoihin

y m. Kesä t. kasvaa melkein koko Euroopassa
muodostaa m. m. Keski-Venäjällä ja Unka-
laajoja metsiä. Jo Etelä-Ruotsissa kasvaa
toinen t.-laji talvi-t. (Q. scssiflora). joka

on k' onkinverran pienempi, mutta hyvin
näköinen. Etelämpänä on useita muitakin

lajeja. Haut at. (Q. Hex) on ikivihanta ja kas-
vaa Välimerenmaissa; sen terhoja syödään.
Korkki-t :ista t<,i. subei ja Q. occidentalis), joita

kasvaa Välimerenmaissa, runsaimmin Algeriassa.

tan kuoresta korkkia. Kuori kiskotaan suu-

rina levyinä joka 7-11 :s vuosi; samaa puuta voi-

naan kuoria jopa 20 kertaa. Muutamilla t.-la-

varsinkin Vähässä-Aasiassa ja Kaakkois
Euroopassa kasvavalla Q. infecloriaUa. syntyy
erään äkämäampiaisen pistoista pyöreitä äkämä
muodostuksia, ..äkämäomenia". joita käytetään
kirjoit u «mu stien valmistamiseen. Pohjois-Ame-
riikassa kasvaa useita tärkeitä tarvepuuta tuot-
tavia lajeja, jotka muodostavat suuria metsiä.
') li i (Ameriikassa) saadaan keltaista
väriainetta sisältävää kuorta. Useimpien kuorta
käytetään parkitusaineena ja monia lajeja vil-

jellään, m. m. Keski-Euroopassa 15-21) v:n kierto-
aikaa noudattaen ]>a rkkikuoren takia. Useiden
t:ien terhoja syödään tai käytetään sikojen
ruuaksi. 7i'. /,.

Uetsänh. T:lla, joka esim. Keski-Euroopassa on

verraten tärkeä metsäpuu, ei meidän maassamme
ole mainittavaa metsätaloudellista merkitystä, jo

siitäkin syystä, että sen levenemisalue on sangen
rajoitettu. T:n viljeleminen voi tulla kysymyk-
seen vain maamme lounaisimmissa ja eteläisim-

missä osissa, mutta taloudellisesti kannattavaa
se tuskin on. Kauneutensa takia ja luon-

non muistomerkkeinä ansaitsevat sekä t.-metsiköt

että t.-ryhmät ja yksinäisetkin t :t kuitenkin suo-

jelusta ja hoitoa. — Hyvin menestyäkseen t.

vaatii ravintorikasta, tuoretta ja syväpohjaista

maaperää. T.-metsä voidaan perustaa joko kylvä-

mällä tai istuttamalla; viimemainittu tapa on
kuitenkin varmempi. Teknillisesti arvokkaan
(suoran ja oksattomani puutavaran saamiseksi

on taimisto ja vielä nuori metsäkin kasvatettava

taajana, mutta myöhemmällä iällä tulee puiden
saada runsaasti valoa, sillä t. on valoavaativim-
pia puulajejamme. Taimistoille aiheuttavat jänik-

set y. m. jyrsijät sekä juhannushallat vahinkoa
ja vanhoissa puissa ovat pakkashalkeamat, jotka

alentavat puun teknillistä arvoa ja helpottavat

tuhosienien pääsemistä puuhun, hyvin yleisiä.

T. -metsien luonnollista uudistumista vaikeuttavat

karja ja rehevä ruohokasvillisuus sekä kuusi, joka

monin paikoin on tunkeutunut t.-metsiin muodos-
taen niissä taajan alikasvun. — T:n puuaine
(sydänpuu) on vaalean- t. tummanruskeata, lujaa

ja kovaa sekä hyvin kestävää; sen käytöstä on
jo edellä mainittu. Ominais-p. on: tuoreen puun
0,90-1,28, ilmakuivan 0,54-1.05. Meillä puusepän-
teollisuudessa käytetty t. on miltei poikkeuksetta

ulkomaalta tuotettua. L. I-o.

Tammihiiri (Eliomys quercinus) on pienehkön
rotan kokoinen jyrsijä; selkäpuoli harmaanrus-
kea, vatsapuoli valkea; silmän ympärillä eteen-

päin ja taaksepäin jatkuva musta juova. Korvat
pitkänpuoleiset ; häntä pitkä, tuuheakarvainen.
T. elää metsissä ja liikkuu puissa kuten orava;
ottaa asunnokseen vanhoja oravan- tai linnun-

pesiä. On kaikkiruokainen; hävittää paljon

linnunmunia ja poikasia sekä tekee vahinkoa
puutarhoissa ja ruoka-aitoissa. Nukkuu talviunta.

Tavataan Keski- ja Etelä-Euroopassa; Suomessa
harvinaisena maan kaakkoisosissa. P. Ii.

Tammihärkä ks. L u e a n u s c e r v u s.

Tarnmikehrääjä ks. Castro pach a.

Tammikuorimetsä (saks. Eichen-Schälivald)

.

vesametsätalousperiaatteen mukaan hoidettu

tammimetsä, jonka tuotanto kohdistuu pääasiassa

tammen kuoren I. parkin saantiin. T:iä kasva-

tetaan etupäässä hyväkasvuisella maaperällä
Keski-Euroopassa. samoilla seuduilla, missä viinin-

viljelystä harjoitetaan (parhaat t. -metsät ovat

Reinin, Mainin, Neckarin, Saarin ja Moselin
jokivarsimailla), ja niissä käytetään lyhyttä.

16-20-vuotista kiertoaikaa. O. Ltk.

Tammikuu, meidän ajanlaskussamme vuoden

ensimäinen kuukausi, muinaisroomalaisten Januk-
selle pyhitetty 29-päiväinen Januarius (11 :s kuu-

kausi), Julius Csesarin kalenteriparannuksen jäl-

keen vuoden ensimäinen kuukausi, :'.! p. Päivän

pituus on Helsingissä kuun alussa 6 t. ja lopussa

lähes 8 t., Oulussa kuun alussa lähes 4 1. ja lopussa

6 V2 t. Keskilämpö on lounaisrannikolla Hel-

singin ja Porin välillä yli — 5°, Oulun, Iisal-

men ja Joensuun tienoilla — 10°. Lapissa — 13°

tai — 14°. Sademäärästä tulee t:n osalle 5-8%
eli n. 35 mm. suurin osa lumena. Lumipeitteen
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paksuus on Länsirannikolla n. 20 cm. sibäinaas/iu

.'.n cm. «
- 1 .i.i 1 1

1

1 > . 1 1 1 ; 1 koillisessa 10-50 cm. Tuuli
in yleensä etelänpuoleii Ktelil Suomessa val-

litsevat enimmäkseen lounaistuulet, Pohjois-

suomessa etupäässä kaakkois- ja etelätuulet. Hel-

singin havaintojen mukaan on 1. joulukuun jäi

keen vuoden myrskyisin kuukausi. // B.

Tammikuun valiokunta "li säädyttäin Suo
men neljästii säädystä valittu (12 jäsentä kusta

l.iu säädystä) valiokunta, joka keis. julistuksella

29 p. maalisk. 1861 kutsuttiin kokoon lausumaan
mielensä hallituksen valmistamista asetusehdo-

tuksista ja asiain väliaikaisesta jarjestamisest»!

siksikuin valtiopäivä! voisival kokoontua. Eh-
dotus lähti epäilemättä hyvässä' tarkoituksessa

senaattori F. Langenskiöldistä, mutta herätti

monella taholla Suomessa epäilyksiä, kun pelät-

tiin sen voivan viedä lainmukaisten valtiopäi-

väin syrjäyttämiseen. .Jo julistusta senaatissa

käsiteltäessä vähemmistö ehdotti käännyttäväksi
hallitsijan puoleen anomalla siihen semmoista
selitystä, että valiokunnan tehtävä oli ainoastaan
niiden esitysten valmistaminen, jotka tulisivat

anneltaviksi perustuslain mukaisesti kokoonkut-
suttaville valtiopäiville. Ja ympäri maata, var-

sinkin Helsingissä, |ddettiin kokouksia ja val-

mistettiin hallitsijalle annettavaa adressia saman
käsityksen esilletuomiseksi. Valiokunnan puheen-
johtajaksi määrätylle senaattori Seb, Gripen-
bergille 12 p. huhtik. annetulla keis. kirjelmällä

ilmoitettiin silloin valiokunnan tarkoituksen ole-

van ainoastaan tätä valmistavaa laatua. Mutta
sittenkään eivät epäluulot tahtoneet kokonaan
häipyä, ja eräillä tahoilla vaadittiin aluksi, ettei

ollenkaan suostuttaisi valitsemaan jäseniä valio-

kuntaan. Tätä liiallista epäluuloisuutta vastaan
esiintyi .) . V. Snellman. Vaalit toimitettiin kui-

tenkin kaikkialla, vaikka valitsijat useimmilla
paikoilla samalla tekivät sellaisen päätöksen,
ettei valituilla millään innot,,a ulisi oikeutta

päättää asioista säätyjen sijasta. Valiokunta
kokoontui sittemmin 2(1 p. tainmik. 1862 Hei
singissä. Kohta töiden alkaessa lausuttiin ilmi

jäsenten käsitys, että heidän lausuntojaan "i

anneta, maan ja säätyjen nimessä, vaan ne ovat
ainoastaan yksityisten kansalaisten mielipiteitä,

ja lausuttiin vakaumus, että säädyt pian kutsu-

taan kokoon. Samassa tilaisuudessa herastuomari
Kustaa Pelkonen suomenkielisten jäsenten puo-

lesta esitti vaatimuksen, että suomen kieltä kai-

kissa valiokunnan toimissa käytettäisiin samalla

oikeudella ja arvolla kuin ruotsia; tämä myöskin
päätettiin. Senjälkeen ryhdyttiin valiokunnalle
annettujen kysymysten käsittelyyn. T. V. lopetti

toimintansa 6 p. maalisk. 1862, ja sen keskus
telut, jotka loppuaikoina olivat tapahtuneet jul-

kisesti, julkaistiin sitten painosta suomeksi ja

ruotsiksi. Varmaankin se toiminnallaan tuli

myötävaikuttamaan siihen, että Suomen säädyt

lopultakin seur. v. 50-vuotisen väliajan perästä

jälleen kutsuttiin valtiopäiville kokoontumaan.
K. G.

Tammilahti, Keski-Päijänteestä, Judinsalon
kohdalta koilliseen. Luhangan pitäjän keskukseen

pistävä pitkä lahti. T:n länsirannalla sijaitsee

Luhangan kirkonkylä ja T:n pohjukan sekä sii-

hen laskevan Tammijärven ympärillä Tammijär-
ven kylä. Vilkas laivaliikenne Lahdesta (laivalaitu-

reita: kirkolla ja T:n perukassa, 6 km kirkolta).

B loi ö]
1 B^i J

1 oi)

_

a n n naaJD D
n n D a

Tunimipf-H.

Tammilahti, ratsutila Luhangan pitäjässä
Tammilahdeii |a Tn mini joen poukamassa, la

reitin varrella, käsittää nyk. u/n manttaalia, a.

650 ha. — Omistaja maanviljelijä Ferd. Niemi
nen. 1 . W-a.
Tammio, n. 2 km pitkä, 1 km leveä asuttu

saari Vehkalahden saaristossa, n. 23 km Hami-
nasta kaakkoon ja -I km KuorsaloSta eteläi:

koon: tärkeä kalastuspaikka (suurkalastuata)

.

T:sta n. Ti km eteläkaakkoon sijaitsee Uiko-
Tammi o n pieni saariryhmä Vehkalahden ulko-

saaristossa.

Tarumipeli (ransk. jm de dames = naistenpeli)

,

yleisesti suosittu peli, jota kaksi henkilöä, kum-
pikin käyttäen 12 pyö-

reätä t a m m i 11 a p u a.

pelaa sakkilaudalla iks.

Sakki), Lauta jakan

tuu tav. 64 ruutuun. Toi-

sen navut ovat tumman-
väriset I. . milstat"l . loi

sen vaali anväriset („val-

koiset") : niitä siirret-

täessä kuljetaan yksin-

omaan vaaleita ruutuja

tahi yksinomaan tuin

mia. Kuvasta näemme,
miten navut ryhmitetään pelin alussa. Tästä

pelaajat siirtävät vuorotellen napunsa vastustajaa

kohti ja ..sieppaavat" toisiltaan. ..syövät" is. o.

poistavat laudalta) narun kulloinkin kun tämän
takana sattuu olemaan tyhjä ruutu, johon oma
napu silloin harppaa. Jos mahdollinen sieppaus

laiminlyödään, saa vastustaja poistaa navun
siltä, jonka vallassa oli tehdä sieppaus. Sen

lisiiksi pelaaja pyrkii omilla navuillaan saarta-

maan vastustajan napu ja.. Napua. joka 011 tun-

keutunut etäisimpääii ruuturiviin. sanotaan

tammiksi (dame); se sieppaa ja harppaa sekä

eteen- että taaksepäin, yli useankin perättäisen

I tyhjäni ruudun. Tav. tammi merkitään pane-

malla sen päälle toinen samanvärinen napu.

Pelin voittaa se. jonka 011 onnistunut siepata

vastustajansa, kaikki navut tahi saartaa ne niin

tiukasti, ettei niitä enään käy mihinkään siir-

täminen. — Tammipelissä noudatetaan muutoin
eri maissa toisistaan varsin poikkeavia sääntöjä.

Niinpä käytetään Ranskassa tav. 100-ruutuista

lautaa ja kummallakin pelaajalla on 20 napua.

Tammisaaren verkatehdas lomista ja Aktie-
bolaget E k e n ii s klädesfabrik osake-
yhtiö, osakepääoma 500,000 mk., rahastot

150,000 mk.. 1917). Tammisaarissa, sataman
ääressä, perustettiin 1S9S (perustaja tehtailija

A. Th. Pettersson, muutti sitten liikkeen Aktie-

bolag Ekenäs yllevarufabrik nimiseksi osake-

yhtiöksi). Liike teki 1008 vararikon. Seur. v.

sen osti konsuli Frans llöijer. muodostaen liik-

keen o.-y:ksi (osakepääoma aluksi 250,000 mk.),

jonka toimeenpanevana johtajana hiin siitä-

pitäen on ollut. — Tehtaassa on yli 1,600 kehrää,

u. Mu kangaspuilta, värjäämö, viimeistelyosasto.

Valmistus käsittää kaikenlaisia villalankoja ja

-kankaita, ollen 1910 arvoltaan 160,000 mk.,

1914 700.000 mk. ja 1916 1.500,000 mk. Käyttö-

voimana höyry; työväestö 1915 oli 110 henkeä.

Sairau.sapukassa. E. E. A.

Tammisaari (ruots. Ekenäs). 1. Kaupunki
Uudenmaan läänissä ja maakunnassa Pohjanlah-



117:» Tammisaari 1174

h., i Poh janpitä jänlahden
|

pohj. lev. ja 23° 25' it, pit.

luonnonkauneudestaan

Taminisnarpn vaakuna.

itärannalla, 59" 58'

Greenw. Ympäristö
tunnettu. Asukkaita
kirkonkirjojen mukaan

^•"•^ 0915) 3.(151 (1,366 miestä,m ^^ l.ON."» miistiii. henkikirjob f jen mukaan (1915) 2,913

Jr 1 1.229 miestä. 1,684

naista i. joista 15 kreik.

katoliseen tunnustukseen
kuuluvaa. Enemmistö on
ruotsinkielisiä : suomen
kielisiä 4114. Kirkonkir-
jojen mukaan väkiluku
1880 oli 1,679, 1890 1,953,

1900 2,374 ja 1910 2,906
henkeä. Kaupunkiin kuu-

luu paitsi kaupungin aluetta invk. asemakaava
vahvistettu 1913) T : 11 latokartanon yksinäinen
verosäteri (0,e»sa manttaalia; 267,tso lia

1 , Gam-
melbodan (O.is?» manttaalia; 131, 105 ha), Skräd-
darbölen (0,i«7j manttaalia; 133.»15 ha), Nybodan

manttaalia; 142.«m hai ja Björknäsin
(Lito» manttaalia; 210.49 ha) tilat. Sköldargärdin
ratsutila (1.:.u; manttaalia; 038.540 ha) ynnä Troll-

bolen (0,« u? manttaalia; "»14. an, hai ja Västerbyn
(1,1161 manttaalia; 427, aas hai talot. — Kau-
pungin alue (45.»eo hai on jaettu o kaupunginosaan,
jotka käsittävät pienempiä ja suurempia rakennus-
tontteja, huvila-, vuokra- ja tehdasalueita, toreja.

puistoja y. m. Valtakatu on kauppatorilta asema
tielle johtava Kuninkaankatu. Katujen yhteen-
laskettu pituus 9,200 m. Kaupungilla on säbkö-

18 ja viemäri johtovet kko. Vesijohtolaitoksen
perustaminen päätettiin 1914 (sodan johdosta
1017 vielä rakentamatta). — Rakennukset ovat
enimmäkseen puusta. Kivirakennuksista mainit-
takoon kaupungintalo (arvo 159,000 mk.), Suo-
men yhdyspankin talo (1915), sähkölaitoksen talo

o 205,000 mk.), hotelli Continental. Pohjan-
lahden ja T:n verkatehtaat, kylpylaitos sekä Lun-
dellin ja Ehrstedtin talot. — Historiallisina

muistomerkkeinä on mainittava n. s. Linnamäen
vallit, jotka ilmeisesti osoittavat, että mäelle on

TAMMISAARI

* lande?

joskus alkuunpautu jokin suurenmoinen raken-
nus, joka kuitenkin on jäänyt kesken. Varmuu-
della 1 Silta tuttiin tiedetl Ke nti: s jiiiinck

sillä on historiallista yhteyttä sen käskyn kanssa,
jonka Xils Grabbe 1525 sai ryhtyäkseen tänne
rakentamaan linnaa, mikä työ 1527 pantiinkin
alulle. Carl Bergmanin kirjoittaman akatemialli-
sen tutkimuksen M7öih mukaan 011 Linnamäellä

NakOala yli Tammisaaren.

ison vihan aikoihin saakka ollut kaksikerroksi-

nen kivirakennus, joka on kuulunut Leijonhuf-
vudien kreivilliselle suvulle. — N. s. ..Herras-

talosta" (Herregärden) ei ole mitään jäännöksiä
säilynyt. Se näyttää sijainneen nykyisen Länsi-

pitkänkadun ja Kelkkakujan välissä sekä kuului

mahtaville ja julmille Raaseporin herroille. —
Yksinkertainen, mutta varsinkin sisältä viehät-

tävä harmaakivikirkko on suurimmaksi osaksi

rakennettu valtaneuvos <<. A. Leijonhufvudin kus-

tannuksella (1053-66). Harvinaisen kaunis alttari-

taulu, luultavasti Saksasta tuotu sotasaaliina,

on todennäköisesti jäljennös flaamilaisen Cornelis

de Vosin taulusta ja esittää Kristuksen otta-

mista alas ristiltä. Kaupungin eteläosalla In. s.

..Barkens udde") on viehättävä vanhanaikainen
leima. Puistoista ja kävelypaikoista on mainit-

tava Hagen (Haka) ja siihen kuuluva Brunns-
berget heti kaupungin itälaidassa ja sen takana
kansanjuhlien ja 1915 perustetun ulkoilmateatte-

rin paikkana tunnettu Ramsholmen, sekä Eög
holmen, lisäksi seminaarin puisto ja (kaupungin
sisällät Skepparträdgärden. Itse kaupungissa
olmia näköalapaikkoja: Myllymäki (K vai n

backen), Linnamäki (palotorni) sekä kirkontorni,

joista silmien eteen leviää kaunis ja vaihteleva

maisema merenselkineen. saarineen, niittyineen

ja peltoineen. Etelästä näkyy Vitsand (tunnettu

itämaisesta sodasta: taistelu 19 p. toukok. 1854),

luoteesta Kr&kströmmen, jonka yli johtaa Suo-

men valtion rautateiden mahtava lautasilta ja

sen vieressä oleva vanha silta sekä kaupungille

kuuluva puinen ajosilta. Pohjoisessa Pohjanlahti

ulottuu l
1
/, penink. sisämaahan Skurun asemalle

ja lastauspaikalle. Kaupungin ulkopuolella olevia

näköalapaikkoja: Gullö- 1. Böteebergei (näkö-

torni), jonne etäältä siintää Suomenlahden
ulappa; kauniista paikoista on mainittava vielä

Viisumiin lähellä oleva Källviken, jossa ovat

Dagmarinlähde, Ormnäsin ja Snäcksundin huvi-

lat sekä laaja saaristo (m. m. ihana Danskogin
saarii ja meren äärellä kasvillisuudeltaan rikas

Hästö. T:sta n. 15 km itään ovat Raaseporin

linnanrauniot. Ravintoloista on huomattavin
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Continental sekä „Kni[>an"in kesäravintolu

kesyiue säynävineen ja sorsineen.

T:n taloudellinen e 1 ii in ii on verraten

heikko. Teollisuuslaitoksia: väkiviinu-

tehdas, olutpanimo, sähkölaitos, T:n kirja-

painu o.-y., kaksi verkatehdasta (A. n. El

klädesfabrik 0. Y. ja A. B. Pojoviks klädesfab-

iik), T:n nahkatehdas o.-y. V. L914 oli kaik-

kiaan 14 teollisuuslaitosta (niissä 303 työläi täi

valmistusarvoltaan yhteensä 2,528,700 mk., josta

molempien verkatehtaiden osalle tuli 1,498,000 mk.,

viikiviinatehtaau osalle 216,500 mk., ja olutpani-

mon osalle 207,000 mk. Rautatieas e m a

(III 1.) on lfi km Karjan asemalla ja 34 km
Hangosta. V. 1913 saapuneita matkustajia 00,500,

lähteneitä 59,408. Matkustajaliikenteen kanto
asemalla Smk. 109,348:66. Saapunutta tavaraa:

22,298 lon., lähtenyttä 13,022 ton., rahtitavara-

liikenteen tulot Smk. 72,470:14; pikatavaralii-

kenteen Smk. 17.081:66. — Sataman syvyys
keskimäärin 15 jalkaa, laiturien yhteenlaskettu

pituus 250 m. Kaupungin laivarekisterissä on

(1916) 5 höyryalusta (yht. kantavuus 238,ea rek.

ton.), 4 kaljaasia (113, i; rek.-ton.), 6 jahtia

(132,05 rek.-ton.) sekä 12 lotjaa ja proomua
(815,5i rek.-ton.). — Vientikau p a n tärkeim-

mät tavarat (1913) : koivuhalot (4 ton.). propsit

(3,94 ton.), rautatavarat (I.07 ton.), kivituotteet

(220 ton.). — Alankomailla ja Tanskalla on
T:ssa sijaiskonsulit. — Pankkeja: Suomen
yhdyspankin ja Landtmannabankenin haarakont-
torit, T:n säästöpankki (tallettajain saamiset 1915

Smk. 1,561,335:58, omat rahastot Smk. 35,000 :—,

vararahasto Smk. 89,387:—). Kulkuneuvot:
rautatieyhteys Karjalle ja Hankoon, rannikko-
laivaliikenne itään ja länteen.

Kaupungintalous. Menot (1915) Smk.
430,116:10: tärkeimmät menoerät :. yleisei I \ <">!

Smk. 125,238:47, opetuslaitos Smk. 79,287 : 91,

lainojen korot ja kuoletus Smk. 48.807: 32, kalu-

valaistus ja sähkölaitos Smk. 34,354:93, kaupun-
gin virastot ja kunnallishallinto Smk. 30,838:37,
terveyden- ja sairaanhoito Smk. 26,417:10 sekä

köyhäinhoito Smk. 16,780:59. Tulot Smk.
320.610:48, joista verotuksella Smk. 107,839:55.
kiinteistöistä Smk. 59,302:01 sekä sähkölaitok-

sen tulot Smk. 47,129:33. Satamamaksuja
(1915) Smk. 613:27, vaaka- ja tuulaakimaksuja
Smk. 2.125:— . Kaupungin velka teki v:n 1915

lopussa Smk. 505,439:47. Lahjoitetut rahastot

Smk. 144,435:18. joista Lindqvistin jälkisäädös-

rahasto Smk. 24.800:— , A. B. Sanngrenin lah-

joitusrahasto Smk. 20,000:—, Carlstedtin jälki-

säädösrahasto Smk. 15,050:— , Norrgrenin rahasto

Smk. 11,500:— , Aleksanteri II :n stipendirahasto

Smk. 11.016:— , Wm Sandbergin lahjoitusrahasto

Smk. 10,555 : 75 sekä Johan ja Ludvik Aker-
stedtin rahasto molemmat Smk. 10,000:—
(kaikki v:n 1915 lopussa).

Paitsi kunnallisia virastoja on T:ssa kun-
nallinen sairaskoti, kulkutautisairaala, Iapsen-

päästölaitos, tullikamari (kanto 1915 Smk.
106.708: 85), sähkölennätinkonttori, postikonttori,

apteekki, kaupunginlääkäri, koulu- ja sairaalan-

lääkäri; piirilääkäri, piiri- ja kunnaneläinlää-

käri, Pohjanpiirin nimismiehen konttori. —
Puhelinlaitoksella 215 tilaajaa (1916). — Sivis-
tyslaitoksia ja kouluja (numerotiedot

helmik. 1916) : ruotsinkielinen kansakoulunopet-

tajatarseminaari (9 opettajaa, 101 oppilasta

seminaarin harjoituskoulu (3 opett., 144 opp
jatkokoulu (4 opett., 12 opp.), 8-luokkainen
ruotsink. Yhteiskoulu (17 opett.. 183 opp.), BCn

valmistava koulu ci opettajatarta, 43 opp.), ruot

sink. kansakoulu Hi luokkaa: Opett., 190 oppi.

momenk. kansakoulu (4 osastoinen ; 1 opettaja

lar, 22 opp.), alempi käsityöläiskoulu (2 op
10 oppi. kutomakoulu 12 opettajatarta. 17 opp.

Kaupungin lainakirjastossa on 1 ISMO) 2,844

nidettä, joista 2,334 ruotsink., 510 suomen'..

Vapaaehtoisen palokunnan ylläpitämä lukusali.

T:n kaupungin historiallinen museo. — Sanoma
lehtiä: ..Yäslra Nyland" (3 kert. viikossa). —
"i hdistyksiä ja seuroja : naisi äenj bdistys, kauppa-
ja teollisuusyhdistys, talonomistajain} ndistj -.

konsertintakuuyhdistys, 2 raittiusseuraa, „Arbets-
vänner", suom. sivistysseura, N". N. K. Y., T:n
uimaseura, 2 voimistelu- ja urheiluseuraa.

T:n purjehdusseura, työväenyhdistys, sosiaali

demokraattinen nuorisoklubi, yleinen ja vapaa-
ehtoinen palokunta.

Kirkollisesti T:n kaupunki- ja maalais

seurakunta muodostavat 2:sen luokan hallituk-

sen pitäjän.

Historia. T. on vanhastaan käytetty

satamapaikka. Se mainitaan kauppapaikkana jo

1515. Eerik Fleming, joka oli Raaseporin läänin

haltiana, mainitaan 1528 aloittaneen sen rakennut-

tamisen kaupungiksi. Kustaa Vaasa päätti kohot-

taa kaupungin sen vaatimattomasta asemasta ja

tehdä sen Tallinnan kilpailijaksi. Hiin antoi T:lle

sen ensimäiset kaupuuginetuoikeiidet 15 p. jouluk.

1546 myöntäen sille oikeuden harjoittaa koti

maalikauppaa ja luvallisilla tavaroilla myös ulko-

maankauppaa. Mutta kun kuninkaan toiveet s ia

T:sta Tallinnalle kilpailija näyttivät pettävän ja

kun hän oli perustanut Helsingin, saivat T:n
asukkaat käskyn muuttaa mainittuun kaupun-
kiin. V. 1556 heille kuitenkin myönnettiin oikeus

palata takaisin. Vähäpätöisyydestään huolimatta

T. on kuitenkin aina ollut ympäristönsä kaupan
keskuksena. Kun Vaasojen kera sukua oleva

Leijonhufvudieu suku 1569 sai Raaseporin kreivi-

kunnakseen, luettiin T. tähän läänitykseen ja

oli mahtavien suojelijainsa suuressa suosiossa.

Sen etuoikeudet vahvistettiin useat kerrat (esim.

1569, 1594, 1614), mutta tapulioikeutta se ei saa-

nut. V. 1614 kaupunki sai kuninkaalta Björk

niisin kaksi tilaa. V. 1723 T:ta kiellettiin käy-

mästä kauppaa Uudenkaupungin rauhassa Venii

jälle luovutettujen alueiden kanssa. Vapaampien
aikojen tultua T. sai 1765 luvan harjoittaa meri-

liikettii Itämerellä sekä vihdoin 1830 tapuli-

oikeuden, mutta sen kauppa ei siitä sanottavasti

vaurastunut. — 1600-luvun alussa kreivi Maurits

Stensson Leijonhufvud perusti T:een pedago;

joka sitten 1841 muutettiin alemmaksi alkeis-

kouluksi (ensin 2- sitten 3-luokkaiseksi), joka

taas 1873 muodostettiin 4-luokkaiseksi reaalikou-

luksi. Tämä muutettiin 1884 4-luokkaiseksi

alkeiskouluksi, josta 1905 muodostettiin nykyi-

nen yhteiskoulu. Pedagogiossa oli Elias Lönnrot

oppilaana 1814-15. Seminaari perustettiin 1871.

Tulipalo on hävittänyt kaupunkia usean kerran.

Viimeinen suuri tulipalo oli 1821, jolloin sekä

kirkko että koulu ja lisäksi l
j3 kaupunkia tuhou-

tui liekkeihin. — T:ssa eläneistä huomattavista

(ks. t.), joka oli siellä jonkun aikaa pappina ja
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siellä kuolikin (todennäköisesti 1624). [.I. K. Aspe-

lin, „Slottsbacken oeh Herregärds tornit i Eke-

d8s" (Suom. muinaisin, yhd. aikak. XIV. siv.

147-152); vrt. myös saman aikak:n IV.]

A. T-der.

J. T:n yhdistetty kaupunki- ja m a a-

a e u r a kuut a, hallituksen pit., Porvoon hiippak.,

Etaaseporin rovastik.: syntyi siten, että Tammi-
saaren kaupunkiin (joka ainakin v:sta 1603 oli

ollut itsenäisenä khrakuntana] yhdistettiin maa-
seurakuntana osa Pohjan pitäjään kuulunutta

saaristoa kunink. kiiskykirj. 5 p:ltä tammik.
1695; täten syntynyt yhdistetty kaupunki- ja

maaseurakunta liitettiin samalla (1695) Poh-
jaa emäseurakuntaan sen annoksina, jommoi-
aena se pysyi, kunnes määrättiin erotettavaksi

itsenäiseksi khrakunnaksi keis. käskykirj. 6

p:ltii marra.sk. 1865: eroaminen tapahtui 1892.

Vv. 1830-60 oli T:n alueella. Jussarön saarella

rukoushuone kaivostyömiehiä ja saaristolaisia var-

ten. — Kirkko, harmaasta kivestä, rak. 1653-06,

uusittiin (1821 tapahtuneen tulipalon johdosta)

1821-42.

3. T :n maalaiskunta, Uudenmaan 1..

Raaseporin kihlak., Pohjan-Tammisaaren-Snap-
pertunan nimismiesp. Pinta-ala 123,9 km2

, josta

viljeltyä maata (1910) 1,374 ha (siinä luvussa
luonnonniityt 243 ha, puutarha-ala 9,9 ha;.

Manttaalimäärä 26,8667, talorrsavuja 47, torpan-
savuja 90 ja muita savuja 250 (1907). 2,498 as.

(1915); läsnäolevia asukkaita 1910 oli 2,251,

ta suomenkielisiä 189. 400 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 159:llä,

merenkulku 56:11a. kalastus 47:llä (1901).

Kauppalaivasto (1913) 7 purjealusta (yht. 430
intto n-k.-ton.) ja 1 höyryalus (19 netto rek.-

ton.t. 166 hevosta, 766 nautaa (1913). — Kansa-
kouluja 4 (19171. joista 1 suomenkielinen. —
Teollisuuslaitoksia : Kalkkihiekkatiilitehdas Tvär-
minnen kylässä; Lappvikin kalkkihiekkatiiliteh-
das o.-y. ; österbyn ja Trollbölen myllyt. —
Tvärminnen (ks. t.| eläintieteellinen asema.

Luonnonnähtävyyksiä tarjoo runsaasti T:n
kauneudestaan kuulu, laaja saaristo. — Laajoja
biekkakinosalueita on Tvärminnen kylässä. —
Vanhoja kartanoita: Gullö ja Vesterby. — Ulko-
saaristossa on Jussarön Ioistomajakka (ks. Jus-
saari). L. H-nen.
Tammisuo. 1. Viipurilaisen liikemiehen J. Hal-

lenbergin (s. 1860) omistama tehdasryhmä T:n
aseman luona, Viipurista pohjoiseen, J. Hallen-
bergin omisiamalla Saarelan (ks. t.i tilalla.

T :11a on : 2 tiilitehdasta (toinen uusi,

rak.. uudenaikainen, valmistus kokonaan
koneellinen, rakennus 100 m pitkä, 4-kerroksi-
nen, valmistuskyky 30.000-40,000 tiiltä vuoro-
kaudessa), joiden valmistuskyky 6-7 milj. tiiltä

»:ssa (käynnissä 7 kk. v:ssa), saavat tarvit-
tavan saven ja hiekan tilan mailta, työväestö
n. 60 henkeä

;
!i ii y r y m y 1 1 y. rak. 1901, 5 kivi-

paria, valmistuskyky 800-1,000 säkkiä ruisjau-
hoja vuorokaudessa, hoitamisien vaaditaan vain
4 miestä; 2-raaminen höyrysaha, rak. 1898.

uudestaan rak. 1901. vuotuinen valmistusmäärä
1,500 standerttia sahattua puutavaraa (osa vie-

dään ulkomaille), työväestö n. 35 henkeä: kor-
jauspaja. Laitosten käyttövoimana on osaksi
sähkö osuk.-i höyry. Vielä f :11a on yli 350,000 l:n
vetoinen polttoöljysäiliö, kapearaiteinen rautatie,

haa ra raiteet valtion rautatieltä tiilitehtaille ja
myllylle, makasiineja y. m. T:n työväestö perhei-

neen nousee n. 700 henkeen, asuen osaksi liik-

keen huoneistoissa. Kansakoulu, työväen kokous-
huone, kirjasto, sairaus- ja hautausapukassa.

/:. e. k.
2. Rautatieasema (IV 1.) Karjalan

radalla, Viipurin ja Talin asemien välillä, 5 km
Viipurista.

Tammivyöhyke ks. 8 u „ m i j kasvisto ja kas-
villisuus.

Tarupa / lämpöJ, kaupunki Yhdysvalloissa,

Floridan länsiosassa. T. -lahden (suu linnoitettu)

itäisen haarakkeen Hillsborough bay'n rannalla.

Hillsborough-joen suussa, usean radan päätekoh-
ilassa; 49,156 as. (1914; 1900: 15,839 as., joista

5,085 ulkomailla syntyneitä, 4,382 neekeriä),

asukasmäärältään valtion toinen kaupunki. —
T. on Yhdysvaltain ja Länsi-Intian välisen lii-

kenteen pääkeskuksia. Väylä on syvennetty
6 m : i in, mutta suurimmat alukset pysähtyvät
1 '/a penink. T:sta olevaan Port T:aan (1,049 as.

1905). T:sta viedään fosfaattia, hedelmiä (sitruu-

neja, anauaseja, appelsiineja y. m.), puutavaroita,
karjaa y. m., kaikkiaan 23 milj. mk: n arvosta
1912; sinne tuodaan varsinkin tupakkaa ja jaloja

puulajeja Kuhasta (tuonti arvoltaan 25 milj. mk.).
Ympäristössä suuria hedelmäpuutarhoja. Tupakka-
(sikari-) teollisuus sangen tärkeä (1909 koko T:n
teollisuus oli arvoltaan 91 milj. mk., josta 83 %
tuli tupakkateollisuuden osalle). Suopea ilmasto,

kaunis ympäristö ja seudun riistarikkaus ovat
tehneet T:n suosituksi talvenvietto- ja urheilu-

paikaksi. — T:u tienoilla nousivat maihin esp.

Floridan tutkimusretkikunnat. V. 1824 Yhdys-
valtain hallitus rakensi sinne linnakkeen. V. 1886
T. sai kaupunginoikeudet. E. E. K.
Tampere (ruots. Tammerfors), teollisuus-

kaupunki Hämeen läänissä. Satakunnan maakun-
nassa, 61°30' pohj. lev.

ja 23°46' it. pit. Green-

vvichistä. Sijaitsee Nä-
si- ja Pyhäjärven väli

sellä, 1 V2-2 km leveällä.

kannaksella, kahden
puolen Tammerkoskea,
laaksonotkossa, jota ym-
päröivät lännen puo-

j

lella Pyynikin harju, |

idässä sen jatkona oleva

Kalevankangas ja poh-

joisessa ja koillisessa

Näsijärven rantavuoret.

Ilmasto on tämänvuoksi
kostea ja usein sumuinen.
oli v:n 1915 lopussa: kaupungin asemakaavan
(1-18 kaupungin osat) 340,54 ha ja muiden kaupun-
kiin yhdistettyjen alueiden 611,«i ha. Lisäksi on

kaupungin hallussa v:sta 1913 Hatanpään kartano

siihen kuuluvine taloineen ja talonosineen Messu-

kylän ja osaksi Pirkkalan pitäjissä, yht. 1,459.4»

ha, joka alue kokonaisuudessaan on anottu hal-

linnollisessa, kirkollisessa ja oikeudellisissa suh-

B yhdistettäväksi kaupunkiin, sekä näiden

alueiden sisään jääpiä 1915 ostettuja palstoja

10.88 ha.

T:n väkiluku oli 31 p. jouluk. 1914 (kir-

konkirjojen muk.) 19,997 miesp., 25,216 naisp.,

yht. 45.213 henkeä (henkikirjojen muk. 1 p.

Tampereen vaakuna.

Kaupungin pinta-ala
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toukok. 1915 40,533). Naisten tavallista suurempi
suhteellinen lukumäärä johtuu kaupungin teolli

suusoloista, sen monista kehruu-, kutoma- ja tri-

kootehtaista. V:sta 1880 on väkiluku yleisten

r&enlaskujen mukaan kasvanut niin, että se oli:

1880 13.750 1900 38,778

1890 20,489 1910 44.147

Kahdessa viimeisessä väenlaskussa sisältyi näi-

hin lukuihin myöskin 1890-luvun jälkeen synty-

mielen esikaupunkien väestö, joka oli lännessä

sijaitsevissa Pispalan ja Ta h melan esi-

kaupungeissa [900 2,805 ja 1010 4,133 sekä idässä

sijaitsevassa .) ärvensivun esikaupungissa

CÖ2 ja 1.020. V:n 1910 tilaston mukaan oli asuk-

kaista suomenkielisiä 41,835. ruotsinkielisiä 2,058.

venäjänkielisiä 76 ja muunkielisiä 178. Uskon-
noltaan oli luterilaisia 43,654, muita protestant-

teja 239. kreikkalaiskatolisia 147, roomalaiskato-

lisia 33. mooseksenuskoisia 1 ainoa ja muha-
mettilaisia 59. Väestöstä on huomattavan suuri

osa työväkeä. Rakennus- ja ulkotyöväkeä lukuun-
ottamatta työskenteli 1913 teollisuuslaitoksissa

keskimäärin 9,557 ja käsityöliikkeissä 1,077 työ-

läistä, yht. 10.634 1. 22,i <Vt kaupungin koko väki-

luvusta, mikä oli lähes toista vertaa enemmän
kuin maamme muissa suurissa kaupungeissa (Hel-

singissä, Turussa ja Viipurissa ainoastaan 11.3%,
I2,»?i ja 12,4%, mutta Porissa 18,4%, Kotkassa
24.

«

r
;, ja Pietarsaaressa 32.«%). — Työväen

asunto-olot olivat 1909 toimitetun tutkimuk-
-in mukaan T:lla hyvin epätyydyttäviä. Huoneen
keskimääräinen asukasluku oli tutkituissa työväen-

asunnoissa 2..-, henkeä. Suurin osa työväenasun-
noista (3,683 1. 42,3% kaikista) oli T:lle omitui-

sia, muualla tuntemattomia yhden huoneen ja

useille (tav. neljälle) perheille yhteisen keittiön

käsittäviä huoneistoja; niiden jälkeen lukuisim-

pia olivat yhden huoneen ja keittiön huoneistot

[3,225 1. 37a> % kaikista). Edellisissä asui 11,790

henkeä, ja keskimääräinen asukasluku huonetta
kohti oli 3.! ; jälkimäisissä olivat vastaavat lu-

vut 15.217 ja 2.<. Huoneen ja keittiöosuuden

käsittävissä huoneistoissa asuivat käytettävissä

olevaan ilmatilaan nähden miltei kaikki niiden

asukkaat (85,o%) liian ahtaasti. Juuri niissä oli

muutenkin asuntokurjuus suurin: valaistus huo-
noin, huoneet (erittäinkin yhteinen keittiö) kos-

teimmat ja kylmimmät ja asunnot yleensä rap-

peutuneimmat ; niissä oli myöskin epäsiisteys suu-

rin, ..se kauhea tamperelainen epäsiisteys", jonka
vuoksi työväen asunto-oloja täällä oli pidettävä
huonompina kuin Helsingissä (tutkimus 1900)

ja Turussa (1905). vaikka ahtautta y. m. osoit-

tavat numerot olivatkin jonkinverran suotui-

sampia. Myöhemmin ovat T:n asunto-olot osit-

tain korjautuneet, senjälkeen kuin siellä fin 1914
15 perustettu Lapin ja Viinikan työväen
esikaupungit, joihin jo parin v:n kuluessa on
ehtinyt syntyä muutamia satoja yhden ja kah-
den perheen asuntoja, ja kaupunkiin on asetettu

erityinen työväenasuntojen tarkastaja.

Kaupungin pääosat, kadut ja puis-
tot. Koski jakaa kaupungin keskeltä kahteen
pääosaan, joiden asukasluku on miltei yhtä suuri.
Ne yhdistää toisiinsa vanha Hämeensilta ja

vasta 1900 entisen ylätehtaiden viilillä olleen

matalan käymäsillan seuduille rakennettu har-
inaakivinen Satakunnansilta, jonka kautta Sata
kunnankadun eri osat liittyivät toisiinsa kau

pungin pisimmäksi kaduksi (1,750 m). Kaupun-
gin keskuksena on vieläkin sen vanhin osa kos-
ken länsirannalla. Kosken ja rautatien välillä

sijaitseva Kyttälä on nykyisessä, säännöllisiin

katuihin rakennetussa tilassaaan suhteellisen
nuori, 1890-luvun alkupuolelta. Sitä vanhaa taa-

jaa kvläryteikköä, jota koko tämä puoli kaupun-
kia ennen oli. on enää jäljellä vain vähän, n. s.

Johannuskylässä pellavatehtaan alueen kupeella,

niissä sekin uuden kaupungin tieltä häviää vuosi

vuodelta. Rautatienasemalta johtaa Kyttälän läpi

kaupungin suuri valtaväylä, 30 m:n levyinen,

puuistutuksin kaunistettu Hämeenkatu Hämeen-
sillan ja laajan Kauppatorin yli Puistokadulle,

joka 35 m:n levyisenä ja toista km pitkänä, leh-

tevänä esplanadina suorassa kulmassa leikkaa

sitä ja yhdistää Mustanlahden Kalliolla pohjoi-

sessa Näsijärven rannalla sijaitsevan suositun

puiston parhaillaan järjestelynalaisena olevaan

Pyhäjärven rantapuistoon etelässä. Puistokatuun
liittyy sen keskikohdalla lännen puolelta myös-
kin Aleksanterin kirkon puistikko ja sen jatkona

oleva vanha hautausmaa. Kaikki vanhat kau-

punginosat, joihin edellisten lisäksi luetaan

pieni tonttiset Amurinmaan työväen kaupungin
osat lännessä. ..Kaakinmaa" (oikeastaan vain

Hallitus-, Koulu- ja Satama- ja Maariankatujen
välinen ala) (nykyään koulujen ja koulumiesten
..Quartier lätin") Pyynikin rinnassa ja laaja,

useiden siltojen muuhun kaupunkiin yhdistämä,

Tammelan kaupunginosa rautatien itäpuolella,

ovat suunnitellut vanhaan suoraviivaiseen ruu-

dukkoja rjestelmä ii n. Puistokadun länsipuolella

jakavat, tulipalonvaaran vähentämiseksi, muuta-
mat leveät (28,1-29,7 m) lehtokadut kaupungin
sopiviin osiin, mutta muuten on katujen nor-

maalileveys 12 m aleten vanhimmissa kaupun-
ginosissa 10,7 m:iin saakka. Ainoastaan vanha
Kauppakatu, joka viime vuosikymmenen kuluessa

011 nähnyt suurimman osan liikkeestään siirty-

vän viereiselle Hämeenkadulle, mutta joka kui-

tenkin on pysynyt kaupungin tärkeänä „Lom-
bardstreefinä. pankkikatuna, on 14 m leveä.

Vmurissa, Kyttälässä ja Tammelassa ovat kort-

telit järjestään pienempiä kuin vanhassa kau-

pungissa. Paitsi 1890-luvulla syntyneessä. Kyt-
tälän pohjoispuolella sijaitsevassa Armonkallion
työväenkaupunginosassa on varsinkin uusissa

Pyynikin kaupunginosissa, joissa rakennustoi-

minta on (1916) vasta alussaan, noudatettu niin

tonttien muotoon kuin katujen suuntaan ja le-

veyteen nähden aivan säännötöntä. ..uudenai-

kaista" asemakaavasuunnittelua (asemakaava

h. Sonckin laatima, vahvistettu 1907). Ennen-
mainitut kapin ja Viinikan esikaupungit, jotka

kaupunki äskettäin on järjestänyt parantaakseen

työväen asunto-oloja ja asettaakseen sulun rajan-

takaisten esikaupunkien muodostumiselle, sijait-

sevat kaupungin asemakaavan ulkopuolella. Siitä

syystä onkin niiden tontit luovutettu rakennelta-

vaksi vuokrausjärjestelmää noudattamalla, mikä
menettely jo parin v:n kuluessa on saavuttanut

siellä hyvät tulokset. — Kaupungin tyypillisim-

pänä teollisuusalueena ovat kosken var-

ret, missit ylimmän putouksen kohdalla Finlay-

sonin puuvillatehtaalla (kosken länsipuolella) ja

pella\ atelitaalla (sen itäpuolella) on hallussaan laa-

jat maa alueet. Ne sekä Frenckellin paperitehdas

ja kaupungin sähkölaitos kosken keski juoksun.
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Tammerkosken niska, Porinradan silta, taustassa Lapinniemen tehdas.

kattohuopatehdas, Liljeroosin villakehräämö ja

T:u verkatehdas sen alajuoksun varrella antavat
tälle kaupungin keskeisimmälle osalle hyvin
tunnusmerkillisen tamperelaisen leiman. Ainoas-
taan Hämeensillan yläpuolella olevan koski-

suvannon rannat ja kosken laidat siitä vähän
matkaa alaspäin ovat vapaat tehtaista ja suu-
rimmaksi osaksi muodostettuina Koskipuistoksi.
Uudempia teollisuuslaitoksia on syntynyt sinne
tänne muuallekin kaupunkiin ja sen lähiympä-
ristöön (Pyynikin taakse Pyhäjärven rannalle,

Pispalaan Näsijärven rannalle, Lapinniemeen,
kenkätehtaat Tammelaan j. n. e.) ja aivan vii-

meisinä aikoina on niitä alkanut lukuisasti

kohota myöskin vastasuunnitellulle Hatanpään
tehdasalueelle rautatien ja Pyhäjärven väliin. —
Torien ja avonaisten paikkain luku kau-

pungissa on 16 ja yhteenlaskettu pinta-ala 13,; ha.

Suurin niistä on Tammelan tori (30,276 m2
),

mutta tärkein kaupungin sydämessä sijaitseva

Kauppatori (19,850 m-) ; muista huomattavimmat
Aleksanterintori Amurinmaan ja Pyynikin kau-
punginosien välillä ja satamatorit Kortelahdessa
ja alarannassa. Kaikilla niillä harjoitetaan jon-

kinlaista torikauppaa. K a t u j
e n luku on 115,

leveys 9,5-35 m ja yhteenlaskettu pituus 52 km.
Puistojen laajuus kaupungin vahvistetun
asemakaavan piirissä on 32,s ha. Lisäksi tulee

Pyynikki, jonka puistoalue on n. 80 ha ja Pyhä-
järvessä n. 3 km:n matkan päässä oleva Viikin-

saaren kansanpuisto, 13,9.-, ha. Urheilukenttiä on
kaksi, toinin Pyynikin kaupunginpuoleisella rin-

teellä, toinen Tammelan vainiolla, missä myöskin
on kilpa-ajorata.

Satamia on Näsijärven rannalla Kortelah-

dessa ja Mustassalahdessa, missä laiturien pituus

on 950 m (kivilaituri ja aallonmurtaja teetetty

1S93-94, hätäaputyönä) ja Pyhäjärven rannalla

Laukonsatama (kivilaituri v:sta 1900), laituri-

pituus 400 m ynnä 110 m moottorivenesiltaa.

Lisäksi on Näsijärven puolella Naistenlahdessa,

mihin asemalta johtaa haararata, laituria 75 m.

Näsijärven purjehdusseuralla on sitäpaitsi pavil-

jonkinsa ympärillä kosken niskassa omat moot-
torivenelaiturinsa. Satamien syvyys on matalan-
veden aikana 2 m; syvin kohta laiturin rinnassa

Kortelahdessa 7 m ja Pyhäjärven puolella Nal-

kalan rannassa 5-6 m.
Kirkoista on vanhin Kauppatorin varrella

oleva matala, puinen, ristin muotoon rakennettu
Vanhakirkko v:lta 1824. Sen korkea, erillään

oleva tapuli (1829) päättää Kauppakadun näkö-

alan. Alttaritaulu (1831) on E. W. Ekmanin maa-
laama; urut (1904) 15-äänikertaiset Walckerin
tehtaasta Saksasta (A. Jurva). Tiilinen, matala-
torninen Aleksanterin kirkko lähellä Puistokatua
on v:lta 1881, Th. neekerin piirustusten mukaan
rakennettu, sisältä maalattu räikeisiin, rauhatto-

miin väreihin. Alttaritaulu A. Sältinin käsialaa:

urut (1911) 44-äänikextadset, A. B. Thulen tek.-

mät. Hai-maakivinen, vanhanaikaiseen tyyliin ra-

kennettu Johanneksen kirkko Kyttälän pohjois-

osan korkeimmalla kummulla on T:n parhaita näh-

tävyyksiä. Rakennus valmistunut L. Sonckin pii-

rustusten mukaan 1906; sisäkoristelu M. Enckellin

ja II. Simbergin yhdessä suorittamana seur. v.;

vaikuttava alttaritaulu on edellisen tekemä (kuva

ks. Enckell, M.). Urut (1906) 50-äänikertai-

set, tilatut Lahden urkutehtaalta. Sorinahteella,

uudelle hautausmaalle vievän rautatien ylikäytä-

vän kohdalla, on tiilinen kreik.-katolinen kirkko.

Pienempiä rukoushuoneita: Finlaysonin puuvilla-

tehtaan kirkko (1882), luterilainen rukoushuone

(1892), rukoushuone Puutarhakadun 17:ssä ja

aivan uusi lut.-evank. yhdistyksen rukoushuone.
— Hautausmaista on vanha hautausmaa
Aleksanterin kirkon takana. Uusi hautausmaa
Kuli välikankaalla otettiin käytäntöön 1880. Sen

tyylikäs, pyöreä, kupukattoinen hautauskappeli

(Palmqvist & Sjöström) on rakennettu 1913.

Kaupungin rakennukset ovat miltei jär-

jestään yksikerroksisia puutaloja. V:u 1900

rakennuslaskun mukaan oli T:lla. esikaupungit

mukaanluettuina, asuinrakennuksissa: puutaloja
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Näköala Näsimäeltä itään (Pellavatehtaan alue joen toisella rannalla).

2,191, kivitaloja 373, puu- ja kivitaloja 26 ja

niissä puuseinäisiä huoneita 17,371, kiviseinäisiä

liuoneita 4,131. Kiviseinäisiä huoneita siis 19,2 %
kaikista (Helsingissä 61,o %, Viipurissa 28,i %
ja Turussa "22,9%). T:n harvat korkeat kivi-

rakennukset ovat keskittyneet Kauppatorin,
Hämeenkadun ja Kauppakadun seuduille. Pyy-
nikin rajalle ja Laukon satamaan, joille paikka-
puikoin antavat suurkaupunkimaisen leiman.

Huomattavimmista julkisista rakennuksista ovat
limmatkin suhteellisen nuoria. Kaupungin-

talo (G. Schreck) ja ..Reaalilyseo" (Jae. Ahren-
l"-r-r> ovat molemmat v:lta 1890, Johanneksen
kansakoulu (G. Schreck) v:lta 1898, kauppahallitalo
(Hj. Aberg). suom. yhteiskoulu (E. A. Kranck)
ja ruots. yhteiskoulu (A. Krook) kaikki v:lta 1901.

Uudenaikaisempi tyyli näkyy myöhemmissä
koulutaloissa: Suom. tyttölukiossa (1902), Alek-

uu kansakoulussa (1904; kuva ks. Kansa-
koulu, liitekuva Kansakouluja I) ja

talouskoulussa (1905; kuva ks. Talousope-
tus, kaikki Vivi Lönnin piirustamia), klassilli-

sessa lyseossa (1907, Jae. Ahrenberg), Tammelan
kansakoulussa (1911, G. Schreck; ja kauppaoppi-
laitoksen talossa (1912, V. Lönn). Muista julki-

sista rakennuksista vetävät huomion puoleensa
Satakunnan silta (1900, K. Snellman), sen lähei-

syydessä oleva keskuspaloasema (1908, V. Lönn),
Kalcvankankaalla valtion yleinen sairaala (1910,
M. Schertbeck) , Kauppatorin varrella teatteri-

talo (1912. K. S. Kallio), jonka koskenpuoleiseen
osaan on .järjestetty kaupungin hienoin, avoimilla
ulkoparvekkeilla varustettu ravintola, ja Pyyni-
kin huvilakadun alapuolella vasta osaksi rukin
nettu suurenmoinen teknillisen opiston ja teol-

Usuuekoulun talo (1915. I{. Björnberg). Yksityi-
siltä kivitaloista ovat huomattavimmat viisiker-

roksiset Tampereen osakepankin talo (1907.
P>. Federley), telefoniyhtiön talo (1912, B. Feder-
ley) ja T:n rakennuskonttorin harmaakivinen
kulmatalo 11914, G. Schreck) Hämeenkadun var-
rella sekä työväentalo (nykyiseen muotoonsa val-

IX. 38. Painetiu 7
/e '7.

mistunut 1912. H. Kaartinen) Puistokadun var-

rella. — Mustanlahden kallion kaupunginpuo-
leista rinnettä Puistokadun päässä kaunistaa
toiminimi J. Tirkkosen kaupungille lahjoittama,

Emil NVikströmin järjestämä ja muovailema moni-
osainen suihkulähde ,,Pohjan neito" (1912), ja

kosken niskassa Finlaysonin tehtaan puistoon
kuuluvalla saarella muistuttavat Kotkankallion
vaskinen kotkankuva ja kaksi kiveen kiinnitet-

tyä taulua keisarien Aleksanteri I ja II käyn-
neistä T:lla (1819 ja 1856).

Kauppakaupunkina T. ei voi kilpailla

merikaupunkien kanssa: tullitulojen suuruuden
puolesta (1914 I.29 milj. mk.) on sillä maan kau-

punkien joukossa vasta seitsemäs sija. Tulli-

kamari on kaupungissa v:sta 1890, sitä ennen
oli tullitoimisto v:sta 1876. Ruotsilla, Englan-
nilla. 1 Saksalla) ja Espanjalla on siellä sijais-

konsuli ja Portugalilla konsuliagentti. Kotimai-
sessa kaupassa on T. kuitenkin laajan maakun-
nan keskuksena ja hyvien kulkuneuvojen risteys-

paikkana melko tärkeä. Sen kauppiaiden luku-

määrä 1913 oli 642. Tukkuliikkeitä on 12. Teol-
lisuuskaupunkina sensijaan T. on Hei

singin jälkeen maamme huomatuin. V." 1913 oli

sen teollisuuslaitosten luku 110, niissä työnteki-

jöitä keskim. 9,557, jotka saivat palkkoina

9. o milj. mk. Tehtaiden käyttövoima oli 19,668

hevosv., tuotannon bruttoarvo 65, s milj. mk.
(Helsingissä 229 laitosta, 13,827 työläistä.

I8.9 milj. mk. palkkoja, 24,465 hevosv. ja brutto-

tuotanto 109,4 milj. mk.). Tärkein teollisuushaara

on kutomateollisuus, jonka osalle yksin tuli

n. 2
/3 kaikkien tehtaiden työntekijämäärästä ja

tuotannon bruttoarvosta: 6.037 työntekijää ja

41, > milj. mk., mikä edustaa :!8-44 % koko
maan kutomateollisuudesta. Sen jälkeen seuraavat

nahka- ja jalkineteollisuus (616 työnt. —
6,s milj. mk.: jalkinetehtaat valmistavat 60%
koko maan jalkinetuotannosta) ;

paperi- ja pahvi-

teollisuus (862 työnt. — ti. 2 milj. mk.) sekä

metalliteollisuus (1,030 työnt. — 4.» milj. mk.).
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Myöskin puuteollisuuden tuotantoarvo nousee \li

inilj. mk: n. Käsiteollisuuslaitoksia oli C :11a

puheenaolevana v. 200, niissii 1.1177 työntekijää

ja niiden tuotantoarvo 2..i mii), ml Tärkeim
mäi teollisuuslaitokset oval Finlayson iS C o

;i Inu puuvillatehdas, maamme suurin tehdas

laitos (pfir; L820, osakepääoma 1'2 milj. mk.);

I':n pcllavatehdas, maamme ainoa, johon lisäksi

kuuluu konepaja (missä m. m, rakennetaan vetu

reita), sekä paperimassatehdas >
|

p<
-
1-

. 1856; nykyi-
nen yhtiö 1861; osakepääoma 10 milj. ml

Frenckellin paperitehdas (per. 1783; osakepääoma
l,? milj. mk.), T:n verkatehdas (siirretty .lokini

sista 1856, osakepääoma 1.1 milj. mk.), T:n puu-

villatehdas i". s. Lapinniemen) (per. 1899, osake-

pääoma 2 milj. mk. K Attilan, T-.n kenkätehtaan
lEmil Aall ui ja Hyppösen tenkätehdas o.-y:n

k enkä I ehtoat, A..-D. F. Klingendahlin villakutomo
ja kehruutehdas, Suomen trikootehdas o.-y.n,

T:u trikootehdas o.-y:n ]a T:n kutomateollisuus
o.-y:n trikootehdas, II. Liljeroosin villakehruu-

ja värjäystehdas, Tammelan konepaja (Sommers,
af Hällström & Yaltlens), O.-y. Lokomon ja pari

pienempää konepajaa; valimoita ja korjaus
pajoja; vaski-, levy- ja peltisepän tehtaita;

T:n kattohuopa- ja paperitehdas o.-y:n ja kaksi

muuta Uuopatehdastaj J. N. Salmisen y. m. nahka-
tehtaita, Raf. Haarlan y. m. kirjepaperi-, kirje-

kuori- ja paperinjalostustehtaita; T:n tapettiteh-

das o.-y.; pahvitehdas, sahanterätehdas, 2 kassa

kaappitehdasta. leimasintehdas, 2 naulatehdasta,

galvanoimistehdas, 2 urku- ja harmonitehdasta,
1 saha, T:n höyrypuuseppä-o.-y. y. m. huonekalu- ja

puunjalostustehtaita, sateensuoja- ja keppitehdas,

pukutehdas, 2 hattu- ja lakkitehdasta, akkuna
verho- ja paitatehdas, karstalankakehruutehdas,

korukutomo, 2 sementtivalimoa, 3 tiilitehdasta,

väriteollisuus-o.-y. ja väri- ja vernissateh 'as. saip-

puatehdas, sikuritehdas, 2 karamellitehdasta, 3 vir-

voitusjuomatehdasta, 6 kalja- ja oluttehdasta,

viinapolttimo, kaupungin sähkölaitos ja vesijohto-

laitos, 11 kirjapainoa. P a n k k e j a: Suomen
pankin (1801). Suomen yhdyspankin 1 1 862) . Poh-
joismaiden osakepankin (1875), Kansallisosake-

pankin (1800; ja Vaasan osakepankin (1890*

haarakonttorit; Tampereen osakepankki (v:sta

1898;, jonka talletukset 31 p. jouluk. 1915 olivat

13.o milj. mk., omat varat 3,7 milj. mk., muilla
paikkakunnilla sivukonttoria ; T:ii säästöpankki
(v:sta 1857). jonka talletukset 31 p. jouluk. 1914

olivat 7,» milj. mk. ja 31 p. jouluk. 1915

9,9 milj. mk., omat varat Smk. 051.957:25:
Hämeen työväen säästöpankki (v:sta 1914).

jonka talletukset 31 p. jouluk. 1915 olivat

Smk. 37.381:91 ja omat varat Smk. 1,635:34).
Liikenne: rautatie etelään (1876), pohjoiseen

(1883) ja länteen (1895); matka Helsingistä 187,

Turusta 108, Raumalta 144 ja Porista 130 km.
Rautatieasema on I luokan, sekä henkilö- että

tavaraliikenteen puolesta viides Suomen valtion-

rautateiden asemista. Tulot 1913 henkilöliiken-

teestä 090,895 mk. (287.958 lähtenyttä ja 280,22(1

saapunutta matkustajaa) ja tavaraliikenteestä

1.104.885 mk. Säännöllinen laivaliikenne Näsi-

järven vesistössä Vilppulaan ja Herraskosken
kanavan 1907 valmistuttua Virtain Toisvedelle

saakka; Pyhäjärven vesistössä Pirkkalaan ja

Vesilahdelle, mistä Lempoisten kanavan kautta,

laivaväylää on Pälkäneelle, Längelmäelle ja

11. 1 nlinnaan asti, vaikka sitä ei mukavamman
rautatieyhteyden vuoksi enää paljon käytetä.
lääi lähtevät tav. toukokuun puolivälissä ja

järvel jäätyvät joulukuun alkupuolella Pvlöi

sä n. viikkoa ennen kuin Näsijärvi

joten laivakulkua kestää n. 209 päivää i

T:lla rekisteröityjen alusien luku 1914 oli

2s höyry- ja 77 muuta alusia, joiden j 1

laskettu kantavuus oli 0.502 rek.-ton. Kun
valtaväyläkin Tammerkoskessa on Buljettu

padoilla, on lukkien kuljetuksen helpottamiseksi

Pispalan kannaksen yli rakennettu kaksi höy-

ryllä käypää rullarataa (toinen 1*0:1. toinen

1870-luvulla). — Postikonttori (vanhempi kuin
iise kaupunki) on 1 luokan. Lennätinkonttori

(1865) V luokan. Puhelinlaitos (1883) on nyk.

T:n telefoni o.-y :n hoidossa, jolla on n. 1,800

tilaajaa.

Paitsi kaupungeissa tavallisia valtion ja kun-
nan virastoja ja laitoksia on T:lla

Länsi-Hämeen piiri-insinöörin konttori, rauta-

teiden I luokan liikennetarkastajan konttori ja

rautateiden T:n varikko, postipiirin tarkastaja,

ammattien tarkastaja, höyryalusten ja -pannujen
tarkastaja, vakoaja, Pirkkalan kihlakin kruunun-
vouti, kruununmakosiini, pakka- ja tullikamari,

kansakoulujen piiritarkastaja, Orihveden hoito

alueen metsänhoitaja, piirilääkäri ja useita kau-

pungin lääkäreitä (m. m. kansakoulu- ja oppi

koululääkärit), 5 apteekkia, (vanhin 1802. toinen

1857). valtion yleinen sairaala (1848, valtion hal-

lussa v:sta 1804), jolle 1910-12 valmistui ajan

mukainen talo Kalevankankaalle 1 120 sijaa, joista

90 lasaretti- ja 30 veneerisellä osastolla), kun-

nallissairaala mielisairaalaosastoilleen (1880, nyk.

sijoitettuna natanpäälle) ja kulkutautisairaaloi-

lleen (1S97), lääkärien yksityinen sairaala, syn-

nytyslaitos, jolle kaupunki 1913 rakennutti oman
talon. T:n tuberkuloosiyhdistyksen tuberkuloosi-

sairaala (1915), kunnallinen keuhkotautisten

huoltola, piirieläinlääkäri, kunnallinen teuras-

tuslaitos (1888. uusi ajanmukainen 1910). lihan

tarkastusasema, kauppahalli (1901), joka 172 myj
niälöineen lienee maamme suurin, paloasema, kö\

liäintalo (1880) pakkotyölaitoksilleen 1 1906)

,

työnvälitystoimisto (1904). huutokauppakamari,
yksityinen vanhojen koti (naisille). Viemäri-

verkko, jonka rakentaminen alkoi 1870 ja joka

1887-94 pääosiltaan valmistui. 011 nyk. (1916)

31.500 m pituinen, sen arvo 750.000 mk. itihi-sii

500.1100 mk.). Korkeapaineinen vesijohto, joka

1898 valmistui entisen v:sta 1884 toimessa olleen

matalapaineisen sijaan, saa vetensä Näsijärvestä.

Tilapäiset vedenpuhdistuslaitteet hankittiin 1916

samaan aikaan raivonneen tavattoman ankaran

lavantautihävityksen johdosta. Vesijohdon pituus

(1915) on 37,394 m ja arvo Smk. 903.809:44

(tileissä Smk. 878,323:41). Vesisäiliön tilavuus

900 m 3
; paloposteja 228 ja mittareita 805; put-

ket 50-350 mm. 'Sähkölaitos (per. 1888. josta

v:sta katuvalaistuksena 011 ollut sähkö) on ollut

kaupungin hallussa v:sta 1890 ja myynyt
v:sta 1894 virtaa myöskin yksityisille: se saa

pääasiallisimman voimansa koskesta. Sen teho

matalan veden aikana oli 1914 1.300 kw. Kone-

voimaa oli 1,100 kw. vesiturbiinidynamoja ja 420

k\v:n dieselmoottoridynamo sekä. näiden lisänä

100 kw: n akkumulaattorijoukkio, joten aseman
korkein mahdollinen teho oli 1.920 kw. Kierto-
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virran kehittämistä varten oli 750 kw: n tasa

virta kiertovirta moottorigeneraattori. Sähkölai-

toksen arvo oli (1915 tilinpäätöksen muk.)

1.i8 milj. mk. V. 1916 kaupungin valtuusto päätti

Ratinanniemelle lähelle Satanpään tehdasaluetta

rakentaa uuden höy rylläkäyvän 2.000 kw :n sähkö-
laitoksen, myöntäen tähän l,t milj. mk.
.Sivistys- ja oppilaitokset: T:n ly-

seo (ent. reaalilyseo, v:sta 1SS4: keväällä 1916
320 opp.). klassillinen lyseo (1903; 293 opp),

tyttökoulu (1009; 183 opp.). yksityinen suom.

tyttökoulu, nyk. tyttölukio (1883; 393 opp.) , suom.
yhteiskoulu (1895; 283 opp.), ruots. yhteiskoulu

1901 : 202 opp.). kaksi suom. ja _\ ksi ruots. valmis-

ta vakoni n, kauppaoppilaitos f kauppakouluosasto
1890, kauppa-apulaiskoulu 1901, kauppaopisto-

to 1908; yht. 208 opp.), teknillinen opisto.

johon kuuluu 3-vuotiset talonrakennus-, kone-,

sähkö-, paperi-, kutoma- ja värjäysosastot (1012;

syysluk. 07, kevätluk, 69 opp.). teollisuuskoulu

3-Tuntisine talonrakennus-, kone- ja kulkulai-

tososastoineen (1886; 60 opp), poikain ammatti-
koulu, jossa on 2-vuotinen puutyö- (rakennustyö-

tä hienopuutyö-) ammattiosasto ja metallityö

(valu-, takoma-, sorvaus- ja levytyö-) ammatti-
tot (1012; 87 opp.), työväenopisto (1899,

maan ensimäinen; syysluk. 1915 407, kevätluk.
1016 284 opp.). Kaupungin kansakouluissa, joi-

den alku juurtaa v:sta 1872, oli kevätlukukau-
della 1916 oppilaita: varsinaisilla kansakoulu-
luokilla 4.157 suomenkielistä ja 134 ruotsinkie-

listä; lisäksi ilta- ja tehtaalaiskouluissa 104, apu-

koulussa 51 ja jatkokoulussa 279 opp. Opettajia

oli 143. Kansakoulun jatkokoulun yhteydessä

toimii myöskin erityinen keittokouluosasto. Edel-

leen on kaupungissa ven. kansakoulu, käsityö-

läiskouluja. talouskoulu (1892), jossa vuosittain

annetaan 3 päättyvää kurssia, kasvatusopillinen

käsityökoulu (1900), käsityö- ja kutomakoulu,
käsityö- ja taideteollisuuskoulu, uahkurikoulu ja

hevosenkengityskoulu. — Kaupungin kirjasto
(per. 1861) lastenkirjastoineen ou vielä vaatima-
ton kansankirjasto, ei mikään yleinen kirjasto

sanan nykyaikaisessa merkityksessä: 1915 siinä

oli 7.74S ni.l. ja lainauksia tehtiin 66.710. Sen
yhteyteen on järjestetty tieteelliseksi lähdekir-

jastoksi ajateltu ..Suomi-kirjasto" (5,503 nid.).

jonka käyttö kuitenkin on vasta alussaan (1915

187 käyntiä). Uusi kirjastotalo, jonka yhteydessä
myöskin työväenopisto saanee oman tarkoituk-
senmukaisen huoneiston, on parastaikaa suun

nittelun alaisena, senjälkeen kuin kaupungin val-

tuusto on osoittanut siihen tarpeelliset varat.

Lukusaleja on kaupungissa neljä, joihin 1915 oli

tilattu 160 vuosikertaa sanomalehtiä ja aikakaus-

kirjoja. — Hämeen museo (ks. t.; per. 100S.

esinenumeroita 18.576. palovakuutusarvo 150,000
mk.) on sijoitettuna Näsilinnaan Mustanlahden
kalliolla, missä myöskin taidenäyttelyt tavaili

sesti pidetään. - Teattereja on T:n teatteri

(1004). joka toimii sille Tampereen teatteritalo

o.-y:n 1912 rakennuttamassa ajanmukaisessa ta

los-a. ja Työväen teatteri (1005). joka pääasial-

lisesti amatöörivoimilla työskentelee työväen-
talossa. — K o k o u s- ja j u h 1 a s ai e j aon kau-
pungintalon juhlasalin ja teatterin lisäksi Hä-
meen Pohjalla (1909), työväentalossa (1905),

vapaaehtoisen palokunnan talolla it011). enti-

sessä ulkotyöväen yhdistyksen talossa (1008),

raittiustalossa (18S8), raittiusyhdistys Taiston
talossa (1*02), Kulmauksessa i Kaupunkilähetyk-
sen, N. M. K. Y:n ja X. \. K. Y:n talo; 1907),

Finlaysonin puuvillatehtaan (1875) japellavateh
Laan (1805) juhlasalit.

'i h di st} k siä: Suom. klubi, kunnallis-

klubi, kauppaseiu a, konversationsklubben, talon-

omistajayhdistys, työväenyhdistys ja ulkotyöväen
yhdistys ammattiosastoilleen, kristillinen työväen
yhdistys, T:n teknillinen seura, kauppayhdistys,
käsityö- j ii tehdasyhdistys, Hämeen-Satakunnan
kotiteollisuusyhdistys, 11 ämeen -Satakunnan maan-
viljelysseura. Länsi-Suomen karjanjalostusyhdis-
tys, Pohjois- II ämeen Hippos, puutarhaseura, kas-

vatusopillinen yhdistys, lääkäriseura, tuberku-
loosiyhdistys, kaupunkilähetysyhdistys, lasten-

hoitoa hdistys (kansanlastentarhat, maitopisara,
lasten seimet), rouvaeväenyhdistys, naisyhdistys
i esikaupunkien puutarhanhoidon edistäminen),
kansa koululasten Turvala, sokeai nyhdistys, valko-
nauhayhdistys, vanhainkotiyhdistys, eläinsuoje-
lus^ hdistys, T:n raittiusseura (osastot: Liitto

ja Aamurusko), raittiusyhdistys Taisto, rautatie-

läisten raittiusseura, Hämeen museoseura, taide-

yhdistys, esperantisti seura, Näsijärvi segelsällskap,

urheiluseuroja (Pyrintö y. m.), nuorisoseuroja:
T:n nuorisoseura, T:n jäämit (hyvä sekakuoro).
Nuorsuomalaiset nuoret, sosiaalidemokraattinen
nuorisoliitto, evank.-luteril. nuorisoliitto y. m.,

liikeapulaisseura, vahtimestariklubi, ajuriyhdis-

tys y. m. Suomen papcriti ollisuustyöväenliiton,

kutomateollisuustyöväenliiton ja maanvuokraa

-

jainliiton keskushallitus on täällä, samoin Länsi-
suomen piirin yksityisoppikouluyhdistyksen johto.

Useilla koko maan käsittävillä yhdistyksillä, niin-

kuin N. M. K. Y:llä ja N. N. K. Y:llä, lut.-evank.

j hdistyksellä. lähetysseuralla, pelastusarmeiälla,
raittiuden ystävillä, vankeinhoitoyhdistyksellä,

kotimaisen työn liitolla y. m. on T:lla haaraosas-

tonsa tai piirihallintonsa. Lisäksi on tavalliset

puoJueyhdistykset. Lähemmin liike- tai taloudelli-

siin yrityksiin kuuluvat Suomen luotonantaja-

yhdistys, paperikonttori, Suomen tulitikkutehdas-

yhdistys, pussitehtaiden yhdistys, nämeen läänin

maakauppiaiden paloapuyhdistys ja Suomen maan-
viljelijäin metsätoimisto. — Sanomalehtiä:
..Aamulehti" (1881; 6-, 3- ja 1-päiväinen painos).

..Tampereen Sanomat" (1906; 6- ja 3-päiväinen
painosi. ..Tammerfors Aftonblad" (1016; 4-päi-

väinen). ..Kansan Lehti" (1899; 0- ja 3-päiväinen

iltalehti). Viikkolehdet ..Työkansa", „Nuoriso",
.Suomen Viikkolehti". ..Sunnuntai tervehdy s",

jotapaitsi viikottain ilmestyvät ..Pirkkalan Uuti-
set". ..Tvrvää" ja ..Punkalaitumen Sanomat"
painetaan täällä. ..Maanvuokraaja" ja ..Sanomia

Armosta" ilmestyvät kahdesti kuussa, ..Puu-

tarha". ..Metsämies". ..Rauhan Sanomia". ..Las-

ten Ystävä". ..Suomen maanmittariyhdistvksen
aikakauskirja" ja ..Kotoa ja kaukaa" kerran

kuussa sekä ..Kutomatyöläinen" vuosineljännek-

sittään.

Y m ji ä r i s t ö s s ä on huomattavia paikkoja

aivan kaupungin laidassa oleva Pyynikin harju,

joka näkötorneilleen, rantateilleen ja pitkin har-

jun selkää Ylä-Pispalaan johtavine kävelyteineen

tarjoo paljon nähtävää. Pyynikin juurella Pyhä-

järven rannalla on n. s. Palokunnan kenttä, jossa

kansanjuhlat (laulujuhla 1888) tavallisesti pide-

tään. Sen vieressä oleva Rosendahlin ulkoravin
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tola on muutamina viime vv. ollui käyttämättä.

Viikinsaares o on kesäravintola. Huvila-asutusta

on synty nyi varsinkin Elatanpään taakse pilkin

Pyhäjärven etelärantaa ja Näsijärven lähimmän
ulapan itärannalle Aitoniemeen BekS \ito- ja

Tervalahteen.
Kirkollisesti T. kuului ennen Messu-

kylään, mutta päätettiin L870 erottaa eri i ura

kunnaksi, mikä saattoi tapahtua vasta 1903. Siiiii.

pitäen on T. 1 lunkiin konsistorillinen khrakunta
ja kuuluu T:n rovastikuntaan. Tätä nykyä siellä

on kirkkoherran lisäksi 5 kappalaista ja l esi-

kaupunkipappi. Paikkakunnalla on myöskin meto-

disti-episkopaalinen pappi, baptist [seurakunta

sekä kreik.-katolinen kirkko ja saarnaaja.

Sotaväkeä (-venäläistä) on T:lla ollut vasta

v :sta 1913. Aikaisemmin oli kaupunki vapau-

tettu kaikesta majoituksesta vapaakaupungin
oikeuksien lakkaamiseen asti 1905.

T:n vaakuna: vinoon kilven yli kulkeva
sinivalkoinen kuohuva koski; yläpuolella vasem-
malla kultapohjalla suuri punainen T kirjain,

alapuolella oikealla vihreällä pohjalla teollisuu-

den ja kaupan vertauskuvina kultainen vasara

ja merkuriussauva.
K a u p u n g i n talo u s. T:n kaupungin omai-

suus oli 1915 v:n lopussa seuraava:

Rakennukset tontteineen kaupungissa Smk. 8,151,321:55
Myytävät tontit, tehdas- ja varastoalueet „ 1,873,717:34

Muut kiinteistöt kaupungissa „ 798.209: 78
Huvila- ja viljelysalueet, metslit ja laidunmaat „ 2,449,101: 29

Kiinteistöt kaupungin ujkopuolella „ 2,742.879:88

Vesijohtolaitos „ 878,323: 41

Sähkölaitos ,. 1,981,150:77
Irtaimisto „ 839,670: 12

Kaupungin omistamat erinäisrahastot „ 3,684.792:31
hallitsemat „ „ 121,181:27

KäyttämiittOmiä, osaksi eri tarkoituksiin va-

rattuja obligatsionilainavaroja y. m. „ 4,012,984:32
Rahaston saastu „ 309,797:20

Yhteensä Smk. 27,843,129:24

Kaupungin velkojen määrä samaan aikaau oli

Smk. 16,531,840:26, jostaobligatsionilainoja Smk.
11,2U2.435:~ , kuoletuslainoja Smk. 4,661,405:26

ja muuta velkaa Smk. 668,000: —. Kunnan puh-

das omaisuus siis Smk. 11,311,288:98. Kaupun-
gin menot olivat 1915 täysissä Smk: oissa: vel-

kain korot ja kuoletukset Smk. 1,304,727, viras-

tot Smk. 145.911, kunnallishallinto Smk. 203,031,

poliisilaitos Smk. 104,929, terveys- ja sairashoito

Smk. 337,124, köyhäinhoito Smk. 356,501, palo-

laitos Smk. 71,656, opetuslaitokset Smk. 752,639,

yleiset rasitukset Smk. 389,409. kulkulaitokset
Smk. 172,274, vesijohto Smk. 136,886, sähkölai-

tos Smk. 717,650. kauppahallitalo Smk. 7 : i .

4
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teurastamo Smk. 65,887, kaupungin erinäiset ta-

lot Smk. 366,7.76, puhtaanapito Smk. 145,964,

puistot Smk. 44,707, tilukset ja varasto Smk.
18,580, llatanpään tilat Smk. 218,384, Viinikan
ja Lapin esikaupungit Smk. 17,456, varamäärä-
rahat Smk. 113,902 ja ylim. menot Smk. 27,340,

yhteensä Smk. 5,785,241. — Tärkeimmät tulo-

ryhmät: erinäisten laitosten osuus korkoihin ja

kuoletuksiin Smk. 620,921, tulot erinäisistä kau-

pungin taloista Smk. 320,894, tiluksista Smk.
143,7114, Hatanpäästä Smk. 131,329, vesijohdosta

Smk. 148,168, sähkölaitoksesta Smk. 135.226.

väkijuomaliikkeen voittovarat Smk. 172,587. Sa-

tama- ja liikennetulot, joiden merkitys ranta-

kaupungeissa on niin suuri, olivat, täällä vain

Smk. 51,692, ja tuulaakia ei T. ole oikeutettu kan-

tama maksi hyväkseen ensinkään. Kunnallis-
verotuk elia on siellä näinollen koottava suli;

lisen SUUri osa liiloilla, 1*11 ."i Smk. 1,768,381.

Veroäyrin peruste on 300 mk.,
j ;l äyrillä mal

liiu veroa Smk. 17:20. Verotettavien luku,
edellisinä v. oli ollut 10,584, oli säännöt tiimien

olojen vaikutuksesta 1915 kohonnut 1 1,432 :een

ja äyrien luku 83,392:sta U2,338:aan. V. 1914
maksettiin äyriltä Smk. 21:20 eli T,*i% tulo

vastaavan prosenttiluvun missään muussa
men kaupungissa kohoamalta, edes 6:een, Viisi-

vuotiskautena 1910 14 se oli T:lla keskimäärin
... multa Turussa 4.07%, Viipurissa 4,»;% ja

Helsingissä vain 4,<s%. Taksoitettuja tuloja

oli T:u kuntalaisilla 1914 25,o mii j. mk., 1

kiinteimistöistä tulevia 4,i milj., elinkeinoista

10,o milj. ja palkoista y. m. 10,5 milj. mk. (Hi 1-

singissä yht. 136,a milj., Turussa 33, « milj. ja Vii-

purissa 26,3 milj. mk.). -- Kaupungin hallussa

olevia rahastoja: Rakennus- ja järjestämis-

rahasto, mihin kaikki tontiuluuastukset mene-
vät, Smk. 781,571, työväen rakennusrahasto Smk.
638,028, lukusalin ja kirjaston Smk. 362,123,
puhdistuslaitoksen rahasto Smk. 210,000, kaunis-
tusrahasto Smk. 1116,699, raitiot ierahasto Smk.
906,353, sähkölaitoksen rahastot Smk. 85.610,

sotilasparakkien rahasto Smk. 212,124, muut ra-

kennus- ja järjestämisrahastot Smk. 12,463, ope

tuslaitosten rahastot Smk. 473,709, köyhäinhoi-
don rahastot Smk. 73,725, Olivia Hildenin rahasto
Smk. 213,160, muut turvalaitosten rahastot Smk.
118,002, A. Jokisen hätäapurahasto erinäisiä maa
laiskuntia varten Smk. 398,275, muut apu- ja

eläkerahastot Smk. 124,181, muut kaupungin
hallussa olevat rahastot Smk. 22,895. — Yksityi-

siä rahastoja: T:n kaupungin kauppiaskunnan
eläke- ja apurahasto (1844; pääoma v:n 1915

lopussa Smk. 478,640, osakkaita 67), T:n käsi-

työläisten ja tehtailijain eläkekassa (1860; Smk.
115.018, osakkaita 20), T:n pääoma- ja elinkorko-
laitos (1879; varat Smk. 95,692, osakkaita 130);
Finlayson & C:o o.-y: n talletuskassa (1883; säästö

1915 Smk. 1,005,404, osakkaita 106) työväen apu

kassat 1914 v:n lopussa:

Luku Jäseniä Varoja Smk.

Sairauskassoja 1 311 36,217
Sairaus- ja hautnusapukassoja 16 6,604 186,729
Hautausapukassoja 1 479 17.llö:i

Eläkekassoja 10 5,600 925,675
Sairaus- ja hautausapurenkaita 7 1,078 2,284
Hautausapurenkaita 2 624 1,442

Yhteensä 2S apukassaa ja 9 rengasta, joiden

varat olivat kaikkiaan Smk. 1,169,300. Pellava-

tehtaan ja Finlaysonin puuvillatehtaan työväes-

tön rahastot olivat suurimmat (Smk. 303,693 ja

281,793), sitten seurasivat järjestyksessä T:n
puuvillateollisuus o.-y:n ja T:n verkatehtaan työ-

väen rahastot.

Historia. Suurten vesien ylikulkupaikkana
ja keskellä Ylä-Satakunnan asutusta oli Tammer-
kosken kannas tärkeä paikka jo keskiajalla.

Mylly paikkana se on tunnettu 1466, ja 1500-

luvulla tiedetään siellä olleen hyvinvoivan kykin.

jonka talojen ja torppien nimet (Kyttälä,

Erkkilä. Siukola, Viinikka, Pyynikki, Nalkala.

Laiskoila) vielä elävät paikkakunnalla. Ylä-

Satakunnan tärkeimmät, markkinat pidettiin

tiiiillä, Pietari Brahen ajoista vuosittain kahdet,

aluksi Tammerkoskella, mutta sittemmin kan-
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naksen kapeimmalla kohdalla Pispalassa. Kuu
pellavanviljelys oli ympäristössä (Orihvedellfl

\. m.) yleinen, syntyi tänne Hatanpaän ja

Tammerkosken omistajan 11. II. Boijen toimesta

17511 pellavankehruukoulu, „Otavallan spinni",

joka valtion avustusta nauttien saattoi rukin käy
tännön paikkakunnalla yleiseksi. Kaupungin
perustamisesta Tammerkosken rannalle oli ollut

kysymys jo aikaisemminkin 1700-luvun kuluessa,

multa täysi tosi tuli siitä vasta 1770-luvulla, kun
paikkakuntalaiset itse anoivat sitä hallituksilta

viitaten kansan pitkiin ja rasittaviin kaupunki-
matkoihin, maakunnan taajaan asutukseen.

paikkakunnan hyvään kulkuyhteyteen eri tahoille

ja koskeen, vastaisen teollisuuden edellytykseen.

Käytyään if >..• paikalla allekirjoitti Kustaa IIT

1 p. lokak. 1779 kaupungin perustamiskirjan.

Sen mukaan T. oli määrätty vapaakaupungiksi,
jossa ei ollut noudatettava ammattikunta-asetuk-
sia, vaan elinkeinojen harjoitus oli oleva vapaa
kaikille. Seur. v. siellä jaettiin ensimäiset tontit

ja viljelysmaat kosken länsirannalla. Tori oli

nykyisessä paikassaan ja siitä lähti Pirkkalan
maantie, josta muodostui tärkeä ..kauppiaskatu".

V. 1785 oli kaupungissa asukkaita 207; lisäksi

kruunun polttimolla (joka puuvillatehtaan nyk.

alueella sijaiten oli paikkakunnan tärkein teol-

lisuuslaitos 1776-90) 117 henkeä, yhteensä 414.

Koko Ruotsin ajan T. pysyi vähäpätöisenä maa-
laiskaupunkina, jolle punaiset, turvekattoiset

talot perunapeltoineen. riihineen, navettoineen

ia karjapihoineen antoivat idyllimäisen leimansa.

Kolmessa vuosikymmenessä v:een 1810 sen asu-

kasluku kohosi ainoastaan 682 henkeen. Kauppa
oli vähäpätöinen. Hankala kuljetus Turusta y. m.
merikaupungeista korotti tavarain hintoja niin.

että maalaiset kävivät, mieluummin itse ostok-

silla Turussa. Säännöllisten Perttelin ja Antin
markkinain aikana T:lla oli kuitenkin vil-

kasta liikettä. Porthan hiki T:n talvimarkkinat
maamme suurimpiin, ja niillä sanottiin kävi n

väkeä yli 40 pitäjästä. Vielä 1831 laskettiin T:n
syysmarkkinaväki 8.000 hengeksi, kaupungin
oinan asukasluvun ollessa vain vähän yli 1.500.

T:n omat kauppiaat kiertelivät vielä kauan 1S00-

ltivulla ympäri maata muiden seutujen (Hämeen-
linnan. Anianpellon, Jyväskylän, Lapuan y. m.)

markkinoilla ostelemassa maalaistuotteita ja

tapaamassa merikaupunkien kauppiaita. Koto-
naan he harjoittivat hiljaista kauppaa näiden
laskuun, myyden heidän suolojaan. rautaansa ja

rihkamaansa ja ostellen heille maalaistavaraa.
Vii puolet kaupungin väestöstä kuului sataluvun
alussa käsityöläisiin. Varsinaisia tehtailijoitakin

oli jo TJuotsinvallan lopulla, m. m. Abr. Häggman,
jolla oli 6-7 erilaista pientä tehdaslaitosta, vaikka
niistä ainoastaan 1783 perustettu paperimylly
jäi pysyväiseksi. Sen ohessa oli kaupungissa muu-
tamia värjäämöltä, parkkimyllyjä (nahkateh-
taita) ja tiiliruukkeja sekä kosken itärannalla
Hatanpaän jauhomylly sahalaitoksineen.
T:n ensimäisten 1770 ja 1780 vahvistettujen

asemakaavain mukaan ulottui kaupunki koskesta
nykyiseen Läntiseen katuun saakka lukuunotta-
matta etelässä ja pohjoisessa olevia ranta-alueita.

Maat siitä länteen oli jaettu viljelysmaina, n. s.

plantaaseina, kaupunkilaisten kesken. Kun kaikki
tontit kosken ja plantaasien välillä olivat
v i-en 1810 saaneet omistajansa, pysähtyi kau-

pungin laajeneminen toistaiseksi tähän. Samaan
aikaan tapahtui kuitenkin T:n vaiheissa tärkeä
käänne. V. 1810 poikettuaan Suomen-matkallaan
liiallakin keisari Aleksanteri I 1821 antoi T:lle

Tampere 1830-luvulla.

vapaakaupungin oikeudet, joiden nojalla sen teh-

tailijat saattoivat tullitta tuoda ulkomailta
koneita ja raaka-aineita. Vv. 1817-23 tapahtui
Tammerkosken suuri perkaus, ja 1824 kaupunki
vapautettiin kaikesta sotilasmajoituksesta rauhan
aikana. Näin oli sen vastaisen kehityksen tär-

kein perustus laskettu. Kun T. viimeksimainit-

tuna v. sai varsinaisen kirkon, tyydyttyään
aikaisemmin Tammerkosken rusthollin pääraken-
nukseen sijoitettuun saarnahuoneeseen (nykyisen
kellotapulin paikalla), ja kun entisen järjestys-

miehen ja kaupunginoikeuden sijaan 1830 asetet-

tiin pormestari ja maistraatti, oli se saanut itse-

näisen kaupunkikunnan välttämättömimmät ulko-

naisetkin tunnusmerkit.
Vuosisadan toinen neljännes tuli T:n teollisuu-

den ja kaupan varsinaiseksi elpymisajaksi. Sen
pieniä verkatehtaita ja värjäämöltä, nahkateh-
taita y. m. teollisuuslaitoksia tärkeämmäksi tuli

skotlantilaisen J. Finlaysonin, erityisten etu-

oikeuksien nojaan 1820 perustama tehdaslaitos.

Oltuaan alkuaan mekaaninen verstas ja valimo

se 1828 muutettiin puuvillatehtaaksi, siirtyi 1836

uusille omistajille (Rauch ja Nottbeck), jotka

sitä tuntuvasti laajensivat, ja työskenteli sitten

etupäässä vientiä varten Venäjälle, missä nautti

suuria tullietuja. Kotimaahan se möi yleensä vain

lankoja kansan kotikudontaa varten, ja ,,T:n

lankakauppoja" syntyi pian useimpiin maamme
kaupunkeihin. Tehtaan loistokausi oli sataluvun

keskivaiheilla, vaikka raaka-aineet olikin hevo-

silla vedätettävä Kristiinankaupungista. Turusta

y. m. kaupungeista, ja valmis tavara samalla

tavoin muihin Suomen kaupunkeihin ja Pieta-

riin. T:n paperitehtaassa valmistettiin paperi-

arkit käsin, kunnes tehtaan 1832 siirryttyä

J. C. Frenckellille sinne 1841 hankittiin maan
ensimäinen paperikone. 1840-luvulla syntyi uusia

huomattavia teollisuuslaitoksia: masuuni kosken

itärannalle 1842. villakehruutehdas alaputouksen

varrelle, sukkatehdas uuden trikooteollisuuden

alkajana T:lla, tulitikkutehtaita ja oluttehtaita.

T:n vapaakaupunginoikeudet uudistettiin 1856 v:n

alusta 50 v:n ajaksi vastoin kotimaisin halli-

tuksen aikomuksia. Tehdasteollisuuden ohella

kukoisti T:lla myöskin käsityö, jonka harjoitta-

jaan lukumäärä lisääntyi varsinkin kaupunkiin

muuton kautta. V. 1860 oli T. väkiluvussa (5,232
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lirnk.i kuudes Suomen kaup ei mutta käsi

isten luvussa neljäs, joskus kolma kis

Se seisaus! ila, johon i ii laa ji m mi aen 1819 v: 11

seuduilla oli joutunut, jatkui vuosikymmeniä
Kaupunki ei voinut laajeta millekään suunnalle,

kun --itä joka puolelta piirittivät koski. l-'iul.i\

sonin tehdasalue ja pla ntaa -n Väi ston ktusi

tuli uuden tonttimaan tarve yhä kipeämmäksi,
mutia plantaasisi! omistajat >. uttn it mu i omik-

seen ia vaalivat kohtuuttomia lunastushintoja.

V. 1830 Oli T:lle jo vahvistettu uusi K. L. Engelin

suunnittelema a emakaava jossa vähää ennen

tapahtuneen Turun palon vuoksi eri kaupungin
osat "!i erotettu toisistaan leveillä istutuksilla

(nyk. Puistokatu ja Aleksanterinkirkon puis-

tikko), luutta sitii ei päästy toteuttamaan. Vil-

i

«

t .
-
1 1 1 ; i t < < > uiiilla alueella Mustanlahden puolella

alkoi kuitenkin 1850-luvulla asutus ja jatkui sit

ien vähäisessä määrässä plautaasialueen poli j<ii~

osissa, missä kaupunki rupesi lunastamaan
esplanadin lilhitontteja ja 1860 pani alkuun pui-;

imi perustamisen. Oikeudenkäynti plantaaseista

päättyi vasta 1861, jolloin senaatti julisti ne

itorvauksetta kaupungin omiksi. V:n 1865 suu

ren palon jälkeen kaupungin asemakaava muo
dostettiin uudelleen (1868) ja plantaasit, jaettiin

tonteiksi. Luoteisimmaksi järjestettiin pienitont-

tiucn työväen-kaupunginosa, joka kansan suussa

sai Amurinmaan nimen, kun sanomissa samaan
aikaan luettiin A uin nniuanliun siirtolaisina läli

t.mista suomalaisista. - Plantaasitaistelujen

aikana oli 1856-58 ollut kysymys myöskin kos-

ken itärantojen lunastamisesta kaupungille, multa
asia oli päässyt raukeamaan. Uusien tehtaiden

ympärille oli sinne syntynyt taaja kylärytcikkö

Kyttälä, jonka asukasluku 18G4 laskettiin

2,000 :ksi ja iso;
|

( , 3,000 hengeksi, kaupungin
oman asukasluvun ollessa 1865 5,538. Kylän
likaisuus, tautisuus ja huono elämä olivat maan
kuuluja. Kaupungin täytyi oman turvallisuuten-

sakin tähden lunastaa Kyttälä, mikä tapahtui

1876. Sen olot jäivät kuitenkin pitkiksi ajoiksi

entiselleen. Vasta 1886 saatiin sille vahvistetuksi

asemakaava, 1890-luvun alussa alkoi Kyttälän
uudistus. Osa sen asukkaista siirtyi kaupungin
rnjain taakse perustaen .sinne Järvensivun esi-

kaupungin, osa taas uuteen Tammelan kaupungin-
osaan ja Soukanlahden kalliolle, jota kaupungin-
osaa sinne muuttaneille annettujen verovapaus-
vuosien mukaan ruvettiin sanomaan Armonkal-
lioksi. Mutta vanha Kyttälä muuttui muuta-
massa V:ssa siistiksi kaupungiksi, jota uljaille

Uänieeiika.tuineon pian oli mahdoton tuntea enti-

seksi tehdaskyläksi.

Tällä välin oli myöskin T:n teollisuuden ja

liike elämän kehittymistä jatkunut. Vuosisadan
puolivälin jälkeen saavutti T. sen aseman maan
varsinaisena teollisuuskaupunkina, joka hankki
sille ..Suonien Manchester"in liioittelevan kunnia-
nimen. Se edusti yksin n. '/a maan tehtaiden

työntekijäin luvusta ja V.-, maan tehdastuotannon
arvosta. 1850-luvulla syntyivät pellavatehdas
konepa joineen ja verkatehdas, molemmat kosken
itärannalle, mutta sitte kahitys hidastui. 1860-

luku oli teollisuudelle vaikea aika. Ameriikan
sota tuotti hankaluuksia puuvillatehtaalle, jonka
työväestö 1860-63 väheni 1,627 :stä 897 :ään.

Qseat pienet teollisuuslaitokset, lakkasivat, ja uusia

syntyi vain K. F. Idestamin „puulumpputehdas"

1866; nyk. kattoliuopatehdas) , mutta se Bitä tär-

keämpi olhn ensiinäisiä pun massa paperi n valini-

tajia maassamme ja niistä s.-, joka vai

osoitti tämän teollisuuden kannattavaisuuden.
Kun sen esimerkki sai T:lla ja -in ympäri
pian seuraa jia (T:n pella Nokian.
Mäntän, Kyröskosken ja Valkiako ken puuhio-

mot 1868-72; , tuli T:n seudusta paperiteolli

(Ien ensimiiinen keskus maassamme. Vielä 1870

ja 1880-luvuilla oli teollisuuden kehitys T:lla

uktei lli.se n hidas. Liikenteen kehittymiselle nämä
vuosikymmenet sensijaan olivat käänteentekeviä,

Höyrylaivaliikenne oli alkanut jo isös Nä>i.|ih

veliä, josta Muroleen kanavan valmistuttua 1854

kulkuväylää jatkui Ruovedelle ja 1Sli:'. v:n per

kauksien jälkeen Virtain Mustaanlahteen saakka,

sekä Pyhäjärvi Itä 1859. Hämeenlinnan kansa
T. pääsi höyry laivayhteyteen, kun 1/ inpoisten

kanava valmistui 1808. Tärkeintä oli kuitenkin,

että rautatie 1*76 Etelä Suolin sta ulotettiin T :11c

Tämä kohotti myöskin Näsijärven höyrylaiva-

reitin merkitystä, joka nyt tuli välittämään
kauttakulkuliikennettä Pohjanmaan ja Etelä-

suomen viilillä. Vaasan radan valmistuminen
1883 oli T:lle uusi voitto, mutta Näsijärven laiva

liikenne vajosi silloin vain paikallisliikenteeksi.

Uusi nousuaika alkoi T:lla 1890-luvulla. Porin

rautatie valmistui 1895. Uusia tehtaita syntyi

runsaasti : kutomoja, rautateollisuuslaitoksia

y. m., ja vanhoja laajennettiin. Vv. 1860-90 oli

vanhimmilla tehtailla ollut jättiläisosa T:u teol-

lisuudessa : 1890 työskenteli 72 % kaupungin teol-

lisUustyöväestä ennen v:tta 1860 perustetuissa

tehtaissa. Nyt 1890-luvulla kohosi teollisuus

työväen lukumäärä miltei kaksinkertaiseksi:

5,567:stä 10,539:ään, ja uusia tehtaita perustet-

tiin iti i il paljon, että niiden osalle 1900 tuli

kaupungin teollisuustyöväestöstä 22 % (ennen

v:tta 1S00 perustettujen osalle vielä 57,5%).

Jos ei oteta lukuun Finlaysonin tehdasta, jolla

oli omat erioikeutensa, eivät vapaakaupungin
oikeudet edellisillä vuosikymmenillä, huonojen

kulkuneuvojen, pääomien vähyyden ja tuotteiden

rajoitetun menekin vuoksi olleet merkinneet kau-

pungille erityisen paljoa, varsinkaan sen jälkeen

kun 1809 v:ii yleinen tullitaksa alensi tullit koko

maan teollisuuden hyväksi. Pellavatehdas ja

verkatehdas eivät menettäneet sanottavia sen

kautta, että ne kosken itärannalla sijaiten olivat

osattomia vapaakaupungin oikeuksista. Vasta

i
ssn In v un lopulla opittiin näitä oikeuksia käyt-

tämään, ja juuri niiden turvin syntyi senjälkeeii

aseita puolivalmisteiden viimeistelyä tarkoittavia

tehtaita, trikootehtaita y. m. Yksi ainoa vuosi

(1900) säästi esim. veturitehlanlle n. 100.0011 mk.

Kun puheenaoleva! oikeudet 1905 v:n lopussa

päättyivät, eikä niitä enää uudistettu, vaikutti

se ilmeisen pysähdyksen T:n kellityksi ssä. Väki-

luvun kasvaminen, joka 1890-luvun lopulla oli

ollut tavattoman nopea, hidastui (lisääntyminen

1880-90 49.0%. 1890-1900 89,i %, mutta 1900-10

vain t:i... ',i ja 1910 v:n jälkeen oli poismuutto

muutamina vv. suurempi kuin kaupunkiinmuutto.

Sittemmin on kuitenkin taas tapahtunut käänne

kaupungin eduksi. Liike-elämä on ehtinyt mukau-

tua uuteen olotilaan, ja viime vv. on taas syn-

tynyt runsaasti uusia tehtaita. Ne pyrkivät

aikaisemmin sijoittumaan kaupungin ulkopuo-

li 11 - Kpilään. mitä kellitystä Nokia-yhtiö koettaa
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oamalla siellä sähkövoimaansa vieläkin edis-

tää, mutta 1 1 ;i i ;i

n

päiiii maiden osto 1913 hankki
migille tilaisuuden järjestää edullisia tehdas-

ita välittömään läheisyyteensä Helsingin

radan varteen. Sähkölaitostaan kehittämällä kau-

punki koettaa pi tiili huolla siilä, että syntyvällä

teollisuudella tulee täälläkin olemaan saatavissa

i iitt&väsl i käyttövoimaa.
raloudelliset pyrinnöt ovat T:lla aina olleet

ylinnä, unitta niiden rinnalla ei siellä ole unoli-

i henkisiäkään harrastuksia. Ensiraäisen kou-
lunsa. 1 s 1 1 perustetun pedagogiansa sijaan T. sai

! s 12 .".luokkaisen valtion alialkeiskoulun. joka oli

toimessa v:ecn IS7."> saakka, saaden 1860 rinnal-

le.]! \:iltion ylialkeiskoulun. Finlaysonin teh-

kansakoulu oli toimessa v:sta 1839. ja

myöhemmin muutkin suuret tehtaat perustivat

kouluja, ennenkuin kunnallinen kansakoulu-
laitos 1*7- oli alkanut (rouvasväen yhdistys oli

B62 perustanut pienen koulun köyhiä tyttöjä

en). Ensimäinen sanomalehti ,,Sanomia Taru-

in" alkoi ilmestyä 1866, painettuna Hämeen-
linnassa, mutta siirtyi, kun T:lle sam. v. saa-

tiin ensimäinen kirjapaino, ..Tampereen Sano-
main" nimisenä sinne ja ilmestyi säännöllisesti

v : een 1900 saakka. V. 1860 avattiin T:lla myös-
kin ensimäinen kirjakauppa. Ensimäinen suomen-
kielinen oppikoulu alkoi toimintansa yksityisen

uhrautuvaisuuden kannattamana 1881. ja 3 v.

Ikien saatiin T:lle suom. valtion reaali-

Näistä koulukysymyksistä sai täälläkin

alkunsa kielitaistelu, joka „Aamulehden" perus-

tamisen jälkeen 1882 johti siihen, että suom.
kansanaines jo puheenaolevan vuosikymmenen

I sai voiton (valtiollisissa vaaleissa ensi

kerran 1887). Tiliä nykyä ei maamme suurista

kaupungeista ole toista, joka olisi kieleltään

määrässä suomalainen kuin T. [Väinö
Vallin Voionmaa, ..T:n kaupungin historia." I-III

-10).] E. K-si.

Tampereen haulitehdas, Pirkkalan pitäjässä

pereelta länteen (konttori Tampereella) Porin
in Santalahden pysäkin luona, ainoa laa-

i Suomessa. Sen perusti 1859 kaupungin-
iri Henrik Bergman. V. 1888 kauppiaat

Kudoit Winter ja Karl Hjorth ostivat tehtaan,
muuttaen sen 1896 o.-y:ksi (Tammerfors

jelfabriks a k t i e b o 1 a g, osakepääoma
100 mk., liikepääoma 1917 n. 250,000 mk..

leenpaneva johtaja K. Hjorth). Valmistus,
käsittäen lyijyhauleja, -plombeja ja laakeri-

lla, oli
' 1914 115,000 kg, arvoltaan

120,000 mk. Työväestö 4 henkeä. E. E. K.
Tampereen jalkineteollisuus on huomatta-

pi kuin minkään muun Suomen kaupungin.
1914 virallisen tilaston mukaan 45%

maan kaikkien jalkinetehtaiden tuotantoarvosta,
tl nykyisissä mittakaavoissaan hyvin nuorta,

lukien alkunsa varsinaisesti vasta v:sta 1908,

iolloin ulkomailta tuotujen jalkineiden tulli

k.. intettiin Smk:aan 282:40 100 kg:lta. Tampe-
reella oli 1914 kaikkiaan 4 jalkinetehdasta,
joista 3 alallaan maamme suurimpia. Ne ovat:

pereen k e n k ä t e h d a s (omistaja ja
perustaja Emil Aaltonen, joka 1905 siirsi Hattu-

omistamansa jalkineverstaan Tampereelle),
lonka työväestö 1915 oli 400 henkeä, valmistus-
kyky 1,:;00 paria jalkineita päivässä; Osake-
yhtiö Attilan kenkätehdas (perusti 1908

tehtailija A. K. Attila, pääoma aluksi 120,000 mk..
korotettu 1911 340,000 mk:aan; toiminimi omis-
,taa myös nahkatehtaan Tampereella, valmistus
arvoltaan -\\ milj. mk. HH4), työväestö lähes

500 henkeä, valmist uskyky 2,000 paria päivässä,
sekä Hyppösen kenkätehdas osake-
y h t i ö n kenkätehdas (perusti 1910 Väinö
Hyppönen, muutettu 1912 o.-y:ksi, osakepääoma
aluksi 50,000 mk., korotettu 191.4 200,000 mk : aan),

työväestö 300 henkeä, yälmistuskyky 800-900
paria jalkineita päivässä (1915). E. E. K.
Tampereen kattohuopa- ja paperitehdas

(omistaja T a k f i 1 t- o c h pappersbruks
aktiebolaget i Tammerfors, osakepää-
oma 1,200,000 mk.; toimeenpanevana johtajana
ja isännöitsijänä on yhtiön perustamisesta asti

ollut Gustaf Ramsay), Tampereella, Tammerkos-
ken itärannalla lähellä sen laskua Pyhäjärveen.
käsittää puuhiomon, pahvi- ja paperitehtaan.
Tehtaiden aikaisemmista vaiheista ks. Kymin
osakeyhtiö, palstat 238-39. V. 1909 raken-
nettiin uusi puuhiomo ja 1914 sijoitettiin paperi-

tehtaaseen toinen paperikone, siihen asti laa-

tuaan suurin Suomessa. Valmistus, käsittäen puu-
massaa, pahvia ja paperia (etupäässä karkeam-
paa käärepaperia), oli 1915 6,000,000 kg, arvol-

taan 1,200,000 mk. Työväestö sam. v. 165 hen-
keä; sairausapu- ja eläkekassa. E. E. K.
Tampereen kenkätehdas ks. Tampereen

jalkineteollisuus.
Tampereen kutomateollisuus osakeyhtiö (per.

1911, osakepääoma aluksi 300,000 mk., sittemmin
korotettu 375.000 mk:aan; perustamisesta asti

on tekn. johtajana toiminut ins. P. Ignatius,

isännöitsijänä V. J. Pyhälä), omistaa isännöitsijä

J. Ruuskasen 1896 perustaman, aluksi Tampe-
reen villakutomatehdas J. Ruuskanen ja kumpp.
nimellisenä, v:sta 1906 osakeyhtiönä (Osakeyhtiö
Tampereen villakutomatehdas; osakepääoma
200,000 mk.) käytetyn villatavaratehtaan. Val-

mistus kiisittää kaikenlaisia koneneulontatuot-
teita, trikooalusvaatteita, sukkia, huiveja,

puseroita y. m., ollen 1911 arvoltaan 500,000 mk.,

1913 850,000 mk. ja 1915 1,500,000 mk. Työ-
väestöön viimem. v. kuului 225 henkeä (1896

3 henkeä). E. E. K.

Tampereen osakepankki ks. Pankki,
palsta 183.

Tampeieen pellava- ja rautateollisuus osake-
yhtiö (T a m m e r f o r s 1 i n n e- & j e r n-

manufaktur aktiebolag) omistaa Suoman
ainoan pcllavankehruu-, -kutomo- ja -valkaisu-

tehtaan sekä lisäksi konepajan ja puuhiomon
Tammerkosken yläjuoksua) itäisellä rannalla

Tampereella ynnä Inkeroisten puuhiomon Anja-
lankosken itärannalla Sippolan pitäjässä Kymi-
joen varrella, ollen siten sangen monipuolinen

ja lähinnä Kymin osakeyhtiötä sekä työläisluku-

määrään että myyntiin nähden Suomen suurin

teollisuusyritys.

Yhtiö perusteltiin 1861, jolloin se otti hal-

tuunsa Tammerkosken partaalla jo silloin sijait-

sevan pellavatehtaan sekä masuunin, pienen kone-

pajan ja sahan. Ensimäinen näistä teollisiin-

laitoksista oli ollut masuuni, jonka laamanni
Nils Idman, vuorimestari G. Idestam ja sala-

neuvos Aug. Ramsay 1843 olivat rakennuttaneet

koskenniskalle Hatanpään kartanon maalle.

V. 1856 Seinäjoen rauta- ja ruutitehtaan omis-
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Tampereen pellavatehdas.

taja, maanviljelysneuvos Gustaf Wasastjerna
osti masuunin, konepajan ja salian vuokraten
samalla 5(1 v:ksi vesivoiman ynnä 19 ha: n suu-

ruisen tontin. Kuilta tämän jälkeen Wasastjerna
luovutti varatuomari Adolf Törngrenille alaa

pellavatehtaan perustamiseksi; tehdas tuli

käyntiin 1859. Mainittu melkoinen maa-alue
vesivoimineen siirtyi 350,000 mk:n kauppahin-
nasta 1892 Tampereen kaupungilta yhtiön hal-

tuun. Tonttiin kuuluvat omat satamat Näsijär-

ven rannalla; valtion rautatieltä rakennettiin

1900 sivuraide tehdasalueelle.

Osakepääoma, joka aluksi oli 1 milj. hopea-

ruplaa (kuitenkin vain n. 4
/o merkittynä), —

pääasiallisesti Törngrenin ja Wasastjernan hal-

lussa — , oli 1895 kohonnut 6.2 milj. ja 1916
lii milj. mk:aan.

Pellavatehdas, joka jo alusta pitäen raken-

nettiin varsin suurisuuntaiseksi, nieli alku-

aikoina paljon pääomaa vaikeiden luotto- ja

markkinaolojen vallitessa, eikä yhtiön harjoit-

tama metalliteollisuuskaan voinut vaikeuksia

sanottavasti lieventää. Yhtiö, joka oli läheisesti

riippuva pääosakkaidensa, Törngrenin ja Wa»a-
stjernan, taloudellisesta asemasta, joutui tuka-

laan asemaan näiden tehtyä vararikon. Pelas-

taakseen mahdollisimman pienillä tappioilla

yhtiö otti 1866 haltuunsa Törngrenin juuri perus

tuman Hietalahden laivatokau 11 - 1

s i n g i s s ä. Tämä teollisuuslaitos tuli kuitenkin

olemaan yhtiölle raskaana taakkana 14 v:n ajan.

Sittenkuin alkuaikoina n. 1 milj. mk. oli uhrattu

tarpeellisiin laajennuksiin ja parannuksiin

yhtiö möi laivatokan 425,000 mk:sta 1880. -

Tämän jälkeen tapahtui käänne yhtiön toimin

nassa edulliseen suuntaan, eikä edes tuhoisa

tulipalo, joka syksyllä 1883 hävitti suurimman
osan pellavatehtaasta, kyennyt lamauttamaan
jatkuvaa suotuisaa kehitystä. Vuoden kuluttua

palosta tehdas oli taas käynnissä laajennettuna

ja parannettuna. — Suurempia kehräämön ja

kutomon laajennuksia tapahtui jälleen 1898-99,

jolloin myös uusi höyryvoimakeskusasema rakin

nettiin. Vv. 1910-16 on taaskin kehräämöä laa-

jennettu kolmella suurella lisärakennuksella ja

kutomoa kahdella. — Vv. 1914-16 rakennettiin

suurenmoinen vesivoimalla käypä sähkövoimalai-

|
tos ja sitä varten koskeen 220 m pitkä graniitti-

kanava, jonka päälle konepajan lisärakennuksia

on sijoitettu. Laitoksen turbiinit voivat kehit-

tää :;.li00 hevosv. (näistä on kuitenkin yksi

1,100 hevosv :n turbiini käyttövarmuusvarana)

,

jotka 500 voltin kiertovirtana ja 110 voltin tasa-

virtana siirretään myös konepajaan ja hiomoon.

käyttäen siten kaikkia yhtiön Tampereella sijait-

sevien tehdaslaitosten koneita paitsi hioma-

koneita. Putouskorkeuden täydellisen käytän

töönottamisen ja uusien turbiinien suuremman
tehon kautta tehdas tulee taaskin toimeen ilman

hm i

j käyttövoimaa.
Kehiäämö työskentelee (1917) 16,000 kierrutti-

mella ja kutomo 360 kangaskoueella. Muuta-

mat osastot ovat olleet käynnissä myös yövuo-

rolla jo 30 v. Keskeytymätöntä kehitystä kuvaa-

vat seuraavat tuotantotiedot:

n. 40 ui

Sisäkuva voimalaitokselta.

Kehraämii Kut 31110

1861 250,214 ku 8,862 iapp alettu il

1870 381,450 „ 21,422 „
1S80 494,133 „ 24,938 „ .

1890 1,025,053 „ 47,072 „

1900 1,467,446 , 65,996 „
11110 1,600,391 „ 63,356 „
1916 2,692,859 „ 108,483 .,
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Pellavatehtaan myönti on ollut

V. 1914 Smk. 6,438,282:—
., 1915 . 9.816,448: —
,1916 „ 17 205,454: —

Työläisiä oli 1916 pellavatehtaalla 2,225 henkeä.
Perustamisvuotenaan (1861) yhtiö käytti

D29 ktr pellavia, niistä 94% kotimaista
raaka-ainetta. Kotimaisen pellavan saanti

kohosi korkeinimilleen 1900 (966,464 kg). Nyt
:i vain n. 5% tarpeesta ollen vuotuinen

pellavien tarvo nyt lähemmäksi 4 milj. kg. —
Kotimaisen pellavanviljelyksen edistämiseksi on
yhtiöllä" Kosken pitäjässä (H. 1.) vesivoimalla

käypä Hankalan pellavanpuhdistus-
I :i i t o s. jonne ostetaan pellavia liotettuina
\

:
1 1 ~ i iin.

Yhtiön harjoittama sahateollisuus ja masuuni
kadottivat pian merkityksensä, ja jälkimäinen
hajoitettiin 1884. Sen sijaan kehittyi kone-
paja ripeästi, ollen nykyään maamme suurim-
pia. Valmistettuaan varhaisempina aikoina myös
höyrykoneita ja höyrylaivoja tehdas harjoittaa

erikoisalanaan veturien, vesiturbiinien ja puu-
tiiomokoneistojen rakentamista. Ensinmainitulle
alalle yhtiö antautui 1898. jolloin — sen jäl-

keen kuin koni pajaa oli tarkoitusta varten mel-
koisesti laajennettu — otettiin Suomen valtiolle

valmistettavaksi 40 veturia. V:sta 1900 tähän
asti (1917) on yhtiö tyydyttänyt Suomen valtion
rautateiden koko veturintarpeen. Kaikkiaan on
konepaja vai 1916 loppuun valmistanut 268 vetu-

ria. Viimeksi rakennettu malli raskaita tavara-
l
varten painaa n. 70 to n. ja voi kehittää

1.000 hevosv. — Suurin konepajan rakentama
vesituibiini kehittää 4.200 hevosv. — Suurem-
pia laajennuksia on tapahtunut 1914 ja 1916.

Konepajan myönti on noussut jatkuvasti, ollen

V 1890 Smk. M7.439: —
1900 1,282.144: —

„ 1910 1,902.741: —
„ 1915 „ 3.675,448: —
„ 1916 „ 5.655,951: —

Työläisiä konepajoissa 1916 oli 582 henkeä.
Tampereen puuhiomo, jonka 1871 vesi-

voiman tarkemmin käytäntöön ottamiseksi yhtiön
maalle muutamat sen osakkaat perustivat, jätet-

tiin - - laitoksen korvattua perustamiskustan-
nuksensa korkoineen 1881 ajanmukaisessa kun-

r ilmaiseksi yhtiön haltuun. Laitos on
tämän jälkeenkin toiminut menestyksellisesti

ten tuotanto 4 ä 5 milj. kg:aan v:ssa ja

käsittäen pääasiallisesti ruskeata kiillotettua

pahvia. — Työväestö 163 henkeä.
Tätä tuotannon haaraa laajensi yhtiö melkoi-

ostaessaan 1887 I nke r öisten puuhio-
mon iks. Inkeroinen 2.). Tehdasta on

D kerran laajennettu: se käyttää nyt hyväk-
D. 5,000 hevosv.. mutta koskessa on mel-

koinen toistaiseksi käyttämätön voima. Valmis-
tus käsittää valkoista sekä ruskeata pahvia ynnä
puuvanuketta, ollen .

1914 13.426,019 kg
1915 15,328,304 „

1916 16,431,702 „
'isiä on n. 300 henkeä.

Kaikkien yhtiön tehtaiden yhteenlaskettu val-
mistusmäärä oli arvoltaan 1914 Smk. 11.023,368,
ja 1916 Smk. 27.961,738 mk. sekä tvöväestö 1914
2.694 henkeä, 1916 3.265 henkeä.

Tampereella asuu yhtiön tontilla sen raken-
nuksissa satakunta perhettä. Tehtaan alueella
on rakennus sisältäen työväenkeittiön, ruokailu-
salit, juhlasalin, kirjaston y. m. — Sairausapu
ja eläkekassat nousivat 1910 Smk:aan 297,767:—
yhtiön vuosittain avustamina. — V. 1901 perus-
tettu Pellavatehtaan yhtiön työväen osuuskauppa
saavutti 1916 yli 1 milj. mk:n tavaravaihdon.

Inkeroisten työväestö asuu suurimmaksi osaksi

yhtiön huoneistoissa; oma kirkko ja seurahuone
tehtaan alueella.

Johtokunnan puheenjohtajana toimi 37 vuoden
ajan v:een 1903 professori Alfr. Kihlman.
Nykyinen puheenjohtaja pankinjohtaja Henrik
Kihlman. Toimeenpaneva johtaja v:sta 1906 on
vuorineuvos YVolter Ramsay; varajohtaja ja pel-

lavatehtaan tekn. johtaja insinööri Arthur Don-
ner; konepajan tekn. johtaja insinööri Robert
Lavonius; Inkeroisten puuhiomon tekn. johtaja

insinööri Ilmari Stenbäck. A-r D.

Tampereen puuhiomo ks. Tampereen
pellava- ja rautateollisuu s-o.-y.

Tampereen puuvillateollisuus osakeyhtiö
(osakepääoma 2.000,000 mk., isännöitsijä v:sta 1909

insinööri Magnus Lavonius), omistaa Lapin-
niemen tehtaan Tampereella, Näsijärveen pistä-

vällä Lapinniemellä (oma tontti). Sen

LapiD niemen puuvillatehdas.

perustivat 1897 kauppaneuvos Arthur Soin
mer (1847-1907; Tampereen kaupungin johta-

via miehiä, kaupunginvaltuusmies 1876-1902 ja

1903-07, kaupungin edustajana 1894, 1899 ja

1900 vv:n valtiopäivillä. Finlayson & Co:n isän-

nöitsijä 1890-97, T. p. o.-y:n johtaja ja isännöit-

sijä kuolemaansa saakka), insinööri P. A. Sharples

ja kasööri J. Kupiainen. Työt kehräämössä ja

kutomossa aloitettiin 1899. Tehdasta on keskey-

tymättä laajennettu, m. m. 1904 rakentamalla
lisää kankaiden valkaisu- ja viimeistelylaitos. jol-

loin rautabetonirakennustapaa ensi kerran Suo-

messa käytettiin. Tehtaan käyttövoima saadaan
1.000 hevosv. höyrykoneesta ja 300 hevosv. höyry-

turbiinista. Kutomossa on (1917) 523 kangas-

puuta ja kehräämössä 24,000 värttinää. Vuosit-

tain käytetään n. 4,000 paalia puuvillaa: val-

mistus, käsittäen kaikenlaisia puuvillakankaita

ja -lankoja (erikoisuutena värinsä pitävät puku-

kankaat) ' oli 1899 arvoltaan 1,400,000 mk., 1905

lähes 3.300.000 mk. ja 1913 n. 4,500,000 mk.

Työväestön lukumäärä 800 henkeä (1915). Sai-

raus- ja hautausapukassa, sekä eläkekassa, jonka

varat 1916 alussa olivat 155,000 mk.; kirjasto,

työväenkeittiö, juhlahuoneisto y. m. E. E. K.

Tampereen rovastikunta käsittää Tampereen,

Teiskon, Messukylän. Kangasalan, Pirkkalan,

Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Tottijärven

seurakunnat Porvoon hiippakuntaa.
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Tampereen tapettitehtaan osakeyhtiö Tam
pereella omistaa tapettitehtaan Pirkkalan piti!

jii.^^ii, Tampereen-1'orin radalla olevan ISpilän

pj läkin m kin Tampereelta lanteen] kohdalla

(haararaide tehtaalle), Tohloppijärven raanalla.

Sen peruatival 1892 kauppias RudoU VVintei ja

todellinen valtioneuvos VV. von Frenckell (o

pääoma aluksi 25,11011 mlv., sittemmin vähitellen

korotettu 366,000 mk: aan 1917; johtaja ia isän

aöitsijä sekä pääosakas nyttemmin Uno Ivuiiry)

;

tehdas sijaitsi Tampereella, Tammelan kaupungin-

osassa, mutta siirrettiin 1909 uyk. paikalle.

Tehdas (jossa 10 paino ja pohjausk tta, II itse-

toimivaa rullauskonetta, S pakkauskonetta y. m.;

käyttövoimana höyry) valmistaa kaikenlaisia

tapetteja (valmistuskyky 42,000 8 m:n pituista

rullaa päivässä), arvoltaan 681,700 mk. 1914

(56 <yt
kaikkien maamme tapettitehtaiden yhteen

lasketusta valmistusarvosta); valmistuksesta vain

n. 'i, )ix kotimaahan, .

:
myod-ian Vi n ipille s< k 1

valtamerentakaisiin mailiin (Intiaan, Japaniin,

EQtelä-Ameriikkaan y. m.). Työväestö 70-so hen

kea* (1917), joista n. a
/a naisia. - T. t. o.-y:n

yhteydessä (johtaja ja johtokunta samat) on

sisartoiminimi D. Winter & C:o osake-
yhtiö (perustettu 1007, itsenäisesti toimiva

v:sta 1909; osakepääoma aluksi 45,750 mk., nyt-

temmin 110.000 mk.), Joka omistaa aikaisemmin
T. t. o.-y:n omistaneen väri- ja vernissatehtaan

unassa rakennuksessa kuin tapettitehdas)

.

Aluksi tehtaan tarkoituksena oli yksinomaan
tapettitehtaan varustaminen väreillä, mutta uyk.

se valmistaa myöskin vernissaa, maalivärejä, lak-

koja, puunausvahaa y. m. kemiallisia tuotteita

(arvoltaan 1014 213,700 mk.; työväestö main. v.

7 henkeä), joita mvödään m. m. Venäjälle.

E. E. K.

Tampereen teatteri on saanut alkunsa osit-

tain Kasimir Leinon 1903 perustamasta ..Suo-

men näyttämöstä", jonka kotipaikkana oli Tam-
pere, mutta joka pysyi pystyssä vain yhden
näytäntökauden, osittain Kaarle Halmeen ke-

väällä 1004 tekemästä aloitteesta. Tällöin perus-

tettiin Tampereen teatteri-osakeyhtiö ja teatteri

aloitti Kaarle Salmeen johdolla näytäntönsä
sam. v:n syksyllä, näytellen vuoroin seurahuo-
neella vuoroin Raittiustalossa sekä sittemmin
vapaaehtoisen palokunnan talossa (1904-09).

•Jouluk 16 p. 1008 perustettiin Teatteritalo-

osakeyhtiö (säännöt vahvistettu jo 1904) ja val-

tuusto luovutti aiotulle teatterirakennukselle
ilmaisen tontin. Teatteritalo rakennettiin arkki-

tehti K. S. Kallion piirustusten mukaan, jotka
julistetussa kilpailussa olivat saaneet. 1 :sen pal-

kinnon, ja vihittiin tehtäväänsä 14 p. helmik.
1913. Katsomossa mi tilaa 600 hengelle; näyt-

tämön pinta-ala 10x14 m. Halmeen oltua joh-

tajantoimessa vain lyhyen ajan ovat sittemmin
johtajina olleet: Elli Tompuri kevääseen 1905,

Pontus Artti (syksystä 1905-helmik. 1906), Aarne
Riddelin 1. Orjatsalo (lyhyen aikaa), Hemmo
Kallio (kevätkauden 1007)'. Pekka Alpo (1907-12),

Jalmari ITahl, V. Sorsakoski ja J. Lahdensuo.
Tampereen teknillinen opisto. V. 1847 Hel-

sinkiin, Turkuun ja Vaasaan perustetut teknil-

liset reaalikoulut olivat jo teknillisiä keskikou-

luja vastaavia oppilaitoksia. Kuu näistä Hel-

singin koulu 1850 laajennettiin ja 1872 muutet-
tiin polyteknilliseksi kouluksi ja 1S79 polytek-

niilisek-i opistoksi sekii Turun ja Vaasan reaali-

koulut 1885 teollisuuskouluiksi, ei maassamme
tämän jälkeen ollut teknillistä keskikoulu;'
iiii oppilaitosta. V. 1002 otettiin e

ie]tii\ :il, i Tampereen teknillii essä

johdosl a 1
'.mi, asetettiin 1 omit< a jonka ehdo

I uksen mukaisesti, samalla kuin teollisuuskonini

uudistettiin, asetuksella 1 p:ltä helmik. 1911

määrättiin perustettavaksi Tampereelle teknilli-

nen opisto, joka alkoi toimintansa syksyllä 1912
Opistossa on talonrakennus-, kouerakennus-,

sähköteknillinen, paperiteollisuus-, kutomateolli
suus- ja värjäys, valkaisu ja viimeistelyosa

Opist ippiaika on 3-vuotiuen. Pääsyvaatimul
set; reaalilyseon viisi luokkaa ja vähintään

Tampereen teknillinen upisto.

1 v:n käytännöllinen harjoittelu asianmukaisella

ammattialalla. — Vakinaisia opettajia .on 8,

tunti- ja ylimääräisiä opettajia sekä assistent-

teja ja apulaisopettajia 1916 14. Opistou 1915

valmistuneessa talossa on paitsi kemian ja fysii

kan laboratoreja myöskin kone- ja sähköteknil-

linen laboratori sekä paperi-, kutoma- ja vär-

jäyssalit tarpeellisine koneineen ja laitteineen.

— Opiston vuosirahasääntö on 103,000 mk.
P-o P-o.

Tampereen verkatehdas (omistaja Tam-
merfors k 1 ä d e s f a b r i k s a k t i e b o 1 a g,

osakepääoma 1.440,000 mk.) Tampereella, Tam-
merkosken vas. rannalla, perustettu 1858, jol-

loin A. J. Frietsch & C:o muutti Tampereelle,

vasta valmistuneeseen (aloitettu 1856), 4-kerrok-

siseen tehdasrakennukseen Jokioisten verkateh-

taan (per. 1700-luvun lopulla) koneet. Seur. v.

tehdas oli käynnissä ja valmistusarvo oli

189,648 mk. V. 1863 A. J. Frietsch & C:o teki

vararikon; tehdasta käytettiin vararikkopesän

ja Suomen valtion laskuun v:een 1869, jolloin

nyk. yhtiö muodostettiin (perustajat F. W. von

Frenckell, Nils Proeope. A. VV. Wahren, Aug. Borg-

ström ja C. Zuhr). Siitit pitäen tehdas alkoi voi-

makkaasti kehittyä; valmistus 1 kaikenlaisia ver-

koja, lankoja ja konehuouaa) oli ennen suu,

valtain sodan puhkeamista vuosittain 2,500,000-

3.000.000 mk.; työväestö 500 henkeä. T. V. 011

niinollen laatuaan maamme kaikkein suurimpia

E. E. K.

Tampico (myös Santa Anna de TamauUpas),
kaupunki Meksikossa, Tamaulipas nimisen val-

tion eteläosassa, Panuco-joen pohjoisrannalla,

10 km Meksikou-lalulesta, Vera Cruzin rinnalla
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Meksikon tärkein satamakaupunki; 17.">69 as.

l n asema »n hyvin epäterveellinen,

keltakuume on usein raivonnut, mutta olot ovat

rl vesi- ja viemärijohtojen valmistuttua

1906. Tm liikekorttelit oval byvin rakennetut.

säilyke-, kangastehtaita, sahoja, poltto-

apuhdistamoita, jokilaivaveistämöilä. Satama
on suurennettu ja syvennetty niin, että sen

Byvyys matalanveden aikana on 7 m. Sen kautta

viedään hopeaa, .1 </" ? > kuiluja, sokeria, vuotia,

karjaa, puuvillansiemenkakkuja, kalivia, vaski-

malmia, asfalttia, polttoöljyä y. m. T:sta lähtee

rautatie sisämaahan, San Luis Pölösiin ja toinen

pohjoiseen, Ciudad Victoriaan ja Monterreyhin.
Kaapeli Vera Cruziin ja Galvestoniin.

E. E. K.

Tampooni (ransk. tampon), tukko, harso- t.

vanutukko, jollaisia kirurgi käyttää haavain
tukkeamiseen, esim. verenvuodon tyrehdyttämi-
-~iksi. y. in.

Tamppi (ruots. stum-p), metallityössä käytet-

tävä lävistimen tapainen teräspuikko (tuurna.

merasin) ; ajoneuvojen aisoihin kiinnitettävä.

tavallisesti reiäkäs vetohihnan pää; kutoma-
koneessa pikkcrin (syöstäväntyöntäjän) vastaan-

ottaja; puvussa kokoonvetävä, napeilla tai sol-

jella kiinnitettävä kangashihna. Po P-o.

Tamppilaitos (ruots. stamp) on yleisnimitys

munille erilaisille teollisuuslaitoksille, joiden toi-

minta perustuu survomis- tai hakkaamisliikkee-

aeen. Niinpä vanhan-aikaista vanutuslaitosta

aravanutinta) kutsuttiin t:ksi. Nykyään
ovat t:t harvinaisempia, mutta käytetään sel-

laista esim. hamppukuitujen pehmittämiseen.
T. tai petkelmylly toimii tavallisesti siten, että

pyörivä akseli nostelee siihen kiinnitettyjen tap-

piin avulla puupetkeleilä, jotka taas omalla pai-

nollaan putoavat muokattavien raaka-aineiden

(hamppusormauksien y. m.) päälle. Vasaravanut-
limeBsa ovat petkeleet nuijamaisia. E. J. S.

Tampuuri (ransk. tambour), eteinen. —
"iiii.il.. silinterimäinen, siis rummunmuotoi-
harvemmin monisivuinen kupolin ja penden-

tiivien välinen rakennuksen osa. jolla kupoli
lähinnä lepää ja jonka ikkunoista kuvun alla

oleva huone saa valoa, tulee rakennustaiteessa

myöh. bysanttilaisella ajalla käytäntöön
ja kehittyy renesanssin aikana valta-aiheeksi;

pylväänrumpu. monesta kappaleesta ladotun pyl-

irren osa. U-o N.
Tamsui (jap. Tansui, ulkomaalaisten Hobe),
makaupunki Formosan pohjoispäässä, T.-joen

suussa, Taihokusta tulevan radan pohjoispäässä;
n. 7.0011 :l s. — Satama huono, josta syystä kil-

paileva Kelung (T:sta itään) ot\ alkanut vetää
T:n ulkomaankauppaa. Viedään teetä,

riisiä, sokeria, kanverttia.

Tamtam ks. G o n g.

Tamulit ks. T a m i 1 i t.

Tamuz, bab. jumaluusolento. T. oli kasvulli-
n jumala ja hänen kuolemaansa ja elpymis-

tänsä vietettiin vuosittain. Kun kesähelteessä
kaikki lakastui, vietettiin hänen kuolinjuhlaansa
suurilla valittajaisilla. Istar (ks. t.) jumalattaren

-a kerrottiin tämän käyneen manalasta
noutamassa nuoruutensa lemmittyä T:ia. Lukui-
sat virret ja hymnit todistavat T.-palvonnan
yleisyyttä. Syyriassa T. sulautui Adonis juma-
laan, jota siellä palveltiin vielä kristillisenä

aikana. [Baudissin, ..Adonis uml Esmun" (1911).]

E. h n.

Tana. 1. Joki (myös Dana, Manja) Englannin
itä-Afrikassa, alkaa monista vesirikkaista lähde

joista Kenia-vuorelta, virtaa ensin kaaressa ete

lään, sitten pohjoiseen, kääntyy Hargazo-put mi-

ten alapuolella etelään, virtaa 15 km pitkin
meren rantaa ennenkuin vaarallisen suusärkän
poikki laskee Intian valtamereen. Kosket ja

matalikot tekevät sen liikenteelle arvottomaksi
muulloin, paitsi sadeaikana, jolloin matalapohjai-
silla aluksilla voidaan kulkea Hargazo-putouksille
asti (576 km suusta). Ylä- ja alajuoksulla T:n
tienoot ovat hyvin viljavia, keskijuoksulla sitä-

vastoin etupäässä pensaikkoaroa. — T:n muk.
on nimitetty T:n provinssi Englannin Itä-

Afrikassa. — 2. Järvi (myös Tsuna, Dembea)
Abessiinian vuoristossa, Gondarin eteläpuolella,

1,755 m yi. merenp., 71 km pitkä, 65 km leveä,

3,630 km2
, 72 m syvä. Syntynyt hautalaskeu-

maan. Eteläpäästä lähtee Bahr el-azrak (Abai),

Niilin tärkein lisäjoki. Saarista suurin Dek. —
3. T. 1. Ta n a el v ks. T e n o j o k i. E. E. K.
Tanacetum ks. P i e t a r y r 1 1 i.

Tanagra, muin. kaupunki Boiotiassa. T., joka
sijaitsi Asopos- <nyk. Vurieni-) jokeen pohjoisesta

laskevan Thermodon- (nyk. Lari-) puron oikealla

rannalla, kuului boiotialaiseen liittoon; sen lähis-

tössä suoritettiin 457 e. Kr. taistelu, missä sparta-

laiset tuottivat ateenalaisille ratkaisevan tappion.

T. oli Korinnau (ks. t.) syntymäpaikka. —
Nykyään raunioina olevan T;n hautuumaalla
on vsta 1874 alkaen toimitettu kaivauksia, jotka
ovat saattaneet päivänvaloon erinomaisen run-

saan määrän polttosavesta tehtyjä, maalattuja
pystykuvasia (n. s. „T.-statyetteja", ks. Kreik-
kalainen taide IV, palsta 1544).

E. R-ll:

Tanais, Donin antiikkinen nimitys; T:ta pidet-

tiin Aasian ja Euroopan rajajokena. T. oli myös
nimeltään Donin suistossa 15 km pohjoiseen

nyk. Asovista sijaitseva miletolaincn siirtola.

E. R-n.

Tanaka, S o h e, jap. musiikintutkija. Julkaisi

Berliinissä tutkielmia musiikin akustiikan alalta

(1877, 1890). Rakennutti keksimänsä järjestel-

män mukaisen akustisen harmonin, joka oli ensi-

mäinen ja alallaan uraauurtava. /. K.
Tananarivo = Antananarivo ks. Mada-

gaskar, palsta 1582.

Tanaro, Pon lisäjoki oik. Piemontissa, lähtee

Merialpeilta, Monte Saccarellolta, virtaa poh-

joista ja koillista pääsuuntaa, laskee Bessigna-

nan alapuolella Polion; 250 km.
Tana-älf ks. Tenojoki.
Tandefelt-s u v u n esi-isä. ratsumestari Arvid

Henrikinpoika (k. 1657), Rapalan herra

Sysmässä, otti osaa 30-vuotiseen sotaau ja koro-

lettiin 1650 aatelisarvoon, jolloin otti nimen
..Tandefelt" muka siitä syystä, että Leipzigin

taistelussa luoti oli vienyt kolme hammasta hänen
suustansa. Hänen poikansa Johan T. joutui

Pultavassa ven. vankeuteen, jossa kuoli 171:!.

Suvun myöhemmistä jäsenistä mainittakoon,

paitsi alempana nimitettyjä, aliupseeri Otto
Johan T., joka 1810 oli Fersenin murhan toi

meenpanijoita (Tukholmassa), kertomuksen mu-
kaan hänen surmaajansa, kuoli Ameriikassa, ja

postimestari Otto T. (1811-62), Otto Tarvasen
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nimellS tunnettu Buomenkielisen kirjallisuuden

viljelijä viime vuosisadan alkupuoliskolta (,,En-

simmäinen purjehtia", is:'.r>, „Ajanviete lapsille",

1836, y. ml.
1. Adolf T. (17471822), presidentti, va]

herra, tuli ylioppilaaksi Turussa 1761, seurasi

1772 auditööring J. \l. Sprengtportenia tämän
pannessa vallankumoushankkcensa toimeen Suo-

oiessa, tuli 1775 asessoriksi Vaasan silloin perus

tettuun hovioikeuteen. Jo 1782 hänet nimitet-

tiin Oulun ja 1785 Vaasan läänin maaherraksi,

jommoisena saavutti kansan suosiota, mutta sai

1794 holhoojahallitukselta eron, kun häntä

pidettiin innokkaana kustavilaisena. Kutsuttiin

1800 korkeimman oikeuston jäseneksi ja nimitet

tiin 1805 .Turun bovioikeuden presidentiksi. Venä-

jän armeian valloitettua Suomen 1808 T. oli

niitä, jotka nopeasti mukautuivat uusiin oloihin,

josta syystä myös määrättiin oikeuskanslerin toi-

meen Porvoon valtiopäiville. Niiden jälkeen T.

korotettiin vapaaherraksi ja Suomen hallituskon-

seljin jäseneksi. V. 1811 hänet valittiin erää-

seen lähetystöön, jonka tuli Pietarissa Aleksan-
teri I:lle ilmituoda Suonien kiitollisuus keisarin

sille osoittamista ..moninaisista hyvistätöistä ja

isällisen rakkaasta huolenpidosta".

2. Adolf HeribertT. (1819-1904), lahjoit-

taja, vapaaherra, sai ven. sotapalveluksessa ja

Haminan kadettikoulun opettajana oltuansa 1867

kivuloisuuden tähden everstiluutnantin arvoiseua

eron; asui sittemmin Haminassa. T. harrasti läm-

pimästi kansallisia pyrintöjämme ja lahjoitti,

perillisittä ollen, omaisuutensa Kansanvalistus-

seuralle, Haminan suom. yhteiskoululle ja Suoma-
laisen kansakoulun ystäville. K. G.

Tandem (lat., = vihdoinkin), kaksi hevosta val-

jastettuina peräkkäin; polkupyörä, jossa on
kaksi istuinta toinen toisensa takana ja kahdet
polkimet; sellaista pyörää joku aika sitten käy-
tettiin m. m. edeltäjänä (ks. t.).

Kl. U. S.

Tanejev [-ne'jefj. 1 . A 1 e k s a n d r T, (s. 1 850)

.

ven. säveltäjä. Rimski j-Korsakoviu oppilas. Toimi
hallintovirkamiehenä yleten keisarillisen kanslian
esimieheksi. Sävelsi 2 sinfoniaa, 1 oopperan, 2

jousikvartettia y. m. — 2. S e r g e j T. (s. 1856),

edellisen veljenpoika, säveltäjä ja pianisti, Tsaj-

kovskijn ja N. Rubinsteinin oppilas. Tuli 1878
opettajaksi Moskovan konservatoViin, toimien sen

johtajana 1885-89. Sävelsi 4 sinfoniaa, 7 jousi-

kvartettia, oopperasarjan „Oresteia" (1895) y. m.
Käänsi venäjäksi Busslerin ,,Muoto-opin" ja

,Tarkan tyylin" ja julkaisi oman teoksen ,,Jäl

jit telovasta kontrapunktista". /. K.
Tangaarit (Tanagridce), varpuslintuheimo.

jonka lajit asustavat Uudenmaailman metsissä
Paragtiaysta Kanadaan saakka. Erinomaisen
kauniin värityksensä takia pidetään useita lajeja

häkkilintuina. Tunnetuin on melkein kokonaan
tumman veripunainen tapirang a (Rhampho-
celus brasiliensis). E. M-o.
Tanganjika (engl. Tanganyika; arabialaisten

Uuliini ja Ziiva, neekereiden Msaga ja Kimona),
suuri järvi Itä-Afrikassa, Saksan Itä-Afrikan

ja Belgian Kongon välissä (eteläkärki pistää

Englannin Rhodesiaan) ; 780 m yi. merenp., poh-

joisesta etelään 645 km pitkä (maapallon pisin

järvi), ainoastaan 30-80 km leveä, 35,000 km2
.

Suurin syvyys 1,277 m (vain Baikal-järvi sy-

vempi). T. on syntynyt Buureen Itä-Afrikan
huiilalaskeuiiiaan. Sen raniopi reunustavat yh
jyrkät vuorenseinämät, maisemamuodoiltaan usein
hyvin suurenmoiset. Vain mitättömän pienii

rannikkosaaria. Suurimmat lahdet Cameronin-,
Uoren ja Burtonin-lahdet; viimemainitun
taa järvenselästä pitkä Uh\vari'n niemi. 'I

[a kevista joista suurimmat Malagarassi (Mlaga
razi) idästä, Kusisi (Kivu-järvestä) pohjo
l.ovu etelästä. Korki anveden aikana Lukuga län>i

rannikon keskiosassa vie liikaveden Kongoon.
Rajumyrskyt raivoavat vuodenaikain vaihti

tehden suurta haittaa laivaliikenteelle. T. on itä

air. pensasarokasvillisuuden ja länsi-afr. aarnio
metsäkasvillisiiuden rajana. Kalarikas; krokotii-

lit ja virtahevot elelevät jokien suissa. Muuta-
mien T:ssa tavattujen kalojen ja muiden eliöiden

sekä jurakauden eläimistön läheisen sukulaisuu-

den perusteella jotkut tutkijat olettavat T:n ole-

van jurakautisen valtameren jätteen. — Väestö
T:n rantamailla on hyvin kirjava ja sekoittu-

nut; siellä on useita puhtaita bantu-kansoja,
suluja. kääpiökansoja, pohjoisesta tulleita haa-

milaisia sekakansoja sekä arabialaisia, jotka

aikanaan orjametsästyksillä kauheasti hävittivät

T:n seutuja. Eurooppalaisten tärkeimmät satama-

paikat T:n rannoilla ovat Udzidzi (Udjidji),

Bismarekburg ja Kigoma Saksan Itä-Afrikassa.

Albertville (Toa) Kongossa sekä Sumbu ja Kasa-
kalaxve Rhodesiassa. T:lla on höyryalusliiken-

nettä (ensimäinen höyryalus 1884). T:n seutu

jen taloudelliselle avaamiselle on tavattoman tär-

keä Daressalamista UdzidzTn lähellii olevaan

Kigomaan kulkeva rautatie (1,250 km, valmis

tui 1914). — T:n tienoilla työskentelee useita

lähetysseuroja, idenkin katolisia. — T:n löysivät

Burton ja Speke 1858. Sittemmin sitä tutkivat

Livingstone, Cameron ja Stanley (kokonaan).

E. E. K.

Tangeerata (lat. tangere), koskettaa, sivuta.

Tangentsiaalinen (ks. Tangentti), sivua

jansuuntäinen.
Tangentti (lat. taiigens < langere = kosket-

taa). 1. T. 1. sivua ja, mat. Alkeismatematii

kassa sanotaan ympyrän t:ksi suoraa, jolla on

ympyrän kehän kanssa vain yksi yhteinen piste,

n. s. s i v u a m i s p i s t e. Yleensä on käyrän

t. tietyssä pisteessä tämän pisteen kautta ja käy-

rän jonkun toisen pisteen kautta piirretyn suo-

ran raja-asema, kun jälkimäinen piste käyrää

pitkin liikkuen lähestyy rajattomasti edellämai-

nittua pistettä. Ympyrän t. on aina kohtisuo-

rassa sivuamispisteeseen piirrettyä sädettä vas-

taan. Kun käyrän pinnan jonkun pisteen kautta

asetetaan pintaa leikkaavia tasoja ja jokaiselle

leikkausviivalle piirretään tiettyyn pisteeseen t.

niin sellaisten t:ien määräämää pintaa sanotaan

t.-pi nnaksi. Pinta on taso, ellei sanottu piste

cde singulaaripiste kuten esim. kartion huippu

iks. S i n g u 1 a a r i p i s t e e t). Jos pinta voi-

daan ajatella syntyneeksi suoran viivan (emä-

viivan) liikunnon kautta, niin sen t. pinta tie-

tyssä pisteessä sisältää tämän pisteen kautta

piirretyt emäviivat. Kartion ja silinterin t.-pin-

nat sisältävät siis sivuviivan, yksivaippaisen

hyperboloidin ja hyperbolisen paraboloidin t-

pinta sisältää sivuamispisteen kautta kulkevat

molemmat emäviivat. — Trigonometriassa mer-

kitsee t. kulman tai kaaren sinuksen ja cosinuk-
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sen suhdetta .ks. Sinus ja Trigonomet-
ria). V. S:n.

2. Mua., kosketin (Us. i. ja Kla v iatuur i).

Tangenttibussoli ks. Galvanometr i.

Tangenttikulma, kahden tangentin muodos-

tu m:i kulma.
Tanger (engh Tangier; arab. Tandza), kau-

punki Pohjois Marokossa Gibraltarin-salmen

etelärannalla, T: Q-lahdekkeeseen pistävällä

kallioisella niemellä; 4t;.J70 as. (1910), joista

12,000 juutalaista, 9,000 eurooppalaista.

T. ou rakennettu amfiteatterimaisesti paljaan

kalkkivuorrn rinteelle; sitä ympäröi vanha,

vahva, kolmiporttinen kebämuuri. Osittain rap-

peutunut sitadelli, useita moskeioja, fransiskaani-

luostari, muutamia kristittyjä kirkkoja, komeita

opp. hotelleja, euroopp. lähetystöjen ja kon-
sulaattien palatseja. Yhä enenevää suosiota saa-

vuttava matkailupaikka. — Satama, Marokon
paras, on suojattu (19071 kahdella aallonmurta-
jalla, multa suuremmat alukset eivät pääse sinne,

\aan ankkuroivat satamaselälle. Kauppa on suu-

riksi osaksi juutalaisten käsissä. Viedään kar-

lihaa, siipikarjaa ja siipikarjantuotteita,

vähän tohveleita ja vaippoja (vienti menee etu-

päässä Espanjaani, kaikkiaan 3,< milj. mk:n
arvosta tiliv. 1913-14; tuonti (teollisuudentuot-

teita, juomatavaroita, ravintoaineita) oli sam. v.

arvoltaan 24.; milj. mk. — T. on lähempineympä-
ristöineen Marokon-sopimuksen muk. v:lta 1912
kansainvälistä, puolueetonta aluetta, joka nimel-

lisesti kuuluu Marokkoon; sen hallinto ei vielä

oh- järjestetty. — T:n itäpuolella on vanhan,

Tingi» uimisen roomal. kaupungin jätteet. Tin-

oli jonkun aikaa Mauretaniasta erotetun,

Tingitana nimisen provinssin pääkaupunki. T.

oli järjestään vandaalien, bysanttilaisten ja ara-

bialaisten (700-luvulta alkaen) hallussa, 1471 sen

valloittivat portugalilaiset, 1580-1656 se oli

espanjalaisilla, joutuen sitten takaisin Portuga-
lille, jolta se 1662 häälahjana tuli Englannille.

Tämän oli 1684 pakko jättää se maurilaisten
käsiin. Ransk. laivasto pommitti sitä 1844 ja

sam. v. siellä tehtiin rauha Ranskan ja Marokon
välillä. Seur. vuosis. alussa Raisuli rosvoili T:n
alueella, mutta itse kaupunki P3"syi Marokon
melskeiden aikana jokseenkin rauhallisena.

E~. E. K.
Tangermann, Wilhelm (1815-97), katolilai-

nen jumaluusoppinut ja kirjailija. Vihittiin

papiksi 1845. Kieltäydyttyään hyväksymästä
vatikaanin säädöksiä 18 p : lt ii heinäk. 1870 hänet
erotettiin virastaan, muutti sitten Bonniin ja

tuli 1872 pasioriksi Kölnin vanhakatoliseen seura-
kuntaan. Paitsi filosofisia ja uskonnollisia tut-

kielmia T. on julkaissut (osaksi salanimellä
Victor (

; r a n e 1 1 a) useita runokokoelmia,
niivi-Ueja ja kertomuksia, jotka tendenssimäi-
sesti kuvastavat T:n edustamaa uskonnollista
suuntaa, mutta ilmaisevat myöskin huomattavia
runoilijalahjoja. Niistä mainittakoon: „Patrio-
tische Lieder u. Zeitgedichte" (1871), „Aus zu-ei

Welten, VVahrheit und Dichtung" (1871), „l)io-

tima" (sivistyshist. novelli, 1873), „Herz und
Welt" (runoja, 1876), „Sions Ilarfenklänge"
(1886), „Philosophie und Poesie" (sonetteja,

1886), „Neuer Frtihling, neues Leben, Zeitbetrach-
tungen" (1889), „Leben, Licht und Liebe; eine
VCeihnac-htsgabe*' (1894), „Morgen und Abend".

..Erinnei-ungen. Lebeusbilder und Selbstbekennt-
nisse" (1895), „Blumen und Sterne" (runoja,

1896), ..Erkenntnis und Liebe, die Schönsten
Leitsterne des Lebens" (runoja 1906). (E. \V-s.)

Tangermiinde, kaupunki Preussissa, Saksin
maakunnan pohjoisosassa Magdeburgin hallitus

alueessa Magdeburgista pohjoiseen, Elbeu vas.

rannalla Tangerin suussa, ratojen haarauksessa;
14,001 as. (1910). — Keskiaikaiset muurit ja

tornit. Stefanuksen kirkko (rakentaminen aloi-

tettu 1376), linna, raatihuone, keisari Kaarle
IV :n muistopatsas. Muutamia oppilaitoksia.

Sokeri-, suklaa-, kemiallisia, tiilitehtaita, olut-

panimoita, laivaveistämöitä y. m. Kivihiili- ja

viljakauppaa. — T. oli kaupunkina jo 1100-luvun
lopulla. Siinä oli tärkeä rajakreivin linna. Ruot-
salaiset hävittivät sen suurimmaksi osaksi 1640.

E. E. K.
Tango, argentiinalainen kansantanssi, joka

aistillisine mollisäveliueen pääsi ensin muotiin
Pariisissa, missä se muodostettiin salonkitans-

siksi ja mistä se vähää ennen suurvaltain sotaa
levisi omituisen nopeasti yli Euroopan.
Tanguutit (kiinalaisten sifan), tibettiläissu-

kuinen kansa Koillis-Tibetissä sekä Kansun maa-
kunnan itäosassa, Hvanghon yläjuoksun tienoilla:

lukumäärästä ei ole mitään tietoa. Ulkomuodol-
taan t. eroavat huomattavasti mongoleista ja

kiinalaisista; voimakas vartalo keskikokoa, tukka
(ajetaan joko kokonaan, mustilla t:lla, tai vain
osaksi, keltaisilla t:lla), parta (voimakaskasvui-
nen, useimmin ajettu) ja kulmakarvat mustat,
silmät suuret (ei selvää mongolipoimua), mustat,
nenä suora, huulet paksut, ihon väri tumma.
Luonteeltaan he ovat rohkeita, toimekkaita. Pu-
kuna kesällä villainen mekko, talvella lammas-
nahkaturkit; miehillä ja naisilla samanlainen.
Asuntona kehno teltta, jonka värin mukaan ero-

tetaan mustat ja keltaiset t:t. Elinkei-

nona paiinentolaistapaan harjoitettu karjanhoito
(erinomaisia karjalaitumia) ; tärkeimmät karja-

lajit: lampaat ja jakit. Mustat t. myöskin ros-

voilevat. — Uskonnoltaan t. ovat innokkaita
buddhalaisia; lamoilla on heidän keskuudessaan
suuri vaikutusvalta. Lhassaan tehdään ahkerasti

pyhiinvaelluksia. Yksivaimoisuus vallitsee. Kuol-
leita ei haudata, vaan ruumiit jätetään metsään
tai arolle petolintujen ja susien syötäväksi. —
T:lla on omat virkamiehensä, jotka ovat Kan-
sussa asuvan kiin. virkamiehen alaiset. [Prze-

vvalski, „Mongolia ja t:n maa" (1875), ,, Neljäs

matka Keski-Aasiassa" (1888) ; Potanin, „Kii-

nan tanguuttilais-tibettiläinen alue ja Keski-
Mongolia" (1893).] E. E. K.
Tanis (kreik. < egypt. S'nt, hepr. So'an, ass.

Satut, nyk. San), muinaisegypt. kaupunki Nii-

lin tanitilaisen suuhaarau varrella, oli ehkä see-

miläisten perustama. Kaivauksia T:ssa ovat toi-

mittaneet Mariette 1860, Lepsius 1860 ja Petrie

1884. Ä. T-t.

Tanjentti ks. T a n g e n t t i.

Tanjore /landzoaj, samannimisen piirikunnan

pääkaupunki Etu-Intian eteläosassa, Madrakseu
presidenttikunnassa, Kaveri'n pääsuuhaaran oik.

rannalla, tärkeässä ratojen risteyksessä; 60,168

as. (1911). — Suurenmoinen Brihadisuarasvvami-

temppeli, enl. radzao palatsi, muutamien lähetys-

seurojen asemia (lähetystyö Intiassa alkoi täällä

17110. jolloin Tanskan kuningas Fredrik IV lähetti
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sinne saks, lähetyssaarnaajia), 81 Petei college.

Harjoitetaan melkoista jalokivi, vaski-, matto

y. m. käsiteollisuutta. — T. on vanhoista ajoista

asti Etu Intian eteläosien tärkeimpiä valtiollisen,

tieteellisen ja uskonnollisen elämän keskustoja

Vv. 1U7-1 1 Vi»'» se oli mahrattien liallussa; viime-

main. V. se joutui Itä Intian komppanialle.
(E. E. K.)

Tankajoki, Raututuntureilta alkava Kiti-

seen vasemmalta laskeva sivujoki (yhtyy Kiti-

een n. 100 km pohjoispuolella Sodankylän kir-

konkylää). T. oli aikoinaan paljon käytetty

kulkuväylä Sodankylästä Inariin (ja päinvas-

toin) kuljettaessa Kitisen vesitietä käytettäessä;

veneet sauvottiin aina Tankapirtille asti(josta

vain n. 2 penink. Laanilaan [ks. t.]).

Tankar, kalliosaari Pohjanlahdessa, n. 15 km
Vkspihlajasta luoteeseen Kokkolan ulkosaaris-

tossa. Tärkeä kalastus [> a i k k a. — Ij o i s t O-

m a j a k k a yllämainitulla saarella, näj ttää tuik-

kivaa valkoista valoa, valaisumatka 17, o engl.

penink., valonkorkeus vedenpinnasta 37,75 m,
perustasta 29,8 m; valovoima (Hefner-yksiköissä)

?4,800. Rak. 1889. — Ilmatieteellinen havainto-

asema, h. Unen.
Tankki (engl. tank), vesisäiliö; suuri säiliö.

Tankkiveturi ks. Veturi.
Tanko, pttrj. (ruots. xtdng), aluksen maston

jatkona oleva pyöröpuu, kuten märssytanko,
prammitauko j. n. e. F. VV. /-.

Tanko ks. Mittatanko ja T a n k o-

1 u k u.

Tankolasku tarkoittaa, että tilukset on saroin

jaettu erotukseksi yhteisestä nautinnasta tai van-

hasta lohkojaosta ks. T a n k o 1 u k u. E. A. P.

Tankoluku. Keskiaikana ja uudenajan alku-

puolella toimitetuissa maanjaoissa (ks. t.), au-

rinko- 1. sarkajaossa, jota Suomessa nimitettiin

..ruotsalaiseksi jaoksi", jaettiin tav. pellot ja

niityt tilojen kesken kapeihin sarkoihin, joiden

leveys oli määrätyssä suhteessa tilan suuruuteen
ja mitattiin tangolla (ks. Mittatanko).
joka Suomessa oli tav. 6 kyynärää pitkä. Kun
sarkojen leveyttä osoittavat tanko- ja k y y-

n ii r li 1 u v ti t näin olivat suhteessa kylän tilojen

suuruuksiin, joita ilmaistiin kylvömäärällä (ks.

Pänni) tai veroluvulla iks. t.t. niin ruvettiin
niitä käyttämään tilan suuruuden mittana. Suhde
tangon ja tilan kylvömäärän sekä veroluvun
välillä vaihteli eri seuduilla ja muuttui aikain
kuluessa. Niinpä Varsi nais-Suomessa yhden tan-

gon maahan kylvettiin paikoin 1, 2 tai 3 pannia
ja maksettiin veroa 1, 2 tai 3 äyriä; Hämeessä
vastasi aikanaan koukkua 1. täystaloa 6 tankoa.
ltä-Göötan laissa R. K. 11:1 sanotaan, että kah-
deksannekselle (ätting) kylässä oli annettava
maanjaossa 2 tankoa ä ."> kyynärää. /.'. I. P.

Tankopoiju. merimerkkinä käytetty kelluva

poiju, varustettu pystysuoralla tangolla,

F. W. /..

Tankosorvi, sorvintapainen työkälukone,
jossa terä t. terät ovat kiinnitetyt telin jatkona
olevaan, toisesta päästään tuettuun tankoon.

Sitä myöskin nimitetään vaakasuoraksi pora-

koneeksi (ks. t.). Po P-o.

Tankred B r i n d i s i 1 ä i n e n (n. 1078-1112),

normannilainen ruhtinas ja ristiretkeilijä, Robert
Gruiscardin sisaren Emman ja markkreivi Odo
Hyvän poika; lähti serkkunsa Tarentin Bohe-

mundin mukana ensimäiselle ristiretkelle, jonka

sankareista hän Baavutti Buurimman maineen
urhoollisena ritarina; tuli Bohemundin jäll

Antiokian ruhtinaaksi. T : n urotöitä esitti hänen
aikalaisensa. Caenista kotoisin oleva Raoul teol

sessa „Gesta Tancredi", ja myöhemmin lauha
hänen ylistystään 'lasso „6erusalemme liberata"

runoelmas aan, O. v. Sydow kuvailee häntä
tomuksessaan „T. Ein Lebensbild aus (h-n '/•

der KreuzzUge". [Kugler, „Boemund und T."|

./. F.

Tankred, II a n t e v i 1 1 e n herra, normandia-
lainen ritari, joka eli ll:nnellä vuosia. Hänen
12 pojastansa to läksi Etelä Italiaan palkkasotu
reina perustaen sinne itsenäisen uormannilais-
vallan, josta muodostui Sisilian kuningaskunta.
Kuuluisimmat näistä veljeksistä olivat Robert

Guiscard ja Roger, joka valloitti Sisilian. ./. F.

Tankred de Lecce fletSe] (k. 1194), Sisilian

kuningas, Apulian herttuan Rogerin avioton
poika, Sisilian kuninkaan Roger II: n pojan-
poika; korotettiin 1 1 SO Vilhelm II:n jälkeen

Sisilian kuninkaaksi ja puolusti menestyksellä

normannilaista valtakuntaa keisari Henrik VI: ta

vastaan. T:n kuoltua täytyi hänen poikansa Vil-

helmin 1194 luopua kruunusta. O. /.'.

Tannaatit, parkkihapbn suolat, ks. Par k ki-

li a p p o.

Tannalbiini, tanniini-munanvalkuaisyhdistys.

Ruskeanharmaa, hajuton ja mauton jauho. Käy-
tetään läiikkeenä. N. S.

Tannenberg [-rh]], kylä Itä-Preussin lounais-

osassa Osteroden piirissä. Täällä saksalainen

ritarikunta 15 p. heinäk. 1410 joutui tappiolle

taistellessaan puolalaisia vastaan. — Elok.

26-31 p. 1914 tapahtui T:n läheisyydessä saksa-

laisten ja venäläisten välillä suuria, jälkimäi-

sille epäedullisia taisteluja.

Tannhäuser [-höiz3rj, saks. minnelaulaja, se

pitteli vv:n 1228 ja 1265 välillä kevyitä tanssi

lauluja ja aistillisia rakkauslauluja sekä ivaili

vanhemman laulajapolven haisihailua (n. s. nai-

senpalvontäa) . ,,Lauselmissaan" (Spruche) T.

kuvailee seikkailurikasta ja kevytmielistä kul-

jeksija-elämäänsä, joka paremmin kuin hänen
runonsa on säilyttänyt hänen nimensä jälkimaail-

malle, sillä se on jo aikaisin antanut aihetta

kansanlauluihin ja -taruihin, jotka, myöhemmin
sulautuivat italialaisiin taruihin Venusvuoresta.
Näin muodostuneen Tannhäusertarun sankari on

ritari, joka, vietettyään pitkän ajan Venusluolan
aistillisissa nautinnoissa, katuvin mielin saapuu
Roomaan ja turhaan rukoiltuaan paavilta syn-

ninpäästöä epätoivoisena palaa takaisin entiseen

oleskelupaikkaansa. Saksalaiset balladit antavat

paavin (UrbanuS IV) saada rangaistuksen kova-
s\ dämisyydestään : kun kuiva sauva, jonka leh-

tiin puhkeamista hän on väittänyt yhtä mahdot-
tomaksi kuin T:n armahtamista, todella alkaa

työntää tuoreita vesoja, tuomitaan paavikin
ikuiseen kadotukseen. Tämän tarun pohjalle on
Richard Wagner luonut kuuluisan Tannhäuser-
oopperansa. johon vielä on yhdistetty taru kilpa-

laula jäisistä Wartburgin linnassa.
[
Kluge. ..Bunte

lilat ter" siv. 28-60: „Der Venusberg" (1008)0
/7. 8-hti.

Tannigeeni, asetylitanniini, lääkkeenä käy-
tetty väritön mauton jauho, jota saadaan tannii-

nia asetvloimalla. 8. S.
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Taimiini, parkkihappo (ks. t.).

Tanniiniaineet, parkkihappoa sisältävät ai-

neet.

Tannila, ratsutila Sulkavan pitäjässä. 2 km
kirkolla, järven rannalla, käsittää ylit. 3

/s mant-
taalia, 3:'.."> Iin. Omistajista mainittakoon majuri

C. J. Reiner 1815-60, piirilääkäri P. Ph. Lind-

forss ja maanmittari Emil Lindforss v:sta 1872.

Päärakennus on rakennettu 1859. Y. W-a.
Tannoformi, metyleeniditanniini, vaalean-

punaisenharmaa jauho. Muodostuu formaliinin

vaikuttaessa tanniiniin. Käytetään lääkkeenä.

S. S.

Tannu-vuoristo (Tamtu-nla), Luoteis-Mongo-
linssa, haarautuu Sailugemistä (Altaista), samoilta

seuduin, josta myös Sajanin-vuoristo alkaa, kul-

kee länsi-itäistä pääsuuntaa; n. 5S0 km pitkä

Korkein huippu Tsaptsal, 3,218 m, länsipäässä

Verraten helppokulkuinen. Pohjoisrinteet sank-

kojen metsien peitossa. T. on vedenjakajana Jeni-

sein yläjuoksun ja Kobdon ylätasangon välillä.

Verraten vähän tutkittu.

Tannwald [-väli], kaupunki Böömissä, Gab-
lonzin piirikunnassa, Kamnitz- ja Desse-jokieu

yhtymäkohdassa, n. 4.000 as.

Tanreki ks. Harjassiilit.
Tansillo / -»'-/, T. u i tr i (1510-84), it. runoilija.

T. oli Napoli'n varakuninkaan Don Pedro de
ion palveluksessa ja seurasi häntä sotaret-

kelle turkkilaisia vastaan. Tehtyään laajoja

merimatkoja hän joutui virkamieheksi Gaetaan.
T:n varhaisin teos ou ,,T due pellegrini", dialogin

muotoon sepitetty paimenrunoelma. V. 1534 ilmes-

tynyt runoelma ..11 vendemmiatore" joutui kirkon
kiroihin riettaan sisältönsä vuoksi. Osoittaakseen
katumustaan T. kirjoitti hengellisen eepoksen

lagrime di San Pietro", joka kuitenkin jäi

lopettamatta ja ilmestyi vasta hänen kuoltuaan.
Parhaiten T. onnistuu muotovalmiissa, usein len-

nokkaissa lyyrillisissä runoissaan, joissa ilmenee
melkoista itsenäisyyttä. Hän viljeli menestyk-

myöskin opettavaista runoutta, sepittäen
teokset ..11 podere" (..Maatila") ja „La balia"
Jmettäjä"), |oka antaa neuvoja lastenhoidosta.

[..Opere di L. T." (1738, ei täydell.) ; „Poesie
«li L. T." (1781); ..Poesie liriehe edite ed ine-

diie di I,. T." (1882; varust. elämäkerralla);
,,L'egloga e i poemetti di L. T." (1893).]

JS. W-s.
Tanska (tansk. ja ruots. Danmark, saks. Dä-

'<fc, ongi. Denmark, ransk. DanemarJc, lat.

Donia), eteläisin Skandinaavian kolmesta kunin-
gaskun nasta, maantieteellisesti oikeastaan Keski
Eurooppaan kuuluva. Pohjanmeren, Skagerrakin.
Kattegatin, Juutinrauman ja Itämeren välissä, kä-
sittää Jyllannin niemimaan pääosan Konge-aan
keskijuoksun pohjoispuolella, Kattegatissa olevat
saaret (Lteso, Anholt, Samso). Kattegatin ja Itä-

meren välissä olevat T:n saaret (Sjaslland ynnä
T.nlland. Kalster ja Mäen =ekä ] \ n j nnä Langeland.
.liru ja Taasinge) sekä erillään näistä Itämeressä
olevan Bornholmin, kaikkiaan 38,971 km2 (1912).

8,757,076 as. (1911; 1916 väkiluku oli 2. 921. 362),
71 km-Mlä. Hallinnollisesti T:aan luetaan myös-
kin Fär-saaret iks. t.). jotavastoin alusmaita ovat
Islanti iks. t.l. Grönlanti Iks. t.) ja T:n Länsi-
Intian saaret Sankt Thomas, Sankt Croix ja

Sänki Jan (ks. n.; kansanäänestyksessä 1916 ne
päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti

myödä Vhdysvalloille) , kaikki yhteensä 294,643
kms 19Il'; Grönlannista oiettu lukuun vain asu-

iuskelpoinen alue), 143,741 as. (1911; Islannin
väenlasku jouluk. 1910). Koko T:n valtakunta
siten käsitti 333,614 km3 (hieman vähemmän
kuin Suomi), 2,900,827 as. (1911; vähän pie-

nempi Suomen asukasmäärää). Seuraavassa käsi-

tellään vain varsinaista T:aai Jyllantia ja T:n
saaria. - - T. ulottuu -

r,7°4 l'55"-54°33'51" pohj.

lev. (Skagenista Gedseroddeen) ja 8°4'30"-

15° 11' 59" (Blaavandshukista Ärteholmene nimi-
siin saariin) il. pit. Greenw. T. jaetaan tav.

seuraaviin pääosiin:

Sjslland lithisaarineen
Bornhulm
Lolland-Falster
Fyn

k lll-

(1912) (1911)

as.

km-

7,499

588
1 ,789

3,474

1,096,897
42.SK.-,

115,658
303.179

146
73
65
87

Saaret kaikkiaan
Ka.ikkois-Jyllanti
Pohjois-Jyllanti
Lounais-jyllanti

13,360
7,321

7.559

10.741

(,558,6/9

482,264
851,573
364,620

117
66
47
34

•TijU-anti kaikkiaan 25.621 ;,r»s.4ö? 47

Rannikot. T:lla on hyvin pitkä rantaviiva,

6,951 km (josta saarien osalle tulee 3,814 km,
Jyllannin osalle 3.137 km); mannerraja on vain
]
/r,n siitä. Jyllannin länsi- ja pohjoisrannikko
eroaa suuresti itärannikosta ja saarien ranni-
koista. Edellämainittu, Pohjanmerta ja Skager-
rakia vastaan, on alavaa, hiekkakiuosten reunus
tamaa. melkein suoraviivaista, laakeapohjaisine,

klifieihin päättyvien niemekkeiden toisistaan

erottamille poukamilleen; mataloita laguuneja
(Ringkebing fjord, Nissum Ejord y. m.) erotta-

vat kapeat hiekkakannakset merestä. Rannikon
ulkopuolella on pitkälti matalikkoa, salakarien ja

hiekkasärkkien täyttämää ; esim. Blaavandshukista
työntyy mereen 37 km pitkä matalikko, merenkul-
kijain pelkäämä Ilorns rev. Yleensä on koko tämä
rannikko („Rautainen rannikko") hyvin vaaral-

linen ja vaikeakulkuinen ; ainoa käyttökelpoinen
satama on Jyllannin lounaisosassa, Fanon saaren
suojassa oleva Esbjerg. Jyllannin pohjoispää on
oikeastaan Lim-vuonon (ks. t.) mantereesta erot-

tama (v:sta 1825) saari. Jyllannin itärannikko
ja saarien rannikot ovat toisenlaisia, korkeus-
suhteiltaan vaihtelevaisia (korkea Moens klint

Moenin saaren itäpäässä), rikkoutuneita, niemi-
ja lahtirikkaita (lahdet, ovat joko pitkiä, kapeita
,,fjord"eja tai kapeasuisia, leveäpohjukkaisia

.,nor''eja; edelliset vallitsevat mantereella, jälki-

mäistä muotoa luvataan taasen saarilla*. Saaret

erottaa Jyllannista kapea (kapeimmalla kohdalla
tuskin */j km leveä) Vähä-Belt, Ruotsista Juutin-

rauma (ks. t.). ja Iso-Belt (ks. t.l jakaa saariston

kahteen ryhmään: Sjaelland-Lolland ja Fyn-
Langeland, jotka maatuisivat kahdeksi suureksi

saareksi meren laskiessa 3 m. Erillään Itä-

meressä on Bornholm.
Geologiselta rakenteeltaan ja p i n-

n a n in uodostukselt a a n T., lukuunotta-

matta graniittista, Fenno-Skandiaan kuuluvaa
Bornholmia, liittyy täydellisesti Keski-F.uroop-

paan. T:n vanhimmat vuorilajit ovat. liitukau-

delta, multa ne ovat enimmäkseen vielä nuorem-
pien, tertiäiiristen ja varsinkin jääkautisten ja
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alluviaalisten kerrosten peitossa. Kivikaudelta
nykypäiviin asti T:ssa on tapahtunut jatkuva
maankohoaminen (17 m Skagenin kohdalla). Jyl-

lannin länsiosissa sitävastoin meri on valloilta

mit tuntuvia aloja. Ylimalkaan maaperä Jyllan-

nin itäosissa ja saarilla on erinomaisen hedel-

mällistä, merkeliä, savea y. m. s., jotavastoin

Länsi-Jyllannissa vallitsevat karummat, hiekka

ja sora ainekset. Suurin piirtein katsoen T. on

alankomaata, keskikorkeus on vain 30 m yi.

tnerenp., muttei kuitenkaan ole yksitoikkoista

tasankoa muualla kuin Länsi-Jyllannissa, jossa

on melkein silmänkantamattomia kanervakan
kaita. Muualla vallitsevat matalakukkulaiset
(moreenia) tai heikosti aaltoiset maisemamuodot.
T:n korkein kohta un Ejer Bavneboj (172 m
yi. merenp.) Itä-Jyllannissa; Sjsellandilla kohoaa
Gyldenloves Hej 126 m:iin, Fynillä Frebjerg
Bavnehej 131 m:iin, Moenillä Aborrebjerg
143 m:iin ja Bornliolmilla graniittikukkula
Rytterkna-gten 162 m:iin.

Vesistöt ovat vähäisiä; pikkujärviä on
kuitenkin, varsinkin Itä-Jyllannissa ja Sjadlan-
dilla, paljo. Kaikkiaan on järviä ja jokia (Länsi-

Jyllannin rannikkolaguunit lukuunotettuina)
553 km 2

, josta 242 km2 tuli saarien (173 km 5

yksin Sjadlandin) osalle. Suurin joista on
Gudenaa (vain 158 km) Jyllannin itäosassa, vesi-

rikkain on Pohjanmereen laskeva Skjernaa
(90 km). Järvirikasta on Gudenaan vesialue;

siellä on T:n suurin järvi Mosso (vain 17 km 2
).

Monet järvet ovat täyttyneet turvesoiksi: sellai-

sia ovat. Store Vildmose (69 km2
) Lim-vuonon

pohjois- ja Lille Vildmose (55 km2
) sen etelä-

puolella. — Kannikkojen, pinnanmuodostuksen ja

vesistöjen yksityiskohdista ks. lähemmin Jyl-
lanti, S j se 1 1 a n d. F y n, L a n g e 1 a n d,

L o 1 1 a n d, M o e n, B o r n h o 1 m.
Ilmasto on vaihtelevasäinen, lauhkea valta-

meri-ilmasto. Vuotuinen keskilämpö on -f- 7,a° C,

helmikin — 0, 2 °C, heinäkin -f 16° C. Talvella
rannikot ovat n. 0,b°-1° C lämpimämpiä kuin
sisämaa. Vuoden sademäärä on 614 mm, suurin
Lounais-Jyllannissa (708 mm), pienin Sjadlandin
pohjoisosassa (547 mm). Lämpöä ja sadetta tuo-

vat lounais-, etelä- ja länsituulet (melkein puo-
let kaikista tuulista ovat näitä). Kylmyyttä tuo-

vat joskus odottamatta puhaltavat luoteistuulet
ja keskellä kesää voi auringonlaskun aikaan
kylmä usva, „Havgusen", länsirannikolta ajau-
tua kauas sisämaahan. Ukkospäiviä ou n. 130.

Kasvisto on keskieurooppalainen. Leiman-
antavana puuna on pyökki, jonka taajan lehvä-
katoksen alla aluskasvillisuus on hyvin niukka.
Vyökki menestyy tuskin missään niin hyvin kuin
T:ssa. Se on Jyllannista, Fyniltä ja Sjsellandilta

työntänyt tieltään melkein kokonaan tammen,
joka vielä 200 v. takaperin siellä oli aivan ylei-

nen, niinkuu se vielä on eteläisemmillä saarilla.

Tammistoissa kasvaa paljo muita puita ja pen-
saita: lehmuksia, jalavia, saarnia, vaahteroita,

pähkinäpensaita y. m. Aikanaan tammi tunki
tieltään havupuut, joiden jätteitä tavataan turve-

soissa ja joita viime vuosisadalta alkaen on
ruvettu istuttamaan Länsi-Jyllannin nummille ja

kanervakankaille. Kaikkiaan 1912 T:n pinta-

alasta oli metsää kasvavaa maata (metsikköjä,

istutuksia, puistoja; varsinaisia metsiä tuskin
on) 3,330 km2

, siis noin 8,5 % koko pinta-alasta.

lm i-Jyllannille leimanantavia ovat laajat num-
met ja kanervakankaat In. 5,700 km'-': 11 alalla),

joiden ala kuitenkin I ledeselskabin (ks. t.) pon-
nistuksista 011 melkoisesti pienentynyt. Muuten-
kin pelto- ja niitty viljelykset painavat muualla
leimansa maisemamuotoihin. — Eläimistö on
jokseenkin samanlainen kuin Keski-Euroopan
pohjoisosien. Nisäkkäitä on 45 lajia, suuremmat
(saksanhirvi, kauris, villisika) sekä petoeläimet
ovat hyvin harvinaisia, useimmat ovat säilyneet

vain puolikesyssä tilassa eläinpuistoissa.

Väestö ja asutus. Kansallisesti T. on
yhtä eheä kuin muutkin Skandinaavia» maat.
V. 1911 varsinaisessa T:ssa syntyneitä oli

2,655,522, eli 96,« % varsinaisen T:n koko väes-

töstä, Saksassa syntyneitä 34,535 henkeä,. Ruot-
sissa 33,312, Norjassa 4,696, Venäjällä 3,705,

Yhdysvalloissa 2,428, T:n alusmaissa (ja Fär-
saarilla) 2,038. Suomessa syntyneitä T:ssa oli 720
(1901: 232 henkeä). — Tanskalaiset kuuluvat
germaanilaisen „rodun" skandinaavilaiseen haa-
raan; rotuominaisuudet eivät ole säilyneet ylitä

selvinä kuin norjalaisilla ja ruotsalaisilla.

Henkiset kyvyt suuret; taloudellisessa toiminnas-
saan tanskalaiset osoittavat huomattavaa käytän-
nöllisyyttä. Kansanvalistus korkealla kannalla.

Uskonnoltaan he ovat luterilaisia. Kielestä ks.

T:n kieli ja kirjallisuus. — Varsinaisen
T:n ulkopuolella tanskalaisia asuu T:n entisillä

alueilla Saksassa, Slesvig-Holsteinin pohjois-

osissa (Sonderjyllandissa), 141,061 as. (8,; %
Slesvig-Holsteinin väestöstä 1910), Yhdysvalloissa

(181,649 T:ssa syntynyttä 1910) ja Kanadassa
sekä jonkun verran muissakin merentakaisissa
maissa, jonne heitä on asettunut uutisasukkaina,

käsityöläisinä ja liikemiehiuä, osaksi jääden T:n
alamaisiksi. T:n alamaisia on Euroopan maista
etenkin Ruotsissa ja Norjassa (2.900 ja 3,040

1910). T:n alusmaiden väestössä on verraten

vähä tanskalaisia (Islannissa ja Färsaarilla asu-

tus on norjalaista juurta, Grönlannin asukkaat
ovat eskimoita, Länsi Intian saarten neekereitä

tai sekarotuisia). — T:n nyk. rajojen sisäpuo-

lella oli asukasmäärä 1801 929,001, 1840 1,289,075,

1880 1,969,039, 1890 2,172,380, 1901 2,449,540 ja

1906 2,588,919 henkeä. V. 1911 1,000 miestä kohti

tuli 1,061 naista. Syntyneisyys on tasaisesti alen

tuutit ollen 1914 25 ,« °/oo (1905 28,i°/oo). mutta
samalla on kuolleisuuskin alentunut, ollen 1914

12,« °/ o (alhaisimpia Euroopassa; 1905 15,o°/oo).

joten ylisyntyneisyys oli 13,o °/oo, suurempi kuin
Ruotsissa ja Norjassa. Ylisyntyneisyys ei koko-

naisuudessaan tule maan hyväksi, sillä vaikka
siirtolaisuus merentakaisiin maihin ei enää olek-

kaan yhtä suuri kuin viime vuosisadalla (huippu-

kohdan se saavutti 1892, jolloin valtameren taakse

maasta lähti 10,422 henkeä), vie se kuitenkin

melkoisen osan ylijäämästä; 1914 T:sta lähti

ulkoeurooppalaisiin maihin 6,203 henkeä (1910

8,890. 1913 8.846 henkeä), joista 5,123 Yhdys-
valtoihin, 560 Kanadaan, 326 johonkin muuhun
Ameriikan valtioon. 120 Austraaliaan. Väestön
kasvaminen oli 1880-81 (1 p:stä heinäk. 1 p:ään
heinäk.) 0,»»%, 1890-91 0,74%, 1900-01 1,jj%,

1910-11 1.2i% ja 1914-15, l,os%, tuntuvasti

suurempi kuin naapurimaissa. Väestön kas-

vaminen tulee etupäässä kaupunkien hyväksi
maaseutuväestön huomattavassa määrässä siir-

tyessä niihin. Vv. 1840-45 koko maan väestön
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vuotuinen kasvaminen oli l.oa %, maalaiskun-

tien 0,ti%, maaseutukaupunkien l,>*%, pääkau

pungirj 0,aa ', . 1855-60 olivat vastaavat luvut

1,ii%, l,i» %, 2,04%, 2,oo%, 1880-90 0,»» %,
0,ii%, 2,i»%, 3,»% ja 1906-11 1,jj %, l,oi %,
l,i:<; ja 1,to%. V. 1911 40,»% T:n väestöstä

asui kaupungeissa (kaikkiaan 75), yksistään pää-

kaupungissa 20,j %. — Asukastiheys maan eri

i on hyvin erilainen, kasvaen lännestä ja

pohjoisesta itään ja etelään.

Elinkeinot eivät ole monipuoliset, mutta

hyvin korkealle kehittyneet, perustuen etupäässä

maaperän tavattomaan viljavuuteen ja maan
erinomaiseen asemaan tärkeiden liikennereittien

varrella. Maailmantaloudessa T. on tärkeä kala-
taloustuotteiden tuottajana. — Pääelinkeinosta

maataloudesta 1911 eli 36,4% koko väestöstä,

teollisuudesta 27,i %, kaupasta ja liikenteistä

16,«%; viimeinen suhdeluku on vuosikymmenen
kuluessa tuntuvasti kasvanut molempien ensin-

mainittujen kustannuksella. T:n koko väestöstä

harjoitti jotain elinkeinoa 43,»% (1911).

Maatalous. Maanomistusolot ovat nykyään
erinomaisella kannalla; 1500- ja 1600-luvuilla

aikaisemmin vallitsevat itsenäiset talonpoikais-

tilat melkein kaikkialla muuttuivat vuokra-

li I tiloiksi ja vuokratalonpoikien asema kävi

aikaa myöten niin vaikeaksi, että tuskin mikään
erotti sitä maaorjuudesta (ks. Vornedskab ja

Stavnsbaand). Vihdoin 1700-luvun lopulla

alkoi lainsäädännön tukema kehitys toiseen suun-

taan, joka johti voimakkaan, itsenäisen, maata-
omistavan talonpoikaissäädyn muodostumiseen.
V. 1905 oli kaikkiaan 289,130 viljelmää, yhteensä

372,419 Äorfftom-tynnyriä (meidän manttaa-
liamme vastaava mittayksikkö) ; viljelmistä oli

874 itsenäistä tilaa (350,230 hartkornia) ja

näistä taas 72.915 kartanoa ja talonpoikaistilaa

[gaard, yli 1 hartkornin; yhteensä 311,368 hart-

kornia) sekä 186.959 pikkutilaa ilius; alle

1 hartkornin: yhteensä 38,862 hartkornia).

Vuokraviljelmiä oli 29,256 (22,189 hartkornia),
:

i oli 3,695 kartanoa ja talonpoikaistilaa

124 hartkornia) sekä 25.561 pikkutilaa

(4,265 hartkornia) : 1873 oli vuokraviljelmiä vielä

16,156 (50,941 hartkornia). Suhteellisesti eniten

vuokraviljelmiä on Kynillä, jossa myöskin on suh-

teellisesti eniten suurtiloja (yli 12 hartkornia;
näitä 1905 oli kaikkiaan 2,066, yhteensä 57,711
hartkornia). — Samaan aikaan, varsinkin 1864
v:n jälkeen, on maatalouden muissakin puolissa
tapahtunut suunnaton kehitys, niin että T.

nykyään on maatalouden mallimaa sekä teknii-

kassa (tekolannoitus, salaojitus, vuoroviljelvs,

maanmuokkaus, rodunjalostus j. n. e.) että orga-
nisatsionissa (osuustoiminta, maatalousopetus,
karja- y, m. näyttelyt, kilpailut j. n. e.). Samalla
kuin maatalous laatuunsa nähden on parantunut,
On maataloudellisesta käytetyn maan alakin suu-
resti lisääntynyt nummen ja soiden viljelykään
kanit 1800 on n. 4.700 km- (12., % T:n
koko alasta) otettn viljelykseen. — Kaiken tämän
tapahtuessa on tanskalainen talonpoika nopeasti,
ilman minkäänlaisia häiriöitä siirtänyt talou-

' painopisteen aikaisemmin vallinneesta vil-

iljelyksestä kannattavampaan karja- (maito-]
talouteen, siten osoittaen harvinaista taitoa ja

kehityskyky isyyttä. — T:n pinta-alasta oli 1912
kaikkiaan 74, i % maatalouden isesti käytettyä
IX. S». Paineltu " . 17

peltoa, niittyä), 8,s % metsämaata, loput, siis

vain 17.4 Vo, tuottamatonta (vettä, soita, teitä

y. m.). Pelto- ja niittyalasta
'-'/s f20,r, % koko

maan pinta-alasta) oli käytetty viljanviljelykseen,

unitta vilja alasta vain vajaa puolet (13,4 %
koko maan pinta-alasta) oli käytetty leipäviljan

(rukiin, ohran ja vehniini viljelykseen. Leipä-
viljasato, 594.100 tou. ohria, 433,800 ton. rukiita,

181,600 ton. vehniä (1913), ei riitä läheskään
tarpeisiin; ulkomailta on vuosittain tuotava lisää

n. 100 milj. mk: n arvosta. Tuontia vastaa

n. 15 milj. mk:n arvoinen ohranvienti. Kauran-
sato oli sam. v. K23.S00 ton. ja sekaviljansato
n. 400,000 tou. Vaikka leipäviljan viljelykseen

käytetty maa-ala tasaisesti väheneekin (esim.

1907-12 9.000 ha :11a), osoittavat satomäärät
ennemminkin lisääntymistä, joka johtuu maan-
muokkaus- ja lannoitustapojen yhä tapahtuvasta
parantumisesta. Harvassa maassa korjataankin
ha:ia kohden yhtä paljo viljaa kuin T:ssa, onpa
vehnän satomäärä, 3, 57 ton. ha:ia kohden, suu-

rempi kuin missään muussa maassa (Belgiassa

2,5a ton.). — Suurin osa maataloudellisesta käy-
tetystä alasta on perunan, rehujuurikkaiden,
apilaan, heinän y. m. s. viljelyksessä ja niiden

satomäärät, varsinkin rehujuurikkaiden, ovat
tavattomasti kasvaneet; 1913 korjattiin 1,071,500

ton. perunoita (sato 40 v:ssa kasvanut 4-kertai-

seksii, 203,501,000 hl rehujuurikkaita (kasvanut
40-kertaiseksi), 1,796,600 ton. heiniä j. n. e.

Muista viljelyskasveista, mainittakoon sokerijuu-

rikas, jota 1912 viljeltiin 32,370 ha:lla (1907:
16,013 ha :11a), joista 31,415 ha tuli saarien (siitä

taas lähes 2
/3 Lollaudin ja Falsterin) osalle (sato-

määrä 1914 967,300 ton. juurikkaita), tattari

(Jyllannissa), keittiökasvit (melkein puolet keit-

tiöpuutarhoista ovat Kööpenhaminan amtissa),
hedelmäpuut, heinänsiemenet, herneet ja pavut.— Karjanhoidossa T : n maatalous on saa-

vuttanut loistavimmat tuloksensa; mikään maa
ei kykenekkään karjan laatuun eikä suhteelliseen

lukumäärään nähden kilpailemaan T:n kanssa.
Pääpaino on nautakarjanhoidolla. Pidetään etu-

päässä kahta lehmärotua. ..tanskalaista punaista"
ja ,,jyllantilaista mustankirjavaa". Ulkomaisista
leliinäioduista on viime vv. tuotu maahan paljo

jerseyläisiä lehmiä (maito hyvin rasvanpitoista).

Meijeritalouden yhteydessä sianhoito on nopeasti
kehittynyt erinomaisen tärkeäksi. Siipikarjan-
hoito hankkii etenkin husmandeille suuria sivu-

tuloja. Meijeritalouden, sian- ja siipikarjanhoi-
ilon tuotteet ovat maan tärkeimpiä vientitava-

roita; myöskin hevosia viedään maasta, mutta
vientiä vastaa melkein yhtä suuri tuonti (pie-

nempiä, huokeahintaisempia hevosia). Lampaan-
hoito sitävastoin on yhä taantumassa, eikä tyy-

dytä läheskään maan tarpeita. V. 1914 T:ssa oli

2,462,862 nautaa (1866: 1,200,000), joista 1,310,268

lehmää. 507.240 hevosta (1866:353, 1.2,496,686

sikaa (1866: 380,000), 514,908 lammasta (1893:

1,247,000), 40.070 vuohta (1893: 25.000), 15.2

milj. kanaa (1888: 4,5 milj.), 1.2 milj. ankkaa ja

hanhea. V. 1914 vietiin ulkomaille 95,293,700

kg voita. 147. 111. 9O0 kg -alavaa. 22.sr»3,300 tiuta

kananmunia. 40.95?,. 100 kg naudan- ja lampaan-
lihaa y. m. s., 188,858 nautaa. 95,710 hevosta

(19i:i: 27,913) j. n. e. Meijeritalous on ehkä
liian yksipuolisesti kehitetty yksinomaan voin-

valmistukseen: juustonvalmistus on siksi vähäi-



1219 Tanska 1220

Den, että luuston tuonti ulkomailla tav. on uu

r<-m | >i kuin juuston vienti. V. 1914 oli karja-

talous! uol teiden ( iennin arvo 80 , koko vien-

nin (lukuunottamatta ulkomaalai ten lavat. iin

takaisinvientiä) arvosta, pai tus karja

talouden vallitsevasta merkitykse tä maalle

Kalastus on viime aikoina tuomatta
edistynyt kalastusvälineiden parantumisen ia

m\ öntimarkkinain laajenemisen (paremmat kul-

kuneuvot) johdosta. V. 1911 T:ssa oli I

kalastusalusta (joista 2,131 moottorialusta) . Tär-

keimmät kalavedet oval Beltit, Kattegat, Poh

janmeri ja Lim-vuono. Koko merikalansaaliin

arvo 1914 oli 2.") mii j. mk. (melkoista suurempi
kuin Ruotsin, mutta paljoa pienempi kuin Nor-

jan kalansaalisi oltuaan 1895 vain 11,4 milj. mk.
Tärkeimmät kalalajit ovat kampela, ankerias,

silli ynnä makrilli ja turska. Osterinpyyntiä

harjoitetaan Lim-vuonossa; sen saaliin arvo ei

sisälly yllämain. lukuihin. Järvi-, joki- ja la m
mikkokalastus tuottaa ankeriaita, lohia, haukia,

ahvenia, forelleja, karppeja y. m. s. V. 1914 vie-

tiin ulkomaille kaloja 30 milj. kg (tuoretta ka-

laa) ja ulkomailta tuotiin 12,7 milj. kg (suolat

tua silliä 5,: milj. kg). — Metsästystä har-

rastetaan enää vain urheiluna. — Metsän-
hoitoa harjoitetaan suurella huolella, mutta
metsän pienen alan vuoksi ovat tulokset vä-

häiset; n. 6
/e rakennus-, tarve- y. m. puusta on

tuotava ulkomailta. Vapaata metsänkäyttöä ra-

joittaa ankarasti 1805 v:n metsäasetus. N. Vi
metsistä on valtion hallussa.

Vuorityö ja teollisuus. — Varsinaista
vuorityötä ei ole; mineraalikuunan tuotteista

käytetään savea, kalkkia ja liitua. Teollisuuden

tärkeimmät raaka-aineet, niinollen puuttuvat,

mutta maan erinomaisen liikenneaseman joh-

dosta cm verraten helppoa hankkia niitä ulko-

mailta. Tämä seikka sekä korkcanlaiset suojelus-

tullit, ovat kuitenkin kehittäneet sangen huo-

mattavan teollisuuden: koska tulli maksetaan
painon mukaan, suosii suojelus etupäässä kar-
keampia, suhteellisen paljo raaka-ainetta tarvit-

sevia tuotteita. V. 1914 T:n teollisuuslaitoksissa

työskenteli kaikkiaan 350,194 henkeä (1906:
.'.17.086 ja 1897: 274.154 henkeä), joista varsi-

naisia työmiehiä oli 232,015. Teollisuuslaitosten

koko henkilökunnasta yli V», 120,360 henkeä,
tuli pääkaupungin osalle. Tärkeimmät pääteol-

lisuusryhmät ovat: rakennusteollisuus (79,158

henkeä), vaatetusteollisuus (65,050 h.), metalli-

ja koneteollisuus (62.919 h.) ravinto- ja nau-
tintoaineteollisuus (62,844 h.), kivi-, savi- ja lasi-

teollisuus (19,485 h.) sekä kutomateollisuus

(17,336 h.). Yksityisistä teollisuudenhaaroista

mainittakoon: maatalouteen liittyvät teurasti-

mot (9,842 henkeä), meijerit (8.414 h.), myllyt
(5,317 h.; käyttävät myös ulkomaista raaka-ai-

netta) ja sokeritehtaat (2,036 h.) ; tupakkateh
taat (9,427 h.); olutpanimot (6,269 h.; suuren-

moiset Carlsbergin panimot Kööpenhaminassa,
jotka työskentelevät myöskin vientiä varten) ;

trikootavaratehtaat (5,795 h. ; varsinainen puu-

villateollisuus on kehittymätöntä, sen palveluk-

sessa 1914 oli vain 93.488 kehrää, jokseenkin

sama määrä kuin yhdessä ainoassa puuvillateh-

taassa. Finlaysonin. Suomessa) ; saviteollisuus

8.701 h.); sementtiteollisuus (2,063 h.; Aal-

borgissa huomattavin tehdas, jonka tuotteita

ii paljo ulkomaille, m. m. Suomeen [,,Tii

keri" m. rkki |) ; posliinitehtaat (1,205 h.; oaaail

manmainiot Kuninkaallinen posliinitehdas ja

Bing og Gröndahlin posliinitehdas Kööpenhami-
l) j konepajat laivavei tflmöt, valimot y. m. s.

'32,18ö h.; Burmeistei & Wain, ..Atlas" ja .li

mu" Kööpenhaminassa, „Scandia"n laivaveistämö
Kandersissa, Helsingorin laivaveistämö y. m.i.

Liikenne ja kauppa. Maanteitä 1914
oli (1.782 km; lisäksi kyläteitä 37, 700 km.
Kiisiiiiiinen rautatie valmistui 1847 Kööpenhami
aan ja Koskilden välillä. V. 1915 T:lla oli

4,002 km rautateitä (asukasmäärään nähden
vain Buotsilla Euroopan maista on enemm
loista 2.031 km valtion ja 1,971 yksityisten.

Valtionradoilla kuljetettiin tiliv. 1914-15 23,»

milj., yksityisradoilla 10,a milj. matkustajaa
(790,j milj- ja 169. i milj. henkilö-km) sekä val-

tionradoilla 6,8 milj. ton. ja yksityisradoilla ii.-.-

milj. ton. tavaraa (640, n milj. ja 64,« milj.

ton. km). Bruttotulot valtionradoilla olivat 71, t

milj., yksityisradoilla 18,j milj. mk. — T:nrata
verkko on välittömässä yhteydessä Saksan rata

verkon kanssa kahden Jyllannista etelään kulke
van radan kautta; höyrylautta ylläpitää yhteyttä

Gedseristä (Falsterilla) Warnemiindeen Sak
sassa sekä Kööpenhaminasta Malmöhön ja Hei
singoristä Helsingborgiin (Ruotsissa). — Sisä-

vesiliikenteellä ei ole mitään merkitystä.

Tiedonantoliikenne. Postitoimistoja

(1915) 1,177, postilähetyksiä 375,o milj. kpl.

(kirjelähetyksiä 194, i milj., sanomalehtiä 170,2

milj. kpl.). Sähkölennätinlinjoja 3,694 km. -lan-

koja 13,576 km; 2 langatonta sähkölennätinase-

maa. Kööpenhaminassa on suuren kaapeliyhtiön

..Det store nordiske Telegrafselskab"in (omisti

1015 29 kaapelia, yhteensä 17,309 km) pää-

paikka. Valtion omistama puhelinverkko (1915*

30,903 km (1,472 tilaajaa), yksityisten yhtiöiden

517,131 km (117,395 tilaajaa) ; asukasmäärään
nähden T:ssa on enemmän puhelimia kuin mis-

sään muussa maassa (40 puhelinta 1,000 as.

kohden) . — Kauppalaivasto suhteellisen

suuri ja uudenaikainen, käsittäen (1915) kaik-

kiaan 3,638 alusta, vetoisuudeltaan 562,564 rek.-

ton. netto (1870: 2,800 alusta, 179,000 rek.-ton.),

josta 672 höyryaluksen osalle tuli 433, 02S rek.-

ton. (1870: 89 höyryalusta, yhteensä 10,000 rek.-

ton.), 1,060 moottorialuksen osalle 42,361 rek

ton. ja 1.906 purjealuksen osalle 86,275 rek.-

ton. Suurin laivasto on Kööpenhaminalla, jossa

Pohjoismaiden suurin höyrylaiva-o.-y. ..Det fo-

renede dampskibsselskab" ikoko T:n höyrylai-

vasto 1911 oli 411.595 rek.-ton.; siitä Kööpen-
haminan osalle tuli 347,624 rek.-ton.). T:n ja

ulkomaiden välisessä laivaliikenteessä 1913 selvi-

tettiin 6.21 milj. lastattua rek.-ton. ja kotimai-

sessa laivaliikenteessä 4,29 milj. lastattua rek.-

ton. (painolastissa kulkevat alukset ja lastat-

tujen alusten käyttämätön tila jätetty lukuun-
ottamatta), yhteensä 10,55 milj. lastattua rek.-

ton. Tästä Kööpenhaminan osalle tuli 3, se milj.,

Aalborgin osalle 0,es milj., Aarhusin osalle

0,r,s ja Esbjergin osalle 0,m milj. lastattua rek.-

ton. (1910 Kööpenhaminassa selvitettiin kaik-

kiaan 6.9s milj. rek.-ton.). T:n ja ulkomaideu
välisestä yllämain. laivaliikenteen selvityksistä

tuli tansk. alusten osalle. Tansk. aluk-

set harjoittavat melkoista rahtiliikennettä ulkn-
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maiden satamien välillä, ansaiten 1913 siinä n.

110 milj. mk m bruttorahdin. Bruttorahti T:n
ja ulkomaiden satamain välillä oli 43. .i milj.

mk. — Ulkomaankauppa on viime vuo-

keskivaiheilta (oli sitä ennen 40:n v:n ai-

kana ollut enimmäkseen Hampurin käsissä)

alkaen kehittynyt tasaisesti eteenpäin. Viimei-

sinä 25 w. ulkomaankauppavaihto on kasvanut

nelinkertaiseksi. V. 1914 tuonti oli arvoltaan

1,105 milj. (1913: 1,188 milj. mk.), vienti 1,205

milj. mk. 1 1 !• 1
:'.

: 1,002 milj. mk.; normaalioloissa

tuonti säännöllisesti vientiä suurempi), josta

121 milj. mk. tuli ulkomaisten tavarain takai-

sinviennin osalle Koko kauppavaihdosta asu-

kasta kohden tuli 822 mk., enemmän kuin mis

siian muualla pohjoismaissa. Tärkeimmät

tuontitavarat (milj. mk I vientitavarat (milj. mk.)

vilja 120 voi 296
iknt 83 liha 285

kivihiili 82 karja 224
puutavarat 46 munat ~50

rautatavarat 38 vuodat 26
puuvilla-, pellavakank. 3:"! kala 16
rauta 27 ohrat 16

karja 25 alukset 7

villakankaat 24 rautatavarat 8

K a tippa tuttavista tärkeimmät
vaihto niiden kanssa (milj. mk.i :

ja kauppa-

tnontimaat

Saksa
Englanti
Pohjois-Ameriikka
Ruotsi

vientimaat

368 Englanti 599
202 Saksa 418
121 Ruotsi 53
116 Norja 32

T:n ja Suomen väliset kauppasuhteet ovat ver-

vilkkaat. V. 1913 T. osti Suomesta puu-
tavaroita (laittoja) 7,s milj. mk:n. nahkoja ja

vuotia '2.i milj. ink:n y. m., kaikkiaan 11,9 milj.

mk:n arvosta (josta takaisinvientiä O.e milj.

uikin arvosta) ja möi Suomeen viljaa ja jau-
hoja 5,i milj. mk: n, rauta- ja metalliteoksia 3,s

milj. nik:n, kankaita ja laukoja 2,7 milj. mk: n,

koneita 2,s milj. mk:n. sementtiä 2,i milj. mk: n,
lihaa 2,i milj. mk:n y. m., kaikkiaan 29,i milj.

ink:n arvosta (kaikki Suomen kauppatilaston
niiik.). — Tärkein kauppakaupunki on Kööpen-
hamina: sen kautta menee n. J

/2 maahan tuo-
llaista. 9

/ln jälleenviedyistä ja 1
/3 maasta lähe-

tetyistä tavaroista. Huomattava vientisatama
(Englantiin) on Esbjerg, Jyllannin länsiranni-
kolla. — Mitat ja painot metriset v:sta
1912.

I! a h a ja rahalaitokset. Rahayksik-
könä on v :sta 1S73 krone (ks. Kruunu 1.).

Setelinanto-oikeus on 1818 perustetulla National-
bankenilla (1813-18 toimi valtakunnanpankkina,
sitten muut. itiin yksityispankiksi), jonka osake-
pää, ulia 1915 oli 37,s milj., vararahastot
11,4 milj. mk.; seteleitä oli liikkeessä 312.8 milj.

mk:n arvosta. Muita pankkeja (suurimmat: Den
ike Landmandsbank, Privatbanken. Koben-

havna Handelsbank sekä Kebenhavns Laane- og
Diskontobank) T:ssa oli 145. niiden yhteenlas-
kettu osakepääoma 297,s milj. mk., vararahastot
70 milj. mk. Kaikkien pankkien vastaavat ja
vastattavat päättyivät 2, ">23,5 milj. mk-.aan.

itöpankkeja in'14 oli 510, tallettajia 1.393.S89,
tallettajien säästöt 1.192.» milj. mk. Säästöpan-
keista 113:11a oli yli 1 milj. kruunun talletuk-
set Maa- ja kaupunkihypoteekkiyhdistysten ja

kassojen maksamattomat obligatsionilainat 1915
olivat 2.St7.r. milj. mk. ja T:n kuntain luotto-

yhdistyksen 1914 37,5 milj. mk.
Valtion ja k u n tai n r a h a-a siat. Tiliv.

1913-14 olivat maalaiskuntain tulot 56 milj.,

kaupunkikuntain 174 milj. ja uintien 22 milj. mk.,
maalaiskuntain viirat 122 milj., velat 61 milj. mk.,
kaupunkikuntain varat 589
milj. mk., uintien viirat 43 milj.

Valtion tuloarvio tiliv:lle

milj.. velat 459
velat 27 milj. mk.
1916-17 päättyy

mk:aan (sisäasiat. 27 milj..

sota-asiat 24 milj., kirkol-

23 milj. mk.). Valtiovelka
oli 546 milj., valtion varat

185 milj. mk liian (veroja ja tulleja 157 milj. mk.),
menoarvio 164 milj.

valtiovelka 24 milj.,

lis- ja opetusasiat

31 p'. maalisk. 1915

1,175 milj. mk.
Sivistys- ja oppilaitokset, kir-

kolliset olot. — Kansanvalistus on hyvin
korkealla kannalla. Kansanopetus järjestettiin

1814 v:n lailla (parannettu 1856 v:n asetuk-

sella). Valtion huonot raha-asiat, estivät kuiten-

kin pitkät ajat opetuksen järjestelyä; osaksi

juuri säästäväisyyssyistä noudatettiin hyvin laa-

jalti Bell-Lancasterin opetusmenettelyä (ks. t.),

kunnes vuosisadan puolimaissa grundtvigilaisten -

vastustuksen vaikutuksesta siitä alettiin luopua.

Kansakoulut ovat kunnallisia, mutta valtio avus-

taa ja samalla tarkastaa niitä. Ne työskentelevät

kansankirkon vaikutuksen alaisina, uskonnon-
opetus on evank. -luterilainen, opettajan tulee kuu-

lua kansankirkkoon. Seurakunnan pappi on jäse-

nenä koulukomissionissa, rovastikunnan rovasti

johtokunnassa. Koulunkäynti on pakollinen

(7-14 ikävuosien välillä). V. 1914 T:ssa oli

kunnallisia kansakouluja 3,363, niissä oppilaita

378,714; opettajia valmistetaan 4 :ssä valtion semi-

naarissa sekä useissa yksityisissä seminaareissa.

Kansanopistoja oli 71, niissä 5,533 oppilasta

(1914-15). Ylempiä ja keskikouluja (valtion, kun-
tain ja yksityisten) oli kaikkiaan 840, niissä

67.505 oppilasta. — Korkeinta opetusta antaa

Kööpenhaminan yliopisto (per. 1478; Lundin yli-

opiston jälkeen Pohjoismaiden vanhin), jossa

1914-15 oli 1,861 ylioppilasta (5 tiedekuntaa).

Ammatillista opetusta antavat maatalous- ja puu-
tarhakoulut (19: 1.719 oppilasta 1915)! tekn.

koulut (176; 17.814 opp.), kauppakoulut, (72;

7.263 opp.). farmaseuttinen opisto (tutkinnon
suorittaneita 63 1014). hanimaslääkäriopisto (tut-

kinnon suorittaneita 30 lukuv. 1014-15). eläin-

lääkäri- ja maatalouskorkeakoulu (tutkinnon suo-

rittaneita 62) . polyteknillinen opisto (258 opis-

kelevaa 1014-15). taideakatemia (274 oppilasta

1915), kadettikoulu (40 oppilasta 1915). meri-

koulut (7; 176 opp. 1015), armeian upseerikoulu

(117 oppilasta 1913-14). — Tieteellisistä ja, tai-

teellisista seuroista ja yhdistyksistä huomatta-
vimmat ovat Kööpenhaminassa (ks. t., palstat

344-345). joka on T:n henkisen elämän, samoin-

kuin sen taloudellisen elämänkin keskipiste. —
Sanomalehtiä ja aikakauskirjoja T:ssa 1014-15

ilmestyi 1,655; tärkeimmät valtiolliset lehdet ovat

,.Politikcn" ja „Berlingske Tidende". — Kir-
kolliset olot. Perustuslain mukaan evan-

kelis-luterilainen kirkko on T:u kansankirkkona.

Kaikkien muiden uskontokuntien tunnustajilla

on kuitenkin samat oikeudet. V. 1911 T:n asuk-

kaista kuului kansankirkkoon 2,757,076 henkeä.

roomal. -katolisia oli 9,821. uskontokuntien uiko-
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puolella 8,151, baptisteja 5.iii>4. juutalaisia 5 164

metodisteja 4,284, irvingiläisiä -,778. -- T. jae-

taan 7 hiippakuntaan (Sjrellandin, Lolland

Falsterin, Fynin, Aalborgin, Viborgin, karhusin

ja Riben). Piispat (ensimäinen on Sjsollandin)

,

jotka ku gas nimittää, ovat kirkollisministerin

alaisina hiippakuntansa korkeimpina hengellä

sinä esimiehinä; muutamissa kysymyksissä hei-

dän rinnallaan on stiftamtmand (hiippakunnan

amtmandi). Hiippakunnat jaetaan rovastikun

(iin (83), esimiehenä rovasti. Seurakuntia, pasto

raatteja, on 1,122 (1915), useat käsittäen kaksi,

jopa kolmekin pitäjää, jokaisessa seurakunnassa

..n seurakunnanpappi (sogneprcest) ja (v:sta 1903)

valittu seurakunnanneuvosto ( menighetsraad).

V:sta L855 seurakuntalaisilla on oikeus luopua

asumaseurakuntansa papista ja liittyä toisen

seurakunnan pappiin ja v:sta 187;! saavat sitä

haluavat jäsenet yhdestä tai useammasta seura

kunnasta liittyä yhteen vaaliseurakunniksi (valg-

menighed) omine kirkkoineen ja itse valitsemme

pappeineen. Kansankirkon hengellinen elämä on

hyvin vilkasta, käyden etupäässä kolmen suun-

iin, äimissä: Grundtvigin luomana grundtvigi-

laisuutena, Beckin perustamana sisälähetyksenä

(Kirkelig forening for indre mission) ja Mynstc-

rin keskisuonta n..

V a 1 1 i o in u o t o, hallitus, hallinto ja
o i k e u tl e n li o i to. — T. on v :sta 1849 perustus-

laillinen, perinnöllinen kuningaskunta, jonka
kruunu kulkee S lesvig Ilolstein-Soiiderburg-Gliicks-

burgin suvussa. Perustuslaki on viita 1849 (tar-

kistettu ja uudistettu 180(5 ja 1915). Kuninkaalla
on sen mukaan tavalliset perustuslaillisen hallitsi-

jan oikeudet. Hänen käsissään (ministereiden

välityksellä) on toimeenpanovalta, valtiopäivien

kanssa hän säätää lakeja. Hän päättää sodasta ja

rauhasta j. n. e. Valtiopäivät jakaantuvat kahteen
kamariin: maakäräjät, landsting, vastaa ylähuo-

netta, ja kansankäräjät, folketing, alahuonetta.

Valtiopäivät kokoontuvat joka lokakuussa, vähin-

tään 2 kk:ksi. Landstingin ja folketingin pää-

tösten ollessa vastakkaiset, saapi molempien jäse-

nistä muodostettu valiokunta, fcellesudvalg,

sovitella mielipiteitä. Tulo- ja menoarvio y. m. s.

käsitellään ensin Eolketingissä, jolla myös on
oikeus nostaa kanne ministereitä vastaan. Folke-

tingin jäsenet, 114, valitaan (3 v:ksi) yleisillä,

yhtäläisellä, välittömällä äänioikeudella. Ääni-
oikeutettu on jokainen 30 v. täyttänyt miespuoli-

nen kansalainen (erinäisiä poikkeuksia lukuun-
ottamatta) ; vaalikelpoisuus alkaa 25 v:n iäsiä.

Landstingin 60 jäsenestä kuningas nimittää elin-

ajaksi 12, Kööpenhamina valitsee (8 v:ksi> 7.

Bornholm 1, Färsaaret, 1, muut 43 muun T:n
asukkaat. Vaalit landstingiin tapahtuvat valit-

sijamiesten kautta. Puolet valitsijamiehistä

valitsevat kaikki folketingin vaaleissa i tnioikeu-

tetut siten, että Kööpenhaminassa tulee valitsija-

mies jokaisia 120 valitsijaa, maaseudulla valitsija-

mies jokaista kuntaa kohden; maaseutukaupungit
valitsevat J

/i kuntien valittavista valitsijamie-

histä. Toiset puolet valitsi jamiehistä valitsevat

vain ne äänioikeutetuista, joilla Kööpenhaminassa
on vähintään 4,000 kruunun ja maaseutukau-
pungeissa vähintään 2,000 kruunun verotetut

tulot tai jotka suorittavat vähintään 150 kruunua
välitöntä veroa valtiolle ja kunnalle; maaseudulla
on joka kunnassa eniten verotettu itseoikeutettu

valitsijamies. Hallinnon etunenässä on minis
teristö, jossa un k. on s ministeriä: oikeus-, puo-
lustus- nisiin jaettu sota ja meriministeriöihin),
uiko-, maatalous kirkollis ja opetusasiain, yleis-

ten töiden sekä kaupan ja laivaliikente< a

ja oikeusasiani miliisi . i il . Ministerit muodo
vai vaiti iivoston. jonka puheenjohtajana on
kuningas. Pääkaupunki K ii ii |i e d h a m i n a.

— Paikallishallintoa varten T. on jaettu

21 anitiin: Koli nliavn, Roskilde, Kr. .!• i iksborg,

Holbsek, Sora, Prajsta (Sjsellandilla) , Bornholm
(Bornholmilla), Maribo (Lolland-Falsterills

Svendborg, Odense, Aseena i Kynillä ja Lange-
landilla), Vejle, Skanderborg, Aarhus, Randers
(Kaakkois-Jyllannissa), Aalborg, Hjerring, Thi-
sted (Pohjois-Jyllannissa) , Viborg, Ringkobing,
1,'ih (Lounais-Jyllannissa) . Amtien etunenässä
on amlinund (Kobsnhavnin ja Roskilden, Odensen
ja Assensin, Skanderborgin ja Aarhusin amtit
muodostavat kaksittain n. s. amtsraadskredsin,
joiden jokaisen etunenässä on uintinani!) , jota

hiippakuntain pääkaupungeissa nimitetään stift-

amtmandiksi. Amtien ulkopuolella ovat Kööpen-
hamina ja Fre.leriksberg. — Kuntien itsehallinto

oikeus on verraten laaja. Maalaiskuntain edus-

tajat muodostavat aintniandin puheenjohtajana
ollessa amtsraadin (amtinneuvoston). — Oikeu-
denhoito. Alioikeuksia (uuderrel) ou 132, kau-
pungeissa tuomarina on byfoged tai borgmesti r,

maaseudun kihlakunnissa herredsfoged (birkedom-

mer). Ylempänä oikeusasteena toimivat Viborgin
ja Kööpenhaminan overretit, ylimpänä Kööpen-
haminan hajesteret; tämä, vahvistettuna lands-

tingin keskuudestaan valitsemilla lisäjäsenillä,

toimii ministereitä vastaan nostetuissa kanteissa

valtakunnanoikeutena, rigsrelinä.

Sotalaitos (järjestetty uudelle kannalle

1909) perustuu asevelvollisuuteen (T:n alusmaissa

ja Fär-saarilla syntyneet ovat siitä vapautetut),

joka alkaa 20:nnestä ikävuodesta, kestäen 10 v.,

joista 8 v. ensimäisessä ja 8 v. toisessa kutsun-
nassa. Rekryytit, joita joka vuosi otetaan

n. 11.550 miestä, harjoittelevat alliksi 165 p.

(ratsuväessä ja tykistössä kauemmin) ja senjäl-

keen vain kahdesti 25-30 p. kestävissä leiri-

kokouksissa. Armeia (käsittää rauhanaikana 800

upseeria ja 12.900 miestä, sodanaikana 1,600 upsee-

ria ja 83,700 miestä) jakaantuu kahteen ken-

raalikomennuskuntaan, toinen käsittäen s.jadlan-

din lähisaarineen, toinen Fynin ja Jyllannin.

Ainoa linnoitettu paikka on Kööpenhamina
(ks. t.). — Sotalaivastoon 1915 kuului kaik-

kiaan 74 allista (joista 36 I linjassa), yhteensä
: Uitit ton.. 92 tykkiä, 150 torpedoputkea ja

1,325 miestä. Laivasto on aiottu yksinomaan
rannikkopuolustukseksi; suurimmat alukset ovat

5 rannikkovartiolaivaa ja 3 kolmannen luokan

risteilijää. - Kansallis värit: punainen,

valkoinen. Lippu: valkoinen makaava risti

punaisella pohjalla. Sotalippu on kaksikielekkei-

nen. molemmat kielekkeet punaiset (ks. liitekuvaa

Lippu). Vaakun a t. Pieni (alkuperäinen)

vaakuna: kolme (toisinaan kruunattua) sinistä

leijonaa (oikeastaan leopardia) toistensa yläpuo
[elia kultaisella pohjalla, jolle siroitettu punai-

sia sydämiä tai n. s. merilehtiä. Iso vaakuna:
kahden metsäläisen tukema, kunink. kruunun
kruunaama ja Dannebrogin sekä Elefantin rita-

riston ketjujen ympäröimä, hopeisen (reunat
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punaiset) Dannebrogin ristin neljään osaan

jakama, keskellä viidentenä keskuskilpi suliin

kiipineen; ensimiiisessä osassa yllämain. T:rj pieni

vaakun. i. toisessa osassa kaksi sinistä, leijonaa

kultaisella pohjalla (Slesvigin vaakuna), kulman

nessa osassa (jaettu ensin vaakasuorasti, sitten

pystysuorasti kahtia ja ala oik. alhaalla taas

I
i vaakasuorasti kahtia) Ruotsin kolme kul-

taista kruunua, Islannin hopeinen haukka, Fär-

saarten hopeinen pässi ja Grönlannin hopeinen
karhu, kaikki sinisellä pohjalla, neljännessä

aettu vaakasuorasti kahtia) Jyllannin

sininen leijona 9 punaisen sydämen yläpuolella

kultaisella pohjalla (ylemmässä alassa) ja Ven-
ilcnih kultainen lohikäärme punaisella pohjalla.

Keskuskilpi on niinikään neliosainen: ensimäi-

Rolsteinin kultainen n. s. nokkosenlehti.

toisessa Stormarnin hopeinen joutsen, kolinan

nessa Ditmarskenin hopeinen, ratsastava ritari,

neljännessä l.ain nburgin kultainen hevosenpää.

kaikki punaisella pilralla. Sydänkilpi on pysty-

suoraan kahtia jaettu: vas. on kultaisella pohjalla

Oldenburgin kaksi vaakasuoraa, punaista palkkia,

oik. Delmenhorstin kultaristi sinisellä pohjalla.

Kartta ks. S k a n dinaavian k a r t t a.

S i i r t o m a i s 1 a ks. alussa.

[Baggesen. ..Den danske stat" (2 painos 1862) ;

Drachmann. ..The industrial developmeni and
eomiuerei.il policies of the three Scandinavian
countries" (1915); Erslev, ...Tylland" (1886):

Harvey ja Keppien. ..Denmark and the danes"
(1915); Sieger. ..Die skandinavischen Länder"
(1910; teoksessa ..Karl Audree's Geographic des

VVelthandels") ; Serensen, ..Danmark. Land og
folk" (1895); Trap. ..Statistisk topogr. beskri-

velse af Kongeriget Danmark" (3 painos 1898-

1906) : Ussing, ..Daninarks geologi" (2 painos

1904); tilastoa: ..Daninarks statistik", „Statis-

ti-k aarbog" (J915).] E. E. K.

Historia. Vanhin aika. Tanskan van-

himpaan historiaan luovat ainoastaan muinais-
löydöt ja sadut jotakin valoa ja osoit-

tavat T:ssa samanlaisten yhteiskunnallisten ja

sivistysolojen vallinneen kuin Skandinaaviaii
maissa >vrt. Ruotsi sekä Norja, historia).

\ äestä oli samaa pohjois-germaanilaista I. skan-
dinaavilaista haaraa kuin viimemainituissa

—a. — Vanhimmaksi T:n kuningassuvuksi
sanoiaau Skjoldungeja-, joiden hallitus-

paikka oli l.cjre Sjpellandilla: hei. Iän ohellaan
mainitaan kuitenkin kuninkaita myös Jyllan-
nissa ja Skänessa. Viimemainitulta oli tarun-
omainen Ivar V i d f a m n e, joka saattoi val-
taanpa koko T:n (Skanen, saaret ja Jyllannin);
hänen jälkeensä hänen tyttärensä poika Harald
Hiidet a n d perusti suuren valtakunnan Poh-
joismaihin. Harald kaatui Brävallan taistelussa

sisarensa poikaa. Ruotsin kuningasta Sigurd
Ringiä vastaan. Tämän poikaan, viikinkikuninkaa-
-en T! a g n a r Lodbrokiin päättyy varsi-

nainen satuaika.

Keskiaika Valdemar S e j r i n kuo-
lemaan 124 1. .!o TUO luvulla T. yhtyi yhdeksi
valtakunnaksi, vaikkei tämä yhteys aluksi pysy-
nyt lujana. X. 800 T. joutuu lähempään kos-
ketukseen läntisten ja eteläisten maiden kanssa;
näihin aikoihin alkavat viikinkiretket Englan-
tiin. Tansk. kuningas Godfred soti Kaarle
Suurta vastaan: Godfredin seuraaja Hemming

teki 811 rauhan keisarin kanssa, jolloin valta-

kuntien rajaksi tuli Eider. Kuningas Harald
K laki n aikana, joka oli kastattanut itsensä

I.udvik Huiskaan hovissa,, saapui Ansgarius m.i.

lian 827 levittämään kristinoppia, jota sittem-

min saarnattiin vaihtelevalla menestyksellä.
800-luvun jälkipuoliskolla alkoivat suuret vii-

kinkiretket Ranskaan ja Espanjaan Hastingin
sekä Englantiin Lodbrokin poikien johdolla;

tämän maan koillisosan, Danelagenin, Alfred

Suuri 878 luovutti tanskalaisille. Gorm Van-
han ajasta (k. 936) valtakunnan yhteys lujit-

tui. Hänen puolisonsa Tyrä rakensi Danevirken
suojaksi saksalaisia vastaan. Näiden poika
Harald S i n i h a in m a s (k. n. 985) hallitsi

T:aa, Holst einia ja vendien maata sekä jonkun
ajan Norjaa. Hänen aikanaan perustettiin ensi-

mäiset hiippakunnat ja kristinoppi levisi. Ha-
raldin poika Sven Pörhö parta (n. 985-

1014) teki useita retkiä Englantiin ja valloitti

maan 1013. Liitossa poikapuolensa, Ruotsin
Olavi Sylikuninkaan kanssa hän voitti Olavi

Trygvenpojan (1000) sekä valloitti osan Norjaa.

Svenin poika Knuut Suuri (1018-35) päätti

Englannin valloituksen ja lähestytti tanskalaisia-

sekä englantilaisia toisiinsa yhteisillä oivallisilla

laeilla. Hän peri veljensä kuoltua Tanskankin
ja riisti 1028 Norjan Olavi Pyhältä. Knuut
vakaannutti kristinuskon Tanskassa ja asetta

maila pysyvän kuninkaan seurueen hän laski

perustuksen aatelin kehitykselle. Knuutin kuol-

ina erosivat hänen hallitsemansa maat toisistaan;

luinen sukunsa sammui hänen poikaansa Harde-
kuuutiin 1042. V. 1047 pääsi T:n valtaistuimelle

Knuut Suuren sisarenpoika Sven Estridin-
poika, joka suosi papistoa ja m. m. perusti

Lundin piispanistuimen. Hänen poikansa Knuut
Pyhä antoi piispoille saman arvon kuin hert-

tuoille ja jaarleille sekä vapautti papiston maal-

lisesta tuomiovallasta. Knuutin kirkollinen into

aikaansai kapinan, jossa hänet surmattiin 1086:

häntä palveltiin sittemmin T:n suojeluspyhänä.

Hänen veljensä Erik Eiegodin (k. 1 103

1

toimesta paavi perusti Pohjoismaita varten arkki-

piispanistuimen Lundiin 1104 (tämä primaatti
sittemmin supistettiin T:aan). Seuraavina aikoina

T. kärsi paljon sisällissodista ja vendien hävi-

tyksistä. Vasta Valdemar I:n Suuren
mukana (1157-821 koitti T:lle parempi aika.

Tlän uudisti sisällisen järjestyksen ja valloitti

Rögonin vendeiltä, jotka hän käännätti kristin-

uskoon. Hänen vanhempi poikansa K n u u t VI

(1182-1202) päätti vendien kukistamisen 1184.

jonka jälkeen hän otti arvonimen slaavien (sit-

temmin vendien) kuningas, teki Pommerin ja

Meckleiiburgin riippuviksi T:sta ja valloitti

Holsteinin (1201). Knuutin veli Valdemar
Sejr (Voittaja. 1202-41) valloitti koko Itämeren
etelärannikon ja 1219 Viron sekä kastatti sen

asukkaat. Mutta T:n suurvalta kukistui, kun
Valdemarin oli vanginnut luinen vasallinsa,

Sehxverinin kreivi Henrik, ja hän vapaaksi pääs-

tyään kiirsi tappion Bornhövedin lähellä 1227.

Kaikki saksalais-vendiläiset valloitukset menivät
T:lt,i hukkaan, paitsi Rilgen. Valdemarien
aikana kehittyi kuninkaallisten läänitysmiesten

luokka: he saivat sotapalveluksen suorittamisen

ehdolla suuria oikeuksia. Talonpoikaissäädyn

merkitys taas lä-lä väheni. Maakuntalait laadit-
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tiin Valdemar Sejrin aikana kirjalliseen muo-
toon; itse hän julkaisi Juutinmaan lain 1241.

Varsinainen orjuus lakkautettiin, mutta entiset

oi
i

;
1

1 tulivat maaorjiksi. 1300-luvulla joutui

tähän tilaan osa muutakin talonpoikai äätyli

Bansalaisei saivai pitkiksi ujoiksi T:n kaupan
käsiinsä.

M j ö li e m p i keskiaika Kristian II:n
l arkoitukseen 15 2 3. Valdemar Sejrin

jälkeen seuraa taas onnettomia sisällisiä riitoja,

ja valtakunta joutuu hajoamistilaan. Niinpä
Valdemarin vanhimman pojan Eerik P 1 o v-

penningin surinasi 1250 tämän veli Abel.
Etelä-Jyllannin ja Slesvigin herttua, joka ei tah-

tonut tunnustaa Eerikkiä lääniherrakseen. Myös
Abel sekä nuorin veli Kristoffer 1 kuolivat

väkivaltaisella tavalla, ia viimemainitun pojan

E i i i k K I i p p i n <; in murhasivat aateliset

1286. Häirintä lisäsi ylempi papisto, jonka

valta oli suhteettomasti paisunut. Kristoffer T,

Eerik Klipping ja viimemainitun poika Eerik
Menved (k. 1310) olivat riidassa arkkipiispo-

jen kanssa; kaksi kertaa T. oli julistettuna

interdiktiin. Eerik Kiippingin täytyi antaa ensi-

mäinen hallitsijavakuutus; Eerik Menvedin veli

Kristoffer II (k. 1333) sai kruunun vain

myöntämällä ylimyksille ja papistolle uusia

oikeuksia, jotka suuresti vähensivät kruuniin
valtaa. Taistelussa Holsteinin kreivejä vastaan
Kristoffer joutui alakynteen; hänet karkoitel t iin

joksikin ajaksi ja kuollessaan hän jätti T :n niitä

suurimpaan sekasortoon. Ainoastaan Holsteinin
kreivi Gertin kuoleman johdosta (hänet surmasi
ritari Nils Ebbenpoikal T. pelastui joutumasta
saksalaisten saaliiksi. — Kristofferin poika Val-
demar Atterdag (1340-75) kokosi jälleen

hajaantuneen valtakunnan, anasti 1360 Skänen
lähimaakuntineen, jotka 1332 olivat joutuneet

Ruotsille, ja valloitti Gotlannin. Hän kävi sit-

keää mutta onnetonta sotaa hansalaisia vastaan
1362-71. Valdemarin tytär Margareeta
(hoiti hallitusta 1376-1412) kohotti T:n enti-

seen suuruuteen. Hänen avioliittonsa johdosta
Hakon VI:n (lolkungi-sukua, k. 1M80) kanssa
yhdistettiin T. ja Norja, joissa hän hoiti halli-

tusta, ensin alaikäisen poikansa Olavin nimessä
(k. 1387). V. 1389 Margareeta valloitti Albrekt
Mecklenburgilaiselta myös Ruotsin, ja 1397 koe-
tettiin nämä kolme valtakuntaa pysyväisesti

yhdistää n. s. Kalmarin-unionilla. V. 1386 hänen
täytyi jättää Slesvig Holsteinin kreiveille. Ensi-

mäisen unionikuninkaan Eerik Pommeri-
1 ai se n aikana (1396-1439) johtui tästä pit-

källinen sota; Slesvigiä ei saatu lähemmin yhdis-
tetyksi T:aau. — Unioni ei johtanut tarkoituk-
seensa. Pohjoismaiden yhdistämiseen lujaksi koko-
naisuudeksi ; 1434 talonpoikain sorto aiheutti

Ruotsissa kapinan, ja vihdoin Eerik kaikissa
maissaan syöstiin valtaistuimelta. Hänen seuraa-

jansa unionikuninkaan Kristoffer Baije-
rilaisen (1440-48) aikana Kööpenhamina tuli

T:n vakinaiseksi pääkaupungiksi. Oldenburgin
sukua olevan Kristian I : n ( 1448-81) ei onnis-

tunut pysyväisesti saada haltuunsa Ruotsia; 1450
syntyi sensijaan pysyvä yhdistys T:n ja Norjan
välillä. Kristian valitutti itsensä Slesvigin hert-

tuaksi voittaakseen siten myös Holsteinin ; hän
antoi kummankin maan ritaristolle suuria

oikeuksia; siitä aikaa myöten Slesvigin yhteys

T:I1 kanssa höltyi. Kristianin aikana peru

tiin Kööpenhaminan yliopisto 1479. Hänen van-

hin poikansa Hannu (1481-1513) jakoi 1490

Slesvigin ja Holsteinin veljensä Fredrikin kai
ja hallitsi myös vähän aikaa Ruotsissa. Hannun
poika Kristian II (1513-23) yritti kohottaa
porvaristoa ja talonpoikaissääty ä sekä mut
piispojen ja aateliston valtaa. Niinikään hän
tahtoi kukistaa hansakaupunkien kauppavallan
sekä masentaa Ruotsin, mutta hänen julmmi-

(Tukholman verilöyly 1520) joudutti unio
uin hajoamista 1523. Sam. v. hänet karkoitettiin

Tistakin.

Uuden ajan alusta itsevaltiuden
perustamiseen 1660-luvulla. Kristian I I : n

sedän Fredrik I:n (1523-33) aikana Lutherin

oppi alkoi levitä maahan. Fredrikan kuoltua rai

vosi ..kreivisota" (ks. t.|, osaksi uskonsota, osaksi

säätyjen välinen taistelu, missä Lyypekki avu -ti

aatelittomia säätyjä Kristian II: n kohottamiseksi
jälleen valtaistuimelle ja samalla menetetyn
kauppamahtinsa uudistamiseksi. Fredrikin pojan

Kristian Ill:n (1533-59) päästyä Kustaa
Vaasan avulla voitolle vahvistettiin uskonpuh-
distus Kööpenhaminan valtiopäivillä 1536 ja

poistettiin piispanvirat, jonka johdosta aateli

tuli ainoaksi vallitsevaksi säädyksi. Kuitenkin
kuniugasvaltaa vahvistettiin ja hallintoa paran-
nettiin; Norja lakkasi olemasta edustettuna

valtaneuvostossa säilyttäen kuitenkin kuningas-
kunnan nimen. Kristianin jakoi jälleen herttua-

kunnat veljeinsä kanssa; yksi näistä tuli T:lle

vihamielisen Holstein-Gottorpin suvun kanta-

isäksi. Kristianin poika Fredrik II (1559-88)

kukisti Ditmarskenin talonpojat ja kävi Ruotsia
vastaan sotaa vaihtelevalla menestyksellä 1563-70.

Tanskan (kuten Ruotsinkin) merivallan kasvaessa
Hansan merkitys lakkaa. Aateliston valta T:ssa
paisui; v:n 1570 jälkeen ei talonpoikia enää
kutsuttu valtiopäiville. Tähän aikaan T:n aateli

kuitenkin kunnostautui valtion palveluksessa;

ylimykset kuten kuningas itsekin suosivat myös
tieteitä ja niiden harjoittajia. Fredrikin poika

Kristian IV (1588-1648) puuhasi tarmok-
kaasti maan vaurastuttamista. Varsinkin kau-

pungit edistyivät, mutta kuninkaan uudistuksia

talonpoikain hyväksi ehkäisi aateli. Kalmarin
sota (1611-13) Ruotsia vastaan oli menestyksel-

linen, mutta Kristianin sekaantuminen kolmi-

kymmenvuotiseen sotaan päättyi huonosti (Lyy-

pekin rauha 1629), ja myöhemmin hänen kateu-

tensa Ruotsia kohtaan synnytti uuden sodan,

jossa T:n täytyi Brömsebron rauhassa 1645 luo-

vuttaa Ruotsille Jämtlaud, Härjedal, Gotlanti ja

ttsel sekä Halland 30:ksi v:ksi. Kristianin pni.ni

Fredrik III:n (1648-70) täytyi antaa uusi,

entisiä laajempi hallitsijavakuutus. Hänen yri-

tyksensä hankkia T:lle korvausta sen tappioista

päättyi huonosti: Kaarle X:n Kustaan joukot

valtasivat nopeasti T:n, jonka täytyi Roskilden

rauhassa 1658 luovuttaa Skane, Halland, Blekinge,

Bohuslän, Trondh jeniin alue ja Bornholm; täten

Ruotsi lopullisesti sivuutti kilpailijansa T:n Itä-

meren herruudessa. Kaarle X:n alettua uudes-

taan sodan T. oli vähällä joutua perikatoon,

mutta pääkaupunki pelastui urhean puolustuksen
avulla; Kööpenhaminan rauhassa 1660 voitettiin

takaisin Trondhjemin alue ja Bornholm. Maa
oli kuitenkin sotien johdosta suuresti kärsinyt.
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ja kun aateli itsekkyydessään kieltäytyi Kööpen-
haminan valtiopäivillä avustamasta kruunua,

herätti tämä aiin suurta tyytymättömyyttä, että

kuningas papiston sekä porvariston avulla saat

loi kukistaa aatelin vallan. Kruunu julistettiin

perinnölliseksi; vaalivakuutus kumottiin, ja

vaikka Fredrik III lupasikin valtakunnalle

perustuslain, tekeytyi hän siitä huolimatta rajat-

lomaksi itsevaltiaaksi. Itsevaltius vahvistettiin

1666 „Kongeloven" nimisellä lailla.

Itsevaltiuden perustamisesta
Kielin rauhaan 1814. Fredrikin poika
Kristian V (1670-99) sääti uuden maanlain

-eka kreivin- ja vapaaherranarvot läänityk-

sineen, ritaristoja ja arvonimijärjestyksen. Hänen
yrityksensä voittaa takaisin Etelä-Ruotsin maa-
kunnat raukesivat tyhjiin. Kristianin poika

.lii k IV (1699-1730) riisti 1713 Holstein-

rpiu herttualta hänen itsenäisyytensä,

mutta hänen osanottonsa suureen pohjoismaiseen

saattoi T:n vain riippuvaisuuteen Veuä-
i.i-tä Slesvig liitettiin muodollisesti T:aan,

mutta todellista yhdistämistä ei tapahtunut,

lonka tähden saksalaisuus siinä yhä edistyi.

Talonpoikain varsinainen maaorjuus (vorned-

tkab) poisti Itiin, mutta 17:!:! säädettiin sen
i ..stavnsbaamlet", jonka mukaan talon-

poika oli turpeeseen sidottu, kunnes hän oli suo-

rittanut sotapalveluksensa. Kristian VI:n
(1730-46) aikana talonpojat tehtiin vieläkin riip-

puvammiksi tilanomistajista. Hänen aikanaan
koetettiin teollisuutta elähyttää merkantiilijär-

ji stelmän perusteella. Miltei saksalaistuneessa
hovissa vallitsi komeudenhalu ja samalla teko-

pyhyys: tuhlaamista jatkettiin Kristianin po-

jan Fredrik V:n (1746-66) hallitusaikana.

jolloin merkantiilijärjestelmää niinikään yllä-

pidettiin. Edellisen hallitsijan poika Kris-
tian VII 11766-1808) vaipui pian mielisairau-

teen tullen siten itse kykenemättömäksi hallitse-

maan. Yv. 1770-72 vallitsi valistusta suosiva, mutta
uudistuksissaan mielivaltainen saksalaissukuinen
ministeri Struensee. Häntä seurasi kansallismie-
linen, mutta taantumuksellinen ministeri Guld-
berg, joka tekemällä aseellisen puolueettomuus-
liiton 1780 lähestytti T:aa entistä enemmän Venä-
jään. V. 1773 T:n kuningassuku sai herttualli-

osan Holsteinia luovuttamalla Oldenburgin
\ enäjälle, joka jätti sen eräälle nuoremman
sukuhaaran prinssille. V:sta 1784 hoiti T:n hal-

litulta kruununprinssi Fredrik, joka minis
teri A. P. Bernstorffin johdolla poisti stavnsbaan-
detin, paransi talonpoikain tilaa ja sääsi paino-
vapauden. Kauppa elpyi, .kun T. pysyi vallan-

kumoussodissa puolueettomana. V. 1788 T. soti

Ruotsia vastaan, mutta 1794 uudistettiin viime-
mainitun valtion kanssa aseellinen puolueetto-
muusliitto. Bernstorffin kuoltua 1797 paino
vapaus supistettiin (1799). Kun T. kolmannen
kerran isoo uudisti aseellisen puolueettomuuslii-
ton Ruotsin ja Venäjän kanssa, joutui se Englan-
nin kanssa ilmisotaan; T:n laivasto voitettiin
isoi Kööpenhaminan edustalla. T. ko tti senkin-
jalkeen säilyttää puolueettomuutensa Englannin
ia Ranskan välillä, kunnes ensinmainittu valtio

T:aa tekemään liittoa kanssansa. Kun T.
kieltäytyi, pommittivat englantilaiset Kööpen-
haminaa ja ryöstivät T:n laivaston (1807): jat-

kuvassa merisodassa T:n varallisuus kokonaan

hävisi. Sota. Ruotsia vastaan 1808-09 ei tuotta-
nut. T:lle mitään etua. Kristian VU:n poika,
Fredrik VI (1808-39) pyrki (Kustaa [V
Aadolfin erottamisen jälkeen) turhaan Ruot-
sin perintöruhtinaaksi. Venäjän keisari Aleksan-
teri I petti liittolaisen.-.;! I:n tehdessään Ruot-
sin peiinloi ulilinaan Kaarle Julianan kanssa
liiton ehdolla, että Ruotsi saisi Norjan, jos se

avustaisi Venäjää Napoleonia vastaan. V. 1814
Kielin rauhassa T. menetti Norjan, saaden kor-
vaukseksi ainoastaan Ruotsin Pommerin; viime-

mainitun inaan T. sittemmin (181:3) vaihtoi

Preussilta saatuun Lauenburgiin. Siitä saksalai-

suus vahvistui, kun sen sijaan Norjan menetyk-
sen johdosta pohjoismaalainen aines T:n valta-

kunnassa heikkeni. Holstein, joka 1806 oli yhdis-

tetty T:aan, otettiin Saksan liittokunnan jäse-

neksi, niinikään Lauenburg. — V. 1813 T:n oli

täytynyt tehdä valtionvararikko, ja kauan kesti,

ennenkuin varallisuus jälleen pääsi kohoamaan
sotien jälkeen.

Aika Kielin rauhan jälkeen. V. 1834

Fredrik VI Hanskan heinäkuun vallankumouk-
sen vaikutuksesta perusti säätyeduskunnan, jo-

hon kuului 4 neuvoa antavaa kokousta (pro-.

vinssisäädyt) ; samalla hän määräsi Slesvigille

ja Ilolsteinille yhteisen hallituksen ja oman
korkeimman tuomioistuimen, jonka johdosta
näiden maiden yhteys lujittui ja Slesvig siten

lähennettiin Saksaan. Fredrik VI :n kuoltua
miehisittä perillisittä kruunu* siirtyi Kris-
tian VIII :lle (1839-48), Kristian VII:n veljen,

perintöprinssi Fredrikin pojalle. Tämä noudatti

Slesvigiin ja Holsteiniin nähden horjuvaa poli-

tiikkaa herättäen siten tyytymättömyyttä T:ssa.

Alamaistensa toiveita saada valtiollista vapautta
hän ei täyttänyt. Hänen poikansa Fredrik
VII:n (1848-63) aikana puhkesi slesvig-holstei-

nilaisten jo ennen valmistama kapina, jota Saksa
avusti. Saadakseen kansaltaan kannatusta Fred-
rik VII antoi sille perustuslain (5 p. kesäk. 1849).

Kapina kukistettiin, mutta ei onnistuttu saatta-

maan perustuslakia voimaan Slesvigissä eikä

yhdistämään tätä maata lähemmin T:n kuningas-
kuntaan. Saksalaisten suurvaltojen ja Venäjän
pakotuksesta Fredrikin täytyi 1852 antaa T:lle

ynnä herttuakunnille uusi yhteisvaltiolliuen pe-

rustuslaki (fadlesforfatning), joka vahvistettiin

1855. Sen mukaan oli kesäkuun valtiosääntö

koskeva vain T:n yksityisiä asioita; ulkoasiat,

sota-, tulli- ja postilaitos sekä valtiovelkakysy-

mys tulivat yhteisiksi sekä ratkaistiin valta-

neuvoskunnassa, jossa eri maat olivat edustet-

tuina suhteellisesti väestön lukumäärään. Hert-

tuakunnissa uudistettiin provinssisäädyt, ja nämä
saivat päätäntövallan. Sittenkin holsteinilaiset

sekä Slesvigin saksalaiset jäivät tyytymättö-

miksi, ja heitä kannattivat saksalaiset suurvallat

sekä liittokokous; 1858 yhteisvaltiolliuen perus-

tuslaki kumottiin Holsteiniin ja Lauenburgiin

nähden. V. 1863 T. päätti muuttaa yhteisvaltiol-

lista perustuslakia saksalaisiin maihin katso-

matta. Uusi valtiosääntö T:aa ja Slesvigiä var-

ten astui voimaan marrask. 1863 (marraskuun

perustuslaki). Juuri samaan aikaan Fredrik VII

kuoli, ja häneen sammui Oldenburgin suku mie-

henpuolelta. Saksalaiset suurvallat väittivät,

että hänen seuraajansa Kristian IX (Glticks-

burgin haaraa: 1863-1906) oli menettänyt perintö-
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oikeutensa kruunuun, mikä hänelle oli vakuutettu
Lontoon sopimul i koska T. muka ei

ollut täyttänyt sillein sovittuja ehtoja. Preussi

ja Hiivalta ryhtyivät sotaan T:aa vastaan m
valtasivat Holsteinin sekS Slesvigin, huhtik. 1864

valloitettiin Dybbalin varustukset Rauhanneu-
vottelulta pidettiin, mutta kun mikään suur-

valta ei asettunut T:u puolelle, vaikka sille

aikaisemmin ^li vakuutettu Slesvigin omistus, jat-

kui sota jälleen. Kesäk. 1864 preussilaiset val-

loittivat Alsin Baaren, ja Tanskan täytyi taipua,

Wienin rauhassa (lokak. 1864) se luopui sekä sak-

salaisista herttuakunnista, Holsteinista ja Lauen-

burgista että myös Slesvigistä, jonka pohjois-

o a kuitenkin oli tanskalainen kieleltään ja kan-

sallisuudeltaan. Praagin rauhanteossa L866

Preussi tosin lupasi antaa takaisin mainitun osan

Slesvigiä, jos seu väestö yleisellä äänestyksellä

sitä vaatisi, mutta peruutti myöhemmin (1878)

lupauksensa. — T:ssa yritettiin sodan jälkeen

sulattaa yhteen kesäkuun perustuslakia ja mar-
raskuun valtiosääntöä, ja tuloksena tästä vah
vistettiin tarkistettu perustuslaki heinäkuulta

1866. Sodan aikaansaamat vahingot korjautui-

vat, kun elinkeinot nopeasti vaurastuivat, rauta-

teitä rakennettiin y. m. Esbjergin sataman
perustamisella edistettiin maataloustuotteiden
vientiä Englantiin, ja Länsi-Jyllannin hedelmät-
tömiä kankaita alettiin muuttaa viljelys- sekä
metsämaiksi. — Tanskalainen kansallisuus virkis-

tyi lukuisia kansanopistoja perustamalla. Puolue-

riidat kuitenkin häiritsivät valtiollista elämää.
V;sta 1872 vasemmistolla oli enemmistö folke-

tingetissä; se vaati parlamentaarista hallitus-

tapaa, mutta vanhoillinen Estrup (johtavana

ministerinä 1875-94), jota landstingetin enem-
mistö kannatti, puolusti menestyksellä hallitsijan

oikeutta valita neuvonantajansa sekä kamarien
tasa-arvoisuutta. Kun odotettua ministerinmuu-
tosta. ei tapahtunut, alkoi vasemmisto säännölli-

sesti vastustaa hallituksen ehdotuksia. V. 1884
vasemmisto sai valtavan enemmistön folketinge-

tissä, ja kun se finanssilakia käsiteltäessä suu-

resti vähensi määrärahoja, joutui se landstingetin
kanssa julkiriitaan; hallitus julkaisi nyt väli-

aikaisen finanssilain, joka, vaikka olikin laiton,

pysyi voimassa 9 vuotta. Hallitus haki tukea

vasemmistoa vastaan 1880 alkaneesta puolustus-
liikkeestä, linnoitti omavaltaisesti Kööpenhami-
naa sekä muutti väliaikaisesti painovapauslain
ja sääsi santarmilaitoksen. Vaikka nämä lait

pysytettiin voimassa landstingetin avulla, piti

kansan enemmistö niitä laittomina. 1890-luvulta

alkaen oikeistokin alkoi toivoa säännöllisiä oloja

ja teki myönnytyksiä, joten eräitä uudistuksia

saatiin aikaan (köyhäinhoitolaki, vanhuuden-
vakuutus, kansakoulujen avustus y. m.). V. 1894
oikeiston ja maltillisen vasemmiston tekemän
sovinnon johdosta väliaikaiset asetukset peruu-
tettiin, finanssilaki saatiin laillista tietä sääde-

tyksi ja siihenastiset linnoitustyöt hyväksy-

tyiksi. (Hallitus ja oikeisto tahtoivat kuitenkin

viimemainittujen jatkamista.) Estrupin ministe-

ristö erosi, mutta seuraavienkaan ministeristöjen

ei onnistunut ylläpitää yhteisvaikutusta puo-

lueitten kesken, joskin valtiollista taistelua nyt-

temmin käytiin vähemmällä katkeruudella. Radi-

kaalinen vasemmisto ja sen liittolaiset, sosiaali-

demokraatit yhä voimistuivat. Tosin hyväksyt

l i in useita lakeja, kuten maatilojen palstoitta

im e ta ja yhdistämisestä M S97 i 1 vövä< ston tapa-
I nrni.-i vakuul laillisesta (1898), -alai-e-l

i
I e l.i valtiollisissa vaaleissa sekä uusi kansa-

kouluasetus (1899), mutta hallituksen vaiku
valta oli ilmeisesti vähentynyt ja folketingetin

tullut ratkaisevaksi. Vihdoin kuningas 1901

suostui n itämaan hallitustapansa parlamen
taariseksi ja nimitti folketingetin kannattaman
va sem mi st omi nisteri st ii n Deuntzerin join loi la.

Tämä ministeristö sai tärkeitä lakeja byväks)
tyiksi,. kuten verotuslaitoksen tarkistuksen, a

tuksen korkeammista oppikouluista, useat kirkko
lait, esim. seurakunnan-neuvostoista. V, 1902
asetettiin puolustuskomitea ratkaisemaan tätä

kauan riidanalaisena ollutta kysymystä. Islannin

valtiosääntöä kehitettiin 1904 täydelliseksi itse-

hallinnoksi; sille tuli oma vastuunalainen minis-

teristö. Vasemmistossa puhjenneen sisäisen eri-

puraisuuden tähden erosi Dcuutzer 1905, ja

ministeristö muodostettiin uudestaan ent. kir-

kollis- ja opetusasiain ministerin Christensenin

johdolla. Uusi ministeristö erosi vasemmistosta
puolustuskysymyksessä puuhatessaan Kööpenhann
nau varustusten täydentämistä; se sai kuitenkin
aikaan muutetun rikoslain, asetuksen tuberku
loosin vastustamisesta y. m. — Kristian IX:tä
seurasi hänen poikansa Fredrik VIII

(1906-12); tämän nuorempi poika Kaarle nousi,

sittenkun Norja oli eronnut Ruotsista, 1905

ensinmainitun maan valtaistuimelle nimellä Haa-
ko n V 1 1. — V. 1908 saatiin kunnallisvaaleissa

aikaan vapaamielisiä uudistuksia, myös tehtiin

päätös oikeudenkäytön perinpohjaisesta uudista-

misesta sekä rautatieverkon laajentamisesi a.

Christensenin ministeristö erosi sam. v., sitten-

kun siihen kuulunut ent. oikeusasiain ministeri

Alberti oli havaittu syylliseksi suuriin kaval-

luksiin. Holstein-Ledreborgin koalitsioniministe-

ristö (jossa Christensen hoiti puolustusasioita),

sai aikaan pääkaupungin merenpuolisten varus-

tusten täydentämisen. Radikaalisen ministeristön

Zahlen aikana asetettiin ent. pääministeri Chris

tensen syytteeseen virkavirheestä Albertin asiassa ;

tuomioistuin hänet kuitenkin vapautti. Koalit-

sioniministeristö Berntsen (v:sta 1910) asetti

ohjelmakseen valtiollisen äänioikeuden myöntämi-
sen naisille, folketingetin vaalipiirien luvun

lisäämisen sekä äänioikeutettujen ikärajan alen-

tamisen 30:sta 25 ikävuoteen. — Fredrik VIII :ta

seurasi hänen poikansa Kristian X 1912.

V. 1913 erosi Berntsenin ministeristö, jonka.

jälkeen Zuhle jälleen muodosti ministeristön.

[Allen, ..Faandbog i fo-drelandets historie":

A. Fabricius, ,,Illustr. Danmarks historie"':

S. B. Thrige, ..Danmarks historie i det 19 :e aar-

hundrede"; Ottosen, ,,Vor historie"; J. Steen-

strup y. m., ..Danmarks riges historie"; E. Holm.

,,Danmarks og Norges indre historie under ene-

vaälden 1660-1720" ynnä. jatko.] G. F.

Tanskalaiset ks. Tanska.
Tanskan kansanmuseo, jonka Bernhard Olsen

1879 perusti Kööpenhaminaan, valaisee eri kan-

sanluokkien, eritoten rahvaan historiallisia vai-

heita jälkeen v:n 1660. Se avattiin 1885, naut-

tii melkoista valtioapua ja yhdistetään aikanaan
valtion kokoelmiin. .Siihen kuuluu Lyngbyn ulko-

museo, jossa m. m. on neljä vanhaa talonpoikais-

talon. V. T. 8.
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Tanskan kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.
Niinkuin muissa skand. kielissä erotetaan tans-

kankin kielen kehityksessä kaksi jaksoa, m U i-

ii ai si a n s k a ja n y k y i s t a n s k a. Edellisen

kielimuodon alue käsitti, paitsi nykyisen Tans-

kan. Etelä-Ruotsin nykyiset maakunnat Hal-

lanclin. Skänen ja Hlekingen. koko Slesvigin

sekä osia Englannista ja mahdollisesti myöskin
Normandiasta. Muinais. uotsista jossain määrin
eroavasta liiuinaistanskasta saattaa puhua jo

y:sta Suo. Tämän kielimuodon vanhemman jak-

tärkeinipänä lähteenä on joukko riimukirjoi-

tuksia m. 250, ajanjaksolla 800-1050). Varsinai-

nen kirjallisuus syntyy kuitenkin vasta 1200-

luvulla. Vanhin käsikirjoitus — vuosisadan

loppupuolelta — sisältää riiinukirjaimilla kirjoi-

tetun „Skänelagen"in (Codex runicus). N. v:lta

1300 mi ,.\\ alileinarin" ja ..Erikin" Sja-llandin

lakikirjat. Jyllandin laki sekä Flensborgin kau-

punginlaki (Flensborgs stadsrätt). Nämä käsi-

kirjoitukset edustavat yhtä monta murretta:

Skänen, Sjsellandin, Jyllandin ja Slesvigin.

Yhtenäistä kirjakieltä ei vielä ollut, kukin maa-
kunta käytti omaa murrettaan. Vasta uskonpuh-
distuksen aikana Sjsellandin murre piiasi lopulli-

sesti voitolle. — Muinaistanskan kehityksessä

voimme erottaa kaksi kehitysjaksoa: ,,a?ldre

dansk" (v:een 1350) ja ..gammeldansk" (v:een

15001. Edellisen jakson kieli eroaa vielä hyvin
vähiin muinaisruotsista (eroavaisuuksista ks.

Ruotsin kieli ja kirjallisuus). Kehi-
tys käy tanskan kielessä vain nopeammin kuin
ruotsin kielessä, niin että siinä jo n. 1300 tava-

taan äänteiden muutoksia, jotka ruotsin kielessä

tapahtuvat vasta myöhemmällä keskiajalla;

niinpä pitkiin «:n muuttuminen d:ksi alkaa jo

n. 1300. Muista muutoksista mainittakoon dif-

tongien ei:n, aa: n ja ey.n kehitys e:ksi ja

n:ksi (alen < steinn, les < Inuss, lesoe <
loysii); kahdessa murteessa (Sj&llandin ja Jyl-

laiulini ovat vanhat vokaalipäätteet n, i, n siilau-

tuneet yhdeksi: <r (niinpä esim. gamal sanan
yksikön akkusatiivi kuuluu sekä mask:issa että

fein:issä gamcel (mruots. gamal, gamul). Sekä
nominein että verbein taivutus yksinkertaistuu
enemmän kuin muinaisruotsissa. — Seuraavan
kehitysjakson, keskitanskan 1. ..ganimeldanskin",
kirjallisuus on luonteeltaan pääasiallisesti saman-
lainen kuin Ruotsin ja muun Euroopan ja on
siis etupäässä uskonnollista laatua: in. in. mai-
nittakoon suuri joukko Tanskan birgittiiniluosta-

reista lähteneitä ruotsinvoittoisia käännöksiä
ruotsin kielestä. Sitii paitsi se käsittää nuorem-
pia maakuntalakien käsikirjoituksia, ammatti-
kuntien sääntöjä, kronikoita, ritarilauluja, sanan-
laskukokoelmia ja suuren joukon diploomeja.
Kirjakieli on hyvin kirjavaa, vanhempia ja nuo-
rempia sekä eri murteista saatuja muotoja tava-
taan rinnakkain; kuitenkin huomataan jo

vakaantumisen oireita: Sja-llandin murre pyrkii
vähitellen voitolle. Useimmat tanskan kielen
äänneasun ominaisuuksista ovat tältä aikakau-

vokaalin jäljessä p, t, k muuttuvat b:ksi,
</:ksi. r/:ksi i jotka sittemmin kehittyvät spiran-
teiksi tai puolivokaaleiksi), esim. lebe < lupin

'juosta', wde < cetce 'syödä', lag < talc 'katto',

Hi muuttuu /:ksi, esim. ting < thing 'käräjät',
i,ili kehittyy osaksi i/:ksi. esim. lato < lagh
'seura', osaksi i:ksi. vei < nirgh 'tie'. Taivutus-

opin alalla mainittakoon sellaiset ,- ja e-päättei-
si i monikkomuodot kuin ughcer (< ukw), lande

I <C land); genitiivin päätteeksi sekä yks:ssä
että monissa tulee s. Sanavarastoon tulee suuri

joukko alasaksalaisia lainasanoja, pääasiallisesti

kirkolliselta alalta mutta muitakin, inistä useat
nykyään ovat tanskan kielen tavallisimpia, kuten
hiin 'tulla joksikin', ske 'tapahtua', fri 'vapaa'.

lcrig 'sota', jo '-lian. -hän', ganske 'aivan' y. m.
Samoin kieleen tulee paljo johtopäätteitä ja

prefiksejä, niinkuin -akligh, -cl sr, -lied, -ere;

6c-, for . und-. — Nykyistanskan ensimäinen tär-

keä kirjallinen muistomerkki on n. s. Kris-

tian III: n Raamattu (1550),- joka sittemmin puil-

laan ja kauniin kielensä kautta suuresti vaikutti

seuraavan ajan kielenkäyttöön, varsinkin kir

kollisella alalla. Maallisista kirjallisuudentuot-

teista mainittakoon Vedelin etevä Saxon käännös.
Seuraava aika aina v:een 1750 on kirjallisessa

suhteessa köyhää; mainitsemista ansaitsee kui-

tenkin Kristian V:n Tanskan laki. Latinan ja

saksan kielen vaikutus huomataan kaikilla

aloilla. Melkein kaikki oppineet kirjoittivat lati-

naa, ja saksa oli virallisena kielenä Slesvigissä

ja osaksi Tanskassakin. Myöhemmin ranskan
kieli rupeaa tuntuvasti vaikuttamaan kielenkäyt-

töön, lämä ulkomainen leima on selvästi huo-
mattavissa ajan suurimman kielitaiturin Hol-

berginkin kielessä. Vasta n. 1750 herää pyrki-

mys puhdistaa kieli vieraista aineksista ja rikas-

tuttaa sitä uusilla kotimaisilla sanoilla. Tämän
virtauksen etevimmät edustajat ovat EiIschow
ja Sneedorff. Heidän luomaansa proosakieltä

ovat sitten edelleen kehittäneet sellaiset kirjai-

lijat kuin E\vaUI, Olilenschläger, Andersen,
Grundtvig, Kierkegaard ja Georg Brandes. —
Uskonpuhdistuksen aikakauden kieli pysyy vielä

suureksi osaksi samalla kannalla kuin keskiajan
loppupuolen keskitanska. Nuorempi nykyistanska
eroaa siitä m. m. seuraavissa suhteissa: ere-päät-

teiset substantiivit lyhenevät rr-päätteisiksi.

esim. dommer < dommere 'tuomari'; substan-

tiivin taivutus määrätyssä muodossa kehittyy
melkein samalla tavalla kuin ruotsissa, esim.

barnets < barnscns; sukuerotus sanoissa, jotka

eivät tarkoita eläviä olentoja, häviää (käytetään

den sanaa lian ja lion sanojen asemesta) ; vah-

vojen -l, -», -r, -s-vartaloisten verbein preesens

saa päätteen -er, esim. skilhr, skinner, beerer,

bkeser f< skil, skin, boer, blxes); 2 persoonan
pääte -f, -st on hävinnyt, esim. gav ( <C gafsl);

konjuktiivin imperfektin asemesta ruvetaan käyt-

tämään indikatiivin imperfektiä (var pro vaare
'olin'). — Tanskan-norjan kielestä ks.

Norjan kieli ja kirjallisuus.
[V. Dahlerup, ,.Det danske sprogs historie"

(189G), Hj. Falk ja A. Torp. „Dansk-norskens
lydhistorie" (1898) ; samat, „Dansk-norskena
syntax" (1900); O. Jespersen, „Fonetik" (1897-

99) ; M. Kristensen, ,,Dansk sproglrcre for voksne"

(1903); sama. „Ny dansk" (1903); K. Mikkelsen,

„Dansk sproglsere" (18041 ; sama, „Dansk ord-

föjningstare" (1909).] K. S.

2. Kirjallisuus. Keskiaika. Se kir

jallisuus. joka ensiksi esiintyy Tanskassa varhain

keskiajalla, liittyy ajan hengen mukaan lähei-

sesti kirkkoon ja uskontoon ja on latinankieli

nen. Luostareissa viljeltiin ahkerasti kirjalli-

suutta, munkit sepittivät kronikoita ja teo-
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logisia kirjoituksia, ja varsinkin olivat pyhimys-
runot ja legendat suosituita. Tällainen on esim.

kimut Pyhän elämäkerta („Historia ortus vita

et passionis S. Canuti regis Dania»"), jonka kir-

joitti engl. syntyinen munkki Velnoth (ll-12:nnen
vuosi kääntei ä) lenkein luostarikirjallisuu-

den haani oli kuitenkin historiankirjoitus, joka

pääsi huomattaviin saavutuksiin varsinkin innok-
kaan edistäjänsä, arkkipiispa Absalonin
(1128 1201, ks. t.) toimesta. Tämän etevän ja

mainehikkaan miehen kehoituksesta sepitti Svend
essen il. AagesenJ lyhyen ranskan histo-

a vanhimmista ajoista aina Knuut Yi

saakka („Compendiosa historia regum Danite").

Mutta paljoa merkillisempi on se laaja historia,

jonka tekijä oli Absalonin kirjuri ja läheinen

ystävä s ax o G r a m m a t i e n s iks. t.). Saxon
(s. a. 1140) tros, ..Gesta Danorum" 1. ,, Historia

Danica", on verraton muistomerkki Tanskan men-
ueisyydestä. Sen tärkein ja laajin osa käsittelee

Saxon omaa aikaa ja erityisesti Absalonin elämää.

ja toimintaa ja on tärkein lähde aikakauden tun-

temiseen. Ulkoasulta huolimatta vallitsee Saxon
kronikassa tosi tanskalainen katsantotapa ja voi-

makas isänmaallinen ja kansallinen henki, joka
tekee sen niin arvokkaaksi jälkimaailmalle ja

korvaa sen heikkoudet (toden ja tarun sekoitta-

minen, takertuminen pikkuasioihin ja yksityis-

seikkoihin, epämääräinen kronologia y. m.). Lati-

nankielisen runouden alalta näinä aikoina ansait-

see mainitsemista Absalonin seuraajan arkki-
piispa Andreas Sunessoniu laaja teos „Hexaeme-
ron". Sunesson oli aikakauden ensimäisiä skolas-

tikkoja, ja hänen runoelmansa, jonka varsinaisena
aiheena on luomistyön kuusi päivää, sisältää seli-

tyksiä kirkon oppiin ja hyvän annoksen tekijän

omaa teologista oppineisuutta. Kunollista arvoa
sillä tuskin on nimeksikään, ja se olikin aiottu etu-

päässä nuorisolle latinan oppikirjaksi. — Keski-
ajan loppupuolella rupeaa sitten vähitellen myös-
kin äidinkielinen kirjallisuus pyrkimään esiin.

Luultavasti oli jo sangen varhain käännetty kan-
san kielelle pyhimystaruja, rukouksia y. m. s.

kansan uskonnollista kasvatusta varten, vaikka-
. kin niistä on vain jälkiä säilynyt. Sen sijaan

ovat. maakuntalait varhaisimpia kirjallisia

muistomerkkejä tanskan kielellä, ollen käsikirjoi-

tuksina peräisin n. v:n 1300 tienoilta, mutta
ulottuen alkuperältään kauaksi pakanuuden
aikoihin. Ne ovat tärkeitä kielihistoriallisessa

suhteessa, mutta sisältävät lisäksi erittäin arvok-
kaan, muinaisia tapoja, yhteiskuntaoloja ja

oikeuskäsitteitä koskevan sivistyshistoriallisen

aineiston, joka perintätietona säilyi sukupol-
vesta toiseen. Oikeussäännöt ovat niissä täsmäl-
lisellä, ytimekkäällä kielellä kirjoitettuja, muis-
tuttaen usein sananlaskuja; onpa eräs käsikirjoi-

tus suorastaan sepitetty runopukuun. Huomatta-
vimmat tiaista maakuntalaeista ovat S k ä n e n
laki (ks. t.) ja molemmat S j se 1 1 a n d i n lait
sekä ennen muita tärkeä ja mielenkiintoinen

juuttilaiuen laki (...lydske lov"), joka koot-

tiin kuningas Valdemar S jrin toimesta ja hyväk-
syttiin Vordingborgin valtiopäivillä 1241. Maallis-

ten lakien ohella oli olemassa myöskin kirkko-
oikeus, joka käsitteli rahvaan ja kirkon suhdetta
toisiinsa; tällaisia kirkkolakeja oii säilynyt esim.

arkkipiispa Eskilin toimittama skänelainen ja

arkkipiispa Absalonin sjsellandilainen laki. —

Muu tanskankielinen kirjoiteltu kirjallisuus

iajalla supistuu sangen vähiin. Muutamia
I I ikel l: lee|l]-li k 1

1'
) . -lt :-|ln 1 I el-, lltlVll klSlklTJCI-

ia on Biilynyt, ja äidinkielistä histcrianku
joitusta edustavat sangen arvoton .Kilikin klo
nikka", josta on olemassa myös latinalainen lai-

tos sekä keskiajan lopulta ..tanskalainen riimi

Menkka", eiisimäiiien tiinsk. kirja, joka ilim -

tyi painettuna (1495). Se on omituinen siitä, että

eri kuninkaat esiintyvät siinä itse puhuvina, tel

den selkoa elämänvaiheistaan, vieläpä kuoli

täänkin ja lausuen arvostelunsa omasta halli

t uksestaan. Senkin merkitys on sangen i

pätöinen. lavallaan mielenkiintoinen oli eräs

latinan opetukseen tarkoitettu kirja, jonka teki-

jäksi mainitaan nähtävästi pappissäätyyn kuulu-

nut 1'eder Laale. Se käsittää joukon lalinale

säkeitä, joiden sisällys tulkitaan sopivilla tansk.

sananlaskuilla ja puheenparsilla. Varsinaista

taiderunoutta on tuskin nimeksikään olemassa,

ja se mitä aikakauden loppupuolella rupeaa esiii

tymään, on käännöksiä tai rmikailuja ulkomaiden
ajanvietekirjallisuudesta. Tällä tavoin leviää

Tanskaan ritarilauluja ja kertomuksia esim

Kaarle Suuresta ja häneen liittyvistä taru-

aiheista, Artussadustosta j. n. e. (tällaisia ovat
esim. n. s. Eufemia-Iaulut, jotka Norjasta käsin

tulivat tunnetuiksi pohjoismaissa). Ne kotiutui-

vat pian varsinkin ylhäisön piireihin ja syr-

jäyttivät vähitellen sen kirjallisuuden haaran.

kansanlaulu runouden, joka kirjoitta-

mattomana oli kohonnut huomattavaan kukois-

tukseen jo varhain keskiajalla ja kantoi todella

kansallista leimaa. Vastoin aikaisempia oletta-

muksia ollaan nyt yleensä sitä mieltä, että nämä
,,kansanlaulut" ovat yksityisten määrättyjen hen-

kilöiden sepittämiä ja ovat alkuaan syntyneet
keskiajan yläluokan, ritariston, piireissä. Sieltä

ne sitten ovat ulkomaisen käännöskirjallisuuden
syrjäyttäminä levinneet varsinaisen rahvaan kes

kuuteen ja tulleet vähitellen kansan henkiseksi

omaisuudeksi, säilyen uskollisesti muistossa halki

vuosisatojen. Tähän katsoen on myös oikeutettua

sanoa niitä kansanlauluiksi. Suurimmalta osal-

taan on tämä runous peräisin keskiajalta, ja

sen kukoistuskausi näyttää olleen 13 :s ja 14:s

vuosisata, vaikkakin se on muistiin pantu ja

meille säilynyt paljoa myöhemmiltä ajoilta

(16:nnelta ja 17 -.mieltä, vuosis.). Aatelisnaisilla

oli tapana pitää runokirjoja, joihin he kirjoit-

tivat kaikki laulut, joita saivat käsiinsä, täten

pelastaen niitä suuret joukot häviöltä. Myöhem-
min ruvettiin sitten toimittamaan erikoisia

kansanlaulukokoelmia ja julkaisemaan niitä pai-

nostakin (vanhin sellainen on Vedeliu v :lta 1591).

On epävarmaa, mistä tämä kansanlaulurunous on

saanut, alkunsa. Vähän luultavaa on, että Ben

lähtökohtana olisivat pakanuuden aikaiset alku-

sointuiset saukariruiiot, mutta varmaa, lienee sen

sijaan, että se osaksi perustuu vieraiden esi-

kuvien jäljittelyyn. Samantapaista runoutta on

näet syntynyt myöskin Englannissa, Skotlan-

nissa. Pohjois-Ranskassa ja tavallaan myöskin

Saksassa, ja aiheet, ovat osittain kaikkialla yhtei-

set. Korkeiin inilleen se kuitenkin kohosi Skandi-

uaaviassa, ja ennen kaikkea juuri Tanskassa,

mistä sitten monet laulut ovat kulkeutuneet

kaikkiin pohjoismaihin. Vielä on huomattava,

että nämä kansanlaulut kehittyivät täällä alkuaan
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läheisessä yhteydessä tanssin kanssa, jonka säes-

tyksenä niitä käytettiin. Muodoltaan ne ovat

istöihin jakautuvia, loppusointu on niissä

välttämätön, vaikkakin se usein on epätäydelli-

nen ja korvataan välistä assonanssilla; olen-

naista on niille lisäksi jokaisen säkeistön lopussa

uudistuva sama kertosäe. Sisällykseltään voidaan

nämä kansanlaulut jakaa neljään eri ryhmään,
luilla kuitenkin on läheisiä kosketuskohtia kes-

kenään : sankarilaulut ( kcempeviser

)

,
jotka

ottavat aiheensa vanhoista, joko kotoisista tai

vieraista, jumalais- ja sankaritaruista (esim.

ird ja Brynild"; „Aage ja Else"; ,,Hagbard

ja Signe"; laulut Didrik Berniläisestä ja runo-

kansallissankarista Holger Tanskalaisesta

y. ni.i : taikalaulut (trylleviser), jotka puhu-
vat yliluonnollisista olennoista ja voimista sel-

laisina miksi ne kristinuskon pohjalla olivat

muodostuneet pakanallisista käsityksistä; tähän
ryhmään kuuluvat monet parhaimmista kansan-
lauluista; varsinkin suositulta olivat laulut kei-

jukaisista, jotka viettelivät ritareita lumoihinsa
(esim. „Elverskud", ..Elverhoj") ; r i t a r i 1 a u-

1 u t luovat eteemme mielenkiintoisia kuvia keski-

ajan elämästä, oloista ja tavoista, kuvaillen var-

sinkin ritarien taisteluita ja lemmenseikkailulta
(esim. „Ebbe Skaramelssen", tunnettu laulu

..Akselista ja Valborgista" y. m.). Neljännen
ryhmän muodostavat vihdoin historialli-
- e t laulut, jotka käsittelevät merkillisiä hen-
kilöitä ja tapahtumia. Ne ovat monessa sull-

oi erittäin huomattavia, vaikkakin niiltä

tietenkin usein puuttuu historiallinen luotetta-

\;.isuns (esim. mainittakoon laulut Valdemarista
ia Tovelillestä. Valdemar Sejristä ja hänen
kuningattaristaan, marski Stigistä, Niels Ebbes-

-lä y. m.). Kirkon, teologisen oppineisuuden
itä palvelevan latinan kielen kalilehtimana

ei varsinainen kansallinen kirjallisuus Tanskassa
päässyt keskiajalla juuri ollenkaan kehittymään.
Sitä ilalmttavamman kuvan tarjoavat nuo van-
hat kansanlaulut, jotka runsaina ja raikkaina
kumpuavat esiin, monetkin sisältäen mitä her-

kintä ja hienointa runoutta ja syntyneinä vain
tosirunoilijain mielissä.

I skonpuhdistuksen aika. Keskiajan
lopulla rupeaa tanskankielinen kirjallisuus vähi-

tellen voittamaan alaa, mutta vasta uskon-
puhdistuksen tultua maahan pääsee kansan-
kieli enemmän oikeuksiinsa. Kaikkialla, minne
uusi liike leviää, liittyy siihen myöskin kan-
sallinen herääminen; sen vaatimuksiin kuu-
lun äidinkielen ja sillä kirjoitetun kirjallisuu-
den edistäminen, ja se luo useimmiten myöskin
perustan vastaiselle kirjakielelle. Niin kävi Sak-

i ja Ruotsissa, ja samoin kohoaa Tanskassa
uskonpuhdistuksen johtomiesten vaikutuksesta
Sjtellandin murre valta-asemaan muiden yli.

Äsken keksitty kirjapainotaito, joka 1482 tuli

•vaan. edisti sekin osaltaan voimakkaasti
uuden ajan henkisiä pyrinnöltä. Mutta varsinai-
selle kirjallisuudelle ja runoudelle ei tämäkään
aikakausi ollut kovin suotuisa. Uskonnolliset kysj
myksei ja niihin liittyvä kirjallinen tuotanto py-
syivät yhä etualalla, ja uusi vaara kansallisille

pyrinnöille nousi vähitellen Saksasta, jonka kir-

jallisuus ja sivistys rupesivat tavoiteltavina i si

kuvina voittamaan vaikutusalaa Tanskassa.
Uskonpuhdistuksen johtajista Tanskassa oli kir

iälliseltä vaikutukseltaan huomattavin Chri-
stjern Pedersen (1480-1554). Hän sai tie-

teellisen koulutuksensa Pariisissa, jossa hän myös
ryhtyi kirjaili jaloin n. julkaisten m. m. Saxou
kronikan sekä äidinkielellään n. s. „Ihmepostil-
lan", joka on ensimäinen suurempi te. .s uus-

tanskaksi. Mielenkiintoinen on sen alku!:'

jossa tekijä rohkeasti puolustaa kansankielen
oikeutta uskonnollisessa kirjallisuudessa. Ollen

Kristian II:n kannattajia Pedersen joutui maan-
pakoon Alankomaihin, jossa hän liittyi uskon-
puhdistukseen, uhraten sen jälkeen kaikki voi-

mansa uuden opin hyväksi. Hän julkaisi kään-
nöksenä Uuden testamentin (1529), psalmit sekä
mukaillen joukon Lutherin kirjoitelmia. Hänen
huomattavin kirjallinen työnsä oli kuitenkin täy-

dellinen raamatunkäännös, jonka erityinen tut-

kijakunta tarkasti ja korjasi ja josta siten tuli

16:nnen vuosis. tärkein tuote, ,.Kristian III:

n

raamattu". P:n toiminta vaikutti elähyttävästi

ja edistävästi kirjallisuuden kehitykseen Tans-
kassa, ia varsinkin kielellisessä suhteessa tuli

hänen esikuvansa määrääväksi. Syystä onkin
häntä nimitetty ..tanskalaisen kirjallisuuden

isäksi". Muista tämän ajan johtomichistä mai-
nittakoon Hans Tausen (1494-1561), joka
ehkä voimakkaimmin ajoi itse uskonpuhdistuksen
toimeenpanoa, ollen myös ahkera kirjailija, sekä

P e d e r P 1 a d e (1. P a 1 1 a d i u s, 1503-60) ,
joka

jätti jälkeensä huomattavan teoksen, ,,Visitats-

bog"; se sisältää luonnoksia esitelmiin ja puheisiin,

joita hän piti piispantarkastusmatkoillaan, ja sillä

on sangen suuri sivislyshistoriallinen merkitys.

Uskonpuhdistuksen vastustajia oli Povi Helgesen,

joka on julkaissut joukon sujuvalla kielellä kir-

joitettuja kiistakirjoituksia. — Runouden syn-

tymiseen vaikutti uusi aikakausi vilkastuttavasti,

kykenemättä kuitenkaan sanottavasti sitä enti-

sestään kohottamaan. Hengelliset laulut ja virsi-

runous olivat pääasiana, mutta niilläkin oli yksis-

tään siveellis-opettavainen sävy ja muoto laimin-

lyötiin kokonaan. Onnistuneempia olivat kiista-

runot ja varsinkin terävät satiirit ja pilkka-

laulut katolilaisuutta vastaan. Edellämainittu

Tausen sepitti allegorisen runoelman valheesta

ja totuudesta ja niiden taistelusta. Aikakauden
huomattavin virsirunoilija oli Hans Christensen

S the n (1544-1603), jonka sepitelmät osoittavat

sukulaisuutta kansanlaulujen kanssa; hän on
kirjoittanut myöskin erään siveellis-allegorisen

näytelmän. Tämä runoudenlaji sai myöskin
uskonpuhdistuksen aikana ensimäiset edustajansa.

Keskiaikainen draama oli syntynyt katolisen

jumalanpalveluksen ja juhlakulkueiden yhtey-

dessä. Sittemmin siitä kehittyivät Saksassa

protestanttiset n. s. ..koulukomediat", jotka sit-

ten levisivät myöskin Tanskaan ja elivät aina

Holbergin aikoihin asti, muodostaen siihen saakka
maan ainoan näytelmäkirjallisuuden. Varhaisim-

mat tansk. tuotteet tällä alalla olivat n. s.

,C h r i s t j e r n Hansenin komedia t",

joiden käsikirjoitukset ovat v:lta 1531; niiden

sepittäjä on tuntematon. Nimeltä tunnettuja näy
telmänkirjoittajia olivat Peder Hegelund
(1542-1614) ja varsinkin Hieronymus Ranch
(1539-1607). — Uskonpuhdistuksen vuosisadan

loppupuolella on huomattavin henkilö kirjallisuu-

den alalla Anders Sorensen Vedel (1542-1616).

Hänen harrastuksensa kohdistui varsinkin isän-



1239 Tanskan kieli ja kirjallisuus 1240

maan historiaan; tärkeä "li bänen suorittani

suorasanainen käännös Saxon kronikasta, joka

täten tuli kansallekin ymmärrettäväksi. Vedel

rj hl j i mj 8 ik in
t

:i1 kamaa n 8a icon 1} ötä kii joit

taakseen Tanskan historian aina. omaan ai] a

saakka. Liiallisen perinpohjaisuuden ja laajan

ainesten keräilyn vuoksi tehtävä jäi häneltä kui-

tenkin kesken; sen saalini loppuun valtiokans-

leri Aiiid Huitf eldl I
1549 1609), julkaisten

m nidettä Tanskan kronikkaa, jolla on huomat
lava merkitys lähdeteoksena. Erittäin ansiokkaan

työn Vedel suoritti toimittamalla painosta kokoel-

man tansk. kansanlauluja („Et hundredo udvalgte
.lanske viser") varustettuna johdannoilla ja seli

(yksillä. Toinen pienempi kokoelma ..Tragiea"

jäi hänellä käsikirjoituksena jälelle. — Vuosi-

sadan lopulla alkavat yhä selvempinä esiintyä

ne virtaukset, jotka painavat leimansa seuraa-

vaan, 17 niteen vuosis. ja joiden mukaan sillä

on niinenä o p p i n e i s n u d e n a i k a k a n s i.

Uskonpuhdistus oli tuonut muassaan uutta vauh-

tia kirjallisiin harrastuksiin. Kansankieli oli

päässyt tunnusteltuun aseinaan, kansallinen mui-

naisuus oli saanut huomiota osakseen ja huma-
nistiset virtaukset olivat herättäneet, eloon uusia

henkisiä voimia muillakin kuin uskonnon alalla.

Tulevaisuus näytti siis sangen lupaavalta, mutta
saavutukset sulivat kuitenkin sangen vähiin.

i skonnolliset opinkysymykset astuivat vähitel-

len kokonaan etualalle, ankara ja suvaitsematon
oikeaoppisuus hallitsi kirkossa, ja teologia kohosi

taas kaikkivaltiaaksi tieteeksi. Latina tuli jäl-

leen sen ja muun, sen ahtaiden rajojen kahleh-

timan, tutkimuksen kieleksi. Taikuus rehoitti

kaikkialla, ja sen jäljet tuntuivat myöskin luon-

nontieteissä, joilla kuitenkin oli sellainen lois-

tava edustaja kuin Tyge Brahe. Oli luonnollista,

ettei tällainen aika voinut olla otollinen kansal-

liselle kirjallisuudelle, kaikkein vähimmin runou-
delle, ja vaikkakin sitä viljeltiin enemmän kuin
ennen, oli se laadultaan suurimmaksi osaksi arvo-

tonta. Pari huomattavaa runoilijaa oppineiskausi
kuitenkin loi. Anders Christensen Arrebo
1587-1637, ks. t.) on saanut nimityksen „tans-

kalaisen runouden isä". Hänen merkityksensä on
siinä, että hän edustaa renesaussikirjallisuutta

Tanskassa. Arrebon pääteos on aleksandriinei-

hin sepitetty, luomista käsittelevä „Hexaemeron",
joka oikeastaan on mukaelma rausk. alkuteok-
sesta. Siinä on kauniita ja onnistuneita luon-

nonkuvauksia, mutta muuten ei sillä juuri ole eri-

koisempaa runollista arvoa. Paljoa suurempi
runoilija oli sen sijaan Thomas Kingo (l(i:i4-

170:!, ks. t.i. joka loi todella pysyvöisesti arvo-
kasta uskonnollista runoutta. Hän julkaisi kaksi
kokoelmaa hengellistä lyriikkaa nimellä „Aan-
deligt sjungekor", josta on sanottu, ettei sen
ilmestyttyä runous enää voinut kuolla Tanskassa.
Ringon lämminhenkiset, tosi runoutta uhkuvat
laulut kuuluvat alallaan Tanskan kirjallisuuden

parhaisiin saavutuksiin. Hänen sepittämänsa
maalliset runot ovat sitävastoin paljoa heikom-
mat. Myöskin kielenkehitykseen Kingo vaikutti

ansiokkaasti pyrkiessään kirjoittamaan puh-
dasta, saksalaisuuksista vapaata tanskaa ja ot-

taessaan käytäntöön vanhoja, unhotuksiin joutu-

neita sanoja. Muista vähäpätöisemmistä runoili-

joista mainittakoon Peder Syv, joka sepitti epi-

grammeja ja paimenlauluja, sekä Anders Bor-

ding, joka lumipuvussa julkai i
i

. ensi

niin ii valtiollista sanomalehteä („Den danske
Merkurius". 1666-77). Aikakauden suorasanai-
sesta kirjallisuudesta ansaitsee mainitsemista

Kristian [V:n tyttären, Leonora Christina Dl-

Eeldtin (1621-98), teos „Jammersminde",
kuvaa hiilien vankilassa oloaan ja kärsimvksiääii

ja jolla on huomattava sivistyshistoriallinen mer
kitys. - 17:nnen vuosis. lopussa syntyi mies

jonka tehtäväksi tuli laskea varsinainen perustus
uudemmalle lansk. kirjallisuudelle, kohottaa kan-

san oma. kieli sille tulevaan kunniaan, murtaa
rikki kaikki kulttuuriedistystä ja vapaata hengen
kehitystä salpaava! sulut ja ..avaamalla akku-
nat Eurooppaan" raivata kotimaassaan tietä

uusille voimakkaille viilauksille ulkomailta. Tii-

man työn suoritti Ludvig llolberg (1684- 1 7"'4

.

ks. 1.1 kirjallisella toiminnallaan, ennenkaikkea
kuolemat toinilla, satiirisilla huvinäytelmillään,
joissa hän armotta ruoskii omaa aikaansa kaik-

kine nurinkurisuuksineen. ennakkoluuloineen }a

pimeine oloineen. Matkoillaan Euroopassa hän
oli omaksunut ajan uudet aatteet ja teki ne sit

ten kansanomaisessa' muodossa tunnetuiksi koto-

naan, llolberg muodostaa oman erikoisen ajankoh-
dan 'tanskan kirjallisuuden kehityksessä, ja muut
hänen aikaisensa runoilijat jäävät kokonaan var-

joon hänen rinnallaan. Täydellisyyden vuoksi

mainittakoon kuitenkin satiirikko Kristian

Falster (1690-1752). etupäässä maallinen lyy-

rikko Ambrosius Stub (1705-58) sekä huomat-
tava hengellinen runoilija H. A. Brorson (k.

1764). jonka monet virret kuuluvat tansk. runou-

den kauneimpiin. — 1700-luvun puolivälissä ovat

ne uudet aatteet, joiden välittäjänä Holbergia
voidaan pitää, kotiutuneet Tanskaan ja sen kir-

jallisuuteen. Vuosisadalle ominainen on yleinen

voimakas pyrkimys valistukseen; siitä nimikin
v a 1 i s t u s a i k a k a u s i. Terve arvosteleva

järki asetettiin yläpuolelle auktoriteettiuskon,

ja vapautuminen kaikilla aloilla, ennen kaikkea
ajatuksen maailmassa, oli ajan tunnuslauseena.

Mutta toisaalta tulivat hyödyllisyys ja käytän
nölliset tarkoitusperät tavoiteltaviksi päämää-
riksi, mikä painoi kuivakiskoisen järkiperäisyy-

den leiman kirjallisuuteen. Valistusajan riento-

jen yhteydessä tuli varsinkin Soron akatemia

huomatuksi, ja sen piiriin kuului useita ajan vai-

kuttavimmista kirjailijoista. Uusi tärkeä tekijä

ajan sivistyselämässä olivat aikakaus- ja sanoma-
lehdet, joita rupesi yhä useampia ilmestymään.
Tällä, alalla oli mainittavin henkilö kirjailija ja

arvostelija K. L. Bahbek. Uuden, ulkoa tulleen

virtauksen mukana seurasi myöskin ulkolaista

vaikutuksia eri aloilla. Ennen kaikkea oli saks.

vaikutus tuntuva, varsinkin kun hovi ja aate-

listo sitä tukivat. Suuri merkitys oli varsinkin

runoilija Klopstockilla, joka kauan aikaa oles-

keli Tanskassa. Kirjallisuudessa ja taiteessa oli

ransk. klassisismi jäykkine ja orjuuttaville sään-

töineen määräävänä esikuvana. Muukalainen vai-

kutus herätti kuitenkin lopulta ankaran taiste-

lun vastaansa, ja sen avulla myöskin kirjallisuus

pelastui sen omaperäistä, kansallista luonnetta

uhkaavalta vaaralta. — Aikakauden kirjallisen

elämän alalla esiintyi useita huomattavia miehiä.

P. J. Heiberg (1758-1841) oli innokkaimpia
taistelijoita ajatuksen vapauden puolesta. Hän
on sepittänyt teräviä satiirisia, runoja ja erittäin
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onnistuneita huvinäytelmiä, joilla <>li suuri vai

kutua yleiseen mielipiteeseen Arkailemattomien

hyökkäystensä johdosta Seiberg joutui hallituk-

sen vihoihin ja karkoitettiin maanpakoon, jossa

hän kuoli. Täysiverinen, suurilla lahjoilla varus-

tettu runoilija oli Johannes Evvald (1743-81;

k>. i.i. joka -ni aluksi tuntuvia vaikutteita

Klopstockilta, mutta vapautui niistä vähitellen

melkein kokonaan. Hän on sepil tiiuyt joukon näy-

telmiä, joista parilla (,,Rolf Krage" ja „Balders

Ded") on ollut merkitystä Ohlenschlägerille,

mutta hänen varsinainen alansa on kuitenkin

lyriikka, jossa lian kohoaa pohjoismaiden ensi

maisten joukkoon. Varsinkin kielellisesti ja

muodollisesti ovat, hänen runonsa oivallisia. Nor-

jalaissyntyisen J. 11. VVesselin (1742-85, ks. t.)

pääteos on komedia ..Kai lighed uden strom-

per", joka on todellinen mestariteos, alallaan

ranskan kirjallisuuden kaikkein parhaita. Se
pureva parodia sovinnaisesta ransk.-klassilli-

sesta draamasta, jonka kukistumiseen Tanskan
näyttämöltä se ja Wesselin toiminta yleensä rat-

kaisevasti vaikutti. Wessel oli myös johtavana

sieluna Kööpenhaminan n. s. ..Norjalaisessa seu-

". joka muodostui luonteeltaan kirjalliseksi

ja tuli huomatuksi saksalaisuuden innokkaana
vastustajana ja yleisiin maun kehittäjänä; tässä

suhteessa vaikutti terveellisesti varsinkin sen ja

Knalliin ihailijain perustaman ,,Tanskalaisen kir-

jallisuuden seuran" välinen poleminen taistelu.

Aikakauden muista kirjailijoista ansaitsee mainit-

semista vain Jens B a g g e s e n (1764-1826), joka

on kirjoittanut miellyttäviä lyyrillisiä runoja
-ka muutamia suorasanaisia ti oksia, joissa ilme-

nee varsinkin hänen muotoaistinsa ja mestaril-

linen kielenkäyttönsä. Baggesen on tunnettu

myöskin useita vuosia kestäneestä kirjallisesta

taistelusta l ihleiisclilägeriä vastaan.

I9:s vuosisata. Edellinen aikakausi oli alka-

nut Hedbergin käänteentekevällä kirjallisella toi-

minnalla, ja raikkaat tuulahdukset olivat sitten

puhaltaneet uutta virkeyttä henkiseen elämään.
Multa vuosisadan lopulla oli väsymys ja lamau-
tuminen vallannut mielet, ja äärimmilleen kehi-

tetty ratsionalismi tukalmtti tosi runouden syn-
tyä. Silloin saapuu Saksasta käsin uuden vuosi-

sadan alkaessa voimakas virtaus, romantiikka,
joka kohdistaa hyökkäyksensä tärkeilevää valis-

tusta vastaan ja vaatii runoudessa tunteelle ja

mielikuvitukselle ylivaltaa ratsionalismin järki- ja

hyötynäkökohtiin as mesta. Romantiikan varsi-

nainen apostoli Tanskassa oli norjalaissyntyinen
Henrik SteJfens (1773 1845), joka opinto-

matkallaan Saksassa oli omaksunut uuden suun
nan aatteet ja sitten lyhyellä oleskeluajallaan

Tanskassa teki ne hehkuvalla kaunopuheisuudella
tunnetuiksi nousevalle polvelle. Ennen kaikkea
hän on muistettava sen voimakkaan, herättävän
vaikutuksen vuoksi, joka hänellä oli aikakauden
suurimpaan runoilijaan A. G. h 1 en s c h läg c-

riin (1779-1850, ks. t.). Tämä kulki aluksi
sak,-. romantiikan jälkiä, mutta erosi siitä vähi-
tellen |a muodostui itsenäiseksi, voimakkaaksi
runoilijapersoonallisuudeksi, jonka edustama ro-

manttinen suunta on. samoinkuin yleensäkin poh
joismaiden. terveempi ja raikkaampi. Useat hänen
runoelmistaan ovat Tanskan kirjallisuuden kirk-

kaimpia helmiä, hän loi tanskalais-kansallisen
murhenäytelmiin ja hän kykeni toiminnallaan

herättämään yleistä arvonantoa runoilua ja sen

harjoittajia kohtaan. 1,isäksi hän valtavasti vai

kutti koko poh joismaiden henkiseen uudestisyn-

tymiseen ja raivasi myös tietä skandinaavisten
kansojen yhteisymmärrykselle. Toinen mies, jolla

oli mitä ansiokkain sija henkisen elämän uudis-

tajana, oli kansanopistoaatteen isä N. F. S.

G r u n tl t v i g (1783-1872, ks. t.), joka nousi

kristinuskon pohjalla taisteluun ratsionalismia

vastaan. Hänen kirjallinen tuotantonsa oli har-

vinaisen laaja, ja runoilijanahan viljeli etupäässä
maallista ja hengellistä lyriikkaa, joka sisällyk-

seltään ou todellista ja välitöntä, mutta muodol-
lisesti sangen heikkoa. Grundtvigin edustama
suunta oli itsenäinen ja läpeensä tanskalainen ja

elinvoimaisena se ou tullut suuresti vaikutta

maan Tanskan myöhempään henkiseen kehityk-

seen. Tosi romantikko oli B. S. Ingemann
(1789-1862, ks. t.), joka varsinkin historiallisilla

romaaneillaan saavutti suuren kansansuosion.
Hän viljeli myös ahkerasti runoutta ja julkaisi

useita lyyrillisiä kokoelmia ja näytelmiä. Parasta
hänen tuotannossaan ovat hänen uskonnolliset

laulunsa ja virtensä. J. C. II a ti c h (1790-1871)

oli monipuolinen, hieno runoilija, joka kuitenkin
saavutti vähän menestystä eläessään. Huomat-
tava sija ajan kirjallisessa elämässä oli J. L.

Heibergillä (1791-1860, ks. t.). Runoilijana
hän liikkui etupäässä näytelmän alalla ja hän
toi „vaudevillen" Tanskan näyttämölle, antaen
sille kuitenkin itsenäisen luonteen ja paikallisen

viirityksen. Ileiberg on lisäksi kirjoittanut lyy-

rillisiä ja satiirisia runoja, mutta hänen suurin
merkityksensä on kuitenkin arvostelijana. Aina
Brandesin esiintymiseen saakka oli hänen taide-

käsityksensä ja esteettinen katsantokantansa mel-

kein yksinvaltiaana sivistyneiden piireissä. Hä-
nen hengenheimolaisensa, vaikkakin monessa suh-

teessa hänestä eroava, oli Henrik Hertz (1797-

1870, ks. t.), joka on sepittänyt huomattavia lyy-

rillisiä runoja ja tavallaan laskenut perustan
uudenaikaiselle tansk. huvinäytelmälle. Ohlen-

schlägerin harras ihailija oli P. M. Möller
(1794-1838), jonka runous terveine ja raittiine

elämänkatsomuksilleen valmisti tietä seuraavalle

aikakaudelle ja autoi vaikutteita varsinkin Kier-

kegaardille. Hänen velipuolensa Chr. W i n t h e r

(1796-1876, ks. t.) oli hieno, lahjakas lyyrikko,

jonka runoudessa luonto ja rakkaus muodostavat
pääsävelet. Hän kuuluu Tanskan laulurunoilijoi-

den parhaimpiin. S. S. Blieher 11782-1848)

alkoi etupäässä lyyrikkona ja näytelmänkirjoit-
tajana. mutta löysi sitten varsinaisen alansa,

novellin, jossa hän osoittautuu varsinkin onnis-

tuneeksi kansanelämän kuvaajaksi. Hänen ker-

tomuksensa viittaavat kirjallisuuden myöhem-
pään kehitykseen, romantiikasta vapaaseen todel-

lisuuskuvaukseen. Samaa voidaan sanoa aikakau-

den huomattavimman naiskirjailijan, .1. L. Eei-

bergin äidin, rouva Gy llembou r g-E h r en-
svärdin (1773-1856) kertoelmista, jotka liik-

kuvat keskisäädyn ja jokapäiväisen elämän pii-

rissä. Lupaava näytelmänkirjoittaja oli Chr. H.

Bredahl (1784-1860), jonka suunt lahjat eivät

kuitenkaan päässeet täysiin oikeuksiinsa. Oma-
peräinen, nerokas ja alallaan saavuttamaton
runoilija oli II. (

'. \ n d e r s e n (1805-75, ks. t.),

joka pienillii. näennäisesti lapsille aiotuilla ker-

tomuksillaan ja saduillaan saavutti maailman-



1243 Tanssi 1 24 i

maineen. Toisaalta romantikko, toisaalta tämän
suunnan lopettaja oli I'. Pai ud a n il iii ler

1
1 S09 76 I- i ranska a kirjallisuuden suuriin

pia runoilijoita. Hänen kypsyneen runoul

perusluonne on epäilemättä positiivia-uskonnolli-

nen, ja hänen pääteoks nsa, laaja yhteiskunta
satiiri „Adam Homo", on realistisen hengen läpi-

tunkema todellisuuskuvaus, merkiten sellaisena

kirjallisuushistoriallisesi i romantiikan loppua

Tanskassa. Henkisesti sukua Paludan-MuTlerille

oli suuri ajattelija ja uskonnollinen kirjailija

S. A. Kierkegaard (1815-55, Us. t.) jolla oli

huomattava vaikutus .silloiseni henkiseen elä-

mään ja jonka aatteet ovat myöhempinä aikoina

voittaneet yhä enemmän vastakaikua. Tärkeä
merkitys on myöskin Kierkegaardin esteettisellä

kirjailijatoiminnalla, ja kielellisessä sekä tyylilli-

sessä suhteessa hän on tansk. proosan loistaviin

[iia edustajia. Aikaa 1800-50 on syystä nimi

tettj Tanskan kirjallisuuden kultakaudeksi. Ro
mantiikka ja realismi ovat vallitsevana suuntana

kirjallisuudessa ja vaikuttavat hedelmöittävästi

henkiseen elämään. Romantiikka oli vanhoilli-

nen luonteeltaan, ja esteettiset, ja tieteelliset har-

rastukset olivat sille ominaisia. Mutta vuosi

sadan keskivaiheilla rupeavat ulkoa tulevat vapaa-

mieliset aatteet voittamaan jalansijaa. Libera-
lismi tuo mukanaan poliittisia harrastuksia.

kansojenvapaus- ja kansallisuuskysymykset tun-

kevat etualalle. Onneton sota 1864 herättää kan-

san itsetuntemukseen, pyritään pois romantiikan
utuisesta maailmasta todellisuuden varmalle
perustalle, ja tämä kuvastuu kirjallisuudessa

realismina ja sittemmin naturalis-
mina. Sanomalehdistö voittaa yhä suurempaa
vaikutusta ja saavuttaa pian johtavan aseman
ajan polttavissa kysymyksissä. Tärkein lehti oli

..Fpcdrelandet" ; sen toimittajana oli Carl Ploug
(1813-94), joka tuli tunnetuksi myöskin runoili-

jana. Varsinkin hänen isänmaalliset ja tilapää-

laulunsa olivat huomattavia ja levisivät laajalti

kansaan. J. Chr. H o s t r u p (1818-92) oli samoin
lyyrikko, mutta tuli etenkin suosituksi huvinäy-
telmän kirjoittajana. Miellyttävä laulaja on Chr.

Richard! (1831-92) onnistuneine isänmaalli-

sille runoineen ja luonnonkuvauksilleen. Juuta-
laissyntyinen M. A. Goldsekmidt (1819-87)

oli liberalismin innokkaimpia esitaistelijoita;

hänen romaaninsa ja kertomuksensa ovat mieltä-

kiinnittäviä ja tyylillisesti oivallisia. Ransk. rea-

lismin ensimäinen itsenäinen edustaja Tanskan
kirjallisuudessa oli W. Topsoe (k. 1881, ks. t.),

mutta uuden suunnan varsinainen luoja ja pää-
mies, niin runoudessa kuin yhteiskuntaelämässä-
kin esiintyviin radikalismin väsymätön puoltaja
on Georg B ra n des (s. 1842. ks. t.). Hänen
vaikutuksensa pohjoismaiden kirjallisuuden ja

henkisen elämän kehitykseen on ollut erittäin

huomattava, hänen kritiikkinsä on ollut suuresti

kasvattavaa ja hänen kouluaan ovat useat nyky-
ajan ensimäisistä pohjoismaisista runoilijoista

käyneet. Näitä on H. D r a c h m a n n (1846-

1908, ks. t.), uuden suunnan etevin runoilija

Tanskassa ja yksi tansk. lyriikan parhaita edus

tajia. Muista tämän ajan kirjailijoista mainit-

takoon taitava kertoja S. Schandorph (1836-

1901, ks. t.), joka alkoi romantikkona, mutta
sitten liittyi Brandesin kouluun. Naturalistisen

suunnan huomatuimpia miehiä oli J. P. Jacob-

sen (1841 85, i .-. i
|

jota on pidettävä nykyai-
kaisen psykologisen romaanin luojana I

i

Hieno taiteilija on romaanin ja näytelmän kir-

joittaja K. Gjellerup (s. 1857, ks. t

verinen realisti on II. Pon top pidän - 1857,

ks. t.), jonka romaaneissa ja keri uksissa vai

I miehekäs, voimakas sävy. Samaa ei voi

I a I leiman B a n g ista
I

-. 1857, ks. t.J

tuotannossa on läpikäyvänä jonkinlainen herkän
naisellinen ja sairoloinen piirre. Nuoren polven
kirjailijoista ja runoilijoista mainittakoon vielä

kööpenhaminalaiselämän kuvaajat K. Larsen
is. 1860) ja Peter N a n s e n (s. 1861), kertomu
ten ja satujen sepittäjä Carl Evvald (k. 1908).

satiirikko G. W i e d (s. 1S58), raskasmielinen lyy-

rikko ja kertoja V. Stuckenberg (1863-1905,

ks. ti, katolisuuteen kääntynyt J. Jörgensen
(s. IStiti), raikashenkinen laulaja S. Claussen
(s. 1865), lyyrikko ja romaaninkirjoittaja Sophus
Mich a e 1 i s (s. 1865), huvinäytelmien sepittäjä

Helge Ro de (s. 1870), oivallinen laulurunoilija

ja kertoja V. Rordam is. 1872). romaaninkir-
joittaja S. Bauditz y. m.. ..Nuorinta Tanskaa"
edustavat nimet sellaiset kuin Johs. V. J e n s e n.

J. A a k j ai r, Jacob r£ n u d s e n, Laurids
Bruun, Ingeborg Maria S i c k, J. B 1 i e h e i

Clausen y. m. m. — [Hansen, ..Illustreret

dansk litteraturhistorie" Cl nid., 1901-02) ; Peter-

sen, ..Bidrag til den danske litteraturs historie"

(5 nid., 2:nen pain. 1867-71); Paludan, ..lian

marks litteratur i middelalderen" (1896) ; Ilon

ning, „Rationalismens tidsalder" (2 nid., 1886-

90) ; Arentzen, ,,Baggesen og Oehlenschläger" (8

nid., 1870-78) ; Vedel, „Guldalderen i dansk digt-

ning" (1890); Brandes, „Danske digtere" (1877);

„Essays" (1889); ,,Det moderne gennembruds
neend" (1883); Matthison-Hansen, ..Nutiils ly-

rik"; Jensen, ,,Vore dages digtere" (1898); An-
dersen, ..Littcraturbilleder" (1903-07); ..Tider og
lyper", Raekke I (I TT. 1907-15); Overskou & Col-

lin, „Dcn danske skueplads i dens historie"

(7 nid., 1854-76) ; Bricka, „Dansk biografisk

leksikon" (1887-1001. tähän saakka 15 nid.).]

E. W-s.

Tanssi, sarja rytmillisesti kertautuvia liik-

keitä, jotka ihminen tekee koko ruumiillansa ja

eritoten jäsenillään joko ilman säestystä tahi

laulun tahi soiton säestyksellä. Alkeellisimpana
esiintyy t. pienten lasten vaistomaisissa ilonpur-

kauksissa ilmeten silloin erilaatuisina hyppyinä
ja pyörähdyksinä (vrt. myös Leikki). T.-liik-

keitit järjestävänä ja koossapitävänä aineksena

on rytmi. Niinkuin ihminen vaistomaisesti ilmai-

see ruumiinsa asentojen ja liikkeiden välityksellä

itsessänsä kulloinkin vallitsevia mielentiloja ja

tunnevivahduksia, niin voi hän myös pakottaa

ia- ns.i liikkeillänsä ilmaisemaan kaikkia yleis-

inhimillisiä tunteita. Näin ollen t. tulee olemaan
jokapäiväisen liikkumisen ja liikehtimisen jalos

tuneempi muoto. T:n välityksellä ihminen tuo

esiin alkuperäisimmät kauueusihanteensa. käyt-

täen välikappaleenansa omaa ruumistansa. Näin
ollen t. („ruumiinliikunnon runous") on taiteista

vanhimpia, ollen jossakin määrin toisten taitei-

den perustuksena. Tällaisena alkuperäisenä tai-

teena t. tavataan luonnontilassa asu-
vien kansojen keskuudessa. Heidän t:nsa

kuvaavat joko arkipäiväistä toimintaa tai tapah-

tumia tahi muutamia sieluntiloja, niinkuin iloa,
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Veattlälneo baletti-esitys.

surua ja rakkautta. Hyvin tavallisia ovat sota-

t :t, joissa tanssien esitetään taistelua kahden
vihollispuolueen välillä. Myöskin metsästys- ja

n. s. eläin-t:t ovat liyvin yleisiä. Viimemainitut
ovat usein luonteeltaan koomillisia. Sellainen on
esim. intiaanien puhveli-t. Maanviljelys kylvöi-

: i •••
1 1 ja korjuineen on tav. miimillisten t:ien

aiheena samoinkuin viininkorjuuta kehittyneem-
mälläkin sivistysasteella on juhlittu ttlla. Eräi-

den kansojen keskuudessa esitetään eri askareita

ja ammatteja t :11a. Useiden heimojen keskuu-
i t :11a on uskonnollinen tai mystillinen sisäl-

lys (esim. hautaus-t :t). Kiihkeän t:n aikaansaa-

massa hurmaukscssa ja huumauksessa on oltu

näkevinään taikavoimaista yliluonnollisuutta.

Jacqaes-Dalcrozen oppilaita

Aikaisempien sivistyskansojen keskuu-
dessa t :lle annettiin liyvin suuri arvo. Ennen kaik-

kea lukemattomat muinaisegyptiläisissä muisto
patsaissa ja hautakivissä tavattavat t:ia esittä

vät kuvat osoittavat t:n olleen egyptiläisillä suu-
ressa suosiossa. Uskonnollisia t :eja esittivät papit
temppeleissänsä, muunlaatuisia tavallisesti orjat
tahi ammattitanssijat. — Juutalaisillakin tie-

dämme Raamatun kertomusten mukaan t :n olleen

tärkeänä tekijänä suurissa juhlatilaisuuksissa

(esim. kertomus Davidin t:sta liitonarkin edessä,

12
Sam. 6 1( seur.). — Suurimman arvon antoivat

lui heillä yleissivistykseen, ja t:n-opetus muodos-
tui näin ollen tärkeäksi tekijäksi kasvatuksessa,

lie kehittivät t:n varsinaiseksi taiteeksi (orkes-

t iikka), joka hyvin läheisesti liittyi lauluun,

runouteen ja näytelinätaitecseen. Se sai oman
"

suojelusjumalattarcnsakin, Terpsiklioren. Suurissa

kansallisissa juhlissa t :11a oli edustava sija,

eivätkä mysteriomenotkaan voineet olla t:ia

vailla. Useat Kreikan suurmiehet, kuten

Sophokles, Epameinondas, Sokrates ja Platon har-

joittivat t. -taitoa ja runoilijat, esim. Arion ja

Tyrlaios, keksivät its:' t:eja. Tragedian koori-

1 :t (cmnirlui) olivat taiteellisen hienoja. Koomil-

lisia näyttämöt :eja ei myöskään puuttunut,

samoinkuin t. myös kuului yksityiselämän huvi-

tuksiin. — Roomalaisten ansiot t:n kehityshisto-

riassa ovat vähäiset. Vanhoja kotimaisia t:eja

oli kuitenkin olemassa (vrt. Sai ii). Koomaan
tuotiin kaikista maanosista t:eja, jotka uudessa

maaperässään yleensä rappeutuivat. Suureksi

osaksi roomalaisten t :n-ibailu rajoittui usein vain

palkattujen ulkomaalaisten tanssijoiden ja "tanssi-

jattarien esitysten katselemiseen. — Kristityn

kirkon alkuaikoina kuului t. pappien esittämänä

rituaalisena osana jumalanpalvelukseen, mutta

myöhemmin se julistettiin pahennusta herättä-

vänä ankaran tuomion alaiseksi. — Kitariaika ei

merkitse sanottavaa kehitystä t:n historiassa. —
Renesanssin aikana elpyi t. ja t. -taide Italiassa

muiden taiteiden mukana ja saavutti pian mel-

keinpä saman aseman kuin sillä oli ollut muinai-

sessa Kreikassa. Italialaisista tuli 1500-luvulla

länsimaiden t:n opettajat sekä teoreettisesti että

käytännössä. Varsinaisia seura-t:eja luotiin

ensi kerran ja t. -taiteen korkeimmalle muodolle,

baletille (ks. t.i. laskettiin perustus. Tätä

uutta t :n ja t. taiteen harrastusta jatkui sitten

pitkän aikaa Euroopassa. Ludvik XIV:n ajalla

kohosi varsinkin seurat, huippuunsa Ranskassa.

liima huippu oli menuetti (ks. t.), hiilas, siro-

liikkeinen t., jota suosittiin vain ylhäisön kes-

kuudessa. Myöskin baletin kehittämistä harras-

tettiin suuresti. Kuningas its soitti hyvää esi-

merkkiä sommitellen baletteja ja ottaen osaa nii-

den esittämiseen. Tärkeimpänä ja innokkaina

pana tämän kehityksen edistäjänä mainitaan t:n

historiassa balettimestari Jean Georges
Noverre (1727-1810). Hänen aikanaan ja

hänen vaikutuksestaan perustettiin useimmat
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Euroopan suurkaupunkien baletit, joista suurim-

man maineen saavuttival Pariisin, Stuttgartin,

Milanon ja Wienin baletit. Näistä ovat Pariisin

ia Wienin baletit säilyttäneet maineensa meidän
aikoihimme asti. Viime vuosina ovat ne Baaneel

ankaran kilpailijan Venäjän keis. baletista, joka

on ne vähitellen kokonaan himmentänyt. Nyk.
tuhnustetaankin taiteellisen t:n olevan pisim

mälle kehittyneen juuri Pietarin ja Moskovan
baleteissa. Taiteellisesta i :sta puhuttaessa on

i ii la mainittava 1900-luvun alkupuolilla ensi ker-

taa esiintynyt paljasjalkatanssijatar Isadora

Duncan (ka. t.), joka balettia ankarasti vastus

taru oli asettanut päämääräksensä t:n palaut-

tamisen siihen asemaan, mikä sillä Kreikassa

muinoin oli. Juuri Isadora Duncanin ja von.

baletin ansioksi on luettava se suuri t:n harras

tus ja t. taiteen ihailu, joka meidän aikanamme
on olemassa. Uusimmista pyrkimyksistä t:n

uudistuksen alalla on herättänyt melkoista 1

miota J aques-D ai cr o z en (ks. t.) ,, rytmil-

linen voimistelu", jolla t:n plastiikassa on ollut

herättävä vaikutus.

K a n s a n-t :i s t a ks. t.

[Thoinot Arbeau, „Orchesographie" (1588);

Menet rier, „Trait6 des ballets" ( 1 682) : Noverre,
..Lettres sur la danse" (1760) ; Czerwinskij,

„Geschichte der Tanzkunst" (1862); Voss. „Der
Tanz und seine Geschichte"; Desrat, ..Dietion-

naire de la danse" (1895) ; de Soria, „Histoire

pittoresque de la danse" (1897); Vuillier, „La
danse"; Storck, „Der Tanz" (1903): Bie, „Der
Tanz" (1905), sama, „Das Ballet"; Kleinin,

„Handbuch der Tanzkunst" (1910) ; Schur, „Der
moderne Tanz"; Winther, ,,Körperbildung als

Kunst und Pflieht" (1914) ; Hudekov, ..Istorija

tantsev" (IV os.).] T. tf-nen.

Tanssilaulu. Tanssi on alkuaan ollut erotta-

mattomasti liittyneenä lauluun (ja soittoon). T;t
kuuluvat siten kansanmusiikin tärkeimpiin ja

osalta myös vanhimpiin aineksiin. Vanhan ajan

kansoilla (kreikkalaisilla y. m.) kohosi t. kor-

kealle kehittyneeksi rytmilliseksi taiteeksi (ks.

Orkestiikka). Siitä säilyi rippeitä länsi-

Euroopan keskiaikaisissa t:ssa. Näistä olivat toi-

set eepillisiä, toiset lyyrillisiä. Kumpaisissakin
oli soolon ja kuoron vuorottelulla huomattava
sija. Sellaisina t:t siirtyivät uuden ajan alussa

oopperasävellykseenkin, muodostaen siinä tär-

keän kiinteiden sävelrakenteiden aineksen. Sama
merkitys oli ttilla myös soitinmusiikkiin nähden
(ks. Sarja). Nykyaikaan asti on muinaisia
t:ja säilynyt monen maan kansanmusiikissa,
enimmäkseen tosin vain lyyrillisinä piirilauluina,

mutta paikoittain myös kertomarunouden yhtey-
dessä (esim. Fär-saarilla). Suomessa nykyiset t:t

yleensä ovat varsin myöhäistä tuotetta, usein

käännöksiä ruotsinkielisistä t:sta. Mutta arvat-

tavasti ovatkin n. s. ..rekilaulut" alkuaan olleet

t:ja (saks. Reigenlieder). /. K.
Tanssimusiikki, oik. kaikki laulu t. soitto,

jota tanssin yhteydessä käytetään (ks. Tanssi-
laulu). Mutta nykyään tarkoitetaan t:lla

nimenomaan tanssia säestävää soittoa (pianon,

viulun, orkesterin y. m.). T:lle ominaista on pir-

teä tahi viehkeä melodiikka, helppotajuinen

rytmi ja soinnutus sekä tarkasti ..nelikulmainen"

muotorakenne. Viimemainittu seikka estää t:a

kohoamasta varsinaiseen taiteelliseen vaikutuk-

i • n Chopinin y. m. taidetanssisävellykset (vals-

sit, masurkat, pölonei ii |. d e.) eivät sovi tans-

sittaviksi, vaan ovat runollisia tan.-in ihannem ia. Ne eivät siis kuulu t : iin. Kuitenkin mi

t : n laadussa melkoista taiteellista eroa, riippuen
siinä käytettyjen keinovalojen hienoudesta, lion

kevyydestä, suloudesta ja raikkaudesta. Paras t.

lähenee todellista taiteellisuutta, ala-arvoisin mi

remuavan raakaa tahi inhottavan huumaavaa.
/. K.

Tanssitauti ks. U y p p y I au I i.

Tanta, rikkaan Gharbian provinssin pääkau-
punki Pohjois-Egyptissä, Niilin suistamossa, mo-
ni n radan risteyksessä; ."'4,437 as. (1907). —
Kaunis moskeia, kediivin palatsi. T:ssa pide-

tään kolmasti v:ssa suuret markkinat ja pyhiin-

vaellusjuhlat Seyyid el-Bedawi nimisen pyhi

myksen (kotoisin Pesistä, eli 1200-luvulla) kun-
niaksi, joille joskus kokoontuu 200,000 pyhiin
vaeltajaa ja kauppiasta.
Tantali, harvinainen metalli. At.-p. 181. Kem.

merkki Ta. Väriltään hopeanvalkoinen. Taot-

tuna hyvin sitkeätä ja miltei timantinkovuista
ainetta. Om.-p. 16, o. Yhdistyksissään viiden-

arvoiuen. Sulaa n. 2,275° :n tienoilla. Sitä val-

mistetaan sähköuunissa. Käytetty hienona lan-

kana sähkölampuissa.

Tantaliitti, harvinainen rombisesti kiteytyvä
musta metallikiiltoinen mineraali, kokoomuksel-
taan ferrotantalaatti (FeTa2Oe), jossa aina on
isomorfisena seoksena vastaavaa ferroniobaattia

(kolumbiittia) ja raudan asemesta joskus osaksi

mangaania. Tavataan graniittipegmatiiteissa.

Huomattavia löytöpaikkoja ovat Amelia. Co Vir-

giniassa, Limoges Ranskassa, Sanarka Uralissa.

T. on tantaalivalmisteiden, esim. tantaalilamppu-
jen, raaka-aine. — Suomen tantaali-mineraalit,

joita ennen pidettiin t:na, ovat tapioliit-
tia (ks. t.). P. E.

Tantalos, kreik. tarustossa mahtava ja äveriäs

kuningas, jumalien suosikki ja pöytäkumppani,
jota jumalien armon väärinkäytöstä rangaistiin

ikuisilla kärsimyksillä. T. sanotaan Zeuksen
pojaksi ; hänen kotiseutunaan mainitaan useim-

miten Lyydian Sipylos vuori. T:n rikoksesta oli

eri kertomuksia: hän oli varastanut ja antanut,

kuolevaisille ihmisille jumalain ravintoa, nekta-

ria ja ambrosiaa, joka oli tehnyt hänet kuole-

mattomaksi; tai hän oli ilmaissut ihmisille juma-
lien salatietoja; tai hän oli ylimielisyydessään,

km Haaksensa jumalien kaikkitietäväisyyttä, teu-

rastanut ja tarjonnut heidän syötäväkseen poi-

kansa Pelopsin. Hänen rangaistuksestaanko
kerrottiin eri tavoin. Odysseian mukaan Odys-

seus manalassa käydessään näki T:n seisovan

leukaa myöten vedessä, mutta aina kun tämä
koetti janoansa sammuttaa, vesi imeytyi maalian

:

hänen päänsä tasolla oli puissa kaikenlaisia he-

delmiä, mutta kun hän kurotti kättänsä niitä

poimiakseen, heitti tuuli ne ylös pilviin. Tästä

johtuu sananparsi ,,Tantaloksen tuskat". Toisten

kertomusten mukaan hänen päänsä yläpuolella

riippuu kalliolohkare, joka alituisesti uhkaa
pudota alas ja musertaa hänet. T:sta luultiin

kiron periytyneen hänen tyttäreensä Niobeen ja

hänen poikansa Pelopsin jälkeläisiin; ks. Niobe
ja Pelops. O. E. T.

Tant de bruit pour une omelette [tä da hryi'

piir yn omle't] (ransk.), ..niin paljon melua
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pannukakun vuoksi", s. o. paljon melua tyh-

jästä.

Tantieemi (ransk. Imi lirun), osapalkka (ks.t.).

Tantras, intialaisia loitsukokoelmia, joitahin-

i lula im n sakti-lahko jumalanpalveluksessaan
ka\t tiili. E. Ka.
Tantti (ransk. lanle), täti.

Tanu ks. P u k ti.

Tanucci [-u'tU], Bernardo (1698-1783), it.

valtiomies, Napoli'n kuninkaan Kaarle [V:n (sit-

temmin Espanjan kuninkaana Kaarle III) johta-

vana ministerinä v:sta 1735, sekä samassa toi-

messa Ferdinand IV:n aikana, kunnes hänet

kukistettiin 1777 kuningatar Karoliinan toi-

mesta. T. oli itsevaltainen, multa pani toimeen

useita valistusaatteiden mukaisia uudistuksia, toi-

mitulti uuilen lakikirjan, lakkautti useita luos-

,i ja sai jesuiitat karkoitetuiksi 1767.

(7. Ii.

Tao ks. Taolaisiin s.

Taoismi ks. Taolaisuus.
Taolaisuus, yksi Kiinan kolmesta pääuskon-

nolta, jonka perustajaksi mainitaan suuri opet-

taja I. a o t s i' (ks. t.i. Ainoa hänen kirjoitta-

mansa teos on T a o-t e-k i n g, kirja taosta. Tao,

joka oikeastaan merkitsee tietä, on kaiken alku-

peruste, jumaluus. Itsessään on tao nimetön ja

käsittämätön, mutta ilmenee taivaassa ja maassa.
Uiminen saa lakinsa maasta, maa taivaasta, tai-

taosta. Ihmisen tulee noudattaa taon lakia.

Se vaatii ennen kaikkea nöyryyttä. Päähyveet
en.n ystävällisyys, vaatimattomuus ja säästäväi

syys. Paha on kostettava hyvällä. — T. kehit-

tyi myöhemmin kansanomaiseen suuntaan. Pal-

jon luettu traktaatti on T a i-s a n g, s. o. „oppi

teoista ia niiden palkasta". Siinä opetetaan, että

ihminen saa kaikista teoistaan hengiltä palkan.
Kosto seuraa tekoa kuten varjo ruumista. Ran-
gaistus ulottuu kuitenkin ainoastaan nykyiseen
elämään, mutta palkka mjöskin tulevaiseen. Tai-

Sangin siveyssäännöt osoittavat kehittynyttä si-

veellistä käsitystä. — Paitsi siveysoppia t. sisäl-

tää tahattoman määrän taikauskoa. Taikakei-
noilla pyritään pitkään ikään ja kuolematto-
muuteen. Useita jumalia tunnustetaan. Oppineet
kunnioittavat Wang-sangia, kirjallisuuden juma-
laa ia asettavat hänet melkein Konfutsen (ks. t.)

rinnalle. Sotamiehet palvovat Kvanti nimistä
i Uimalaa, joka lienee ollut sotapäällikkö

2:sella vuosis. e. Kr. — Taolaisilla on pappeja,
luostareita ja ylimäinen pappi 1. paavi. Pappien
toimena on talojen ja ihmisten puhdistaminen

ta hengistä sekä amulettien valmista-
miani. Papit myöskin johtavat jumalien pal-

vontaa. Ile saavat olla naimisissa, mutta mun-
kit elävät naimattomina luostareissa paastoten ja

mietiskellen. Ensimäiseltä vuosis. j. Kr. alkaen
on taolaisilla Lunghun-vuoristossa Sang niminen
ylin johtaja, ..taivaallinen mestari". Tässä kuten
monessa muussakin suhteessa t. on jäljitellyt

buddhalaisuutta. E. K-a.
Taonta ks. Takoa.
Taormina /i'J (vanhan ajan Tauromenioni

.

kaupunki Koillis Si-ilian itärannalla. 50 km
korkealla kalliolla (205 m yi.

merenp.) T:n-lahden rannalla, Messinasta tule-

van radan varrella; 4,351 as. (1901; kuntana).— Keskiaikainen kastelli (396 m yi. merenp.) ja
tuomiokirkko, muurien tähteitä, useita roomal.
IX. 40. Pahin m

rakennusten raunioita ja jätteitä: teatterin (al-

kuaan kreik.), kylpylaitoksen, vesijohdon. Kau-
niita yksityispalatseja (1300 luvulta). — Suopea
ilmasto, eteläiuaineu kasvillisuus ja ennen kaik-
kea suurenmoiset näköalat (Etna, meri. Kalabrian
rannikko) ja kaunis ympäristö ovat tehneet T:sta
sangen suositun matkailupaikan (ks. kuvaa kir-

joituksessa Sisilia). — T. perustettiin 396 e. Kr.
Dionysoksen hävittämän, pohjoisempana olleen

Naxoksen sijaan. Se oli pari vuosis. kukois-
tava kaupunki, menettäen sittemmin kuitenkin
merkityksensä (paitsi sotilaallista) monien sotien

johdosta; T. oli m. m. Sextus Pompeiuksen pää-
posiä. Saraseenit valloittivat ja polttivat T:n
902 j. Kr., normannit saivat sen haltuunsa 1078.

E. E. h.

Tao-te-king ks. Lao-tse ja Taolaisuus.
Taottava rauta ks. Kant a.

Tapa (ruols. scd, saks. Sitte, lat. mus, monikko-
muoto morcs, kreik. rikos) on kansassa tai heimo-

kunnassa tai yleensä jossakin yhteisössä vallit-

seva tottumus, joka yksityiselle yhteisön jäse-

nelle esiintyy sitovana 1. velvoittavana toimi n-

nauohjeena. Se eroaa paljaasta tottumuksesta
siinä, että se on yhteisöllinen muodostus;
vain yhteisöllä on t:oja, mutta yksilölläkin voi"

olla tottumuksia. T:n syntyminen edellyttää,

että yhteiskunnassa myöhempi sukupolvi tajun-

nan välityksellä vastaanottaa edellisiltä niiden

tottumuksia ja saavutuksia ja että siten tajulli-

nen yhteys vakaantuu sukupolvien välille. Tämä
tajunnan välittämä yhteisöllinen periytyväisy\ s

on jotakin erikoisesti ihmiselle ominaista, jota-

vastoin eläinmaailmassa myöhempi sukupolvi pe-

rii perittävänsä edellisiltä pääasiallisesti vain

määrätyn elimistön välittämien taipumusten muo-
dossa. T:t eivät ole kuten eläinten vaistot eli-

mellisesti perittyjä luonnontaipumuksia, vaan ne
perustuvat siilien, mitä sanotaan kasvatukseksi
sanan laajassa merkityksessä, eri sukupolvien
väliseen tajulliseen vuorovaikutukseen. Kun t:t

ja menot (ruots. brnk) erotetaan toisistaan,

korostetaan sitä t:Ile kuuluvaa ominaisuutta, että

se esiintyy yhteiskunnan jäsentä velvoittavana,

asettaa hänelle yleisen normin noudatettavaksi.

Erityisesti sellainen t., joka on levinnyt laajalle

ja muodostunut k a n s a n-t :k s i, osoittaa tätä

vihoittavan säännön leimaa; meno on yhteis-

kuntatottumuksena sidottu ahtaampiin rajoihin

kuuluen kernaammin perheelle tai seurakunnalle
tai määrätyn seudun asujamistolle kuin koko
kansalle. T:t ja menot tarkoittavat molemmat
pysyväisiä elämänmuotoja ja eroavat siten m u o-

d e i s t a, joiden tunnusmerkkinä on vaihtelevai-

suus. T:jen synnyn ja kehityksen selittämisessä,

joka muodostaa erittäin tärkeän tehtävän yleiselle

yhteiskuntatieteelle 1. sosiologialle, voidaan osit-

tain viitata sokeasti vaikuttavien vaistojen mer-

kitykseen, osittain matkimisviettiin (ks. M a t k i-

minen). mutta osittain myöskin uskonnollisiin

ja maagillisiin käsityksiin, joita pidetään monien
tapojen varsinaisimpina lähtein i. Tätä viime-

mainittua selitystapaa on varsinkin Wundt tar-

mokkaasti edustanut selittäen, että t. useimmissa

tapauksissa alkuperältään osoittautuu kulttitoi-

meksi. T:jen tutkiminen muodostaa myöskin

siveys- ja oikeusopissa tärkeän tehtävän. Sillä

se velvoituksen tietoisuus, jota etiikka 1. ..tapo-

jen tiede" varsinaisimmin tutkii, sisältyy alku-
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peräisessä muodossa alkeellisenkin yhteiskunnan
t:hin. Ja oikeusjärjestys,

i

-k ;i varhaisemmilla
kehitysasteilla nojautuu yksinomaan i :hin, perus-

tuu vielä" srn jälkeen kuin hiki on erikoistumi-

sen tietä muodostunut oikeuden ja moraalin yh-

teisestä alkujuuresta, 1 :sta, tärkeältä osalta

..tapaan" I. .hyviin tapoihin". [E. Westermarck,
„Tapojen historiaa" (1912).] Z. C.

Tapajoz /-/">'/'/ (Tapayoao), Amazonas-virran
dil<. lisiijoki Brasiliassa, alkaa Rio Juruena ja

Irinos nimisten lähdejokien yhtymisestä (lato

Gro i iltiossa. virtaa pohjoista, sitten koil-

lista pääsuuntaa, läskiin Santaremin yläpuolella

13 km leveänä Amazonakseen; 2,000 km. josta

vain 330 km alajuoksulla höyryaluksilla kuljet

tavaa, ylempänä on useita suurin keskisarjoja

(Taguaralzinhon alapuolella, Itaituban yläpuo-

lella).

Tapamuoto, moodi (ks. t.).

Tapani I Pyh ii (975-1038), Unkari n ensi-

mäinen kuningas, ruhtinas Gezan (ks. t.) poika,

Arp&din (ks. t.) pojanpojan pojanpoika. Äiti oli

kristitty ja myöhemmin (n. 990) Geza antoi kas-

taa myös itsensä ja poikansa, joka silloin sai

Tapanin (Istvanin) nimen (ent. nimi: Vajk).

V. 997 tiima isänsä jälkeen nousi valtaistuimelle,

ollen naimisissa baierilaisen herttuantyttären

Giselan kanssa hän hankki maalian saks. lähetys-

saarnaajia ja uutisasukkaita sekä ryhtyi tulella

ja miekalla pakanuutta hävittämään. Paavi Syl-

vester II antoi v. 1000 T:lle kuninkaan arvon.

Tämän jälkeen T. järjesti valtakunnan olot:

järjesti maan kreivikunnat, komitaatit, ja jul-

kaisi lakeja. Vielä jäljellä olevat vastahakoiset

heimopäälliköt voitettiin tai pakotettiin alamai-

suuteen. Kuolemansa jälkeen T. julistettiin

pj hiiksi (1083) ja hänen mukaansa on Unkaria
.-anottu ., Pyhän T:n valtakunnaksi". [Horn.

..Saint-Ktienne, roi apostolique «le Hongrie"
(1899i; Karäcsonyi, „Szent Istvan eiete" (1904).]

a
-

, o.

Tapani Pyhä (s. n. 1340. k. 1396), syrjäänien
apostoli, syntyi kirkonpalvelijan poikana Ustju-

fjissa, jonka lähettyvillä siilien aikaan vielä asui

syrjäänejä: lähti 1365 Rostovin luostariin val-

mistuakseen elämä ii tehtäväänsä: pakanallisten

syrjäänien käännyttämiseen. Moskovassa käy-
dessään T. asetettiin presbyteeriksi ja sai suuri-

ruhtinas Dmitrijltä suojeluskirjan. V. 1379 T.

lähti syrjäänien maalle varsinaiseen lähetystyö-

hön ryhtyäkseen. Aluksi syrjäänit, varsinkin
mahtavan päämiehen ja tietäjän Pamin johdolla,

osoittivat hänelle ankaraa vihamielisyyttä, mutta
vaatimattomuudellaan ja pelottomuudellaan hä-

nen vähitellen onnistui saada kansa puolelleen.

Pakanalliset uhrihuoneet, jumalankuvat ja uhri-

imut hävitettiin ja kirkkoja rakennettiin. V. 1383

T. nimitettiin kirkolle valtaamansa syrjääni-

läisalueen (johon varsinaisesti kuuluivat vain

Vytsegdan, Vymin ja Sysolan jokilaaksot) piis-

paksi. V. 1386 hän vuosikausiksi sai torjutuksi

novgorodilaisten ryöstöretket syrjäänien maahan.
Kuoli Moskovassa käydessään 1396. — Huomiota
herättää T:n toiminnassa erikoisesti se. että

hän (1372) laati syrjäänin kieltä varten erikoi-

sen kirjaimiston ja käänsi tälle kielelle lyhykäi-

sen liturgian (luultavasti muutakin kirkolliseen

opetukseen kuuluvaa kirjallisuutta) ;
jumalan-

palvelusmenot hän toimitti ja toimitutti syrjää-

nin kielellä, ja työnsä avustajiksi ja jatkajiksi

hän kasvatti nuoria syrjäänejä. T : n kuoltua
nämä hänen hyvät aloitteensa vähitellen joutui

vai syrjään ja vihdoin unohduksiin. Mutta hä-

nen laatimaansa :.\ r
|

i inil nsl i kirjaimistoa käyt-

tivät venäläiset kirjamiehei vielä kauan senjäl

keen (ainakin vielä 15:nnellä vuosis.) — salakir-

joituksena. [T:n elämäkerran kirjoitti (1397)

Epifanes Viisas (Pietarin arkeogr. komissionin
julkaisema 1897); A. Hämäläinen, „Epifanij Vii

saan tiedot P. Tapanista ja syrjääneistä" (S ai

IV. ti. 1908).] r. IV.

Tapaninpäivä, toinen joulupäivä, kir-

kon ensiinäisen marttyyrin Stefanukseu (ks. t.

muistopäivä, joka samoinkuin joulukin liittyy

vanhaan pakanallisen merkkipäivän viett

h e v o s
j u h 1 a a n. Hevonen oli Frejn pyhä eläin.

Prejn sipille tuli pyhä Tapani, jonka päivän
viet (o m. iii. ..Tapanin- il. Ta li vanan-)
ajolla" (alkuaan kilparatsastus; ruots. Sla(-

fansskede, Staffansridt) täten käy ymmärrettä
vaksi. Tapanin muisto liittyi joululeikkeihin

(kolmen kuninkaan esitykseen) ja hänestä tuli

Herodeksen tallirenki (..Tahvanus on tallirenki

ruman liuotuksen talossa". Neitsyt Maarian vir-

ressä), joka Herodekselle ilmoittaa Betlehemin
tähden nousua ja Kristuksen syntymää.
Tapaturmavakuutus. Tähän luetaan ne va-

kuutukset, jotka tarkoittavat, taloudellisen tuen
hankkimista sen varalta, että vakuutettu tapa

turman seurauksena menettää henkensä taikka

työkykynsä, viimeksi mainitussa tapauksessa joko

koko jälelläolevaksi elinajaksi tahi lyhemmäksi
ajaksi, joko työkyvyttömyys on täydellinen tahi

osittainen. Jos vakuutettu kuolee, maksaa vakuu-
tuksen antaja joko etukäteen sovitun rahasum-
man perillisille taikka elinkoron jälkeenjäävälle

perheelle, milloin sitä on. Tämä vakuutushaara
lähenee siis edellisessä tapauksessa henkivakuu-
tusta kuoleman varalta, jälkimäisessä jälkeenelo-

korkoja. Elinajaksi täysin työkyvyttömälle va-

kuutuksenantaja maksaa sovitun vuotuisen elin-

koron ja vain osaksi työkyvyttömälle täydestä

elinkorosta suhteellisen osan taikka elinkorkoa

vastaavan pääoman kerta kaikkiaan. Lyhytaikai-

sessa työkyvyttömyystapauksessa saa vahingoit-

tunut sovitun päivärahan. Vakuutukseen liittyy

monasti oikeus vapaaseen lääkärinhoitoon ja lääk-

keisiin, jota paitsi vakuutuksenantaja elinkauti-

sen työkyvyttömyyden välttämiseksi voi katsoa

itselleen edulliseksi hankkia vahingoittuneelle

erikoista hoitoa.

T. jaetaan kahteen päähaaraan : y k s i t y i s e e n

ja yhteiskunnalliseen 1. työväen
t:seen. Edelliseen ryhmään kuuluvassa vakuu-
tuksessa on yksityinen henkilö vapaasta tahdos-

taan hankkinut vakuutuksen joko itselleen- omai-

silleen tahi luinen palveluksessaan oleville henki-

löille. Jälkimäisessä tapauksessa on vakuutus
yhteiskunnan edun kannalta lainsäädäntö! ietä

järjestetty. Vakuutus voi silloin olla joko pakol-

linen tahi vapaaehtoinen. Jälkimäisessä tapauk-

sessa on lainsäätäjä tavallisesti tyytynyt muu-
tamien yleisten ohjeiden sekä varmuus- ja tar-

kastusmääräysten antamiseen.
-\. Yksityisvakuutus on joko yksi-

ii ii i s v a k u u t U s kohdistuen määrättyyn hen-

kilöön, tahi yhteisvakuutus, jonka esi-

neenä on vain luvultaan määrätty henkilöryhmä,
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yleensä työnantajan vapaaehtoisesti vnktiut tumat

työntekijät, \ ksinäisvakuutusta annetaan myös-

kin tarkoin määrättyihin erillisiin tilaisuuksiin,

kuten määrättyä laiva- tahi rautatiematkaa \ar-

tcn. Tämä onkin ollut t:n vanhin ja alkuperäi-

sin muoto, josta jälkiä tavataan Hollannissa jo

1665. Rautatiematkan vakuutuksia henkivakuu-

tuksen yhteydessä on myönnetty Englannissa
\ -tn 1849 ja Saksassa v:sta 185:). Itsenäisenä

\akuutusmuotona alettiin t:ta harjoittaa vasta

1 870-luvun alkupuolella.

Vakuutussopimus saattaa kohdistua muutamiin
tapaturma-ryhmiin tahi kaikkiin tapaturmiin.

jolloin kuitenkin yleensä suljetaan vakuutuksen
ulkopuolelle ne tapaturmat, jotka ovat sodan,

kapinan, mielenhäiriön tahi sairauden aiheutta-

mat, ne, joihin vakuutettu itse on syypää, sekä

ne, jotka riippuvat lääkärin toimittamasta leik-

kauksesta, ellei sen syynä juuri ole ollut vakuu-
tusyhtiön korvattava tapaturma. Vakuutussopi-
musta koskevassa lainsäädännössä, missä sellaista

on, käsitellään t-.ta vain ohimennen, joten siilien

00 sovellettava osaksi henki-, osaksi vahinko-
vakuutusta koskevia säännöksiä.

Yksityistä t:ta harjoittaa Suomessa kolme koti-

maista osakeyhtiötä: Patria (per. 1888), Kullervo
I ja Providentia (v:sta 1902) sekä keski-

näinen vakuutuslaitos Sampo (v:sta 1905), ynnä
muutamat ulkomaiset yhtiöt, joiden vakuutue-

i Suomessa on vallan vähäinen. Kotimai-
sissa yhtiöissä oli 1914 yksinäisvakuutukseB&a

62 henkeä, ja vakuutusmaksuja yhtiöt saivat

646,500 mk.: yhteisvakuul uksessa oli sam. v.

4,227 henkilöä, joiden puolesta suoritettiin

vakuutusmaksuja yhteensä 48,900 mk. Vapaa-
ehtoista yhteisvakuutusta ovat ottaneet melkein
yksistään ne työnantajat, jotka eivät ole lain

säätämän korvausvelvollisuuden alaisia, sekä isän-

nät palkollisilleen.

Ulkomailla on t.-liikkeeseen usein yhdistetty

vastuuvelvollisuusvakuutus (saks. Haftpflichf-

rerticherung) . V. 1912 saivat vakuutuslaitokset
Venäjällä t.-maksuja yhteensä 5.6 milj. rupi..

Itävalta-Unkarissa yksityisestä tapaturma- ja

vastuu velvollisuusvakuutuksesta vakuutusmaksuja
yhteensä 38,o milj. kruunua. Saksassa t:sta

51,« milj. Saksan mk. ja vastuuvelvollisuusvakuu-
tnksesta .Mi.; milj. Saksan mk.: Sveitsissä
Sl.o milj. frangia, Hanskassa 204.o milj. frangia,
Italiassa 25,« milj. liiraa, Englannissa 1911

3,i milj. puntaa ja Ruotsissa 1914 5.5 milj.

kruunua.
B. Yhteiskunnallinen 1. työväen t.

kohdistuu niihin vahinkoihin, jotka työssä satlu-

tahi työn yhteydessä olevat tapaturmat ovat
uttaneet. Milloin työnantaja on lain mukaan

velvollinen näissä tapauksissa suorittamaan louk-
kaantuneelle tai, jos hän on tapaturman seurauk-
sien aiheuttamista vammoista kuollut, hänen per-

heelleen jotakin korvausta, voi hän joko vapaa-
ehtoisesti (v a p a a e h t o i n e n t.) tai lain
pakosta (pakollinen t.l siirtää korvausvel
vollisuutensa vakuutusyhtiölle, suorittaen sovi-
tun vakuutusmaksun. Vakuutuksen antajan sitou-

muksiin kuuluu joskus muiltakin kuin äsken
mainittu korvausvelvollisuus, jolloin tavalli-

osa vakuutusmaksuista joutuu joko val-
tion, kunnan tahi yksityisen työntekijän makset-
tavaksi.

Vakuutukseen eivät voi kuulua ne vahingot,
jotka työntekijä ehkä tahallaan itselleen aiheut-
taa. Milloin tapaturman syynä on työntekijän
törkeä huolimattomuus taikka tapaus, joka ei ole

suoritettavan työn yhteydessä, menetellään ''ii

maiden lainsäädännössä osaksi eri tavalla, riip-

puen siitä, että näiden tapausten erottaminen
todellisista tapaturmista yleensä on vaikea,

monasti kokonaan mahdoton. Uudemmat lait

yleensä myöntävät korvausta, vanhemmat sitä

vastoin sen kieltävät. Jos työnantajan toimen-
piteel tahi hänen laiminlyöntinsä aiheuttavat
tapaturman, on vakuutusyhtiö oikeutettu vaati-

maan häneltä korvauksen, ja loukkaantunut voi

hänellä saada suuremman korvauksen, kuin
vakuutusyhtiön tulee maksaa, eli n. s. täyden kor-

vauksen. Eri maiden lainsäädäntö käsittelee

myöskin eri tavalla korvaiiksensaanniii oikeutta
i. iissä tapaturmissa, jotka kohtaavat työntekijää
kodin ja työpaikan välimatkalla.

Koska t. nojaa siihen edellytykseen, että työssä
sattuneet tapaturmat etupäässä riippuvat nopeasti

suoritettavan työn omasta laadusta ja vain
vähemmässä määrässä yksityisen työnantajan
teknillisistä laitteista ja liikkeen johdosta, mää-
rätään vakuutusmaksut tavallisesti kutakin työ-

ryhmää varten sen vaarallisuusasteen mukaan,
siitä huolimatta kuka on työnantajana.

Laissa vahingoittuneelle työntekijälle ehkä sää-

detty oikeus korvaukseen voi helposti käydä var-

sin vähänarvoiseksi, ellei sitä vakuutuksen muo-
dossa siirretä julkisen laitoksen maksettavaksi,

se kun muuten riippuu yksityisen työnantajan,
ehkä hänen perillistensäkin varallisuudesta. Näin
ollen eri valtiot siirtymistään siirtyvät pakollisen

t:n kannalle.

Suomessa on voimassa 1895 annettu, v:n 1898

alusta voimaan astunut laki työnantajan vastuin

alaisuudesta työntekijää kohtaavasta ruumiin-
vammasta, ja siihen liittyvä 1902 annettu laki

merimiestä palveluksessa kohtaavasta ruumiin
vammasta. Edellisen lain alaisina ovat etupäässä
kaikki tehtaat ja muut voimakoneita käyttävät
teollisuuslaitokset, suuret rakennusyritykset,

rauta- ja raitiotieliikenne sekä tavarain purka-
mista harjoittavat liikkeet. Työssä vahingoittu-

nut työntekijä saa, jos hän käy täysin työkyvyt-

tömäksi, 7:nnestä päivästä alkaen korvauksena
60 % työansiostaan, kuitenkaan ei enempää kuin
2 mk. 50 pen. päivässä, mutia, jos työkyvyttö-

myys on vain osittainen, suhteellisen osan maini-
tusta määrästä. Jos työkyvyttömyys kestää
120 päivää kauemmin, katsotaan se pysyväksi, ja

vahingoittunut saa elinkoron, joka on 60 %
hänen vuosityöansiostaan, jolloin 720 mk:aa suu-

remmat palkat typistetään viimemainittuun lu-

kuun ja 300 mk:aa pienemmät siihen korotetaan.

Laki ei vaadi annettavaksi lääkärinpalkkiota,

lääkkeitä eikä muutakaan sairaanhoitoa, mutia

estääkseen pysyvän työkyvyttömyyden syntymistä
antavat vakuutusyhtiöt usein vapaaehtoisesti siinä

kohden apua. Tapaturman aiheuttamista vam-
moista kuolleen työntekijän leskelle maksetaan
vuotuisena elinkorkona 20% jakullekin 15 vuotta

nuoremmalle lapselle 10% miehen vuosityö

ansiosta, yhteensä ei kuitenkaan koko perheelle

enempää kuin 40%. Se korvausvelvollisuuden

osa. joka voi antaa aihetta vuotuisen elinkoron

maksamiseen, on ehdottomasti siirrettävä halli-



I2öö Tapetti 1256

tuksen hyväksymän vakuutuslaitoksen rastatta

vaksi, kun työnantaja sitävastoin voi omalla

vastuullaan säilyttää ensimäistä 120 päivää

kovan korvausvelvollisuilden. Suurin osa työn

antajista vakuuttaa kuitenkin nykyään tämän-

kin vastuun. - Työväen t:ia antaa S i n

7 keskinäistä, etupäässä työnantajien perustamaa
yhdistystä ja 3 kotimaista osakeyhtiötä. Ne ha:

vai venäläisel ja ulkomaiset yhtiöt, jotka ovat

saaneel oikeuden Suomessa harjoittaa puheena

olevaa liikehaaraa, ovat velvolliset ostamaan
pysyväl elinkorkonsa suomalaiselta vakuutuslai-

lta. .Vmi. i \

.

.iiii.i: ;i oh i ai määräykset

oval monessa kohdassa vanhentuneet, ja edus-

kunta on L912 puolestaan hyväksynyt uuden,

nykyajan vaatimuksia vastaavan lain, jota kui

tenkaan ei ole vielä vahvistettu.
\'. 1914 oli vakuutettu 4,408 liikettä. Vakuu

lettujen vuosityöntekijäin luku. eli niiden, jotka

tarvittaisiin todellisten työpäivien suorittami-

seen, jos samat työntekijät umpi vuoden pys^i-

siväl työssä, s. o. työpäivien luku jaettu 300:11a,

on • 10,100, 1913 oltuaan 133,500. Naista ..li

2,100 merimiestä 1914 ja 4,400 1913. Vakuutus-

yhtiöt saivat 1914 vakuutusmaksuja 1,250,000 mk.,

jota paitöi työnantajat suoraan korvasivat työn-

tekijöilleen u. 125,000 mk. Kaikki vakuutus- ja

korjauskustannukset muodostivat siis 1014 n.

1,39 '{ samalle työväen ryhmälle maksetusta vuosi-

palkasta. Vahingoittuneille ja heidän perheilleen

maksoivat vakuutusyhtiöt elinkorkona lähes

500,000 mk. ja muun korvauksen muodossa
n. 280,000 mk. Suomessa käytetään elinkorkojen

turvaamiseksi tarpeellisen pääoman määräämi-
seen ii. s. p ä ä o m a n \ a r a a m i s

j
ä r j e s t e 1-

m ä ä (ks. T a s a a m i s
j ä r j e s t elm äi. Pää

omat olivat 1014 päättyessä n. 7 milj. mk. Las-

kuissa käytetään edelleen väestön yleistä kuol-

leisuutta v. 1878-86 esittäviä tauluja.

M uiden maiden lainsäädännöstä mainitta
koon ensin Saksan, joka ennen muita sääsi laa-

jan pakollisen t. -vakuutuksen. V. 1884 annettiin

siellä tista laki, jota myöhemmin on monasti
täydennetty. Nykyään on voimassa 1911 annettu
Reiehsversieherungsordnung. Pakollisen tapa-

turmavakuutuksen alaisia ovat sen mukaan kaikki

palkkat \ öläiset t. ollisuuden, maanviljelyksen, kau-
pan ja merenkulun alalla sekä toimihenkilöt

5.000 Saksan mk: n palkkaan saakka. Vahingoit-
tunut saa aluksi 13 viikon aikana apurahansa
sairausvakuutuskassastaan, joka yleensä on pai-

kallinen (ks. Sairausvakuutus), mutta
14;nnestä viikosta alkaen työnantajain yhtymien
ylläpitämistä, ammatillisista t.-kassoista. Täysi

vuosieläke on 2
/s työansiosta, johon luetaan koko

vuosiansio 1,800 Saksan mkiaan saakka ja sen

yli nousevasta osasta kolmannes. V. 1912 oli

vakuutettujen luku 24,2 milj. ja vakuutusmaksut
tekivät 199,» milj. Saksan mk. Vakuutuskassat
maksoivat, sairaslioitoon 12, s milj. Saksan mk.,

vahingoittuneiden eläkkeisiin 11S, 3 milj. Sak-

san mk., jälkeenjääneiden eläkkeisiin M4.3 milj.

Saksan mk. sekä sekalaisiin tarpeisiin 5.5 milj.

Saksan mk., yhteensä 170,3 milj. Saksan mk.
Kassojen pääomaa laskettaessa noudatoin.

m

yleensä n. s. tasaamisjärjestelmää, ja elinkorko-

rahastojen summa oli v:n 1912 päättyessä

584 milj. Saksan mk. — Pakollinen t., joka

kohdistuu kaikkiin palkkatyöläisiin on v. 1916

äädettj -M " im Ruot sissa ja lähes sama
laajuude >a 'tanskassa. Sillä poikkeuksella, että

pakollinen vakuutus koskee rnaam ilj. 1\ stöitä

vain mikäli niissä käytetään konevoimaa, ja että

toimihenkilöt usein jäävät pakkovakuutuksen
ulkopuolelle, tavataan puheena olevaa vakuu-
tusta seuraavissa maissa Itävallassa .iss7 ja

1894 sekä kalastukselle 1913), Unkarissa M907),
italiassa (1898, 1904 ja 1907), Norjassa i 1304

ja uusi laki 1915) ja Romaaniassa, sekä Luxem-
burgissa (1902 ja l!)08) teollisuutta ja liinan

viljelystä \ irten. Yksinomaan teollisuuden alalla

tavataan pakollista t:ta vielä Venäjällä (1912),

niissä liikkeissä, joissa on voimakoneita ja

vähintään 20 työntekijää tahi, ellei voimakonetta
ole, vähintään 30 työntekijää, Hollannissa (ittoi ,

Serbiassa (1910) ja Sveitsissä (1911),
j

vakuutus myöskin koskee työn ulkopuolella sat

tiineitä tapaturmia, mutta tätä lisäystä varten

työntekijät itse ja valtio suorittavat vakuutu-
maksut. Yksistään merenkulkua varten on vakuu-
tus pakollinen Hanskassa ja Belgiassa. Muissa
maissa, kuten Hauskassa, Englannissa, Belgiassa,

Espanjassa ja Portugalissa, on vain korvausvel
vollisuutta järjestäviä lakeja. Ameriikan Yhdys-
valloissa on viime aikoihin asti jyrkästi vastus-

tettu koivausvelvollisuuslakiakin, mutta 1913 on
sellainen säädetty työntekijöiden hyväksi vaa-

rallisissa ammateissa. Korvausvelvollisuutensa
työnantaja saa tietysti kaikkialla siirtää vapaa-
ehtoisen vakuutuksen muodossa joko jonkun val-

tion perustaman tahi valtion hyväksymän vakuu-
tuslaitoksen vastattavaksi. [Sckmoller, „Hand-
uörteibueh der Staatsvvissenschaften" ; Manes,
„Versieherungslexikon" ;

„Assekuranz-jahrbuch"

;

..Bulletineii des internationalen Versicherungs-

amtes"; „Social forsorg"; „Arbetareskyddet".]

O. E-n.
Tapetti (kreik. tapcs; lat. tapPte - peite,

matto), kankaasta, nahasta tai paperista tehty

seinäverho. Nykyään t :eilla tarkoitetaan lähinnä
paperit :eja. Alkuaan t:t yksinomaan olivat

kudottuja ja ommeltuja kuosi- ja kuvakankaita,
joita itämaalaiset paimentolaiskansat ammoisista
ajoista ovat ripustelleet telttainsa seinäin ja

kattojen koristukseksi; sittemmin niitä käytet-

tiin muurattujen rakennusten seinäin verhoksi

ja huoneita loisistaan erottamaan. Idästä kudot-
tujen, ommeltujen, painettujen ja maalattujen-
kin villa-, silkki-, kultalanka-t :ien, kuten yleensä

kaikkien hienojen kankaiden valmistus tuli

Bysantin ja arabialaisten keskeisen kaupan väli-

tyksellä Eurooppaan. Länsi-Euroopassa Espanjan
maurilaiset ensinnä valmistivat t:eja, ja keski-

ajan lopulla rikkaan Flanderin kaupungeista
(Arras, Valenciennes, Lille, Bryssel y. m.) tuli

kukoistavan, kuvallisten (liaute-lissc) t:ien val-

mistuksen keskusta, jossa suoritettiin tilauksia

muihinkin Euroopan maihin ja jonka tuotteita

vain kuninkaat ja ruhtinaat saattoivat lahjoit-

taa toisilleen. M. m. Sikstiiniläistä kappelia var-

ten Rafaelin kartonkien mukaan kudotut kuu-
luisat t :t tilattiin Brysselistä. Flanderin kuval-

listen kudottujen seinä-t:ien rinnalla ja nämä
maineessa vähitellen sivuuttaenkin 1600- ja 1700-

luvun gobeliineilla (ks. t.j, jotka vieläkin

edustavat taidekudonnan huippua, oli tärkeä

sija. Nahka- (c o r d o v a- 1. e o r d u a n-)

t :i e n valmistus on alkuisin Espanjan mauri-
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laisilta. Näiden historiasta ja valmistuksesta

ks. N a li k a tap e t i t. 1800-luku yritti uudes-

taan nahka-t:ien valmistamista, mutta näiden

vanhoja kuoseja kopioiden, ja lopulta tyydyt-

tiilikin vain paksusta paperimassasta puserta-

malla valmistettuihin jäljennöksiin. — Vaaralli-

sen kilpailijan kudotut ja ommellut villa-t:t sai

vai maalatuista ja kuoseinkudotuista silkki-
t :eista. kun 1700-luvulHa oli tämäntapaisiin
kiinalaisiin töihin tutustuttu; mutta muillakin

keinoin, kuten liina-, vähäkangas, puuvilla-

(karttuuni-) ja paperit :eilla yritettiin 1700-

luvun lopulla korvata kalliita kuva-t:eja. —
Paperi-t:ien valmistuksen Eurooppa oppi

idästä, Kiinalla ja Japanilta, josta sen n. 1550

tienoissa hollantilaiset ja espanjalaiset sekä

englantilaiset matkustajat toivat mukanaan
Eurooppaan (siirreltäviä kaideverhoja). Ensimäi-
nen tehdas paperi-t:ien valmistusta varten perus-

tettiin Englantiin 1746; aikaisemmat paperi-t:t

olivat vain käsin valmistettuja, maalaamalla.

sablonilla tai puu-, sittemmin messinkilaatoilla

painettuja, seinälle vierekkäin liimattuja suuria
paperiliuskoja. Näiden sijalle 1835 tuli rulla-

paperi, ja vtsta 1852, jolloin t.-kone keksittiin,

t :ien koneellinen valmistus kohoaa huomatta-
vaksi teollisuuden haaraksi, samalla kuin nii-

den hinta halpenee. Koneessa t:ien valmistus

nykyään suoritetaan kaiverretuilla, filttipeittoi-

silla valsseilla painamalla alustetulle, kuivatulle

ja kiillotetulle paperille, yksi- tai monivärisesti

;

1. -rullien pituus on n. 10-12 m, leveys 0,5 m.
Värillisten t:ien painaminen on tavallista moni-
väripainoa, joka yleensä vaatii yhtä monta
painolaattaa kuin on värejäkin. Kullattaviksi,

hopeoitaviksi, samettipintaisiksi y. m. aiotut t:n
lat painetaan alustavasti pellavaöljyllä, johon

lehtikuita tai villapöly tartutetaan ja paperi

kiilloitetaan. Paperit :ien kuosit jäljittelivät

aluksi entisiä kangaskuoseja. Vasituisia malleja

paperit :eja varten sommitteli engl. William
Morris, samalla myöskin määritellen uuden-
aikaisen paperi-t:n luonteen. Tämän mukaisesti
t:n tulisi pysyä vaikutukseltaan rauhallisena,

Ile kiinnitettyjen esineiden sekä huonekalu-
in alaiseksi alistuvana taustana, perspektiivi-

vaikutelmia sen tulisi välttää eikä pyrkiä kuva
vaikutelmiakaan korvaamaan. Tämän periaatteen
niniitkin engl. t:ien piirtäjät. Valter Crane,
Voisey y. m., omaksuivat ja sitä pidetään vielä-

kin tavallisissa oloissa pätevänä. Yleiseen käy-
täntöön tulleena, huokeana kalliimpien kudottu-

ja nahkat: ien korvaajana t:ien valmistus
nykyisin jo kykenee tyydyttämään hyvinkin eri-

tarpeita ja makuvaatimuksia : puu-t:t
ittelevät puuta ja sen suonituksia. iris

t :eissa suoraviivaisesti tai aaltoilevasta rinnas-
tetut värit sulautuvat toisiinsa pehmeten, p e s-

t :i v i ä t :eja valmistavat etenkin englantilaiset,

• t ••!. k at t o-t:e j a, sametti-t:t jäljitte-

levät sam ttipinlaa y. m. — T:ien huokeahintai-
selle valmistukselle tärkeänä tekijänä on vasi-

tuisen kuosin, t.-k u o s i n käyttö, jolla ymmär-
retään sellaista ornamentin muotoa, jossa aiheet,

llulle tai näkyvälle rnutuviivaverkolle ker-

sommiteltuina. jatkuvat kaikille tahoille

päättymättömästi. — ks. Gobeliini. O m-
p e 1 u kirja us, Taidekudonta, Taide-
° m p e 1 u. TJ-o N.

Intialainen tapiiri.

Tapettivihreä, indigokarmiinin ja pikriini-

hapon seos.

Tapiirina, sienisuku (ks. Paljaskotel öi-

set), jonka monivuotisia, tuulenpesiä muistutta-

via lajeja aikaisemmin pidettiin erityiseen E.co-

ascus nimiseen sukuun kuuluvina. J. I. /..

Tapiiri (Tapirus), paritonvarpaisiin (Perisso-

dactyla) kuuluva, oman heimonsa muodostava
kavioeläinsuku. Ruumis on verraten raskas, pit-

kähkö, häntä aivan lyhyt. Pää on pitkä ja kuono
jatkuu lyhyehköksi

liikkuvaksi kär-

säksi. Jalat verra-

ten lyhyet, etu

jaloissa 4, taka

jaloissa 3 varvasta,

varpaiden luvun vä-

heneminen ei siis

ole mennyt yhtii

pitkälle kuin t :ien

lähimmillä nyt elä-

villä sukulaisilla.

sarvikuonoilla ja hevosilla. Eräissä muissakin
suhteissa t:t näyttävät säilyneen viimemainit-

tuja alkuperäisemmällä kehityskannalla. —

-

T.-lajeja tavataan nykyään Kaakkois-Aasiassa ja

sitten vain Etelä- ja Keski-Ameriikassa. Nämä
asuinpaikat ovat vain jätteitä, muinaisesta yhte-

näisemmästä, laajasta t.-muotojen levenemis-

alueesta. T:t asustavat metsäseuduissa, mielel-

lään lähellä vetisiä paikkoja (uivat ja sukeltavat

hyvin), ja käyttävät ravinnokseen kaikenlaisia

kasviaineita. etenkin lehviä. — Suurin laji

(pituus 2,5 m:iin saakka, korkeus n. 1 m on

i n t. t. (T. indicns). joka tavataan Taka-Intiassa
ja osassa Itä-Intian saaristoa. Väritys on omi-
tuinen: koko eturuumis hartiain ja etujalkain

taakse sekä jalat ja hännän seutu ovat mustah-
kot, muu takaruumis taas ikäänkuin valkean
peitteen verhoama. — Ameriikkalainen t.

1. auta (T. americamos) on hiukan pienempi,

yksivärinen, tumman harmaanruskea, niskassa

lyhyt, jäykkä harja. Se asustaa Etelä-Ameriikan
etelä- ja itäosissa. Etelä- ja Keski-Ameriikasta
tunnetaan lisäksi 3 muuta t. -lajia. — T:ien liha

on syötävää, nahasta valmistetaan piiskoja. y. m.

/. V-s.

Tapila (myös aiemmin Tap pii a), allodi-

säteri Sauvon pitäjässä, 20 km Paimion asemalta,

käsittää nyk. kaikkiaan 8 tilaa, yht. 6 manttaa-
lia, 627,66 ha. — Kartanon omistajina mainitaan
f.576 Hans Björnson Lejonin leski Karin Henrikin-
tytär Horn, 1599 Hans Benktsson (Görtzhagen),

Hans Leijonin sisarenpoika, 1613 Bertil Nieroth

ja 1640-luvun alusta valtaneuvos Jesper Matinp.
Kruusin leski Brita de la Gardie, jonka rinta-

perillisillä kartano senjälkeen kulki. Näihin
aikoihin kartano käsitti kaikkiaan 35 tilaa,

yht. 22 B
/« manttaalia. 1740 oli T:n omistajana

Kristina Kustaantytär ITorn, naimisissa kenraali-

majuri, kreivi Karl Julius Lewenhauptin kanssa,

senjälkeen omistivat T:n ratsumestari David
Hildebrand (1745). eversti Karl Bonde, eversti

Berndt Wilh. Fock ja kapteeni Otto Fock.

Nykyisin omistaa kartanon Kaarle O. Knuutila,

joka' sen (1916) osti edelliseltä haltialta. — Kar-

tanon päärakennus on n. o00 v. vanha.

Y. W-a.

Tapio sana on Jusleniuksen sanakirjassa kään-
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netty ruotsiko skog. Kansanrunoissa sr esiin

tyykin enimmäkseen metsän kertosanana. Samoin
kuin metsää sitä puhutellaan personoiden:
..miiiiy metsä, kostu korpi, taivu ainoinen Ta-

pio!" Toisinaan kuitenkin se siirretään vastaa

maan metsän kuningasta tai emäntää. Selvästi

paikallisen merkityksen antavat T:lle myös muu-
tamat siitä käytetyt määreet: »tarhantäyti

uen, risuntäytinen, tamminen". T. sana on
yhdistetty viron sanaan '«'../ ..lukko", ja sdi

tetty sen muodostuneen samalla tavoin kuin

ansa sanasia ansio tämän sanan alkuperäisessä

merkityksessä. T. olisi siis ollut metsässä an 9

tielle viritettyjen pyydysten kollektiivinen eli

yhteisnimi, vrt. Agricolan lausetta: „Tapiomet-
:i itä pj \ dj l. set Mii". a . K.

Tapio ks. M e tsänhoit o y h d i s i y k s e t.

Tapioka ks. M a n i li o t.

Tapioliitti, harvinainen graniittipegmatii

teissä esiintyvii kivennäinen, kokoomukseltaan
samaa kuin tantaliitti (FeTaaOe, seassa FeNbjOe),
mutta kiderakenteeltaan tetragoninen. Väriltään
musta, vähän inetalliliohteinen, hyvin raskas
niin. p. aina 7. 5). Nimen t. (Tapion mukaan)
antoi A. E. Nordenskiöld Tammelan Sukulasta

löydetylle kivennäislajille. Sittemmin todisti W.
C. Brögger, että myöskin muualta Suomesta löy-

detty tantaliittina pidetty ja N. Nordenskiöldin
varhaisemmin s k ogb ö 1 i i t i ks i nimittämä
kivennäinen todella 011 t:ia. Sitä on tavattu

useimmissa Tammelan pegmatiittilouhoksissa,

runsaimmin FTärkäsaaressa, sekä. Skogbölessä

Kemiössä. P. E.

Tapisseria (ransk. tapisserie) , kanava- y. m.
kankaille tai stramaljille värillisin langoin, hel-

min y. m. suoritetut työt, ks. 111 p elu ki r-

,1
a 11 s ja Taideompel u. U-o N.
Tapotement [tapotmä'] ks. 11 i e 1 o n t a.

Tappara, sotakirves (ks. Kirves).
Tappelu, yksilön henkeen ja ruumiilliseen kos-

kemattomuuteen kohdistuva rikos, joka 011 ole-

massa silloin, kun kaksi henkilöä tai useammat,
olematta, sanan rikosoikeudellisessa merkityk-
sessä osallisia samaan pahoinpitelyrikokseen,
cvat hyökkäyksessä tai tappelussa tahallaan pi-

delleet pahoin jotakin henkilöä ja tämä siitä on
saanut kuoleman tai vaikean ruumiinvamman,
Rikoslaki 21:8, 9). Rangaistuksen suuruus riip-

puu siitä, saadaanko selville vai eikö, kuka tai

kutka t:uun osallisista ovat aiheuttaneet maini-
tun seurauksen, sekä siitä, minkälainen kunkin
osallisen toiminta on ollut. Se vaihtelee taval-

lista surmaajaa kohtaavasta rangaistuksesta alim-

paan sakkorangaistukseen. K. Ku.
Tappert, Wilhelm (1830-1907). saks. mu-

siikkikirjailija. Toimi musiikinopettajana Ber-
liinissä V:sta 1866 ja toimitti musiikkilehteä
1876-80. Julkaisi useita kirjoitelmia musiikin

eri aloilta, m. m. VVagneria ja hänen teoksiaan

solvaavan ja ivailevan „Wagner-sanakirjan"

(1883), laulukokoelman, johon kuului 54 ,,Erlkö-

nig" sävellystä (1898), sekä 100 vanhaa luuttu-

sävellystä (1906). Sävelsi lauluja ja etydejä.

sovitti vanhoja saks. lauluja (1872). 1. K.

Tappi on reiän täyttävä ja joko sulkeva

(tulppa), liikkuvasti, toisinaan jäykästikin liit-

tävä (nivel-t., saranat., pultti, puuliitos-t.

:

vaarna, luiska-t., risti-t., ks. Puuliitokset)
pyöreä jopa kulmikaskin joko itsenäinen tai suu -

rempaan osaan muodostettu puinen tui metalli-

nen kappale t. rakenneosa, taikka akseliin kuu
luva, laakerissaan liukuva ja akselia kannattava
osa (akseli 1. laakerit :t). Akseli t :t ovat joko
k a 11 n a t u 8-1 :e j a, joihin tuki- 1. laakerivoima
vaikuttaa kohtisuoraan pituutta vasten, jolloin

akselin päässä oleva on o 1 8 a-t., sen keskiosassa

oleva kaulat, tknrtiokastu kärkipäistii otsa I : ia

sanotaan kärki-t :ksi, pallomaista pallo-t:ksi, vrt,

myös Kampi), tai tukit:eja, joihin voima
Vaikuttaa niiden pituussuuntaan, jolloin aksi-

Iin päässä oleva on j ai k a-t., si-n keskiosa

kuurna- t. r e n g a s-t. (vrt. Laakeri).
Iv i e r r et :e j a käytetään työkaluina kiiit.it

Iin tekoon, ks. Ruuvi. P-o P-O.

Tappiotili ks. Kirjanpit o, palsta 958.

Tappo, surmaamisaikomuksessa, pikaistuksissa

tapahtunut hengen otto toiselta (tahallinen
1.: tai kuoleman tuottaminen toiselle huolimat-

tomuudesta tai varomattomuudesta (tuot ta-

in u s-t.). Rangaistuksena on edellisestä, jonka

yrityskin rangaistaan, vähintään 8 ja enintään
I 2 v : n tai elinkautinen kuritushuonerangaistus tai.

jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, yleensä

vähintään 4 ja enintään 8 v:u kuritushuoneran-
gaistus (Rikoslaki 21 :2) ja jälkimäisestä korkein-

taan 3 v:n vankeus- ja vähintään 50 mk:n sakko-

rangaistus (Rikoslaki 21:10). Varsinaiseen tuot

tamiis t :oou liittyvät: ku o 1 e m a n aiheutta-
nut tahallinen pahoinpitely, josta

voi seurata enintään 12 v:n kuritushuone- ja vä-

hintään 6 kuukauden vankeusrangaistus iRikos-

laki 21:4); myrkyttäminen, josta seu-
raa kuolema, eli myrkyn tai muun sellaisen

vaarallisen aineen saattaminen toiseen tämän
vahingoittamiseksi, mutta ilman surmaamisaiko
musta, mainituin seurauksin, mistä teosta sääde-

tään sama rangaistus kuin tahallisesta t:sta sään-

nöllisissä tapauksissa ynnä kansalaisluottamuk-
sen menetys, jotapaitsi yrityskin rangaistaan
(Rikoslaki 21:7); Rikoslain 21 luvun 6 §:s.sä

mainittu ilmeisen vaaran toisen hen-
gelle tai terveydelle tahi pahoin-
pitelyä sisältävä rikos, josta seu-
raa kuolema, sekä tappelu, seurauk-
sena kuolema (ks. Tappelu). — Aikaisem-

massa ruots.-suom. rikosoikeudessa ja vielä 1734

v:ii laissa oli t:n käsite nykyistä laajempi, sii-

hen kun sisällytettiin myöskin nykyään murhana
rangaistava teko. Sitäpaitsi pidettiin murhaa
sanan silloisessa merkityksessä raskaammanlaa-
luisma t :11a (ks. Salamurha), vrt. Lap-
sen m u r h a, M u r h a. K. Ka.
Tapporaha maksetaan eräistä metsästysasetuk

sessa 20 piitä lokak. 1898 ja sen 10 §':ssä lue-

telluista tuhoeläimistä, jotka erikseen mainitaan
25 § :ssä. Suurimmista tuhoeläimistä, karhusta,

sudesta, ilveksestä, ahmasta ja ketusta sekä nii-

den pennuista maksetaan t. yleisistä varoista

asianomaisen kruununnimismiehen kautta, jos

eläin on tapettu hulitik. 1 p:n ja syysk. 30 p:n

välisenä aikana. T. on karhusta ja sen peni-

kasta 25 mk., sudesta 100 mk. ja penikasta

50 mk., ilveksestä ja sen penikasta 25 mk.,

ahmasta 50 mk. ja penikasta 25 mk., ketusta

5 mk. ja penikasta 2 mk. Hylkeistä annetaan
myöskin t:aa yleisistä varoista (asetus 17 p:ltä

jouluk. 1908). Eräistä vahingollisista linnuista

ovat kunnat velvolliset suorittamaan t:n. Lisäksi
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eräät seurat ja yhtymät y. m. ovat maksaneet

tai maksavat t :aa, esim. Suomen kala.stusyhdis-

t\s saukosta (vrt. t.) ja eräät poropaliskunnat

sii. Iestä. El. K.

Tappurakivi, asbestin (ks. t.) kansanomainen

oimit] s.

Tappurat, ovat huonompia päistäreiden sekai-

sia rohtimia, joita ennen käytettiin sangen ylei-

sesti puurakennusten tilkitscmiseen. Nykyään
käytetään tervattuja tappuroita vieläkin puulai-

vojen tilkkeinä, mutta enimmäkseen ae puhdis-

tetaan paistavista ja kehrätään teollisuudessa

rohdinlangoiksi. E. J. S.

Taprobane = C e y 1 o n (ks. t.).

Tapti, joki Etu Intian länsiosassa, lähtee

Suratiu alapuolella Cambay'n-lahteen ; 720 km.
kai |etta\ a alajuoksussaan.

Tapto ialisaks.1. iltasoitto (ks. t.).

Tapu (turk.), Turkissa muinaiseen feodaalijär-

inään kuuluva maanomistusoikeuden laji.

K. T-t.

Tapuli (ruots. stapel). 1. Kasa määrättyyn
järjestykseen pinottuja ainespuita. — 2. Kirkon
viereen rakennettu kellotorni.

Tapuli- ja maakaupungit (ruots. stapel- och

uppstäder). 17:nnen vuosis. alkupuolella annet-

tujeh kauppa-asetusten kautta Ruotsin valtakun-

nan kaupungit jaettiin tapuli- ja maakaupunkei-
liin edelliset sen lisäksi ensi ja toisen luokan
tapulikaupunkeihin. Ensi luokan tapulikau-

pungeilla oli oikeus lähettää laivoja ulkomaille

(aktiivinen tapulioikeus) ja laskea ulkomaalaisia
laivoja omiin satamiinsa (passiivinen tapuli-

oikeus). Toisen luokan tapulikaupungeilla oli vain
ensi tmiui uit tn oikeus. Maakaupunkien tuli hankkia
ulkomaantavaransa tapulikaupungeista (tapuli-

pakko). Sen sijaan kiellettiin kaupan harjoit-

taminen maaseudulla, paitsi erityisillä vapaa-
markkinoilla, maakaupunkien hyväksi. Tätä kiel-

toa ei kuitenkaan voitu esim. Suomessa yllä-

pitää, ks. lähemmin Suomen kaupungit
ja Pohjanlahden k a u p p a p a k k o.

J. F.

Tapulioikeus ks. Tapuli- ja maakau-
pungit.
Tapulipakko ks. Tapuli ja m a a k a u-

p n n g i t.

Tara (esp. ja it. < arab. tarha, oik. pois vis-

kattu), kaappaa., tavarain kuljetuksessa käy-
tetty päällystys (laatikko, paali, matto, säkki,
kori y. m.J ; päällystyksen paino; vähentämällä
bruttopainosta t. saadaan nettopaino. T:na vähen-
netään joko päällystyksen todellinen paino

to-t.) tai joku sovittu muuttumaton paino
(«so-t.). J. F.

Tara. 1. Montenegron ent. rajajoki pohjoisessa,
N~"\ ipazarin sandzakia vastaan, alkaa Etelä-

Montenegrossa, virtaa aluksi pohjoiseen, sitten

sandzakin rajalle saavuttuaan luoteiseen, yhtyy
Crkvicen luona vas. tulevaan Pivaau muodostaen
siten Drinan (ks. t.). Laakso syvä, cafionimai-
nen. hyvä luonnonraja. Balkanin sodassa Monte
negron alue leveni T:n pohjoispuolelle. —
2. Irtysin oik. lisäjoki Siperiassa Tomskin |a

Toboljskin kuvernementeissa, alkaa viimemain.
kuvernementissa Vasjuganin-soissa, virtaa län-
tistä pääsuuntaa, laskee Ustj-Tarskajan kylän
luona Irtysiin; 380 km. Yläjuoksulla metsiä,
keski- ja alajuoksulla niittymaita. Kuljettava

kevättulvan aikaan. — 3. Piirikunnan pääkau-
punki Siperiassa, Toboljskin kuvernemenl in

kaakkoisosassa, Irtysin vas. rannalla Arharkan
suussa; 12,405 as. (1910). — Kymmenkunta kirk-

koa, moskeia; muutamia oppilaitoksia, sairaala,

kirjasto. Harjoitetaan karjantuotteiden ja viljan

kauppaa. Höyrylaivasatama. — T. per. alkuaan
1594 T.-joen suuhun 32 km uyk. paikkaa ylem-
pänä. Tulvan jälkeen 1609 muutettiin nyk. pai

kalle. E. 'E. K.
Tarabolus (Turabulus, myös Tripoli, entisajan

Tripolia). 1. Sandzakin pääkaupunki .Syyriassa.

Beirutin vilajeetissa, 2 km Vä.imeren rannalta.

Beirutista n. 60 km pohjoiseen; n. 32,000 as. (paljo

kristittyjä). — Vanha kastelli, parikymmentä
kirkkoa, yhtä monta moskeiaa, kymmenkunta
luostaria. Silkki- ja puuvillateollisuutta, melkoista

kauppaa; tuodaan teollisuudentuotteita, viedään

silkkiä, etelänhedelmiä y. m. Satama el Minä. —
T. oli vanhalla ajalla kukoistava, lujasti linnoi-

tettu (vielä jätteitä) foinikialainen kauppakau-
punki sijaiteu nyk. satamansa paikalla. Siinä

oli jonkun aikaa Sidonin, Tyroksen ja Aradoksen
liittoneuvoston asunto. V. 1109 ristiretkeläiset

valloittivat T:n 5-vuotisen piirityksen jälkeen.,

oli sitten kreivikunnan pääkaupunkina, kunnes
Egyptin sulttaani 1289 sen valloitti ja hävitti.

Siirrettiin senjälkeen nyk. paikalleen. — 2. ks.

Tripolis 2. (E. E. K.)

Tarantassi (ven. taranta'a), nelipyöräiset, pit-

killä lavasaloilla lepäävät umpivaunut.
Tarantella f-c'-J. 1. Napolilainen, ehkä alkuaan

tarentolainen tanssi nopeata kolmijakoista ryt-

miä l

3
/8 t. '/s). — 2. Soitinsävellys (pianolle, viu-

lulle, huilulle y. m.), jossa jäljitellään t.-tanssin

rytmiliikettä. Esitykseen kuuluu hurja erikoi s-

sävy. Nimitys t. johtuu tarantella-hämähäkkiin
(ks. T a r a n t i s m i) liittyvästä taikauskosta.

/. Ä.
Tarantella (Tarentula apuliae), 3,5 cm pitkä.

Etelä-Euroopassa asustava juoksijahämähäkki.
T. H. J-i.

Tarantismi, tanssitauti, joka esiintyi Etelä-

Italiassa 14:nneltä 19:nnelle vuosis. ja jonka
luultiin johtuvan tarantella-hämähäkin pure-

masta. Ajoittain t. levisi tartunnan tapaan; sai-

raisiin liittyi muita, ja nämä kiihoittuneet jou-

kot kulkivat tanssien ja soittaen paikasta toi-

seen.

Taranto (vanhan ajan Tarentum, myös Tarasi ,

kaupunki Etelä-Italiassa, Apuliassa, Leccen pro-

vinssissa, T:n-lahden koillisperukassa, sen ja

siitä itäänpäin pistävän, järvenluontoisen

(n. 1 penink. pitkä, 10 m syvä) Mare Piccolon

(,,Pikkumeren") välissä olevalla, 17 m korkealla

kalliosaarella (alkuaan niemi, jonka sivu 73 m
leveä salmi vie mereen) ja sen itäpuolella .ole-

valla kannaksella, Napoli'n-Brindisi'n radan var-

rella; 71,020 as. (arv. 1913; kuntana). —
T:n pääosa, vanhakaupunki sitadelleineen, on

yllämain. kalliosaarella, mantereella, vanhan
kreik.-kaupungin paikalla on uusikaupunki, Cittä

Nuova. San Cataldon tuomiokirkko (1000-luvulta),

San Domenicon kirkko, Palazzo degli Uffizi.

vanha vesijohto. Kääntösilta .salmen yli (1887).

Muinaismuistomuseo ent. San Pasqualen luosta-

rissa, lyseo, lukio, seminaari, tekn. koulu. Mare
Piccolossa on erinomainen, väljä sotasataini

uiville ja kuivine telakoineen, korjausveistämöi-
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neon j;i arsenaaleilleen (1,400 työmiestä). Ulko-

puolella oleva kauppasatama myöskin hyvä; sitä

suojaa länsituulilta pari saarta. Harjoitetaan

osterin ja sinisimpukanviljelyä Mare Piccolossa,

kahistusi, i, säilyke-, öljy-, tynnyri- ja saippua-

teollisuutta sekä viljan, viinin, öljyn, etelän-

hedelmäin y. m. vientiä. Tuodaan puutavaroita,

kivihiiltä, polttoöljyä.. - T:n perustivat sparta

laiset 700 luvulla e. Kr. Erinomaisen, lujasti lin-

noitetun salaman takia siilä pian tuli kukois
tava, suuria kauppaa ja teollisuutta (villa-, pur-

pura . saviastia- y. m.) harjoittava kaupunki,
joka 300-luvulla oli G-raacia Magnan rikkain ja

taiteellisesta sivistyksestään mainioin. V. 281 T.

joutui sotaan Kooman kanssa ja piti Pyrrhoksen
avulla puoliaan v. Toisessa puunilaisessa

sodassa Hannibal sai T:n haltuunsa 212, mutta
roomalaisille jäi linna, ja 209 he valloittivat

takaisin myöskin kaupungin hävittäen sitä jul-

masti (30,000 as. myötiin orjiksi). V. 123 sinne

asettui roomalaisia. Keskiajalla T. kuului jonkun
aikaa Itä-Rooman valtakuntaan, 927 sen hävit-

tivät saraseenit, 1003 sen valloitti Robert (luis

eanl. Hänen poikansa Bohemuml teki siitä

Otranton ruhtinaskunnan pääkaupungin.
E. E. K.

Taranton-lahti, pistää Joonian-merestä luo-

detta kohden Etelä-Italian mantereeseen, erottaen

Kalabrian ja Apulian. Suunnikkaan muotoinen,
suusta n. 110 km leveä. — Vanhalla ajalla T:n
rantamaat olivat kreik. sivistyksen pesäpaikkoja.
Oraecia' Magnan huomattavimpia kaupunkeja oli-

vat Taranto (Taras). Metapontos, Herakleia, Syba-
ris, Thurioi, Kioton.
Tarantsit, sekarotuinen turk.-tataarilainen

kansa Keski-Aasiassa, Mongoliassa, etupäässä

IIi'n laaksossa Kuldzan tienoilla. Ovat dungaa-
nien sukulaisia, muhamettilaisia, harjoittavat

etupäässä maanviljelystä. Dungaani-kapinau
aikana he muodostivat valtakunnan, joka joutui

Venäjän haltuun, mutta 1881 luovutettiin takai

sin Kiinalle. Silloin t. suurin joukoin siirtyivät

rajan taakse ven. alueelle.

Taras ks. Taranto.
Tarasca (tarasro), aztekien sukulaiskansa

Meksikossa, asuu . nyk. etupäässä Michoacanin
valtiossa, kaikkiaan n. 300,000 henkeä. Olivat
sivistykseltään aztekien vertaisia. Pitivät kauan
puoliaan heitä vastaan suostuen sitävastoin hel-

posti espanjalaisiin ja kääntyen pian kristin-

uskoon. Heidän pääkaupunkinsa Tzintzutzan
(aztekkien Huitzitzillan) oli Pazcuaron- järven
rannalla. Mahtavuudenajoilta on säilynyt satoja
hautakumpuja kautta koko t:n alueen.

Tarascon [-kö'J. 1. Kaupunki (T.-sur-Ari&ge)
Etelä-Ranskassa. Ariögen departementissa, Ariö-

gen varrella Pyreneitten juurella; 1,136 as.

(1901). — Keskiaikaisen linnan jätteet, kirkko
(1600-luvulta). Rautakaivoksia, masuuneja. Lähei-
syydessä vuotokiviluolia. — 2. Kaupunki (T.-sur-

Rhiine) Kaakkois-Ranskassa, Bouches-du-Rhönen
departementissa, Rhönen vas. rannalla, vastapäätä

Beaucairea (jonne 450 m pitkä ketjusilta ja

rautatieviadukti) ratojen risteyksessä; 6,136 as.

(1901). — Vanha kehämuuri, kastellintapainen

linna (1400-luvulta), kirkko (1100-1400-luvuilta),

vanhoja yksityistaloja. Lukio, kirjasto. Kivilou-

himo; makkarateollisuutta.

Tarasp-Schuls {-suis], tunnettu terveyslähde-

ja kylpyläneulu I ta Sveitsissä, GraubUndeni
Unter- lOngadiniHsa Inu |o,-n laakso-sa. Lähteet

jakaantuvat glaubersuolanpitoiBiin, biilihappoisiin

ja hiilihaponpitoisiin rautalähteisiin. Maisemat
sangen kauniit, ilmasto suopea. Tärkeimmät kyl-

pyläpaikat ovat Tarasp. Vulpera, Kurhaus Nairs,
i nter-SchulB ja Ober-Schuls (Seuols). T.-S:n
lähteet tunnettiin jo 1500. luvulla, mutta tulivat

yleiseen käytäntöön vasta 1800-luvulla.

Taraxacum ks. V o i k n k k a.

Tarbagatai. 1. Vuorijono Keski-Aasi
länsipää Venäjän alueella Semipalatinskissa ja

Bemirel enskissä, itäpää ensinmainitun ja Mongo-
lian rajalla. Piiäkulkusuunta idästä länteen;

270 km pitkä, n. 00 km leveä. Korkein kohta

Taz-tau 2,900 m yi. merenp. Paljo Bolapaikkoja.

Rinteet heinää kasvavia, eteläisissä jokilaaksoissa

metsiä. T:lla kesäisin paimentelevat kirgiisit.

2. Piirikunta Länsi-Mongoliassa, Dzungaria ia,

edellämain. vuorijonon etelä- ja itäpuolella,

osaksi aroa, osaksi vuorista; n. 64. liuu hm-
64.000 as., kirgiisejä, kalmukkeja (paimentolai-

sia!, sarteja, tataareja, kiinalaisia (maataviljele-

viä. kauppiaita) y. m. Pääpaikka T s u g u t s a k.

Tarde [tard], Jean Gabriel de (1843-

1904), ransk. sosiologi, toimi 1869-94 tuomarina
kotiseuduillaan Dordognessa, oli v:sta 1894 Pa-

riisissa oikeusministeriön tilastollisen osaston

päällikkönä, v :sta 1895 sen ohessa nykyaikaisen
filosofian professorina College de Francessa.

T. on julkaissut ansiokkaita tutkimuksia rikolli-

suuden sosiologisista edellytyksistä ynnä muista

sosiologian kysymyksistä, m. m.: ,,La erimi na-

itte' comparge" (1886), ,,Les lois de 1'imitation"

(1890), „£tudes de psyehologie sociale" (1898);

ks. myöskin Sosiologia. Hänen kuolemansa
jälkien ilmestyi utopinen tulevaisuudenkuvaus

„Fragments d'histoire future". A. Gr.

Tardieu [tardjo'], Andre (s. 1876). ransk.

publisisti; toimittuaan ensin diplomaattisella

alalla rupesi 1902 „Le Temps" lehden ulkopoliit-

tisten artikkelien toimittajaksi. T. on alallaan

nykyajan huomattavimpia; julkaissut: „Questions

diplomaliques de l'ann6e 1904" (1905), saksalais-

vastainen ,,La conffirence d'Alg6ciras" (1907),

„La France et les alliances" (1908), „Le prince

de Biilow" (1909), ..Notes sur les fitats-Unis"

(1908). ,,Le mystere d'Agadir" (1911). J. F.

Tardieu [tardjo']. Auguste Ambroise
(1818-79), ransk. lääkäri, tuli 1861 professoriksi

Pariisin yliopistoon ja 1867 yleisen terveyden-

hoidon komitean presidentiksi. T. nautti suurta

luottamusta varsinkin oikeuslääketieteen alalla.

Hänen teoksistaan mainittakoon: „]Stude mödico-

ICgale sur 1'attentat aux moeurs", ,.15tude sur

1'empoisonnement", ,,]3tude sur la pendaison. la

strangulation et le suffoeation", ,,Dictionnaire

d'hygiene publique".

Tardigrada, 1 i k o k u h n u r i t, ks. H ä m ä-

häkkieläimet.
Tareeraus (ks. Ta ra). 1. F.ys., punnitsemis

menetelmä, jonka käyttäminen tekee vaa'an vir-

heiden välttämisen mahdolliseksi. Punnitseminen
tapahtuu silloin niin, että ensiksi t a r e e r a-

t a a n, s. o. punnittavalle kappaleelle pannaan
vastapainoksi toiseen vaakakuppiin apukappa-
leita, tavallisesti pieniä hauleja, kunnes tasa-

paino on saavutettu, jonka jälkeen punnittava
kappale otetaan pois ja sen sijaan pannaan niin
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palju» punnuksia, < 1 1 LL tasapaino jälleen syntyy.

Punnukset ilmoittavat silloin kappaleen painon,

olkoonpa vaaka virheellinenkin.

2. Kmip., tavaran päällyksen punnitseminen
(aran |ks. t.) suuruuden määräämiseksi.

V. S.-n.

Tarentula ks. T a r a n t e 1 1 a.

Tarentum ks. T a r a n t o.

Targovicz [-tsf, kaupunki Lounais- Veriä jällä.

Kiovan kuvernementissa ; tunnettu konfederatsio-

i.i-ia. jonka osa Puolan aatelia teki siellä 14 p.

toukok. 1792 v:n 1701 valtiosääntöä vastaan.

J. F.

Tärgovistea ks. Tergoviste.
Targuni (nion. targämtm), V:n T:n kirjojin

arameankielisten käännösten nimitys. Tärkeim-
mät ovat pentateukin ja profeettain t:t. joita

käytettiin synagogajumalan palveluksessa, vähem-
män tunnetut sitävastoin eräiden hagiografien

iks. t.l, esim. psalmien, Jobin ja Esterin t:t.

Pentateukin t:eista ovat huomattavimmat Onke-
loksen babylonialainen t., kirjoitettu luultavasti

2 sella vuosis. j. Kr. Palestiinassa länsi-aramean
murteella, viety sieltä Babyloniaan ja toimitettu

lopullisesti 5 :nnellä vuosis. itä-arameanmurteella

;

jerusalemilainen t. ; ja toinen vaillinainen jeru-

salemilainen t. Molemmat viimemainitut ovat
syntyneet Palestiinassa aikaisintaan 7:nnellä

Vuosis. Profeetta-t :eista ovat tärkeimmät Jona-
tanin babylonialainen t., syntynyt Palestiinassa,

mutta toimitettu lopullisesti varhaisintaan 5:n-

nellä vuosisadalla Babyloniassa; ja jerusalemilai-

nen profeetta-t., säilynyt vain vaillinaisena. [A.

Berliner, ..Das Targum Onkelos" (18S4) ; A. Merx.
„Chrestomathia Targumica" (1888) ; P. de Lagarde.
..Prophetse ehaldaice", (1872) ; sama, „Hagio-
grapha ehaldaice" (1873) ; F. Prätorius, „Das
Targum zu Josua in jemenischer t'berlieferung"

(1899) ; sama, ,,Das Targum zum Buche der

Richter in jemenischer tfberlieferung" (1900).]

A. F. Po.
Tarhakäärme (Tropidonotus natrix) on

niyrkkyhampaaton. harvoin 1 m:iä pitempi mate-
li ia: silmäterä on pyöreä. ]>äälaella silmien vä-
lisiä 3 suurta kilpeä, selkäpuolen suomuissa pit-

kittäiset harjut; pään takana kummallakin puo-
lella tav. valkea tai kellertävä täplä. Väri vaih
televa. useimmiten selkäpuolella mustahko tai

harmaanruskea. mustatäpläinen, alta mustan-
sininen. T. elää rannoilla, kosteissa metsissä, nii-

tyillä ja usein ihmisasuntojen läheisyydessä. Syö
sammakoita, vi siliskoja ja pieniä kaloja, joita se

pyytää veteen sukeltamalla (t:tä nimitetään sen-

takia usein vesikäärmeeksi) . Talven t. makaa
maankolossa tai kivien alla tainnoksissa. Munii
elokuussa ir>-20 valkeankeltaista, rastaanmunan-
kokoista nahkeakuorista munaa. T. on ihmiselle

aivan vaaraton. Elää suurimmassa osassa Eu-
rooppaa ja Aasiaa Baikal-järveen asti: Suonessa
maan etelä- ja keskiosissa. P. Ii.

Tarhapäänjoki, Multian vesistä Keuruunselän
pohjoispäässä sijaitsevaan Tarhianjärveen laskeva
joki; vesimäärä keskiveden aikaan 5 m3 vettä
sekissä, korkeanveden aikaan 30 m3 ja matalan
veden aikaan 1 m 3

.
— 1 saha, 7 myllyä ja vanu-

tuslaitos.

Tarhayökkö (Mamestra), yöperhossuku, meil-

läkin lukuisia lajeja, joista eräät toukka-asteil-
laan orat vahingollisia. Pahin näistä on kaali-

t. 1. kaaliyökkö (M. brassicce), ks. t, jonka
toukka voi tehdä sangen paljon vahinkoa kukka-
ja kupukaalin päissä. Vähemmän vahingollisia
ovat kaalimaissa asustava vihanne s-t. (M. ole-

racea) ja h e r n et. (M. pisi), jonka toukka syö
useiden hernckasvien kuten peltohcrneen, pavun,
vikkerin, apilaan y. m. lehtiä. E. R.

Tarichium ks. Entomophthoracese.
Tarifa [-*'-], kaupunki Etelä Espanjassa. Ca-

dizin provinssissa, Gibraltarin-salmen rannalla.

Sierra de la Lunan (784 m) eteläjuurella ; 11,723

as. (1900). — Vanhojen muurien ympäröimä;
maurilainen kastelli, goot. kirkko. Harjoitetaan
appelsiinin viljelyä, kalastusta, väliäu nahka- ja

saviastia-teollisuutta. T:sta etelään on Euroopan
mantereen eteläisin kärki Punta M a r r o q u i,

35°59'53" pohj. lev. ja sen ulkopuolella Isleta de

T. eli Isleta de las Palomeas niminen pieni saari,

jolla Ioistomajakka. — T. on nimitetty berberi-

päällikkö Tarif ibn Malikin mukaan.
Tariffi (arab. tärif), julkinen maksu- tai

hinta-asteikko. Sanaa käytetään enimmän rauta-

tiekielessä, jossa kuitenkin r a n t a t i e-t ;t (ks. t.)

ovat tulleet merkitsemään ei ainoastaan itse

maksuasteikkoa kuljetuksista, vaau myös näihin

kohdistuvia määräyksiä, olkoot ne sitten lakiin

kuuluvia (maan hallituksen vahvistamia) tai vain
ohjesääntöisiä määräyksiä, asianomaisen rauta-

tien puolesta annettuja.
Periaatteeltaan t:n pitäisi oikeastaan olla kai-

kille saman (siitä on esim. Yhdysvalloissa aika-

naan hyvin paljon kiistelty ja vielä nyt ovat
taksat laivaliikenteessä siinä määrin herkät

kaikenlaisille muille sopimuksille, että tälle

alalle ei oikeastaan tunnustet.akkaan t.-nimi-

tystä), mutta valtioiden yleinen rautatiepolitiikka,

niiden kauppa-, teollisuus -, ja varsinkin nimen-
omainen t.-politiikka ovat rautateilläkin luoneet

joukon erityisiä poikkeustariffeja eri-

tyisten kuljetussuuntain tai seutujen, eri kuljetus-

laatujen j. n. e. suosimisiksi muiden edellä. Hen-
kilöliikenteessä ovat näitä varsinkin n. s. paikal-

lisliikenne-t :t (suurten kaupunkien asuntokysy-
myksen järjestämiseksi), tavaraliikenteessä ennen
muuta differentsiaali- I. erotus-t:t (ks. t.).

T. sanaa on myös viime aikoina ruvettu joten-

kin yleisesti käyttämään maksuasteikosta työ-

väen palkkauksen ja työsopimuksien yhteydessä.

j. n. k.
Tariffiluokka, varsinkin rautatietariffeissa

Iks. t.) käytetty jsoittelu kuljetuksesta säädet-

tyjen kalliimpien ja halvempien hinnoittelujen

kesken. Henkilöliikenteessäkin on oikeastaan

olemassa t:t, s. o. matkustajain jako 1-3 (eräissä

maissa 1-4) luokkaan. Mutta varsinaisella ni-

inillään esiintyy jaoittelu vasta tavara-liiken-
teessä, missä kaikki kuljetettava tavara 1 u o k i-

t n s t a u 1 u ii avulla jaetaan eri t:iin, joissa

kuljetusmaksut hyvinkin paljon poikkeavat toi-

sistaan, — niinpä meillä perusmaksut fi.s ;sta

20 penniin tonnikilometriltä.

T:ia on Suomen rautateillä nykyisen, 1897-

vuoden liikenneoh jesäännön unikaan tavaralii-

kenteessä ii. paitsi erityisten määräysten mukaan
kuljeteltavia tavaralajeja. Olisi edullista jakaa

tavara moniin t.iin, kuljetusmaksut kuu siten

voisi tarkemmin sovittaa kunkin eri tuotteen

ja lajin arvoa, kokoa, kuljetushankaluulta

y. m. s. myöten, mutta toiselta puolen taas tuot-
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• 1 1 liika runsaus Buurta hankaluutta ta

i ii'iit.miu j'ii käyttämiselle, niissä kun pitää olla

yksikköhinnat mahdollisimman monia etäisyyk
siä ja tapauksia varten valmiina, jota paitsi luo

kitustaulun laatiminen sekä oveltaminen käy-

vät \ h:i vaikeammiksi mitS useampia t:ia on.

./. 11. S

Tariffipolitiikka (ks. Tariffi ja Poli
tiikka), eduskuntain ja hallitusten toiminta,

joka pyrkii nimenomaan rautatietariffien avulla

voimistuttamaai an maansa tuotantoa tai joi-

takin sen puolin sekii lieventämään tulli- y. m.
kansainvälisten sopimusten sille mahdollisesti

tuottamia haittoja. Tiuii iipoliitt isinä toimen-

piteinä omasta maastamme mainittakoon varsin

kin eräät huojennukset merisatamiin lähetettä

välle vientitavaralle, Sangon talviliikenteen edis-

täminen tariffimääräyksillä ja tcdillisesta In

kennepituudesta eroavan tariffietäisyyden mää
i i.i niinen Mäntyluodon aseman kautta kulkeville

tavaroille (liiallisen kilpailun estämiseksi Rau-
i yksityisradan puolelta). J. II. K.

Tariffisopimus (ks. T a r i f f i) 1. työehto
so p i m n s on yhden tai useamman työnantajan
toiselta puolen ja useaiu työntekijäin toiselta

puolen tekemä välipuhe, jolla he sopivat muuta
niistä tai kaikista niistä työehdoista, mitkä tule-

vat sisältymään vastedes tehtäviin yksityisiin

työsopimuksiin. Tämän määritelmän mukaan on

siis jälkimäinen nimitys käsitteellisesti oikeampi

;

edellinen taas viittaa erääseen työehtosopimusten
usein tärkeimpään mutta ei silti edes välttämät-

tömään osaan, nim. niihin tavallisesti sisälty-

viin palkkamääräyksiin, erikoisesti urakkapalk-
kojen hiunoitteluihin 1. ..tariffeihin". — Tariffi-

sopimuksista on yksityisiä esimerkkejä olemassa

jo keskiajalta. Varsinaisen merkityksensä ja

kehityksensä ne ovat saavuttaneet vasta viime
vuosikymmeninä, työnantajain ja työntekijäin

järjestyessä yhä yleisemmin voimakkaisiin liit-

toihin ja pyrkiessä näiden liittojensa välityksellä

hallitsemaan tai ainakin eduksensa järjestelemään

työoloja itse kussakin ammatissa tai teollisuu-

dessa. Näin ollen työehtosopimukset usein ovat
työtaistelua seuranneita työrauhansopimuksia

;

usein niitä myös laaditaan ilman edelläkäypää
työriitaa, työrauhan vakiinnuttamiseksi ja työ-

olojen kehittämiseksi. — Työehtosopimuksia kos-

keva oikeus on toistaiseksi useimmissa maissa,
niin myös Suomessa, käytännön varassa ja vielä

jatkuvan kehityksen alainen. Ainoastaan Alanko-
maiden, Sveitsin ja Norjan (1915 v:n laki työ-

riidoista) lainsäädännössä on tällaisista sopimuk-
sista erikoissäännöksiä olemassa. Suomen lain-

valmistelukunnan 1908 valmistama työsopimus-
lakiehdotus käsittelee eri luvussa työehto-

sopimusta; tämä ehdotus ei ole vielä joutunut
eduskunnan käsiteltäväksi. — Suomen ammatti-
järjestön vuosikertomuksen mukaan v:lta 1913

oli sam. v:n lopussa Suomessa voimassa 186 työ-

ehtosopimusta, käsittäen 8 työnanta jainjärjes-

töä, 521 yksityistä työnantajaa ja 13,902 työn-

tekijää. Viimeinen lukumäärä vastaa ainoastaan

vähän yli puolta Suomen järjestyneestä työ-

väestä main. v.. mikäli työväki oli järjestynyt

Suomen ammattijärjestöön kuuluviin ammatti-
liittoihin. On kuitenkin huomioon otettava, että

työehtosopimuksissa sovittuja työehtoja usein

esimerkin voimalla tai tavanomaisten työehtojen

todisteina välillisesti Bovelletaan myöskin sei

laisten asianomaisella paikkakunnalla tai alueella

työskentelevien työoloihin, jotka eivät äuoranai

äesti ole tuollaisissa yhteissopimul .lii

sinä. /.'. m..

Tarik, arab. sotapäällikkö, vei muhamettilai
it Miikalla Espanjaan Gibraltariin (= „Dzebel

ai T." s. o. T:n kallio), voitti länsigootit 7-j>äiväi-

sessH Jeres de la Fronteran taistelussa heinäk. 711

ja valloitti koko Espanjan, oltuansa kateellisen

ylipäällikön .Musan vankina hän sitten oLti osaa

tämän, kukistamiseen, muita kuoli unohdettunu.
K. 0.

Tarim [-%'], Sisä Aasian laskujoettoman alueen
suurin virta, Itii.-Tiirkesta nissa (ks. t.), alkaa

Jarkent ja Kasgar nimisistä lähdejoista, virtaa

iti koillista, ii hsi i. iti kaakkoista, eteläistä ja

vihdoin taas itäkoillista pääsuuntaa laskien I.op

m. m n (Kara-kosunin) arojärveen; kaikkiaan n.

1,600 km. vesialue n. 450,000 km'-'. Juoksu var-

sinkin keski- ja alajuoksulla hyvin hidas, sivu

järviä ja haarokkeita taajassa, paikoitellen T
levenee järveksi, m. m. ennen laskuaan Lop ao

iii u T. muodostaa Kara-buranin järven, johon
myöskin laskee lierisen lännestä kiisin. Suu-

rimmat lisäjoet: Khotan (oik.; laskee T: iin vain

kevättulvan aikana, muulloin häipyy Taklama-
kanin erämaahan), Aksu ja Kontse (vas. ; verra-

ten vesirikkaita) . T. alkaa jäätyä marraskin
lopussa, jäät lähtevät maalisk:ssa. Kalarikas. —
T:n uoma siirtyy etelään käsin.

Tarina on kansan muistissa elävä kertomus,

joka esittää jonkun todellisen tai todelliseksi ole-

tetun tapahtuman. T. eroaa sadusta, jota lähellä

se muuten on, sen kautta että siihen sisältyy

kansan uskomusta ja että se liittyy määrättyyn
paikkaan tai henkilöön ja aikaan. Se ei vaella

yhtä helposti kansan keskuudessa kuin satu,

vaikka sekin tosin jossakin määrin liikkuu;

sama t. voi yhdistyä eri paikkoihin ja eri hen-

kilöihin. Laadultaan tarinat ovat erilaisia. Saa-

tamme puhua esim. historiallisista
t:oista, milloin ne kuuluvat historiallisiin hen-

kilöihin, käsittelevät historiallisia toiminnoita.

p a i k a 1 1 i s-t:o i s t a. milloin ne kiintyvät

määrättyihin paikkoihin j. n. e. Paikallis-t:t

liittyvät mielellään vanhoihin linnoihin, kirkkoi-

hin, järviin, suuriin yksinäisiin kiviin, rotkoihin

y. m. T:oita on kansan suusta paljon muistiin-

kirjoitettu, ja monia kokoelmia eri maissa pai-

nosta julkaistu. Mainittakoon niistä saksalais-

ten Grimm veljesten ,,Deutsche Sagen". Suo-

messa ei erityistä tarinakokoelmaa ole tähän asti

ilmestynyt, vaan yksityisiä muistiinpanoja tapaa
siellä täällä eri julkaisuissa. Käsinkirjoitettuina

on tarinoita Suomalaisen kirjallisuuden seuran

ja Muinaismuisto-yhdistyksen käsikirjoituskokoi 1-

missa. A. A.

Tarinaharjun keuhkotautiparantola, sijait-

see 1 */a km Siilinjärven rautatieasemalta,

Kuopion lähistössä. Parantolassa on 2 varsi

naista sairasrakennusta (päärakennus kivestä.

2 -kerroksinen) tarpeellisine lisä rakennuksineen
(konehuoneet, sauna y. m.), oma sähkövalo. Lai-

tos on tarkoitettu huokeahintaiseksi kansan
parantolaksi. Sairaspaikkoja 25. — T. k:n on

rakennuttanut ..Pohjois-Savon keuhkotaudin vas-

tustamisyhdistys", joka myöskin ou sen omis-

taja; avustusta on antanut „Keräystoimikunta
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Tarinaharjun parantolan päärakennus roakmihalleineen.

vähävaraisten keuhkotautisten hyväksi" sekä suo-

ranaisten lahjoitusten, että edullisen lainan muo-
dossa, — T. k. avattiin toimeensa 8 p. marrask.

/,. ll-nen.

Tarjanne (myös T a r
j
a n n e v esi), järvi

Kokemäenjoen vesistöalueella. Ruoveden ja

ui "-ai Virtain pitäjissä, suurin pit. luo-

(eesta kaakkoon n. 20 km, suurin lev. n. 10 km.
T:ssa yhtyvät lännestä päin virranneisiin Ätsä-

rin reitin vesiin pohjoisesta laskevat Pihlajaveden
reitin vedet. — Säännöllinen höyrylaivaliikenne

Ruoveden-Virtain kulkureitillä.

Tarjanne, Onni Alsides (s. 1864), arkki-

tehti, tuli arkkitehdiksi 1885 poly teknillisestä

opistosta, opiskeli 1886-87 Miinehenin tekn. kor-

keakoulussa, toimi jonkun aikaa lehtorina Turun
teollisuuskoulussa, tuli 1891 rakennuskonstruk-
Uioniopin opettajaksi poh teknilliseen opistoon

siirtyen saman aineen professoriksi teknilliseen

korkeakouluun (1908). Useita kertoja käynyt
ulkomailla tutustumassa laboratori-, parantola-.

teatteri- y. in. rakennuksiin. Ottanut tehokkaasti

Arkkitelitiklubin toimintaan (myös puheen-

johtajana), ollut Suomenkielisten teknikkojen
m puheenjohtajana. T:n rakennuksista mai-

nittakoon Helsingistä Kansallisosakepankin talo,

Marian sairaalan vanhempi osa. Nikolainkadun
kansakoulu, kansallisteatteri, o.-y. Apollo ja Hal-
litusk. N:o 15, Siltalan o.-y. sekä henkivakuutus-
yhtiö Salaman liiketalo; maaseudulta Takaharjun
parantola ja Sortavalan kaupunginhotelli.

Tarjonta, talous!., tarkoittaa sekä hyödykkei-
den (ja palvelusten) kauppaan viemistä että nii-

den hyödykkeiden määrää, joita halutaan myydä.
Tarjottu vala (lat. juramentum voluntarium,

ruots. bjuden ed) on asianosaisen valan muoto,
joka perustuu molempien asianosaisten nimen-
omaan lausumaan tahtoon. Oikeudenkäymiskaaren
17 luv. 34 SJ:n mukaan on kummallakin asian-

oeaisella lupa tarjota valantekoa vastapuolelleen,
joka voi tarjouksen vastaanottaa tahi hyljätä.

Asianosaisen suostuttua valantekoon oikeus eri

päätöksellä määrää hänet valallaan vahvistamaan
puheensa. T:n v:u merkitys on siinä, että se
seikka, jonka asianosainen on valallaan vahvis-
tanut, pidetään täysin toteennäytettynä. Jos

vala on jäänyt asianosaiselta tekemättä, on
vastapuolen väitös pidettävä totena. T. v. todis-

reluinuotona ei enää vastaa tarkoitustaan ja on
Ben vuoksi jäänytkin kuolleeksi kirjaimeksi.

.4. Ch.

Tarjous (offertti), lakit., ehdotus sopimuksen
iks. t.), erittäinkin kauppasopimuksen tekemi-

seen, T. kohdistuu yleensä määrättyyn hen-

kilöön. Sen vuoksi eivät esim. sanomalehti-
ilmoitukset, lähetetyt, hintaluettelot. näytteet,

mallit y. m. ole t:ia oikeudellisessa merkityk-
sessä. Kun t. saa toisen henkilön taholta hyväk-
symisen (akseplin), syntyy sopimus. T:ta ja sen
oikeusvaikutuksia ei Suonien laissa ole säännös-
telty, niinkuin on asianlaita useissa ulkomaisissa
lainsäädännöissä. A. M-nen.
Tarkastusarkki 1. revideeri ks. Hevi

(1 e e r a t a.

Tarkastusassistentti. karjantarkastusylidis

tysten (ks. t.) kiertävä karjakko.

Tarkastuslautakunta asetetaan kaupungissa
vuosittain kunnallistaksoituksesta tehtyjä muis-
tutuksia ratkaisemaan. Siihen kuuluvat maist-

raatin jäsenet, yhtä monta taksoituslauta-

kunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä

kaksi kertaa niin monta raastuvankokouksen
erityisesti tarkastuslautakuntaan valitsemia jä-

seniä. Puheenjohtajana t:ssa on pormestari
taikka se, joka hänen virkaansa toimittaa, asiat

käsitellään siinä samaten ja samalla vastuulla

kuin taksoituslautakunnassa. Tutkittuansa tak-

soituksesta tehdyt muistutukset t. päättää, lopul-

lisesti, kuinka monta veroäyriä valittajalle on
pantava, ks. Taksoitus, Taksoituslau-
takunta. K. J. S.

Tarkastusleima 1. k o n t r o 1 1 i 1 e i m a, leima
(kruunu), jolla kulta-, hopea- ja tinateokset ovat

varustettavat takeeksi niiden täysipitoisuudesta

(kunink. sääntö 7 p:ltä jouluk. 1752, linnakansliau

kuulutus p :ltä lielmik. 1754, kauppakollegin kuu-
lutus 5 p:ltä syysk. 1758 y. m.). Kontrollitoimi

on V:sta 1884 lähtien valtion rahapajan huostassa
ja Helsingin kultasepät leimauttavat teoksensa

siellä. Muissa kaupungeissa kontrollileimat ovat

maistraatin huostassa ja nämä laitettavat taval-

lisesti vuosineljänneksittään, pienemmistä kau-

pungeista kerran vuodessa ennen leimaamista
teoksista otetut koelastut rahapajalle tutkitta-

viksi. Leimausmaksu on 7 p. joka g:lta kultaa

ja 6 p. joka 10 g:lta hopeaa. V:sta 1810 käyte-

tään vuosikirjainta, A:sta Ztään (ilman J:tä).

Kun kirjaimisto on läpikäyty, aletaan uudestaan
lisäämällä joka kirjaimeen kierrosluvun koeffi-

sientti (A1= 1810, A» 1834, L6 1916). (El. K.)

Tarkastusoikeus, lakit., voi olla säädetty val-

tion viranomaisille erinäisiin elinkeinoihin,

ammatteihin ja laitoksiin tahi myöskin ylem-

mälle viranomaiselle alemman toimintaan näh-

den. T:sta rikoksen selvillesaamiseksi vrt.

Etsintö ja Ruumiintarkastus.
Tarkastuspesä ks. Kana.
Tarkastusvaliokunta, Suomen eduskunnan

valitsijamiesten valittava valiokunta, jossa on
yhdeksän jäsentä ynnä tarvittavat varajäsenet

(§§ 34, 76). T:n on hyväksyttävä kaikki edus-

kunnasta lähetettävät toimituskirjat. Tarkastuk
-en voi myöskin toimittaa eduskunta itse (§ 76).

K. <;. i.

Tarkastusyhdistys ks. K a r j
a n t a r k a s-

t u s y h d i s t y s.

Tarkiainen," V i 1
j o (s. 1879). kirjallisuuden

tutkija, yliopp. 1897, fil. kand. 1903, Hl. lis. 191 1.

kotim. kirjallisuuden dosentti v:sta 1913. Julkai-

suja: ..Äänneopillinen tutkimus Juvan murteesta"
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(1903), ..Kansankirjailijoita katsomassa" (1904).

„Aleksia Kiven Seitsemän veljestä' (1910), Fred-

rik CygrieBus runoilijana" (1911) sekä kirjallisuus-

ja teatteriarvosteluja Pääteo Ueksis Kivi,

elämä ja teokset" i 1915).

Tarkkaavaisuus on sielullinen toiminta, jolla

ihminen suuntaa tai keskittää lm ionsa yhteen

tahi muutamiin harvoihin ilmiöihin; silloin muu!
Mikat, jotka näiden rinnalla ovat ollee! hänen

tajunnassaan, ehdottomasti joutuvat varjoon, hei-

kentyvät taikka häviävät tietoisuudesta, Erote

taan ..passiivinen" ja ..aktiivinen" t. Kun jokin

vaikute on erikoisen voimakas tai laadultaan omi-

tuinen, tunkeutuu se ehdottomasti vastaamitta

jan huomioon ja täyttää hänen tajuntansa, sysä-

ten syrjälle muut I ajuunansisällykset : siten se

aiheuttaa passiivisen t:n-keskityksen. Aktiivinen

t. on siinä, kun ihminen tahallisesti kääntää huo-

mionsa johonkin esineeseen. Aktiivinen t. on
ilmeisesti tahdon sisäistä toimintaa, jolla sub-

jekti ohjaa omien mielikuviensa juoksua (vrt.

Ajatteleminen). Mutta ..passiivinenkin"

tarkkaaminen on käsitettävä sisäiseksi tahdon
ilmaukseksi; siinäkin herää toimintaan sisäinen

voima, joka keskittää ja jännittää sielun kykyjä
tarkattujen esineiden selvää käsittämistä varten,

— vaikka tämä vastavaikutus siinä herää ehdot-

tomasti, ulkovaikutteiden johdosta. Voipi sen-

tähden «dia sitS mieltä, että nimitys ..passiivinen

t." ei ole aivan asianmukainen, vaan olisi mie-

luummin erotettava vain sellainen t., jonka suun-

nan määrää ulkovaikutteen laatu (,,ehdoton" 1.

..välitön" t., joskus on myös käytetty nimityk-

siä ..automaattinen", ..refleksiivinen", ..vietin-

luontoinen" t.) ja sellainen, jota määräävät tark-

kaavan subjektin sisäiset, sielulliset harrastukset

ja tahalliset aikeet (..ehdollinen" 1. ..tahallinen" t.).

— Tarkkaamiseen liittyvät tavallisesti erinäi

set jännityksen tuntemukset. Kun se on käänty-

neenä joihinkin aistimuksiin, niin huomataan
jännitystä niissä lihaksissa, jotka ovat yhtey-

dessä kysymyksessä olevan aistimen kanssa. Myös-

kin kun t. suuntautuu sielullisiin asioihin, ai-

heuttaa se usein omituisia ruumiillisiakin jän-

nitystuntemuksia muutamissa lihasryhmissä, muu-
toksia hengitys- ja verenkiertoliikkeiden ryt-

missä y. m. A. Gr.

Tarkkailujärjestelmä ks. V i i n a n m y y n t i-

j ä r j e s t e 1 m ä t.

Tarkk'ampuja, nimitys, jota aiemmin Käy-

tettiin siitä osasta jalkaväkeä, joka oli asestettu

rihlatuilla kivääreillä (karbiineilla). Tällaiset

t:t yhdistettiin joko erikoisiksi rykmentin t.-

komppanioiksi tai niistä muodostettiin

itsenäisiä joukko-osia, t.-p a t a 1 j o o n i a. Sen

kin jälkeen kuin kaikki jalkaväki on asestettu

rihlatuilla kivääreillä on vanha nimitys yhä säi-

lynyt (t.-rykmentit ja t.-pataljoonat yhdistet-

tyinä t.-prikaateiksi). M. r. 11.

Tarkka tyyli, »ns,, (saks. strenger Salz =

ankara satsi), tarkoittaa senlaatuista sävellys

tapaa, jossa esiintyy ainoastaan itsenäisiä ääniä

toisistaan näennäisesti riippumattomine sävel-

kulkuineen (ks. Polyfoninen), mutta sa-

malla tarkasti noudatetaan kontrapunkti- (ks. t.)

järjestelmän ankaria määräyksiä. Tuloksina

tästä menettelystä on tyyli, jonka ominaisuuk-
sina on ilmeen yksitotisuus ja kehittelyn johdon-

mukaisuus. Harjaantumista t:aan t.:iin pidetään

i tärkeänä edellytyksenä siihen, että sävel

lysoppilaal kehittyvät ..vapaitakin" tyylimuotoja
taiteellisesti hallitsemaan. /. K.

Tajkkavaakitus, tarkin korkeusmittausmene-
telmistä. poikkeaa tavallisesta nivelleei auk
- e s t a (ks. t.) sekä koneistonsa että menetel
mänsä puolesta. T.-kone on parannettu punni
tuskone. jossa esim. havaitsija asemaansa muut
lainalta yleensä voi nähdä vesivaakakii|.la n päät

Suomen tarkkavaakituksen pääverkko.

heijastuslaitteen avulla. Tangot ovat tarkkaan

jaetut ja niiden lämpötilasta ja kosteudesta riip-

puvat pituusvaihtelut otetaan huomioon oikaisu-

lisäyksien avulla. T:ssa käytetään aina kahta

tankoa ja kone asetetaan refraktsionin varalta

yhtä etäälle kummastakin. Tavallisesti kiikaria

ei aseteta aivan vaakasuoraan, vaan siten, että

näköpiirin keskimäinen vaakasuora hiuslanka

sattuu keskelle jotakin tangon jako-osaa, jolloin

vesivaaka luetaan ja kaltevuudesta laskettava

oikaisu lisätään lukemaan. T:n päämääränä on

hankkia tarkat korkeusuumerot n. s. kiintopis-

teille, jotka ovat kallioihin tai määkiviin varta-

vasten lyötyjä parin dm:n pituisia metallipult-

teja. Kiintopisteen korkeudella tarkoitetaan sen

vaakasuoran yläpinnan korkeutta normaali-
nollan (ks. t.) yläpuolella. Kiintopistettä käyte-

tään ympäristön korkeussuhdetta tutkittaessa.

Pultit ovat sijoitetut n. 2 km : n etäisyyteen toisis-

taan rautateitä ja maanteitä pitkin. Täten synty-

neet t.-l i n j a t muodostavat t.-v e r k o n. jonka

silmukoita suljettaessa näkyviin tulevat ristirii-

taisuudet erityisen tasoituslaskun avulla jaetaan

linjojen eri osille. Suomessa on t. toimitettu

Tie- ia vesirakennusten ylihallituksen aloitteesta.

Työhön ryhdyttiin 1892 ja 1910 oli pääverkko

valmis. Pääverkon todennäköinen virhe on alle

1 mm:n 1 km :ä kohti. Ylläoleva kuvio esittää

Suomen pääverkon. Silmukkoihin kirjoitetut

numerot ovat mmrssä merkityt ristiriitaisuudet.

Suomen t:ta koskeva ..Suomen tarkkavaakitus"

niminen julkaisu on ilmestynyt 1910. (vrt. myös
..Fennia". 3 I ja 39). //. R.

Tarnio ks. Energia.
Tarmo-oppi ks. Energetiikka.
Tarnopol [no'-], kaupunki Itävallassa, Koillis-
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Galitsiassa, Serethin varrella, Serethin muodos-

taman järven eteläpäässä, ratojen risteyksessä;

33,871 as. (1910), puolalaisia ja ruteeneja. --

Useita oppikouluja, opettajaseminaari, Mickie-

vviezin niuisto|iatsas. Kauppa, vilkasta. — Suur-

valtainsodassa venäläiset elok:ssa 191-1 valloitti

vai T:n; lieidän seur. v. peräännyttyään Galitsian

iin oli T:n tienoilla kiivaita taisteluita,

jotka 1916 uusiutuivat.

Tarnöw /-»//. kaupunki Itävallassa, Länsi-

Galitsiassa, Bialan varrella lähellä, sen laskua

Dunajeciin, ratojen risteyksessä; 36,731 as. (1910),

puolalaisia ja juutalaisia. — Vanha tuomiokirkko,
kaunis raatihuone. VTIälukioita, yläreaalikoulu,

tajaseminaari, piispallinen seminaari, juma-
luusopillinen oppilaitos; roomal. -katolisen piispan

istuin. Kone-, rauta-, nahka-, saippua- y. m.
teollisuutta. Kauppa vilkasta. — Suurvaltain

u kestäessä T. oli jonkun aikaa venäläisten

hallussa.

Tarnowitz [-tsj, kaupunki Preussin kaakkois-

osassa, Sleesiassa, lähellä Puolan rajaa, ratojen

risteyksessä; 13.582 as. (1910). — Muutamia
kirkkoja, synagoga, keisari Vilhelm I:n muisto-

is. Reaalilukio, vuorikoulu y. m. Harjoite-

taan suurta rautamalminlouhintaa ja raudan-
jalostusta. Läheisyydessä on Friedrichsgruben
lyijykaivos. — T. tuli kaupungiksi 1526.

Tarnowski [-no'ski], Stanislaw (s. 1837)

,

kreivi, puol. kirjallisuudentutkija ja valtiomies,

syntyisin Galitsiasta, opiskeli Krakovassa, Wie-
uissä ja Pariisissa, istui 1863 Itävallan hallituk-

sen toimesta vankeudessa välillisestä, osanotos-

l.ian Puolan kapinaan, perusti 1866 yhdessä J.

Szujskin ja S. Kozmianin kanssa aikakauskir-
jan ,.1'rzeglond Polski", joka edusti maltillisesti

vanhoillista suuntaa ja sai pian suuren merki-
tyksen. Hän valittiin 1867 edustajaksi Galitsian

Diaapäiville, myöhemmin myöskin Wienin parla-

menttiin ja nimitettiin herrainhuoneen elinkau-
tiseksi jäseneksi. Tuli 1869 Krakovan yliopiston

dosi ntiksi, 1879 puolan kirjallisuuden professo-

riksi ja on vrsta 1890 ollut Krakovan tiedeaka-
temian esimiehenä. Hänen vaikutuksensa Galit-

si.ni valtiollisessa elämässä on ollut huomattava.
S:n viehättävästi ja usein loistavasti, vaikka van-
hoilliseen henkeen kirjoitetuista teoksista tär-

keimmät ovat ..Puolan poliittiset kirjailijat

16:nnella vuosisadalla", ...Jan Koehanovvski"
(1888), ,.Zygmunt Krasinski" (1892), ..llistorya

literatury polskiej" (6 os„ 1900-07). J. J. M.
Taro ks. T a r r o.

Tarokki (it.. tarocco), ikivanha kolmen
n. erikoislaatuisilla korteilla pelattava peli.

Tarpejilainen kallio (lat. Rupea Tarpeia),
Roomassa Capitolinus-kukkulan lounainen Jyr-
kiinne, joka perintätietojen mukaan oli saanut
nimensä eräästä Tarpeiuksesta tai Tarpeiasta.
Vanhimpana aikana pahantekijät ja valtion-

kavaltajat syöstiin sieltä alas syvyyteen.
' '

A". ./. //.

Tarpominen on kalojen karkoittamista pyy-
dykseen; tavallisin karkoitin on porkka ja taval-

lisimmat pyydykset, joihin kaloja karkoitetaan,
verkot ja nuotta. V. T. 8.

Tarquinius [tärkvi'-], kahden Kooman kunin-
kaan nimi. 1. Lucius T. Priscus (Vanha),
Rooman 5:s kuningas, perintätarinain mukaan
erään kreikkalaisen Demaratoksen poika, saapui

Roomaan Etruriasta Tarquinii'n kaupungista,
kohosi Roomassa suureen mahtavuuteen
tuli lopulta kuningas Ancus Marciuksen seuraa-

jaksi. T. soti menestyksellä etruskeja ja latina

laisia vastaan, enensi senaatin jäsenten ja rita

tien lukumäärää, rakensi kaupungin torin

(Forum), kilparadan (Circus maximus) ja ison

lokaviemärin (Cloaca maxima) y. m. T. menetti
henkensä Aneus Marciuksen poikain toimesta,

joilta hän oli riistänyt valtaistuimen. Kertomus
T:n etruskilaisesta sukuperästä näyttää osoitta-

van, että Kooma kuningasajan lopulla oli lähei-

sessä suhteessa etruskeihin, ehkä myös heidän
valtansa, alaisena.

2. Lucius T. Superbus (Röyhkeä), edel-

lisen poika, Rooman viimeinen kuningas, syöksi

vaimonsa Tullian (ks. t.) avulla appensa Servius
Tulliuksen (ks. t.) valtaistuimelta, hallitsi anka-
rasti ja väkivaltaisesti sekä aiheutti lopulta

väärinkäytöillään kapinan, joka päättyi kunin-
kaallisen perheen karkoitukseen ja kuningasval-
lan poistamiseen n. 510 e. Kr. (ks. Brutus 1.).

T. koetti turhaan saada valtaansa takaisin etrus-

kien ja latinalaisten avulla. Tav. kertomuksen
mukaan T. kuoli maanpakolaisena Kymessä.
[H. Jordan, ,,Die Könige im alten Italien"

(1887).] A". J. E.
Tarragona [-o'-], samannimisen provinssin

(6,490 km2
, 337,830 as., 1913) linnoitettu pää-

kaupunki Koillis-Espanjassa, Kataloniassa, Barce-

lonasta länsi-lounaiseen, Välimeren rannalla
FrancoIi'n suussa ratojen haarauksessa; 23,289 as.

(1910|. — T. jakaantuu vanhaan, säännöttömästi
rakennettuun, muurien ympäröimään yläkaupun-
kiin, joka on 150 m yi. merenp. olevalla äkki-

jyrkällä kalliolla, ja säännöllisesti rakennettuun,
vanhan juurella olevaan uuteen kaupunkiin.
Kaunis, goot. tuomiokirkko (rakentaminen aloi-

tettu 1120; lasimaalauksia y. m.), San Pab-
lon ja San Tecla de la Viejän kirkot (mo-
lemmat 1100-luvulta), luostari (tuomiokir-

kon vieressä ja sen ikäinen). Roomal. ajan
muistomerkkejä on paljo; kaupungin muu-
rin, amfiteatterin, keisari Augustuksen palatsin

rauniot, riemuporttipiirroksia ja kuvanv. istoksia,

vesijohto y. m. Muinaismuistomuseo kaupungin-
talossa. Seminaari, taideakatemia, teatteri.

Arkkipiispan (arvoltaan primas ja T:n ruhtinas)

istuin. Rautatavara-, suklaa-, saippua-, paperi-

y. m. teollisuutta. Kauppa vilkasta; viedään vii-

niä (m. m. Ranskasta karkoitettuina 1903 T:aan
asettuneiden Ghurlreus-veljeskunnan munkkien
valmistamaa chai treuse-likööriä), öljyä, pähki-
nöitä, manteleita, tuodaan kivihiiltä, vehnää,

polttoöljyä, kalaa. Satamaa suojaa aallonmurtaja.
— T:n (vanhan ajan Tarraco) valloittivat Pub-
lius ja Gnants Seipio 218 e. Kr. Augustus asui

T:ssa 26 e. Kr. ja teki siitä Hispania Tarraco-

nensis nimisen provinssin pääkaupungin. Sen
kauppa ja teollisuus tekivät siitä rikkaudestaan
koko Huoman valtakunnassa mainion kaupungin.
Tuli arkkipiispan istuimeksi n. 4<iö. Maurilaiset

valloittivat T:n 714 :; vuotisen piirityksen jäl-

keen ja hävittivät sen peripohjin; 1089 heidät

taasen karkoitettiin, unitta vasta 1128 T. uudel-

leen tuli asutuksi. V. 1705 englantil I valtasi-

vat ja polttivat Tm. lsll ransk. kenraali Suchet
sen valloitti, mutia menetti sen 1S13 englantilai-

sille räjäyttäen samalla linnan. E. E. K.
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Tarro.

Tarraseh, Siegbert (s. 1862), saks. lääkäri,

nykyajan kuuluisimpia äakkimestareita vrt,

S a kk i.

Tarro I. taro (Colocasia antiguorum) Iracece-

heimoon kuulina monivuotinen ruohokasvi, jolla

on pitkäruotiset, le-

veän nuolimaiset leh-

det ja päänkin kokoi-

nen, joskus 3 kg pai-

nava, tärkkelyksen-

pitoinen juurakko
jonka, niskaan syntyy
pienempiä tytärmuku-
loita. Kukintona on

15 cm |iiikii puikelo.

T:n kot iinaa on Etelä-

Aasia, mutta sitä on
jo kauvan viljelty

inuuallakin vanhan
maailman troopilli-

sissa ja subtroopilli-

sissa seuduissa, niu-

kasti Anut iikansa. — Mukuloita syödään kuten
yamsjuuria t. perunoita, usealla eri tavalla val-

mistettuina. Lehdet kelpaavat keitettyinä vihan-

neksiksi. T:oa. lisätään pienistä tytärmukuloista
t. emomukulan yläosista. Parhaiten se viihtyy

kosteassa maassa. K. L.

Tarsalgia (kreik. tarsc/s = jalkapohja, ja algos
- kipu), jalkakipu, jollainen esiintyy varsinkin

latuska jalassa.

Tarsiidae ks. N i 1 k k a e 1 ä i m e t.

Tarsis 1. Tarsis, maantieteellinen nimi,

joka esiintyy usein Raamatussa ja jolla tarkoi-

tetaan maakuntaa, johon foinikialaiset usein

tekivät kaupparetkiä. T. oli tiettävästi = Gibral-

tarin salmen länsipuolella oleva espanjalainen

rannikkoalue Guaclalquivirin suun molemmilla
puolin. J. F.

Tarsius Spectrum ks. K u m m i t u s e 1 ä i n.

Tarsos inyk. Tarsus ja Tersous), kaupunki
Vähän-Aasian kaakkoiskulmassa, Kilikiassa, Ada-
mista länteen Kydnos-joen varrella, nyk. jonkun
matkaa merestä; n. 25,000 as., turkkilaisia, syy-

rialaisia, armeenialaisia, kreikkalaisia, persialai-

sia y. m. Muinaisjäännöksiä. Amer. lähetysase-

man koulu. Harjoitetaan käsiteollisuutta. Vie-

dään puuvillaa, etelänhedelmiä, viljaa. Rautatie

Mersinaan lännessä ja Adanaan Bagdadin radalla.

— T. on todennäköisesti joonialainen siirtola:

mainitaan ensi kerran 850 e. Kr. Se vallitsi Tau-
ruksen yli kapeassa solassa kulkevaa, lännestä

päin tulevaa tietä ja oli siitä syystä sangen tär-

keä ; erinomainen satama teki siitä lisäksi ku-
koistavan kauppakaupungin. Usein se oli puo-

leksi itsenäinen. Arabialaiset valloittivat ja

hävittivät sen n. 660 j. Kr. ITarun arrasid

rakensi sen uudestaan 787. Ristiretkeilijäin

käsiin se joutui 1090. Vihdoin 1500-luvulla turk-

kilaiset sen lopullisesti valloittivat. — Apostoli

Paavali oli T:sta kotoisin. E. E. K.

Tarsus dat.), selkärankaisiin nilkka (ks.

• I a 1 k a) ; hyönteisten raajain kärkiosa (ks.

1 1 y ö n teiset).
Tarsus ks. Tarsos.
Tartaglia [-1u'lju], Niceolö (n. 1506501. it.

matemaatikko (alkuperäinen nimi Fontana).
T. oli matematiikan opettajana Veronassa, Pia-

cenzassa ja Venetsiassa, luennoi algebrata sekä

heittoliikettä, jota luin ensimäisenä tieteelli

käsitteli ollen siten Galilein edeltäjiä. Kuului-

uutensa T. on eritoten Baavuttanui keksimällään
kolmannen asteen yhtälön ratkaisulla, jonka

Oardano kuitenkin sai l ha houkutelluksi ja

julkaisi teoksessansa „Ars magna" (1545). Näin
tämä nerokas ratkaisu on viime aikoihin asti

kantanut Cardanon nimeä. T:n pääteos on ,,'liat

tato generale <li numeri et misure" (1556-60
toinen teos: „Quesiti et invenzioni diverse"

(1546). Kootut teokset julkaistiin !60C.

V. 8:n.

Tartarit ks. T a t a a r i t.

Tartaros, muinaiskreik. kansanuskossa pimeä
maanalainen onkalo, maailman valtaistuimilta

yö tyn Kronoksen ja hänen veljiensä titaanien

kamala vankiin, yhtä syvällä llaaileksen ala]

lella kuin maa on taivaasta. Kun ajatus hyvien

ja pahojen haudantakaisesta palkasta alkoi voit-

taa alaa kreikkalaisten keskuudessa, käsitettiin

T:ta joskus pahojen ihmisten vaivansijana. Toi-

sinaan T. esiintyy llaaileksm osana, joskus taas
-amana kuin llamles (ks. t.i. O. E. T.

Tartarus (lat.), viinikivi iks. t.). — T.depu-
ratus. puhdistettu viinikivi. — T. e m e t i e n s

t. stibiatus, oksennusviinikivi. — T. nat-
r o n a t ii s. viinihapon kaliumnatriumsuola. —
T. vitriolat u s, rikkihappoisen kaliumin
vanha nimitys.

Tartini /-(('-/, Giuseppe (1692-1770), it.

viulutaituri ja -säveltäjä. Czernohorskin oppilas.

Toimi v.sta 1721 soolosoittajana ja soitonjohta-

jana eräässä Paduan kirkossa. Perusti viulun

soitto-opiston 172S. T:n käyränkäyttötaitoon
perustuu nykyinen viulutekniikka. Keksi 1714
n. s. kombinatsionisävelet (ks. t.), joiden tark-

kaaminen .suuresti edistää viulunsoiton puhdas-

vireisyyttä. Sävelsi 18 viulukonserttoa, 108

viulusonaattia, osaksi sellon tahi bassoviulun

säestyksellä, 6 konserttoa sooloviululle (ilman

säestystä), 7 jousitrioa, 2 kvartettia, 125 kon-

serttoa 5-ääniselle orkesterille y. m. Julkaisi

myös ..Käyränkäyttötaidon" opetusjärjestelmän
sekä pari teosta harmoniaopin alalta. Ny-
kyään kuuluisin on hänen ..Paholaisen trilii" ni-

minen viulusonaattinsa, joka sävelellisin kei-

noin kuvaa kiusauksen lähenemistä ja sen tor-

jumista. /. K.
Tartraatit iks. Tartarus), viinihapon

(ks. t.) suolat.

Tartto (vir. Tartu, ruots. ja saks. Dorpnl,

lätin kielellä Tehrpat, ven. ja virallisesti v:sta

1893 Jurjev), kaupunki itäisellä Liivinmaalla,

Emajoen molemmin puolin sen 1-1 '/a km leveässä

laaksossa sekä laaksoa reunustavilla korkeilla

äyräillä; n. 65.000 ns. (1916; 44,140 as. 1910; 1S97:

42.421 as., joista kansallisuudeltaan 68 % virolai-

sia. 16% saksalaisia, li', venäläisiä, 4% juuta-

laisia, uskonnoltaan 80% luterilaisia, 10%
kreik. katolisia i. - T. on kauniisti rakennettu.

Pääosa on Emajoen oik. rannalla, jossa 42 m kor-

kea, ennen lujasti linnoitettu Toomemägi (saks.

Domberg) on kaupungin ytimenä. Sillä ovat tuo-

miokirkon juhlalliset rauniot (paloi 1624), joista,

kuoro on korjattu ja sisältää yliopiston kirjas-

ton, tiilit it. observatori, läiiket. laitosten raken-

nuksia, luonnontieteilijä K. E. von Baerin muisto-

patsas (1886; Opekusinin muovailema). Suurim-
man osan Toomemägiä samoinkun sitä ympäröi-
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TARTON ASEMA-
KAAVA.

Tartto.

1 Johanneksen kirkko (Jaani kirikj. 2 Marian kirkko (Ma&rja
Iririk). 3 Paavalin kirkko (Pauluse kirik). 4 Pietarin kirkko

ri kirik). 5 Yliopiston kirkko. 6 Taivaaseenasiumisen
kirkko. 7 Raatihuone. 8 Yliopisto. 9 Vapaa yliopisto. 10 Elttin-

Ll&kariopisto. 11 Tähtitorni. 12 Vanemuine-leaiteri. 13 Saks.
ri. H Kauppahalli. 15 Kasvitarha. 16 Tuomiokirkon

rauniot. 17 Rautatieasema.

\istii valli haudoista peittävät puistot ja istutuk-

set. Toomemäen ja Emajoen välissä on T:n pää-

osa, keskustalla Suur turu-tori (Grosser Markt).
Tämän äärellä on raatihuone (kaupunginarkisto)
ja yliopiston vanha rakennus, siitä lounaiseen

yliopiston uusi rakennus, yliopiston kirkko, lute-

rilainen Johanneksen kirkko (Jaani kirik) ; 1200-

luvulta), kreik. -katolinen kirkko (Taivaaseenastu-
misen kirkkoi. yliopiston kasvit, puutarha, posti

y. m. Suur turusta kaakkoon on Barclayn tori,

jonka keskellä Suomen sodasta tunnetun kenraa-
lin, ruhtinas llarclay de Tolly'n kuvapatsas (1849)
Bckä luterilainen Marian kirkko (Maarja kirik).

Vähiin kauempana Wanemuine-teatterin upea talo

(Armas Lindgrenin piirust. iiiuk.). Kaupungin
lounaislaidassa on Paavalin kirkko i Pauluse
kirik. 1916). Emajoen vas. rannalla, jonne vie
kivi- (rak. 17s:>i ja puusilta, on eläinlääkäri-
opisto, näyttelypuisto, kasarmeja, luterilainen
Pietarin kiikku (Peetri kiriki. hautausmaat
(Kreutzvvaldin, Jannsenin, Wesken, Hurtin hau-
dat) y. m. Emajoen rannat on padoilla suojattu
kevättulvia vastaan. — T:n ympäristöstä mainit-
takoon Raadi möisa (Ratshofin majoraatti; Ttä-

merenmaakuntain suurin maalauskoko:dma: van
Dyckin. van Eyekin, Haisin, van Ruisdaelin. Tinto-
retton y. m. tauluja) ; useita kesänviettopaikkoja
Emajoen rannalla T:n alapuolella. — Monien
aivistyslaitostensa takia T. on Itämerenmaakun-
tain sivistyselämän keskus. Tärkein on yli-

opisto (Kustaa Aadolfin perustama 1G32, muu-
teltu Pärnuun 1699, lakannut 1710, uudestaan
avattu 1802, opetuskieleltään vonäläistytetty

1895; siitä on lähtenyt paljo huomattavia tiede-

miehiä ja tutkijoita), jossa jumaluusopillinen,
hist.-kielit., fyysis-matemaattiuen, oikeusopillinen

ja lääket. tiedekunta (2,699 ylioppilasta 1912)

ja jonka yhteydessä on suuri kirjasto (n. 250,000
nid. ja yli 200,000 väitöskirjaa), useita lääket.

oppilaitoksia y. m. N. s. vapaa yliopisto, tähtit.

observatori (johtajina olleet m. m. von Struve ja

von Mädler), taidemuseo, muinaismuistomuseo,
Eesti rahva museum (per. 1908; kansat, kokoel-
mia, kirjasto, kansanrunouskokoelmia y. m.),

eläinlääkäriopisto, lukio, reaalilukio. valtion opet-

tajainstituutti, Treffnerin yksityinen lukio,

ven. kansakoulunopettajaseminaari, vironkielinen

tyttölukio, valtion tyttölukio. Tiet. ja sivis-

tysseuroja : Gelehrte esthnische Gesellsehaft,

Eesti laulu- ja mänguselts Wanernuine, Eesti

pöllumeeste selts, Livländische ökonomische Ge-
sellsrhaft. Eesti iiliöpilaste selts. Eesti kirjan-

duse selts. Eesti kirjanikkude selts Noor-Eesti

y. m. T:n vir. sanomalehdistä huomattavin on
..Postimees"', vanhin vir. päivälehti. — Taloudel-
lisissa elämässä T. ei ole yhtä huomattava; teol-

lisuuslaitokset verraten vähäisiä, mainittakoon
tärkeinä kirjapainot. Kauppa suurempi; viedään
viljaa ja pellavaa Pärnuun. Rautatie; jokiliiken-

lnllä Emajoella. Vuosittain elok:n lopulla (v. 1.)

T:ssa pidetään suuret maatalousnäyttelyt. —
T:n (alk. vir. linna) perusti 1030 suuriruht. Jaros-
lav I (Jurij) suojaksi suomalaisheimoja vastaan.
Niiniä, polttivat sen 1060 ja 1138, jonka jälkeen

venäläiset sen lujasti linnoittivat. V. 1224 saksa-

laiset valloittivat sen surmaten kaikki miespuo-
liset asukkaat ja tehden T:sta piispanistuimen.

V. 1234 ruhtinas Jaroslav T:n luona voitti

saksalaiset ottaen veroa kaupungilta, mutta 1262
venäläisten hyökkäys T:oa vastaan torjuttiin

onnellisesti. Seur. vuosis. T. liittyi hansaan
kohoten suureen kukoistukseen Pihkovan ja Nov-
gorodin kanssa käymällään kaupalla. Kukoistus-
kautenaan siinä lienee ollut 50.000 as. Uskon-
puhdistus pantiin toimeen 1525. V. 1558 T. jou-

tui Iivana Julman haltuun, ja von Rosenin 1571
johtama vapautusvritys epäonnistui, jonka jäl-

keen suuri osa asukkaista teloitettiin, loput vie-

tiin orjuuteen Venäjälle. V. 1582 T. luovutettiin

Puolalle, joka ankarin keinoin koetti katolilais-

tuttaa sitä. V. 1600 ruotsalaiset sen valloittivat,

1603 puolalaiset, vihdoin 1625 ruotsalaiset Kus-
taa Aadolfin johdolla. Uusi kehityskausi alkoi

taasen, joka hetkeksi pysähtyi 1656-61, jolloin

T. oli venäläisten hallussa, mutta vihdoin sai

lopullisen iskun 1704, jolloin venäläiset Sereme-
tevin johdolla lopullisesti valloittivat T:n. Vielä

kurjemmaksi tila kääntyi 1708. jolloin epäillyn

kapinanhankkeen takia suurin osa asukkaista

vietiin Sisii Venäjälle. Vv. 1763 ja 1775 tuli-

palot hävittivät Troa. ks. liitekuvaa Tallin n a-

Tart to. E. K. K. (O. 8.)

Tarttuvat taudit, infektsionitaudit
ovat tauteja, jotka aiheutuvat pienistä elollisista

olennoista, n. s. nii'.;ro-organismeista (baktee-

reista, protozooeista y. m.) niiden saatua jalan-

sijaa, ruumiissa, jossa kehittyen aikaansaavat

sairaloisia muutoksia ja taudillisia vaikutuksia

(vrt. BakteerMt). Näitä tauteja erotetaan
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äkilliset 1, akuuttiset, jotka kehittyvät

nopeasti, saavuttavat huippunsa muutamassa päi-

vässä, jopa tunnissakin ja taas muutaman päi-

vän talli viikon kuluttua jälleen helpottavat j»

häviävät, jolleivät olo kuolemaan johtaneet. Täl-

laisia t:ifl t:eja ovat: isorokko, tuli- ja tuhka-
rokko, hinkuyskä, kurkkumätä, äkillinen keuhko-
katarri, keuhkotulehdus, lavantauti, kolera, puna-
tauti y. m. äkilliset ripulit, influensa sekä
kulkutaudin tapainen aivokalvontulehdus, horkka
v. m. s. Äkillisten t:n t:n vastakohtana ovat

kroonilliset t. t., jolka kehittyvät hitaasti

hiipien, niin että tuskin voidaan määrätä, mil-

loin ne oikeastaan ovat alkaneet, ja jotka sitten

pitkät ajat, kuukausi- ja vuosimäärin jopa iki-

ajoiksi rasittavat sitä, joka kerran on niiden

tuhoille joutunut alttiiksi. Näihin kuuluvat m. m.
tuberkuloosi, syfilis, trakomi. T:n t:n ja var-

sinkin äkillisten kulkuun nähden erotetaan n. s.

i nk ubatsioni- 1. itämisaika, s. o. aika,

jonka ruumiiseen tunkeutunut tartunta tarvitsee

siinä synnyttääkseen elimien luonnollisissa toi-

minnoissa sellaisia vaikutuksia ja muutoksia, että

ne esiintyvät huomattavina taudinilmiöinä. Tämä
aika on eri taudeissa eri pitkä; niinpä esim.

tuhkarokossa kestää 10-13 päivää, lavantaudissa
1-3 viikkoa, kurkkumädässä ja tulirokossa vain
2-4-0 päivää tartunnan saamisesta taudin ilmi-

puhkeamiseen. Ennenkuin äkillinen tarttuva tauti

puhkeaa täysin ilmi, huomataan potilaassa usein

jo jonkinlaisia edelläkäypiä taudiumerkkejä,
prodromeja, niinkuin raukeutta, väsymystä,
yleistit pahoinvointia, oksennuksia, epämääräisiä
kipuja ristiluussa ja jaloissa, päänsärkyä y. m. s.,

mitkä oireet jo puoli staan saattavat viitata äkilli-

sen taudin ilmipuhkeamiseen. Varsinaisen taudin
esiintyminen huomataan sitten ruumiinlämmön
kohoamisesta, jota, jos kuume nousee kovin äk-

kiä,, usein seuraa vilunväristys tai puistatus,

minkä ohessa eri tautien kulloinkin aiheuttamat
erikoiset taudinmerkit ja muut ilmiöt alkavat
painaa leimansa potilaaseen. Kestettyään aikansa
tauti taas helpottaa, mikä saattaa tapahtua
hyvin äkkiä (krisis), niinkuin esim. keuhkotuleh-
duksessa on laita, tahi hitaasti kuumeen asteit-

taisesti taas vähentyessä (lysis) esim. lavantau-
dissa. Äkillisen taudin voitettuansa potilas alkaa
toipua (konvalessenssi). Tarttuvien tautien tor-

jumisesta ks. Terveydenhoito. M. O-B.
Tartuffe [-ty'f] (< it. tartn'fo = »tryffeli"),

päähenkilön nimi Molieren samannimisessä huvi-

näytelmässä. Sen perustalla tullut yleisnimeksi,
merkiten teeskentelevää, tekopyhää konnaa.

E. W-s.
Tartunta, tartunta-aine, ks. I n f e k t s i o n i.

vrt. myöskin Tarttuvat, t a u d i t.

Tartuntarata ks. A dhesionirat a.

Taru ks. M y y t t i.

Taruoppi, mytologia (ks. t.).

Tarvaala, sotilasvirkatalo Saarijärvellä, 6 km
kirkolta Jyväskylään johtavan valtatien varrella.

luonnonihanan T:n virran rannalla, käsittää

V» manttaalia sekä siihen yhdistetyn Jänismäen
kruunun uudistilan a 0,a;5 manttaalia, yht.

0,875 manttaalia, 2,467,65 ha. — Tilalla on aiem-
min. 1867-1909, ollut maanviljelyskoulu (ks. M a a-

talousopetus). Tilan maanviljelys on malli-

kelpoinen, viljelykset ovat jaetut, neljään kier-

toon. Kartanossa on aiemmin ollut vesimylly ja

kotitarvesaha. — Päärakennus on rakennettu
1861. y. u a.

Tarvaalankoski, Rautalammin reitin lasku-
koski Saraveteen (ks. t.i vie Etuusvedestä
Saraveden kaakkoisimpaan kulmaan; putouksen
pituus 200 m, putouskorkeus 1,»« m. hevosvoima-
määrä keskiveden aikaan 1,307 ja vesimäärä
70 m :l Bek:SSa (vastaavat luvut korkean veden
aikaan: 5,413 hevOSV. ja 2110 m 3

; matalan veden
aikaan: '.;'.} hevosv. ja 20 m3

). — Pitkin T:n poh
joisrantaa perattiin uittoränni 1843-46, jolloin

Kuusveden (ja Lievestuoreenjärven) [unta aleni

n. 0,5 m: uiton .helpottamiseksi perattiin koskea
Hudilleen 1862 63. h. Unen.
Tarvanen, Otto ks. Ta n d e f e 1 t suku.

Tarvasjoki, Euran kappelin (ks. t.) 1.

Kuraisten uusi nimitys; nimenmuutos pää
tettiin kirkonkokouksessa 16 p. jouluk. 1909, se-

naatti vahvisti sen 8 p. huhtik. 1910 (sam, v.

T. muodostui itsenäiseksi khrakunuaksii

.

Tarve, määrätyn puutteen tunto, s. o. eri-

koista laatua oleva pahan-olon tunne. Taloudel-

linen on t. silloin, kun se voidaan tyydyttää
aineellisilla, ulkonaisilla välineillä tai toisten

henkilöiden palveluksilla. Ihmisen t :t ovat luku-

määrältään rajattomat, mutta niiden voima
vähenee, jos ne tulevat osittain tyydytetyiksi.

Sen vuoksi niillä yksityisillä yksiköillä tai osa-

määrillä, joista saatamme ajatella jonkun tarve-

määrän, s. o. t:n tyydyttämiseksi välttämät-

tömän hyödykemäärän, olevan kokoonpannun,
on yksilölle erilainen ja vähenevä arvo. Tähän
huomioon perustuu n. s. rajahyötyteoria (ks.

Arvo). T:ita on koetettu luokittaa eri ryh-

miin, mutta tällaiset luokittelut ovat jotenkin

mielivaltaisia. Puhutaan luonnollisista 1. toi-

meentulon t:ista, joihin kuuluvat ensi sijassa

ravinnon, vaatetuksen, asunnon t:t, elämän hie-

uostumisesta johtuvista kulttuuri-t:ista, ylelli-

syys-t:ista y. m. T:t ovat kaiken toiminnan
lähtökohtana ja ihmiskunnan edistys ilmenee

t:den lisääntymisessä, moninaistamisessa ja hie-

nostumisessa. Niin suuret edistysmahdollisuudet

kuin tässä kohden vielä onkin olemassa, on kui-

tenkin toiselta puolen varmaa, että väkiluvun
kasvaessa luonnolliset tuotantovaikeudet tulevat

ehkäisemään t:den laajenemisen rajattomiin.

J. F.

Tarvepuut, yhteinen nimitys niille puutava-

roille, jotka joku tila tai ruokaBinta omaksi tar-

peekseen käyttää rakennus-, veisto-, aitaus-, poltto-,

hiili-, y. m. puina. Lisäksi erotetaan varsi-
naiset käyttö (tarve) puut (ruots. gagn-
i irke, saks. Nutzholz) s. o. saha-, rakennus- ja

veistopuut, poltto-, hiili- y. m. s. puista.
O. Lth.

Tasaaja 1. ilmantasaaja (regulaattori),

wiis., on pieni palje, jonka välityksellä ilma vir-

taa urkujen varsinaisista palkeista ilmakanavaan.
T:ia on keskikokoisissa uruissa tav. kaksi t.

kolme; niiden tehtävänä on estää palkeiden liik-

keen tuottamia tärähdyksiä ja huojumisia tuntu-

masta urkujen äänessä. /. K.
Tasaamisjärjestelmä (saks. Umlageverfahren)

on sekä yhteiskunnallisessa että yleensä keski-

näisessä vakuutusliikkeessä käytetty vakuutus-
maksujen määräämisjärjestelmä, jonka mukaan
tasataan kunkin vuoden menot, maksuvelvollisten

kesken yhteisesti maksettaviksi heidän osuutensa
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mukaan iks. Vakuutusmaksujärjes-
telmä). Tällöin ei muodostu varsinaista rahas-

Suomessa käyttävät työväen tapaturma-
vakuutusta myöntävät keskinäiset vakuutuslai-

tokset ii. s. i>
ä ii o m a n v a r a :i m i s j il r j o s-

t e 1 m ii ii (saks. Kapitald* ckungsverfahren) . jonka

mukaan vakuutusmaksut määrätään kultakin vuo-

delta niin Buuriksi, että ne siten yhteensä vae

laavat, paitsi vuoden juoksevia menoja, myöskin
kaikkien sinä vuonna myönnettyjen uusien työ-

kyvyttömyyseläkkeiden pääoma-arvoja, kun näi-

den summasta ensin on vähennetty entisten eläk-

keensaajain vanhenemisen ja vuoden kuluessa

sattuneiden kuolemantapausten vuoksi vapaaksi
joutunut pääoma. Laitoksen varat silloin kunkin
vuo, Ien lopussa vastaavat sen sitoumuksia kai-

kista edelleen maksettavista eläkkeistä. 0. //-«..

Tasaisesti hidastuva liike ks. L i i k e.

Tasaisesti kiihtyvä liike ks. Liike.
Tasajatkuinen ks. Jatku v a.

Tasakatto, sellainen kattolaitos, josta vasi

luinen vesikatto ja ullakko puuttuvat, tavallinen

vanhalla ajalla Etu-Aasiassa, Egyptissä ja Krei-

kassa ja vieläkin etenkin Mesopotamiassa käy-
tännössä. Egyptin kivirakenteissa t. muodostet-

tiin kivilaakoja vierekkäin latomalla, kepeäm-
missä puu- ja savi rakenteissa palmu- ja setri-

puunrungoista latoen. Parrut ensin peitettiin

kuitumatoilla, joiden päälle sitten paksu
(n. 1 m:n) savikerros sullottiin jonkinverran

räystäille viettäväksi. U-o N.

Tasakovero linssi on keskeltä ohuempi kuin
laidoiltaan; sitä rajoittavista pinnoista on toi-

nen osa pallonpintaa, toinen on taso (ks. Linssi,
kuva li.

Tasakupera linssi on keskeltä paksumpi kuin
laidoiltaan; sitä rajoittavista pinnoista on toi-

nen taso. toinen osa pallonpintaa (ks. Linssi,
kuva 1).

Tasakylkinen ks. K o 1 m i o.

Tasalämpöiset, pysyväislämpöiset 1.

lämminveriset ks. Eläimellinen
1 ii m p ii.

. Tasamukainen, symmetrinen (vrt. t. ja

Symmetria), kasini, ja eliiinl., sellainen

im. kukka), mikä tasolla ainakin yhdellä

tavalla voidaan jakaa kahteen samanlaiseen puo-
liskoon. T:t eliöt t. eliöiden osat ovat joko yksi-

-ia (monosymmetrisiä) 1. kaksipuolis-t:ia

(bilateraalisia. bilateraalisymmetrisiä) 1. vasta-

kohtaisia tai monitasoisia (polysymmetrisiä) 1.

säteittäisiä (radiäärisiä). T:n vastakohta on
e p ii m u k a i n e n (ks. t.).

Tasannesgeometria 1. tasogeometria
käsittelee tasossa olevia geometriallisia suureita,
vrt. Geometria.
Tasapaino. Jos kappaleeseen vaikuttavan kah-

den tai useamman voiman resultantti (ks.

V o i m a i n s u u u n i k a s) on 0, sanotaan nii

den pitävän toisensa t:ssa, olkoonpa kappale sit-

ten lepo- tai liiketilassa (ks. Liike). Levossa
"levaan kappaleeseen vaikuttavien voimain
resultantti on ja se on sentähden t:ssa.

Ellei kappaleeseen vaikuta muita voimia kuin
painovoima, on yhdestä pisteestä tuettu kap-

I ;8sa, jos sen painopisteestä piirretty pysty-
suora kulkee tukipisteen läpi. Muissa tapauk-
sissa vaikuttaa näet kappaleeseen voimapari
(ks. Voima), joka kiertää sen edellämainittuun

XL 41. Painelin «
. 17.

asentoon. Olkoon kappaleen painopiste A (ks. ku-
vaa), tukipiste B, paino. tr ja

tukivoima Bl). Tukivoima ja

painovoima voivat pitää toi-

sensa t:ssa vasta silloin,

kun kappale on kiertynyt
pisteen li varassa niin, että

DBAC on suora. T. voi olla

kolmea eri lajia, riippuen siitä kuinka kap-
pale on tuettu. Se on vakaa 1. stabiili
tukipisteen ollessa painopisteen yläpuolella (esim.

jos kappale on ripustettu rihmaan), jolloin kap-

pale pyrkii palaamaan t aion, kun sitä siitä

poikkeutetaan. Horjuva 1. labiili on t.

tukipisteen ollessa painopisteen alapuolella ja

epämääräinen 1. indifferentti, jos

tukipiste on itse painopisteessä. Horjuvaan t:oon
kappale ei palaa takaisin, jos se siitä poistetaan,

vaan se pyrkii asettumaan uuteen vakaaseen
t :oon. Epämääräisen t:n tuntee siitä, että kap-
pale on t:ssa. kierrettäköön sitä mihin asentoon
hyvänsä. Viivaa myöten tuettu (esim. terävällä

särmällä lepäävä) kappale tai kappale, joka on
tuettu pinnasta (esim. pöydällä seisova lasi) on
t:ssa, jos painopisteestä piirretty luotiviiva koh-
taa tukiviivan tai tukipinnan. — Edellä määri-
teltyjä t.-tiloja sanotaan mekaanisiksi.
Kun kappaleessa tai kappaleryhmässä ei tapahdu
mitään lämpötilan vaihteluja tai sähkötilan muu-
toksia, sanotaan siinä vallitsevan edellisessä

tapauksessa lämpö- (termisen) t:n, jälki-

mäisessä sähkö-t:n.
Kemiallinen on t., kun kemialliset toi-

minnat kumoavat toistensa vaikutukset, niin että

kemiallinen tilanne pysyy muuttumattomana.
77. S.-n.

Tasapainoaisti, aisti, jonka välityksellä ihmi-

nen saa käsityksen päänsä ja ruumiinsa asen-

nosta ynnä pään asennon muutoksista. On arveltu

sisäkorvan kalvosokkelon muodostavan varsinai-

sen tasapainoaistimen; siinä on näet kolme n. s.

kaaritiehyttä ynnä kaksi otoliittirakkoa, jotka

omituisella tavalla antavat meille tiedon pään
asennosta ja asennon muutoksista. Kaaritiehyissä,

joista yksi sijaitsee vaakasuorassa tasossa ja

kaksi keskenään suorakulmaisesti asettunutta

kaarta on pystysuorassa tasossa, on nestettä,

endolymiaa, joka pään liikkuessa eri suuntiin

asianhaarain mukaan liikkuu päinvastaisiin suun-
tiin aiheuttaen jonkinlaisen hermoärsytyksen
niissä hermopäätteissä, jotka sijaitsevat kunkin
kaaritiehyen toisessa päässä olevassa laajentu-

massa 1. ampullassa. Kun kummassakin korvassa
on kolme vastaavaa kaaritiehyttä, niin jokaista

kolmea päätasoa vastaa pari noita tiehyitä, joi-

den välillä vallitsee erikoinen vuorovaikutus,

joka antaa vaistomaisen tiedon päämme liikkeistä.

Käsitystämme päämme asennosta avustavat lisäksi

otoliittirakot. joissa pieni kivi nmuodostuma, oto-

liitti, kelluu hienojen bermopäiden kanssa yhtey-

dessä olevien pienten ripsien piialla ja asennon

mukaan aina eri tavoin painaa noita ripsiä siten

antaen meille vihiä, päämme asennosta. vrt.

Kuuloelin. M. OB.
Tasapainoelimet ks. Tasapainoaisti ja

Kuuloelin; vrt. mj ös S t a t o 1 i i t i t

.

Tasapainoharava ks. Hevosharava.
Tasapainokynttiläjalka, Cardanon renkaaseen

(ks. t.j kiinnitetty kynttiläjalka.
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Tasapainolamppu, Cardanon renkaaseen fks.

i ovitettu lamppu.
Tasapaino-oppi, se osa mekaniikkaa, joka

käsittelee kappaleitten to apainoa ks, t.). T:ia
sanotaan myös statiikaksi (ks. i

Tasapallo ks. Planiglobi u m.

Tasaperäinen (ruots, plail gattad, engl.

$quare stern) on alus, jonka perä ei ole pyöreä

vi .11 inen, /'. W. I

Tasapinta 1. ta pinta joko täydellisesti

sisältää jokaisen sen kahden pisteen läpi piirre-

tyn suonin. T. mi määrätty kolmen siinä olevan

pisteen kautta, jotka eiväl ole samalla suoralla,

suoran ja sen ulkopuolella olevan pisteen, kah-

den toisiaan leikkaavan suoran (ai kahden
yhdensuuntaisen suoran kautta. T:n luonteeseen

kuuluu, että Be ulottuu äärettömiin joka suun-

niilli' ja jakaa siis koko avaruuden kahteen osaan
Jo i.ainen t :ssa oleva suora jakaa sen kahteen

o aan, joista loinen voi kokonaan yhtyä toiseen,

kun se ajatellaan tarpeeksi kierretyksi tällaisen

suoran ympäri. — Jos kahdella tasolla on yhteinen

piste, niin sanotaan niiden leikkaavan toisiaan.

Niillä on silloin yhteisenä leikkauspisteen kautta

kulkeva suora, n. s. leikkausviiva. Kahta
t:aa, joilla ei ole yhtään yhteistä pistettä, sano

taan y li d e nsuunt ai siksi. — Kun suo-

ralla on t:n kanssa yhteinen piste, mutta vain

yksi, sanotaan sen leikkaavan t:aa. Suora ja t.

ovat yhdensuuntaiset, jos niillä ei ole yhtään
viileistä pistettä. U. S:n.

Tasarakeinen on vuorilaji, jossa suurin osa

kivennäisrakeista on suunnilleen samankokoisia
eikä ole hajallaan yksityisiä muita suurempia
rakeita. P. E.

Tasasaumalle rakennettu (ruots. kravell) on
alus, jonka rungon ulkolankutus on syrjä syrjää
vasten niin, että ulkopinta on tasainen.

F. W. h.

Tasasivuinen, suoraviivainen kuvio, jonka

sivut ovat yhtä pitkät. Jos kuvion kulmat sa-

malla ovat yhtäsuuret, on se säännöllinen.
Tasasointu ks. K o n s o n a n s s i.

Tasatahtinen ks.Rytmillinen koraali.
Tasavalta, valtio, jonka hallitusmuodon mu-

kaan valtion korkein valta ei kuulu määrätylle
henkilölle, valtion päämiehelle, tämän itsenäisenä

oikeutena, vaan kansalle tai kansanluokalle, joka
välittömästi itse tai välillisesti edustajainsa
kautta sitä käyttää. Nykyään ainoastaan eräissä

Sveitsin liittovaltioon kuuluvissa pienissä tasa-

valloissa kansa itse välittömästi päättää valtion

asioista. Kaikissa muissa tasavalloissa tämä teh-

tävä kuuluu kansan valitsemalle eduskunnalle.

Toimeenpanevan vallan eli hallintovallan etune-

nässä on tasavalloissa joko yksi henkilö, n. s.

presidentti, tai, niinkuin Sveitsissä on laita, kol-

leginen virasto. Eräissä tasavalloissa, niinkuin

Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa, kansa valiis-c

suorastaan presidentin, toisissa, niinkuin esim.

Ranskassa, vaalin toimittavat kansan eduskun-
nan jäsenet. Presidentin asema ei ole kaikkialla

samanlainen, vaan tässä suhteessa on suuria eroa-

vaisuuksia olemassa. Siellä, missä presidentti on
suorastaan kansan valitsema, muodostuu hiinen

asemansa, erityisten määräystenkin puutteessa,

aina itsenäisemmäksi kuin valtiossa, jossa hän
on eduskunnan valitsema. Esim. Pohjois-Amerii-

kan Yhdysvalloissa presidentillä on laajat val-

lini. In Ministerit ovat toimistaan vastuun
sia ainoastaan hänelle ja hänellä on oikeus ehdol

täti I iluskunnan päätösten voin
mini ii n uspensiivinen vi to). Bui oopa ssu

on viisi tasavaltaa: Ranska, Sveitsin liiti"

valta Portugali, Andorra ja San Mariin.. Vme
i on, eurooppalaisia siirtomaita lukuun

litanialta, a ilmasi aa u tasavaltoja \ti>!..

\ ksi tasavalta, Liberia, ja Aa in \ k - i

Kiina.
. K. 0. I

Tasavaltaiset (Philetcerua sucius). kutojain

heimoon fPloceidee), varpuslintujen lahkoon kuu-
luvia afrikkalaisia lintuja, pesivät yhteiskunnit-

taan, monta paria saman katoksen alle. Tämä
syntynyt siten, että kukin pari rakentaa oman.
katoksella varustetun pesänsä aivan toisiin kiinni.

Joka VUOSi valmistetaan uudet pesät, jonka

kautta rakennus lopulta käy niin painavaksi.

että sitä kannattava oksa katkeaa. Kuva ks.

K n l o
j
a 1 i n n u t. E. .1/ o

Tasavaltalaiset 1. republikaanit, val-

tiollinen puolue Pohjois-Ameriikan Yhdysval-
loissa. Iätä nimitystä käyttivät Yhdysvalloissa
ensin 18:nnen vuosis. lopulla Eederalistien

kityspyrintöjä vastustavat antifederalistit. 1830-

luvulla esiintyi kaksi tämännimistä puoluetta:

kansalliset t. ja demokraattiset t..

joista kuitenkin pian ruvettiin käyttämään nimi-

tyksiä „whigs" ja ..demokraatit". Nykyinen
t:ten puolue syntyi 1854 eri puolueista eron

noista orjuutta, vastustavista ryhmistä. V. 1860

puolue sai Lincolnin valituksi presidentiksi, mistä

oli seurauksena etelävaltioiden luopuminen unio-

nista ja sisällisen sodan syttyminen. Kuitenkin
puolue vasta 1864 otti orjuuden täydellisen lak-

kauttamisen ohjelmaansa. Sodan jälkeen t. oli-

vat presidentinvaaleissa voitolla v:een .1884.

mutta samalla pääsi puolueessa vallalle suuri

korruptsioni, jota vastaan osa puolueen jäseniä

ryhtyi taistelemaan aiheuttaen hajaannusta ja

helpottaen demokraattien voitollepääsyä v:niss4
presidentinvaalissa. Seuraavissa vaalitaisteluissa

1. kannattivat kultakantaa ja korkeita suojelus-

tulleja, 1898 Espanjan ja Yhdysvaltain kesien
käydyn sodan jälkeen sen lisäksi imperialistista

ulkopolitiikkaa, jota varsinkin edusti 1901 presi-

dentiksi tullut Roosevelt. Tämän virka-aikana
(1901-09) herätti kysymys trustien saattamisesta

valtion valvonnan alaisiksi paljon hajaannusta
puolueessa. Tyytymätön ryhmä, n. s. insurgentit,

vaativat m. m. että puolueohjelma tehtäisiin

kansanvaltaisemmaksi ja että kuluttajani edut

otettaisiin paremmin huomioon tulli- ja trusti-

lainsäädännössä. V:n 1912 vaalitaistelun aikana

tämä ryhmä, joka oli asettanut presidentinehdok-

kaakseen Rooseveltin Taftia vastaan, erosi t:n

puolueesta erityiseksi puolueeksi, joka otti nimek-
seen ..kansallinen edistyspuolue" (national pro-

gressive party) ja hyväksyi radikaalisia uudis-

tuksia, m. m. pitkälle menevää työväensuojelusta
vaalivan ohjelman. [Ostrogorski, ..La demoeratie
et l'organisation des partis politiques"; Curtis.

..Ili-tory of the republican party".] J. F.

Tasavireinen, mus. T. säveljärjestelmä on joh

tunut siitä, että puhtaan virityksen aikaansaa-

mien sävelten lukumäärä on rajattoman suuri (ks.

Puhdas), jopa yksinkertaistenkin sävellysten

puitteissa suurempi kuin mitä mukavasti saate-

taan käsitellä sellaisilla soittimilla, joissa kukin
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sävel vaatii oman putkensa tai kielensS (pianossa,

uruissa \. tn.). Näitä soittimia vartin on keksitty

-telmii. jossa pienimmät säveltason eroavai-

suudet ovat tasoitetut ja siten tarkan puhdas
vireisyyden sijasta tyydytä&n likimäärin vastaa-

viin säveltasoihin. Nykyinen eurooppalainen

v-ireisyys syntyi teoreettisena järjestelmänä

jo n. 1500. Käytännöllisenä vaatimuksena sen

esitti urkuri VVerekmeister v. 1691, ja senjälkeen

sitä alettiin toteuttaa sekä niku- että pianornken-

teessa. Järjestelmä perustuu siilien, että puhdas
oktaavi intervalli jaetaan 12 ybtäsuureen l

/2 -askr-

leen. Tatin kaikki muut intervallit hiukan
menettävät puhtaudestaan. Kvintti alenee tuskin

! mattavasti. vain '/ia n. s. pythagoralaisesta
..kummasta" (ks, t.). Mutta terssien, sekstien, se-

kuntien ja septimien epäpuhtaus on jo varsin tun-

tuva ja sen korvaa vain soittimien sointu- ja

sointirikkaus. Kömpelömpi on takaintialaisten

velinen tasavireisyys. Sitävastoin saattaa
m m vuosis. akustikkojen kehittämä 53-säveli-

neii tasavireisyys poikkeamiset puhtaasta sävel-

ta-o-ta niin hienoiksi, ettei korva niitä erota.

Ei ole kuitenkaan toistaiseksi vielä keksitty kei-

jonka avulla tätä järjestelmää voitaisiin

-'Viiluttaa käytäntöön tuottamatta soittoesityk-

seen ylen suuria teknillisiä vaikeuksia. /. K.
Tasavirta ks. Sähkökone 2.

Ta-si-Lama, korkeassa asemassa oleva tibeti-

läimn pappi, ks. Lainalaisuus.
Tasilurnpo ks. g i g a t s e.

Tasimetri (jännitysmittari) ks. M ik r o t asi-
oi •

I r i.

Tasinko on välinsuoritus 1. tili maanjaossa
I maksettavista korvauksista niille tiloille,

jotka muuttavat uusille paikoille tahi ovat luo-

vuttaneet valmiita viljelyksiä viljelyskelpoista

maata vastaan tai hyvin hoidettuja viljelyksiä

huonommin hoidettuihin taikka saaneet paljaaksi
hakattuja metsämaita, joko asianosaisten sopi-

muksen tahi toimitusmiesten harkinnan mukaan.
..Ulosmuutettavien" tilojen rakennusten siirtämi-

; kaivon ja tien tekemisestä muuttopaikalle
itut kustannukset ositellaan kullekin tilalle

siirrosta johtuvan hyödyn mukaan osakkaiden
ke>k> n suoritettavaksi joko rahana tai määrät-
tynä työnä. Muuttokustannukset suoritetaan 26 p.

maalisk. 1880 annetun julistuksen mukaan tav.

etukäteen yleisistä varoista ja peritään sitten
takaisin 10 v:n kuluessa kruununverojen kannossa.
Ulosmuuttajalle maksetaan sitäpaitsi yleisistä

iistä tav. erityinen apuraha, .10 200 mkiaa,
jota ei peritä takaisin. Ne tilat, jotka ovat saa-
neet liiemmäksi viljelyksiä, määrätään tav. rai-

vaamaan vastaava määrä uutisvil jelyksiä niille,

jotka oval saaneet liian vähän viljelyksiä. Huo-
nosti hoi, letut viljelykset on entisen omistajan
lannoituksen, kynnön, ojituksen y. m. avulla
korjattava säännölliseen ja niiden jyväarvoa (ks.

•' y \ itj s) vastaavaan kuntoon. Metsätasinkoa
n taas tav. kaikki saha- ja rakennuspuut

I" taan a hinnoitellaan, muu metsä arvioidaan
tav. kuutiometreissä, jonka jälkeen lasketaan
korvauksen suuruus joko rahassa tahi puissa suo-
ritettavaksi niille tiloille, jotka ovat sa;

vähemmän puita, kuin mitä heille jakoperusteen
mukaan olisi ollut tuleva. Tasinkokorvaukset on
sallittu suorittaa vuotuisina apumaksuinakin
enintään 10 v:n kuluessa, ja tila on semmoi-

sista apumaksusta panttina, jos apumaksua ei

ole oltu suorittamatta pitempää aikaa, kuin Maa
kaaressa muusta ulosteosta sanotaan.

E. .1. /'.

Taskent [<'-] (= ..kivinen kaupunki"), kau-

punki Venäjän Koski-Aasiassa, Turkestanin ken
raalikuverneinentiu ja Syr-Darjan provinssin pää-

kaupunki, hedelmällisellä, keidasmaisella ta an

golla Tjansaniu läntisten haarakkeiilen juurella

8 km Syr-Darjaan laskevasta Tsirtsikistä pohjoi-

seen, Orenburgiin |a Krasnovodskiin vieviin radan

varrella; 271,600 as. (1912; Venäjän Aasian väki-

rikkain kaupunki), joista vajaa 1
/ 3 venäläisiä,

suurin osa sartteja, tataareja, kirgiisejä, uzbekeja

y. m. — T. jakaantuu vanhaan, osaksi savi

muurien ympäröimään, alulasku jäiseen, siivutin

maan aas. kaupunkiin ja sen kaakkoispuolella

olevaan leveäkatuiseen, venaten hyvin rakennet-

tuun, uuteen (rak. jälkeen 1 86 5 1 ven. kaupun
kiin, jota puistokadut ja kastelukanavat halko-

vat. Talot savesta tai tiilestä, yksikerroksiset

(maanjäristysten takia), tav. puutarhan ympä
roimat. Tavattoman kuumana kesäaikana (hei

näkin keskilämpö -f-
26,5° C, tammikin sitävas-

toin — l,i° C; sää hyvin tyventä) eurooppalai
set suurin joukoin muuttavat T:sta 100 km:n
päässä olevaan Taimeani in. Vanhassa kau
pungissa: basaari (n. 4,500 myymälää), mos
keioja, medressejä (Barak-han, Ilodza Ahrar-Bali

y. m.), ka.ravaauiserai joja. muutamia, kouluja.

Ven. kaupungissa.: kymmenkunta kirkkoa (myös
luterilainen), tähtit. havaintoasema, useita oppi-

laitoksia, teattereita, museo, Kaufmannin kirjasto

tn. 60.000 nid., varsinkin Turkestania koskevaa
kirjallisuutta), muutamia tiet. seuroja, T:n val-

loituksen muistoille] kki y. m. Harjoitetaan maan
ja li ilelmäinviljelyä. sekalaista käsiteollisuutta

ja kauppaa (vilkastunut varsinkin Orenburgin
radan avaamisen johdosta 1905). — Tm (ennen

myös Tsats, Sas, Dzadz, Binkent) perustamisesta
ei ole tietoa; ensi kerran se mainitaan 600-luvulla

j. Kr. Se oli järjestään arabialaisten", turkki

laisten, mongolien (Tsingiskaanin). nzbekien,

kirgiisien, bukaralaisten, kokandilaisten, uudel-

leen bukaralaisten ja taasen kokandilaisten hai

lussa. kunnes venäläiset kenraali Tsernjaevin
(Turkestanin kenraalikuvernöörin) johdolla s n

väkirynnäköllä valloittivat. — Tissa ven. -vallan

alkuaikoina vallinneiden hallinnollisten laitosten

kurja tila ja sen virkamiesten tavaton kelvotto-

muus on antanut aiheen nimitykseen ta s k e n i

tilainen (= röyhkeä, lahjusten ottaja, kyke-
nemätön virkamies).

E. E. K.

Taskuheinä (Thlaspi), risti

kukkaislieimoon kuuluva kalju

ruoho, jolla on pitkänpyöreät
t. vastapuikeat lidut. Meillä

2 lajia, joista valkeakukkainen
yleinen t. (T. arvcnsr) on

yleinen peltorikkaruoho koko
ia. A 1 p p i-t. (T. alji'

jolla on punertavan vallini

kukat ja runsaslehtinen alus

Iehtiruusuke, on v.sta 1882

levinnyt maahamme useihin

kymmeniin paikkoihin varsin-

kin heinänsiemenen mukan,, £«$»
"• •' katlu luu.



1287 Taskuhiiri—Tasmania 1288

Taskuhiiri / Geomys), oman heimon (Oi om
muodostava jyrsijäsuku, jonka lajeilla on uiko

puoliset poskipussil 1. taskut, mihin keräävä!

ravintoa, runnetuin laji, t., taskurotta 1.

gofii ii i tariua) on vähän isoa rottaa

suurempi, mutta lyhyempihäntäinen (häntä

u.. ö,:, iin), kömpelöhkörakenteinen, etupää

maanalaista elämää viettävä eläin. Sr tavataan

Pohjois-Ameriikan keskiosissa, missä sitä kuik-

Idalla innol kaasti vainotaan sen suuren vahingon

takia, mitä se tuottaa puunjuuria, kaikenlaisia

juurikasveja y. m. s. Byömällä l ien heimoon
yhdistetään usein alaheimona (t. erotetaan

omaksi heimoksij Pohj.-Ameriikassa tavattavat

t as k U h y p p ä ä j ä t ( Dipodomys), joilla niin-

ikään mi ulkopuoliset poskipussit, mutta jotka

ulkomuodoltaan aivan muistuttaval hyppyrottia

(vrt. i .'. Näiden tavoin taskuhyppääjät liikku-

vat pystyssä pilkillä takajaloillaan hyppien; etu-

jalal oval pienet, kuitenkin suhteellisesti pitem

mät kuin hyppyrotilla. Tunnetuin laji, kalifor-

nialainen H. Philippii, 'm selkäpuolelta vaalean

ruskea, alta valkea; pituus n. 13 cm, valko-

ja tupsupäinen häntä 17 cm. /. V-s.

Taskuhyppääjät ks. Tasknhii r i.

Taskukello ks. Keli o.

Taskuravut ks. Lyhyt pyrstöiset
ä y r i ä i s e t.

Taskusammakko (Noiotrema), pyrstöttömiin

sammakkoeläimiin kuuluva suku. jonka lajeilla

(naaraalla) on selän takaosassa tasku 1. pussi,

missä munat kehittyvät joko vedessä elämätään
jatkaviksi toukiksi t. suoraan valmiiksi pikku
sammakoiksi. Lajeja tunnetaan 6, kaikki troo-

pillisessa AmeriikasSa; tunnetuin on Ecuadorissa
ja Perussa tavattava V. marsupiatum. I. V-s.

Taskut (Baxicola), rastaitten heimoon (Tur-

didee), varpuslintujen lahkoon (Passercs) kuuluva
suku. Nokka on heikko ja

suora; sierainten kohdalla
siinä on kapea harja. Ylä-

perä on tav. valkea. T. ovat
vilkkaita lintuja; asuvat
aukeilla mailla, kivikoissa.

pelloilla ja niityillä, mutta
ei koskaan oikeassa met-
sässä. Syövät hyönteisiä

ja matoja. Kaikkialle maa-
hamme levinneenä tavataan 2 lajia. Kivitä s-

k u 11 a (8. cenanthe) on selkäpuoli yksivärisen
harmaa, alapuoli, otsa, juova kulmilla, pyrstön
tyvi ja yläperä valkeat, posket, siivet ja kärki-

puoli pyrstöä mustat tai (naaras) ruskeat. Asuu
viljelysmailla ja vesien rannoilla, varsinkin kivi-

sillä seuduin. Pensastasku (S. tai Pralin-
cuhi riibctra) on pienempi edellistä. Selkä ja
yläperä ovat ruosteenharmaan- ja mustankirjavat.
Asuu pensaisilla viljelysmailla ja myös nevojen
laiteilla. E. M o.

Tasman, Abel J a n s z o o n (n. 1603-59;

,

kuuluisa alankoni, merenkulkija ja löytöretkei-

lijä, teki useita purjehdusmatkoja Itä-Intian

merillä sekä Tsolla valtamerellä, lähti 1642 maa-
herra Van Diemenin toimesta kahdella aluksella

tutkimaan ..Etelämannerta", jonka eteläosista ja

ulottuvaisuudesta etelään siihen asti ei tiedetty

mitään; löysi Tasmanian (jonka hän nimitti Van
Diemenin-maaksi), todeten samalla Austraalian

mantereen saariluonnon, sekä Uuden Seelannin

Sfe

Kivitasku (koiras).

(T:u Staaten landt) ja seur. v:n alussa muu-
tama! i on i aariston ja Fidzi-saariston saa-

rista loi elia matkallaan 1644 T. tutki Carpen-
arian-lahden rannikkoa sekä Austraalian 1

rannikkoa 22° :lle asti et, lev. [Jakob Nvviirt,

,,.loni mii van de nis iiii. ii- het onbekende Zuid-

land 1642 door Abel Jansz. T." (1860). ]

I E. K.

Tasmania jengi, iiiint. täemefinia] (v:een 1856

Van Diemen'8 land), Austraalian liittovalti

kuuluva valtio, käsittää samannimisen Baaren
\iist laalian mantereen kaakkoiskulmasta etelään

Bas m salmen erottama), 62,750 km-, sekä muu-
tamat Bassin salmessa olevat saaret; 6T,s'.i4 km-,

196,758 as. (19U; 1911: 191,211 as.), 3 km*:llä
(Victorian jälkeen liittovaltion laajimmin asutin

vallini. — T:n saari on kolmionmuotoinen.
D. 395 km pitkä idästä länteen, 320 km leveä

etelästä pohjoisien. Rannikko on varsinkin etelä-

osassa lahtirikasta: idässä Oyster bay (Freycl-

net peninsula-niemen merestä erottama). Storm
bay iTasman peninsula), lännessä Port Davey,
Maeiputrie harliour (Cap Sorell). Länsirannikko
on hyvin jyrkkää; muuallakin vuoret monessa
kohdin ulottuvat mereen. Rannikkosoarista suu-

rimmat: Bruni island, Maria island, Hunter
islands. Rassin-salmessa ovat King's, Flinders,

Cap Barren ja Clarke islaud-saaret. Hallinnolli-

sesti T:aan kuuluvat myöskin asumattomat
Macquarie-saaret (ks. t.) Isossa valtameressä,

1.100 km Uudesta Seelannista lounaiseen. Geo-
logisesti T. on Itä-Austraalian vuoriston jatkoa;

yhteys katkesi tertiäärikauden lopulla. Jo kivi-

hiilikauden alussa T;n vuoriston perusta oli poi-

mettunut. Pohjimmaisena ovat graniitit ja kitei-

set liuskeet, joiden piisillä lännessä ja pohjoisessa

on siluurikauden aineksia: lisäksi kaakossa on
devoni- ja liitukauden kerroksia sekä mahtavia
purkautuneita aineksia. Tertiäärisiä sedimenttejä
on pohjoisrannikolla y. m. T:n sisäosan täyttää

n. 900 m korkea, järvirikas ylänkö, jonka itu-

ja länsipuolella pohjoisesta etelään kulkee kaksi

vuoristojonoa (läntisen korkein huippu Cradle
mountain 1,535 m yi. merenp.. itäisen Ben Lomond
1,527 m yi. merenp.). Niistä lähtee paljo erosio-

nin silpomia naarakkeito. Maisemamuodot hyvin
kauniit, usein suurenmoiset. — Keskusy langon
suurimmat järvet: Great lake. St Clair, Sorell,

Echo. Useimmat joista lähtevät näistä järvistä;

mainittavimmat ovat Dervvent, Tamar ja Gordon,
kaikki vuonomaisesti laajentuneine suineen. Ala-

juoksultaan kuljettavia. — Ilmasto paljo tasai-

sempi ja saderikkaampi kuin yleensä. Austraa-

lian mantereella, valko-ihoisellekin hyvin sovelias.

V:n keskilämpö Hobartissa -|-13.i°C. tamniik:n
4- 17,4° C, heinäk:n 4- 8,s° C. Tavallisesti puhal-

tavat länsituulet tuovat sadetta. Hobartissa

v:u sademäärä 580 mm, Port Arthurissa

1,160 mm. — Kasvillisuus keskusylängöllä on

suureksi osaksi heinäaroa. Vuoristoissa on sank-

koja aarniometsiä (eucalyptuksia, puusaniaisiu

y. m.). Troopillisen ilmaston palmut eivät enää
T:ssa menesty. Havupuita on 11 lajia. — Eläi-

mistö samanluontoinen kuin Kaakkois-Austrau
lian; pussieläimistä mainittakoon T:lle erikoiset

pussihukka (Thylacinus) ja pussiahma (Surcophilv
ursinus), tasmanialaisten ..paholainen". Din<{0

puuttuu. — Väestö ja asutus. T:n alkuasukkaat
tasmanialaiset (ks. liitekuvaa Austria-
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1 i a n j ii O s e a a n i a n k a n s a n t y y p

pejs I. jossa S tasmaanialainen nainen, vii-

meinen heimoansa) ovat kokonaan sukupuuttoon
kuolleet. Ulkomuodoltaan he erosivat melkoisesti

»ustraalialaisista ; useat tutkijat pitävät heitä

myöskin Austraalian alkuperäisinä asukkaina.

joihin sitten sekaantui pohjoisesta tulleita

papualaisia Kulttuuriomaisuus oli vieläkin köy-

hempää kuin austraalialaisten, esim. bumerangi
ja heittopuu puuttuivat. Pääelinkeinona oli kalas-

tus. Eurooppalaisten kanssa lie tulivat tekemi-

siin 1800-luvun alussa. Vian oli molempien
viilillä ilmi sota. Tasmanialaiset karkoitettiin

saaren sisäosiin, josta heidät vihdoin muutettiin
Bassin-salnnii saarille, lopuksi Flinder's islandille.

1854 vain 16 oli hengissä (1815 heitä lie-

nee T:ssa ollut n. 5,000). V. 1876 kuoli Lon-
-i viimeinen. T:u valkoinen väestö on kas-

vanut verraten hitaasti; usein se Austraalian

kultalöytöjen vaikutuksesta tuntuvasti vähenikin.

Maastamuutto on jo monta v. ollut melkein
säännöllisesti maahanmuuttoa suurempi; 1913

kuitenkin edellisiä oli 45,165, jälkimäisiä 45,883
esiin. 1911 sitävastoin maastamuuttaneita oli

4. Iiii henkeä enemmän kuin maahanmuuttaneita).
-liiu kasvaminen jää niinollen kokonaan syn-

tyneisyyden varaan, joka melkein säännöllisesti

mi alenemassa, eikä aina edes vastaa muutto-
liikkeen aiheuttamaa menetystä (1911 ylisynty-

neisyys 3,513 henkeä). As:sta 1911 T:ssa syn-
tyneitä oli 79,2 %, Englannissa 11,5 % ja

Englannin austr. alusmaissa 7,»%. Sam. v. as:sta

1)7,591 miestä. 93,620 naista. — Uskonto-
kunnista anglikaanisella oli 88,158 tunnustajaa,
roonial. -katolisella 28,581, metodisteilla 24,975.

byteriläisillä 15,735. — Koulupakko; 431
kansakoulua, joissa 33,953 oppilasta (1913).

Lukutaitoisia 82% väestöstä. Yliopistossa 162 yli-

oppilasta (1913). — Pääelinkeinona on vuori-

se tuottaa tinamalmia (Mount Bisehoffin

y. m. kaivokset) 13, i milj. mk: n, vaskimalmia
[Gormanstonin läheltä) 9.; milj. mk: n, hopea-

na (Mount Zeehan y. m.) 8 milj. mk:n,
kultaa 3.e milj. mk: n, kivihiiltä 0,e milj. mk:

n

arvosta | kaikki 1913). Maanviljelyksessä ei ole

sanottavaa kehitystä havaittavissa; maa on kyllä

ttoman viljavaa (satomäärät ha:ia kohden
tavallisesti suuremmat kuin missään muussa
lustraalian valtiossa), mutta viljelysala ei kasva
juuri lainkaan, ajoittain päinvastoin pienenee.
V. 1913 korinttiin vain 127.000 hl vehnää (1910
esim. 404,000 hl), 579,000 hl kauraa, perunoita,
heinää y. m. Hedelmäpuutarhanhoito (omenoita,

päärynöitä! sangen tärkeä (,, Austraalian puu-
"<: 1913 hedelmäsato oli arvoltaan

12.5 milj. mk. Karjanhoito kehittyy hitaasti;

1914 T:ssa ..li 1,745,400 lammasta, 205,700 nau-
taa, 43,1 hevosta, 38,000 sikaa. Teollisuus ver-

tainen; mainittakoon hedelmäsäilyketeh-
(valmistusaryoltaan 7.» milj. mk. 1913). —

V. 1913 vietiin T:sta suoraan liittovaltion Ulko-
puolisiin maihin tavaroita arvoltaan 13, a milj. mk.
(villaa, kultaa, hopeamalmia, tinamalmia, hedel-
miä, hedelmäsäilykkeitä, puutavaroita, viljaa, vuo
' > :| y. ni.i ja tuotiin ulkomailta tavaroita
25.i milj. mk: n arvosta. Lisäksi käydään suurta

ppaa Austraalian mantereen ja sen välityk-
sellä ulkomaiden kanssa. Pääsatamat Hobart ja
Launceston. — Rautateitä 1,128 km (1914), sähkö-

lennälinliiijoja 3,343 km, postiasemia 552, puhe-
linjohtoja 7.371 km (1912). Kauppalaivastoon
1913 kuului kaikkiaan 217 alusta, yhteensä
12.704 rek.-ton. netto. Hallituksen itunenässä
on Englannin hallituksen nimittämä kuvernööri:
lakia s iit i\ iss i parlamentissa on laki u. i iLi'. i

neuvosto, Icgislative council (18 jäsentä) ja edus-

tajainhuone, houxe of assemoty (30 jäsentä).

Austraalian liittoparlamenttiin T. lähettää 6 se-

naattoria ja 5 edusmiestä. Pääkaupunki Hobart.
\'altion tulot 29 milj., menot 29.2 milj. mk.
(tiliv. 1913-14), valtiovelka 310 milj. mk. (1914).— Historia. T:n löysi Tasman 1642j antaen
sille nimeksi Van Diemeniu-maa. T. sai ensi

maiset valkoiset asukkaat 1802 ja 1803, jolloin

sinne (etelärannikolle) saapui ensimäinen lähe-

tystö pakkotyöhön tuomittuja rikoksellisia. Nii-

den ohella alkoi vähitellen tulla vapaita uutis-

asukkaita, mutta kehitys oli kuitenkin kovin
hidas (1821: 7,400 as.). M. m. taistelut alku
asukkaiden kanssa vaikeuttivat uutisasutusta.
V. 1825 T. tuli riippumattomaksi Uudesta Etelä

Walesista. V. 1835 asukasmäärä oli kohonnut
40,172 henkeen. Vasta 1853 lopetettiin rikoksel-

listen lähettäminen T:aan ja sam. v. T. sai

eduskuntalaitoksen sekä 1856 vastuunalaisen hal-

lituksen. V. 1901 T. yhtyi Austraalian liitto-

valtioon. E. E. E.

Taso ks. T a s a p i n t a.

Tasohöyläkone, höyläkone, jonka työpöytä 1.

taso on edestakaisin liikkuva, (ks. H ö y 1 ä k o n e)

.

Po P-o.

Tasoitushakku, hakku, jolla kivi hakataan
tasaiseksi, ks. Kiviteollisuus.
Tasoituskaarre 1. t.-k ä y r ä ks. R au t a t i e.

Tasoitusinerkki = palautusmerkki
(ks. t).

Tasoitusvasara, kevyehkö pyöreä- ja hieman
kupurapohjainen levysepän työssä levyn kuhmu-
jen ja epätasaisuuksien tasoittamiseen käytet-

tävä vasara (ks. Levysepänteollisuus).
P-o Po.

Tasojyrsin, jyrsin (ks. t.) jolla tasapintoja
jyrsitään. P-o P-o.

Tasovasara ks. Levysepänteollisuus.
Tassilo in. 742-94). Baierin herttua, viimeinen

Agilolfingien sukua, hallitsi v:sta 749; tunnusti

757 sukulaisensa fra.nkkilaiskuninkaan Pipin Pie-

nen lääniherruuden, yritti Kaarle Suuren aikana
vapautua tästä riippuvaisuudesta, mutta pakotet-

tiin alistumaan 787. Kun T. uudisti yrityksensä,

riistettiin häneltä 788 Baieri ja hänet tuomittiin

kuolemaan; tästä rangaistuksesta T. tosin vapau-
tettiin, mutta suljettiin sensijaan elinkautiseen

luostarivankeuteen. a. li.

Tasso, Torquato (1544-95), it. runoilija,

s. Sorreutossa 11 p. maalisk. 1544. Hänen isiinsä

oli huomattu runoilija Bernardo T. ja tiiman

mukana poika joutui jo lapsena usein muutta-

maan olinpaikkaa. Napoli'ssa hän oli 2 v. kasva-

tettavana jesuiittakoulussa ja näyttää saaneen

tältä ajalta syviä vaikutteita. V. 1557 isä tuli

Urbinon hovin palvelukseen, ja täällä hienostu

neen ja ylellisen seuraelämän keskellä T. varttui

nuorukaiseksi. Sittemmin hänet lähetettiin Pado-

vaaii tutkimaan lakitiedettä, mutta hän käytti-

kin aikansa etupäässä filosofian ja runouden

opiskeluun. Jo 15-vuotisena hiin valmisti sankari-

runoelman ,,Binaldo". joka osoitti melkoista oma
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peräisyyttä. Opiskeltuaan jonkun aikaa Bi

nassa, T. joutui kardinaali Luigi d'Esten palve

[ukseen, tullen 1565 Per-

raran hoviin, missä hän
sitten eri viilu join ole

keli parikymmentä vuotta.

Kmh aslahjäisenä mieheni
ja huomattavana runoili-

jana hänestä tuli hovin

epäjumala. Prinsessat Luc-

rezia ja i eonora d'Este

olival hänen erikoisia suo-

sijoitaan, mutta tarinoiden

paljon puhumia lähempiä
suhteita ei tutkimus ole

voinut toteen näyttää,
V. 1570 T. kävi kardi-

naalin kanssa Pariisissa,

mutta sitten heidän vä-
Torquato Tasso.

Hlls;i Ukkoutuivat, ja Fer
raran herttua Alfonso 1T otti hänet nyt pal-

velukseensa. T. oli ahkerasti harjoittanut runoi-

Ina näinä vuosina ja 1573 ilmestyi viehät-

tävä lyyrillinen paimennäytelmä ..Aminta". joka
saatti Lnsä kuuluisaksi ja jolla on ollut

merkitystä oopperan kehitykselle. Kaksi vuotta
myöhemmin valmistui T:n pääteos, laaja eepilli

m ii runoelma „Gerusalemme liberata", ottave-

rmneilnn sepitettj kuvaus ensimliaesti nstiret-
nii inniessa suhteessa oivallinen runo-

luoma ia herättää yhä vielä jälkimaailmankin
ihailua. Tosin siltä puuttuu eepillistä tyyneyttä
ja selvyyttä, sen yhtenäisyyttä haittaavat liian

minut episodit ja sanonta on usein retorista ja

täynnä kovin haettuja sanasukkeluuksia. Mutta
toisaalta se lyyrillisissä kohdissaan sisältää

lista runoutta luonteenkuvaus ou sattuvaa,
kieli sulavaa ja soinnukasta. T. ei aluksi jul-

lit tiustaaii lilm. vasta 1580), vaan antoi sen
im n -tel ula u takun nau tarkastettavaksi, seikka.

joka tuotti hänelle pelkkää mieliharmia. Ymmär-
tämättömäni arvostelijain lausunnot katkeroitti-

vat hänen herkkää ja ärtyisää mieltänsä. Hänen
rasittunut terveytensä alkoi murtua ja yltyvä
henkinen sairaus päättyi lopulta täydelliseen

mielipuolisuuteen. Aika ajottain hän poistui

Keri arasta, kuljeskeli milloin missäkin, mutta
palasi sinne aina takaisin. Yv. 1570-86 T. oli

hoidettavana St. Annan houruinhuoneessa, har-
joittaen siellä ahkeraan kirjailemista. Päästyään
sieltä vapaaksi hän harhaili onnettomana viimei-

set vuotensa kaupungista kaupunkiin, hovista
hoviin. Kirjailemista hiin kuitenkin yhä jatkoi;

m. m. hän uskonnollisista syistä toimitti suu-
resta runoelmastaan uuden laitoksen, joka oli

aivan aivottomaksi karsittu. T:n viimeiseksi

olinpaikaksi tuli Rooma, jossa oli tarkoitus

seppelöidä hänet Kapitoliolla ; tuuma ei kuiten-
kaan toteutunut. Loppuaikansa T. oli sairaana
San Onofrion luostarissa ja kuoli siellä 25 p.

huhlik. 1595. — T:n traagillinen elämäntarina
ou vanhastaan ollut tarujen vaippaan kätket

tynä. ja siten syntynyttä käsitystä hänestä on

vakiinnuttanut aiheen käsittely runoudessa
ie. Moni. Goethe, Ryron. Ingcmann; myös sävel-

taiteilijat Liszt. Godard, Gade). Vasta nykyajan
tutkimus on kyennyt luomaan luotettavaa valoa

hänen elämäänsä ja poistamaan vanhoja harha-

luuloja. — Paitsi jo mainituita teoksia on T.

kirjoittanut muutamia uskonnollisia runoelmia
(e un. ,,l,e sette giornate del mondo creal

näytelmän ,,ll n- rorriemondo", joukon lyriikkaa

ekä erinäi iii prou ateoksifl -T:n kootut teokset

julk. Kosini (1821 32, 33 nid.). Uudempia jul-

ija ovat Solerti'n I alemme liberata"

1895-6, 3 nid.), „0pere minori in versi"

(1891-5, 3 nid.;, „Le rime di T. T." (1898-1902,

1 nid.). Proosateoksien julkaisijat ovat Guasti
.1 dialoghi di T. T.", 1858-9, 3 nid.. 2:nen

,

1901; „Prose diverse di T. T.", 1875. 2 nid

Solerti („Appendice alle opere in prosa di T. T.".

1892). [Marchese Manson romanttinen T:n elämä-
kerta 11019); Serassi. „Vita di T. TV" ii7'->"

pain. 1858, 2 nid.); Kcrrazzi, „T. T." (1880

lerti, „T. T." (1895, 3 nid.); Campori A Solerti,

..Luigi, Lucrezia e Leonora d'Este" (1880); So

lerti, „Ferrara e la corte estense nella seconda
mela del see. XVI" (1891i: Roncoroni. „Genio e

pazzia di T. T." (isot!); Multineddu, „Le Eonti

della Gerus. lib." (1895).] B. H
Tassoni [•&-], Alessandro (I

it. runoilija. Tuli 1597 kardinaali Colonnan
sihteeriksi Roomaan, seurasi häntä matkalla

Espanjaan 1600 ja pysyi toimessaan v:eeu 160S.

Oli myöhemmin Savoiji'n herttuan Karl Emanue-
lin palveluksessa, sittemmin kardinaali Ludovisi'n

sihteeriini ja vihdoin Frans I:n kamariherrana
kotikaupungissaan Modernissa. T:n maine perus

tuu koomilliseen eepokseen „La seeehia rapita

(kirj. 1014. julk. 1022), jonka aiheena on Mode
ja Bolognan välinen, ryöstetystä ämpäristä

alkunsa saanut sota 1325. Runoelma on i issa

suhteessa erittäin onnistunut ja kuuluu 1600-

luvun parhaisiin kirjallisiin saavutuksiin Ita-

liassa. Toinen kertomaruno on Ameriikan löy-

töä käsittelevä ,,Oceano", josta kuitenkin vain

I laulu on olemassa. Lisäksi T. on kirjoittanut:

. .Considerazioni sopra le rime de Petrarca" (1609;

julk. Casini, 1880), jossa hän asettuu Petrarcan

liiallista ihailua ja jäljittelyä vastustamaan ; ,,Peu-

sieri diversi" käsittelee kirjallisia, filosofisia ja

tieteellisiä kysymyksiä ja „Filippiche contro gli

Spagnuoli" on tähdätty espanjalaisia vastaan

T:n kolme dialogia „Difesa di Alessandro Mace-
done" julkaisi Rossi (1904) ja hänen kirjee

julkaisivat Gamba (1827) ja Rossi (1901). [Pitoni.

,,Sopra i .Pensieri diversi' di A. T." (1882);

Roneal, ,,La seeehia rapita, studio critico" (.884);

Bacchi, ..Le considerazioni sul Petrarca di A. T."

(1887); Roisi, ,.Studii e ricerehe Tassoniane"

(1904); Nauti, ,.La storia nella .Seeehia rapita"
(1906, I-.nen osa).] E. W-s.

Tataarilaiset kielet ks. Turkkilais-
tataarilaiset kielet.
Tataarit (tatarit), monelle Aasiasta päin

tulleelle tahi Aasiassa asuvalle kansalle annettu

yleisnimi. Jo 5:nnellä vuosis. j. Kr. kiinalaiset

mainitsevat T at a-kansojen Mantshuriassa ja

Mongoliassa asuviksi (..Tataarinsalmi". mante
ren ja Sahalinin välillä) ja kiinalaisten esimer-

kin mukaan englantilaiset ja ranskalaiset vielä

usein nimittävät mantsulaisia t:ksi. Muinais-
turkkilaisissa kivikirjoituksissa (ks. t.) mongolit
mainitaan Uilor nimellä ja mongolien omassa his-

toriassa tatar on heidän tärkeimpiä heimojaan.
Tarkoitettuaan siis alkuaan vain mongoleja, tämä
kansannimi 13:nnella vuosis. tuli mongolien suur-

ten sotaretkien aikana Euroopassakin yleisesti
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Pihatatar.

tunnetuksi, mutta kun vierasten tulokkaiden kan-

sallisuutta ei osattu erottaa, joutui tämä nimi-

tys pysyvästi merkitsemään jokseenkin kaikkia

taltamereltä ja Kaspiau-mereltä pohjoiseen

asumaan jääneitä turkkilaisia eli turkkilaistataa-

rilaisia kansoja. Näistä ovat tunnetuimmat Ka-

saanin t. eli Volgan t.. Ast nikamiin 1 .. Krimin t.

Puolan t. sekä Kaukaasian t. Sitäpaitsi on

venäläisten esimerkin mukaan tapana tällä

nimellä nimittää useita Siperiassa asuvia pieniä

i

i stataarilaisia heimoja, esim. Baraban t.,

niin I.. Abakanin t., \ltai'n t. j. n. e. ks.

Turkkilais-tataarilaiaet . kansat,
T u r k k,i 1 a i s-t a t a a r i 1 a i s e t kielet ja

Volgan tataarit. O. J. B.

Tatar (Polygonum), liyvin erinäköisiä Poly-

BOnac«B-heimoon kuuluvia ruohoja, joilla on
ehyet, vuorottaiset lehdet,

valkeat t. punaiset kukat
tertuissa t. tähkissä ja

yleensä 3-kulmainen he-

delmä verhiöön suljettuna.

^J '

Meillä 12 lajia, joista ylei-

jf k siä ovat pelloilla kasvava
' —Wl . kierto-t. (P. convolvu-

lus), jolla on köynneliäs
varsi ja herttamaiset leh-

det, samoin peltorikkaruo-

hona kasvava, suikealehti-

nen u k o n-t. (P. tomen-
tosum), jolla on tiheäkuk-

kainen. tähkämäinen terttu

ja keskeltä tav. mustahko-
täpläiset lehdet, varsinkin

pihoilla ja teillä hyvin
-ti esiintyvä kapea- ja pienilehtinen p i h a-t.

il', aviculare), kosteilla, avoimilla paikoilla kas-

katkerot. (P. hydropiper), jolla on
ii. kitkeränmakuiset lehdet ja harvakukkai-
kapea tähkä, niityillä visein runsaasti kas-

iin r m i-t. (P. viviparum), jonka tasasou-

kan tähkän alaosassa on kukkien asemasta sipuli-

maisia silmuja, jotka voivat kasvaa uusiksi yksi-

hiik.-i. ia vesissä ja rannoilla kasvava, kauniin
punakukkainen v c s i-t. (P. amphibium). Suuria,

komeita koristekasveja ovat P. citspidatum (Japa-
nista), jonka suurilehtiset varret ovat n. 2 m
korkeita ja P. sachalinense. (Sahalinilta) ,

joka on
vielä suurempi, n. 3 m korkea. Molempia on
meilläkin alettu yhä yleisemmin viljellä puutar-

sa. Vilja-t:sta t P. tatariciim) ks. Tat-
it. L.

Tataria (väärin Tartaria), keskiaikana
Keski-Aasiasta ja turkkilaisten heimojen asu-
masta Kaakkois-F.uroopasta käytetty nimitys;

t tiin toisistaan pikku T. (Etelä- ja Itä-

Venäjä), iso T. (Keski-Aasia) ja Kiinan T.

irkestani). J. F.

Tatar-Pazardzik [-a'r- -i'k], piirikunnankau-
i rillin-aariassa, Itä Rumeelian länsiosassa,

tasangolla Marit zan ja Sofian-Kons-
polin radan varrella, useiden liikennetei-

isteyksessä; 18,098 as. (1910). — Viljellään
riisiä, hirssiä, tupakkaa, harjoitetaan kankaiden
valmistusta. — T.-P:n perustivat 1485 sulttaani
Muhammedin sinne lähettämät tataarit.

Tate /(ei(7, Nahum (1652-1715). engl. runoi-
lija ja näytelmänkirjoittaja, kotoisin Dublinista,

sai kasvatuksensa Trinity Collegessa. Tul-

tuaan Lontooseen hän julkaisi kokoelman runoel-

mia 1072 ja antautui sitten teatterin palveluk-
seen näytelmänkirjoittajana, sepittäen m. m. kap-

paleet ..lirui us of Alba or the enehanted lovers"

(1678) ja „The loyal general" (1G80). Hänen
tuotantonsa kohdistui kuitenkin pääasiassa eli-

sabethilaisten dramaatikkojen (kuten Shakespea-
ren. Fletcherin, Websterin y. m.) kappaleiden

mukailuun ja näyttämölle sovitteluun. Yhdessä
Nicholas Bradyn kanssa hän sepitti ,,New ver-

sion of the psalms of David" nimisen virsikokoel-

man; hänen omintakeisista runoelmistaan on

huomattavin ..Panaeea, a poern on tea" (1700).

V. 1092 hänestä tuli Shadwellin jälkeen Englan-

nin hovin ,,poeta laureatus". E. W-s.

Tatianus [-ä'n-], vanhan ajan kirkon apolo-

geetti (ks. Apologia), hellenistisesta sivisty-

nyt syyrialainen, joka ennen v. 152 kääntyi Roo-

massa kristinuskoon. Antautuen yhä kiihkeäm-

min ajamaan erinäistä askeettista suuntaa hän
rikkoi v:n 172 vaiheilla välinsä Eooman seura-

kunnan kanssa ja palasi itämaille, jossa hänen
sanotaan omaksuneen gnostilaisia mielipiteitä

(ks. Gnostilaisuus). Etupäässä länsimai-

e ssa kirkossa joutui hän kerettiläisten kirjoi-

hin. Syyrian kirkossa hän teki itsensä muistet-

tavaksi varsinkin ,,Diat.essaron"in, syyriankieli

sen evankeliumiharmonian (ks. t.) kautta, joka

kauan pysyi yleisessä kirkollisessa käytännössä.

Hänen lukuisista muista, kreikaksi kirjoitetuista

teoksistaan mainittakoon „Logos pros hellenas"

(„Puhe kreikkalaisille"), jossa hän lausuu anka-

ria tuomionsanoja pakanallisesta tieteestä, jos

kohta itse ahkerasti ammentaa tietoja pakanal-

lisesta kirjallisuudesta. Ar. II.

Tatistsev [-U'-]. 1. Vasili j Ni kitit 5 T.

(1686-1750), ven. historioitsija; teki useita opinto-

matkoja ulkomaille, oleskeli m. m. Ruotsissa

1724-26 tutkien vuoriteollisuusoloja ja suorittaen

diplomaattisia tehtäviä; toimi Uralin vuorikai-

vosten hallintomiehenä ja Astrakanin kuvernöö-

rinä 1741-45; T. ryhtyi kokoamaan aineksia

Venäjän historiaan ja 1739 hän antoi tiedeaka-

temian haltuun tavattoman laajat, osittain jär-

jestetyt ainekset, jotka julkaistiin vasta hänen
kuolemansa jälkeen 1768-1848. T:n historia päät-

tyy Vasilij lll:n kuolemaan, mutta aineksia on
v:een 1613. |P°P0V > »T. ja hänen aikansa"

(ven.), Bestuzev-Rjumin, ,,Elämäkertoja ja luon-

teenkuvauksia" (ven.).]

2. Sergej S p i r i d o n o v i t s T. (s. 1846),

kirjailija; toimi ensin diplomaattisella alalla,

otti vapaaehtoisena osaa 1877-78 sotaan; palvel-

tuaan sen jälkeen jonkun aikaa sisäasiainminis-

teriössä antautui kirjalliseen työhön; julkaissut

joukon historiallisia tutkimuksia, ..Keisari Niko-

lai I:n ulkopolitiikka" (ven. 1887), „Alexandre
1 et Napolfiou d'apres leur eorrespondance ine-

dite 1801-1812" (1891), ..Keisari Aleksanteri II :

n

biografia" (ven. 1897), y. m. J. F.

Tatit ks. Pillisienet, palsta 619.

Tatra //''-/, K o r k e a-T. (unk. Magas-T., saks.

llohe 7'.), vuoristo Pohjois-Unkarissa, osaksi Ga-

litsian rajan sisäpuolella, Länsi-Karpaatei

Karpaattein ja Unkarin korkein. Se kohoo sei-

nämiin tapaisena, jylhänä, graniittimassana. sil-

poutuneena n. 800 m korkeasta ylätasangosta.

jota kaikilta puolin ympäröivät Dunajec. Pop-

i ui Feher Väg ja Arva nimiset joet (ks. kuvaa
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kirjoituksessa Karpaatit, palsta 407). Pituus

idästä länteen on a. 60 km. leveys 15-23 km.
Korkeimmat huiput Ferenez-Jöz Gei

lachfalvi, 2,663 m), Lomnicz (2 63 i m
i

JSg

(2,629 m). Fecskehegy (2,617 m), T. 1. Vi

(2,555 m). Suurenmoisille maisemamuodoille omi-

naisia ovat lukuisat (lienet vuorijärvet. — T:ssa

on ]ialjo suosittuja kesänviettopaikkoja, tunne

luimmat Tfttraftlred (saks. Schmecks; 3,582 väki

naista kylpyvierasta HMD. T&tralomnicz (1,329

vierasta) ja Tfitraszeplak (1,166). - Korkean-
Tm eteläpuolella, yhdensuuntaisena sen ke

en Matala-T. (unk. Alaoaony-T ., saks. Äriederi

7'.), n. 75 km [litkii, ... 30 km leveä. Korkein
huippu Gyömber, 2,045 m. E. E. K.

Tatsetti ks. Narsissi.
Tattari (Polygonum fagopyrum 1. Fagopyrum

esculentum), Polygonacece-heimoon kuuluva 0,is-

0,s m korkea, 1 -vuotinen ruoko, jolla on puner-

tava varsi, lierttamaisen nuolimaiset, leveähköt

lehdet, valkeanpunervat t. valkeat kukat huis-

kilomaisesss kukinnossa ja mustanruskea, kiil-

tävä, a kulmainen pähkylä (vrt. Tatar). T. on

viljelyskasvi, joka on kotoisin Itä-Aasiasta,

missä sitä jo kauan on viljelty. T. tuotiin ki ski

ajan lopulla Eurooppaan, missä sitä viljellään

monin paikoin karuissa, varsinkin hiekkaisissa

seuduissa, kuten eräissä osissa Pohjois-Venäjää,
Pohjois-Saksaa, Tanskaa, Alankomaita y. m.
Meilläkin t :ia viljellään, kuitenkin melkein vain
Mikkelin ja Viipurin lääneissä ja sielläkin

vähän (sato koko maassa 1913 oli 2,398 hl, vv.

IS96-1905 vielä keskimäärin 8.138 hl). Tun-
tuu luultavalta, että t:n viljelys, joka pää-

asiallisesti sidottuna kaskiviljelykseen alitui-

sesti on vähentynyt ja jota hallat suuresti vai-

keuttavat, ennenpitkää meillä lakkaa. Hyvänä
hunajakasvina t:n viljelystä voi suositella. T:n
hedelmiä, jotka irroitetaau puimalla, käytetään
kuorittuina ja ryyniksi valmistettuina tav. puu-
roksi; t.-jauhoja käyttävät etupäässä venäläiset

varsinkin blinin (ks. t.) valmistukseen. — Erästä
toista t.-lajia, /'. tataricum, jolla on pienet viher-

tävät, kukat, terttumainen kukinto ja kurttuiset,

harmaat, edellistä huonompimakuiset pähkylät,

viljellään myös, vaikkei meillä. Kasvi on kotoi-

sin Siperiasta, mistä se 1700-luvulla tuotiin Eu-
rooppaan. K. L.

Tatti ks. Pi 1 1 is i e n et. palsta 619.

Tatti, Jacopo (1486-1570), it. kuvanveistäjä
ja arkkitehti, tunnettu niinellä Sansovino,
oli synnyinkaupungissaan Firenzessä Andrea San-
sovinon oppilas (sai opettajansa mukaan liika-

nimensä) ja opiskeli Roomassa rakennustaidetta
Bramanten johdolla. Paitsi näissä kaupungeissa
T. työskenteli v:sta 1527 Venetsiassa, saavuttaen
siellä johtoaseman rakennus ja veistotaiteessa,

T:n pääteos arkkitehtina on koristeellisella rik-

kaudellaan vaikuttava San Mareon marmorinen
kirjastotalo 1. Libreria (aloitettu 1536) Venet-

siassa, jossa hän sen lisäksi rakensi palatseja

(esim. Palazzo Corner della Cä Grande), kirk-

koja (parhain on S. Giorgio de' Greci) sekä Log-

getta nimisen siron marmorihallin Campanilen
viereen y. m. Hänen juhlallisen iloista elämän-
tunnetta ja luontevaa kauneusaistia ilmaisevista

veistokuvistaan mainittakoon Firenzessä apostoli

Jaakob vanh:n kuvapatsas tuomiokirkossa ja

,,Bacchus'' Museo nazionalessa. Roomassa madon-

nankuva S. Agostino-kirkossa ja Venetsiassa dogi

Vernerin hautamerkki S. Salvatore-kirko

pronssiovet San Marrossa ja suuren suuret Mai

sin ja Neptunuksen kuvapatsaat dogipalatsin

jättiläisportailla. E. R-r.

Tatueerata 1. tatuoida ks. T a t U o i m i

n e n.

Tatuoiminen (ransk. talouer), ihon kori

niinen kuvioilla ja piirroksilla, juontuu todenna

köisesti haavain arvista ja erinäisten lääkintä

menettelyjen ihoon jättämistä merkeistä. T. on

kahta laatua: plastillista ja ihon tasoon mukau-
tui aa. Edellinen on n appi t a tuo i m i - t a. |03

ihosta osittain irroitetaau pieniä nalikalappupi.

jotka parannuttuaan muodostavat nappi- ja luit

tamaisia kohokkeita, tai arpitatuoimisi a,

jos kuvio muodostetaan ihoon leikkaamalla tai

polttamalla. Ihon tasoon mukautuva eli varsi-
nainen tatuoiminen, joka vaikuttaa maa-
lauksellisesti. aikaansaadaan hienoilla pistoksilla,

TatiKiini japanilainen.
I läjääkin tatuoitu käst

(Borneo).

joihin väriainetta pannaan. Nappiarvet ovat Af-

rikassa hyvin tavallisia. Arpit. vallitsee raaim-

massa muodossaan Austraaliassa. Varsinainen t.

kukoistaa eniten Tyvenenmeren Baarimaailmani,
malaijilais-polyneesialaisen rodun itäisellä leveue-

mi-alueella sekä tiiman naapurimaissa Japanissa.

Uudessa Guineassa, Luoteis-Ameriikan ränni

koilla. Pohjois-Siperiassay. m. Tatuoimiskuvioissa

esiytyy usein perheen, suvun ja heimon tuntomerk-
kejä, heimojumaluuksien vertauskuvia, joilla on
suojeleva merkitys; ne ovat usein määrättyjen

tapausten muistiinpalauttajia; niillä on tärkeä

sija myiis kypsyysjuhlissa. Miehet ja naiset km is

tautuvat tavallisesti eri tavalla: korkeamman sää

dvn jäsenet käyttävät rikkaampaa t:ta j. n. e.

U. T. s.

Taube [töbj. l. Gustaf Adam T. (V

1732), kreivi, ruots. sotilas, valtaneuvos; otti

osaa Ptalzin sotaan ja sittemmin pohjoismaiseen

sotaan; joutui Pultavan taistelussa venäläisten

vangiksi, mutta piiasi pian vapaaksi, kunnostan-
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tui 1710 Helsingborgin taistelussa ja johti 1712

oraita ruot-, joukko-osastoja Pommi-rissa: tuli

1713 Roalageniin kootun sotavoiman päälliköksi

ja 1710 Ben lisäksi Tukholman ylikäskynhalti-

laksi. Viimemainituissa asemissa ollessaan T.

Kaarle XII: n kuoltua toimi tehokkaasti Ulrika

Eleonoran hyväksi, joka heti valtaistuimelle

päästyään kutsui T:n neuvoskuntaan; tuli 1719

kreiviksi ja sotamarsalkaksi ja otti 1710 ja 172(1

huomattavaa osaa Hannoverin ja Preussin kanssa

käytyihin rauhanneuvotteluihin. V. 1720 T. toimi

innokkaasti perintöprinssi Fredrikin korottami-

seksi valtaistuimelle ja kannatti sittemmin Arvid
Hornia holsteinilaista puoluetta vastaan.

2. Hedvig Ulrika T. ks. H e s s e n s t e i n.

S. Evert Vilhelm T. (17:17-99), vapaa-

herra, sotilas, diplomaatti. T. tuli 1770 upsee-

riksi J. M. .Sprengtportenin perustamaan kevyeen
rakuunaosastoon, joka näytteli huomattavaa osaa

v:n 1772 vallankumouksessa. T. pääsi tämän
tapauksen jälkeen kuningas Kustaa III: n suu-

reni suosioon, yleni nopeasti arvoasteissa ja

oli kuninkaan mukana hänen ulkomaanmatkoil-
laan; tuli 1775 kevyiden rakuunain päälliköksi,

1782 kenraalimajuriksi, 1783 ylikamarijunkka-
lik-i. 1 7liu kenraaliluutnantiksi. Tultuaan haa-

voitetHksi v:n 1789 sodassa T. oleskeli Aachenissa,
inistä lähetti kuninkaalle tietoja Ranskan vallan-

kumouksesta. T. avusti tiiman jälkeen kuningasta
i Hanskan kuningasparin auttamista tar-

koittavissa suunnitelmissaan. Kuolinvuoteellaan
Kustaa III uskoi T:lle ulkoasiain hoidon ja

määräsi hänet jäseneksi holhoojahallitukseen,

mutta Kaarle herttua ei hyväksynyt tätä mää-
räystä ja heinäk. 1702 T. luopui kaikista virka-

toimistaan. ./. F.

Taubila ks. T o u v i 1 a.

Tauchnitz ftauhnits], saks. kirjakauppias- ja

ktistantajasuku. joka toimii Leipzigissä, tunnettu
varsinkin oivallisesta huokeahintaisesta ,,Collec-

tion of British [and Ameriean] authors" n. s.

..T. edition" nimisistä kaunokirjallisuutta sisäl-

tävästä kustannussarjastaan (ilm. v:sta 1841).

Tauern, kaksi vuoristoa Itävallassa, Itä-

alppien keskisessä gneissijonossa. Lännessä on
kaikin puolin mahtavampi varsinainen T.,

II o h e T. (..Korkea T."), joka ulottuu Birn-
liiekestä (sola 2,672 m yi. merenp.) lännessä Mur-
törliin (2,363 m) idässä ja jota pohjoisessa rajoit-

laa Salzachin. etelässä Draavan ja Rienzin laak-
iot. Pituus on n. 134 km, leveys 45 km, sen
peitl imä ala 5,740 km 2

. Birnlilcken länsipuolella
oh-vat Zillertalin alpit (kaksiharjänteiset, korkein
huippu Hochfeiler 3,523 m yi. merenp.) luetaan
usein siilien kuuluviksi. T:n jakavat jokilaaksot
muutamiin idästä länteen kulkeviin pääharjän-
teisiin. Pisin ja korkein on jyrkkäpiirteinen,
lumirajan yläpuolelle ulottuva varsinainen
Hohe T., josta lähtee lyhyitä, jyrkkäloaksoisia
sivuhaaroja Salzachin laaksoon. Varsinaisen
Hohe T:n keskimääräinen harjannekorkeus on

m yi. merenp. Siinä on kaikkiaan 254 jää-

tikköä, joista Pasterze mahtavin. Vuoristopurot
virtaavat usein kuilumaisissa rotkoissa (Liechten-
-ti inklamm). Suurenmoisine maisemineen Hohe T.
on Itäalppien suosituimpia matkailusi-utuja. Var-
sinaisen Hohe T:n pääryhmät lännestä itään
lukien: Venediger (Gross Venediger 3,660 m),
Glockner (Gross Gloekner 3,708 m), Goldberg

(Hochnarr 3,258 m), Ankogel (Ankogel 3,355 m).
Varsinaisen Hohe T:n eteläpuolella olevat pää-

harjanteet ja ryhmät: Pfunderser Gebirge
(3.135 m), Eieserfernergruppe (3,440 m), Defe-
reggengebirge (Weisspitze 2,962 m), Röthgruppe
(Röthspitze 3,496 m), Schobergruppe (Roter Knopf
3,290 m), Sadnig-Kreuzeekgruppe (Polinik

2,780 m). — Hohe T:n itäpuolella oleva N i e-

d e r e T. (..Matala T.") päättyy idässä Paltenin
ja Liesingin laaksoihin ja rajoittuu pohjoisessa

Kuusin, etelässä Murin laaksoihin. Sen pääosat
ovat. lännestä lukien: Radstätter T. (Weisseck
2,709 m), Schladminger Alpen (Hochgolling

2,863 m), VVölzer Alpen (Precligstuhl 2,545 m),
Rottenmanner T. (Bösenstein 2,449 m) ; edellisten

eteläpuolella on Tanisvveg-Seekauer Höhenzug
(Gstoderberg 2,141 m). — Hohe T:n läpäisee

Ankogelin ja Hoehnarrin välissä T:n rata
(avattu liikenteelle 1909, 48 km pitkä, maailman
kallein rautatie, tullut maksamaan yli 300 milj.

mk.) 9,600 m pitkässä tunnelissa (korkein kohta
1,225 m yi. merenp.) lyhentäen melkoisesti mat-
kaa Etelä-Saksasta ja Länsi-Itävallasta Triestiin.

E. E. K.
Tauko ks. Paussi.
Taula. Taulakäävässä (ks. P i I 1 i s i e n e t ja

värillistä kuvaliitettä Kasvitauteja II, kuv.

7 ja 8) on sarveisen pintakerroksen ja pilliker-

roksen välissä vanukkeinen solukko, josta t:aa

valmistetaan siten, että sitä pidetään lipeässä,

kiehautetaan, kuivataan ja taotaan vasaralla.

T:aa käytettiin ennen haavojen sulkemiseen sekä
lakkien ja liivien valmistamisen. Nykyään t : 1 1 a

on vain hyvin rajoitettu käyttö hammaslääkäri-
tekniikassa. Ennen tulitikkujen keksimistä syty-

tettiin t. tuluksilla (ks. t.) tulen saantia varten.

J. I. L.

Taulakääpä ks. Pillisienet, palsta 619.

Tauler, Johann (1300-61), saks. mystikko.
T., joka lienee syntynyt Strassburgissa porvarini-

sessa kodissa, astui jo nuorena dominikaanien
munkkikuntaan. Opiskeltuaan Kölnissä, jossa

vaikutti kuuluisa mestari Eckart, T. toimi saama
miehenä Baselissa 1338-48 ja senjälkeen Strass-

burgissa. Ollen käytännöllisempi kuin useat

muut mystikot T. oli hyvin etevä saarnamies.

Samoinkuin Suso T. rakastaa runollisia kuvia ja

vertauksia. Luther piti häntä suuressa arvossa.

vrt. Mystiikka. [Walter Lehmann, „Taulers

Predigten".J E. Ka.
Taulusälpä ks. Wollasto niitti.
Taumatrooppi (kreik. thauma - ihme, ja trc-

pein = kiertää, kääntää), lelu, jonka suunnittelu

perustuu silmän hermokalvon ominaisuuteen het-

kisen säilyttää siihen sattuvan valovaikutuksen,

niin että nopeasti toisiaan seuraavat vaikutuk-

set sulautuvat yhteen. T. on tavallisesti ympy-
ränmuotoinen pahvilevy, jota voidaan kieri iiii

saman halkaisijan päihin kiinnitetyillä rih-

moilla halkaisijan ympäri. Jos levyn toiselle

puolelle on piirretty esim. vahva viiva ja toi-

selle puoh-lle sitä vastaan kohtisuorassa oleva

viiva, näkee silmä ristin levyä rihmojen avulla

sormien välissä nopeasti edestakaisin kierret-

täessä, vrt. Stroboskooppi. U. S:n.

Taunton [tantan]. 1. Somersetin kreivikun

m.mi pääkaupunki Lounais-Englunnissa, Tone-joen

varrella n. 60 km lounaiseen Bristolista; 21,087

as. (1901). — Muutamia kauniita kirkkoja (m. m.
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St Marj Magdaleue), vanha linna (osaksi L100
luvulta; »ikanaan VVinchesterin piispain asunto)

;

grammar school-koulu (per. 1522). Harjoitetaan
i pella I .i hansikas-, rauta-

J . m. teolli

suulta. 2, Kauntin pääkaupunki Yhdysval-
loissa, Massachusettsin valtion kaakkoisosassa

Bostonista etelään, T:n-joen (kuljettava 'I' : iin

asti) varrella, useiden ratojen risteyksessä;

15,631 as. (1914 Kauniin oikeuspalatsi, kau-

pungintalo, kirjasto y. m. rakennuksia. Useita

oppilaitoksia Huomattavaa puuvilla-, veturi-,

tiili, rautatavara y. m. teollisuutta (valmistus

arvoltaan 7: 1 milj. mk. 1009), melkoista kalaa

tusta ja rannikkoliikennettä. — Per. 1638.

Taunus (myös Die Hölie, aikaisemmin Ein
m/n Reinin liuskevuoriin kuuluva vuoristo Länsi

assa Ees en Nassaun provinssin lounais

a. Heinin. Mainin ja Laimin välissä, n. 90

:.rn pitkä, pääharjan keskikorkeus vain 480 m,

korkein huippu Grosser Feldberg, 880 m, kaak-

issa. Etelään T. laskeutuu jyrkästi ja vielä

)\ rkemmin länteen. On yleensä hyvin metsäinen,

unilla Reinin ja Mainin puoleiset rinteet ovat

viini- ja hedelmätarhojen peittämät. Paljon

keskiaikaisten ritarilinnain raunioita. — Vuori-

työntuotteita ei saada juuri ollenkaan. Sitävas-

toin T. on rikas kivennäisvesilähteistä, joista

monet. Saksan kuuluisimpia (Wiesbaden, Selters,

Homburg, Soden, Ems y. m.).

Tauria (Krimin 1. Taurian niemimaan iiiuk,),

kuvernementti (veu. Tavritseskaja guherrUja

Etelä-Venäjällä, Asovan-meren ja Mustanmeren
rannalla, käsittää Dneprin alajuoksun eteläpuo-

lella olevan alueen; 63,447 km 2
, 2,006,500 as.

(1913), :;o km-:llä. — T:u rannikko on alavaa,

limaanieii reunustamaa, paitsi Krimin eteläran-

nikolla, jossa Jaila-vuoristo kulkee lähellä ran-

taa.. Kuvernementin mannerpuoli on alavaa, ta-

saista a ma. idässä mustaamultaa, lännessä mo-
nessa paikassa erämaanluontoista hiekka-aavik-

koa. Krimin pohjoisosa on samanlaista kuin
kuvernementin mannerpuoli. Pääjoet: Dnepr,
Molotsnaja, Salgir. Kuljettavia vesiteitä 208 km,
kaikki höyryaluksilla. Ilmasto Krimin eteläran-

nikolla lauhkea (ks. Kr im), pohjoisempana ja

mantereella talvet sitävastoin voivat olla hyvin
kylmät (Orlovissa Melitopoljista koilliseen v:n
keskilämpö -f8, °C, tammikin —6,i°C, heinäk:n

-f-22,i°C). Vuotuinen sademäärä vaihtelee 200-

500 mm. Metsiä T:ssa on kaikkiaan vain 7,?%
(1907) pinta-alasta (Krimillä). — Asukkaista
70,»% venäläisiä (isovenäläisiä), 1 :'.,*', tataareja,

5,i% saksalaisia (uutisasukkaita) , 3,8% juuta-

laisia. Uskonnoltaan 74,?% on kreik. -katolisia.

t3,i% muhamettilaisia, 4,8% protestantteja, 4,«%
juutalaisia. Lukutaitoisia 27,»% (Euroopan Ve-

näjän keskimäärä 22,»%). — Maataloutta har-

joittaa 67,6%, käsi- ja tehdasteollisuutta 9.8%,

kauppaa ja liikennettä 7,»%. Maanviljelys tuot-

taa vehnää 1,302,200 ton. (paljo myödään), ruista

149.400 ton., kauraa, ohraa, maissia, perunoita

(1913). Lisäksi viljellään tupakkaa, hedelmäpuita

ja viiniköynnöstä (Krimillä). Karjanhoito huo-

nolla kannalla; 1913 oli hevosia 493,400, nauta-

karjaa 455,900. lampaita ja vuohia 903,000, si-

koja 208,551 kpl. Tehdasteollisuus: aksiisista

vapaan teollisuuden tuotantoarvo 28,5 milj. mk.
(myllyjä, öljytehtaita), työväestö 6,650 henkeä;
aksiisin alaisissa tehtaissa työskenteli 1,818 hen-

keä (1910; melkein kaikki tupakkatehtai
Suolaa saadaan suuret määrät (1907 400,000 ton.).

Kotiteollisuus Vähäinen, Siirtolaisuus Siperiaan
suuri; 1913 lähti sinne Tsta 14.141 henkeä.
Rautateitä 859 km (1912); tärkeä Moskovan-Se-
vastopoliu rata kulkee T:n halki. — Kansakou-
luja 2,233 (oppilaita 126,127), keskikouluja i5

(opp. 13,918), ammatillisia keski- ja alempia kou-

luja 38 (opp. 3,914), muita kouluja 64 (opp. 3,180;

1912). Sairaaloita 118 lääkäreitä 480 (1911).

Hallinnollisesti T. jakaantuu s piirikuntaan. PäH
kaupunki Simferopolj. — Historiasta I

K r i m ja S i m f e r o p o 1 j. /.'. /,'. A'.

Taurian niemimaa ks. K r i m.

Taurian palatsi ks. Pietari, palsta 556
Tauriini, kiteinen, pysyvä kem. yhdistys, jota

on sapessa ja munuaisissa. N. 8.

Tauroggen (ven. Taurogen), kauppala VenS
iällä, Kovnon kuverm uiontissa. lähellä Itä -Preus-

sin rajaa, Riiun-Tilsit in viertotien ja Niemeniin
laskevan Juran van. Iki; "8,773 as. (1910).

Rajatulliasema, vilkasta kauppaa. — T:ssa Ahl.

Santeri 1 21 p. kesäk. 1807 allekirjoitti Tilsitin

iauhaa valmistavan aselevon. T:n lähellä ole

kylä 'i preuss. kenraali Yorck ja ven. ken-

raali Diebitsch 30 p. jouluk. 1812 tekivät ase

levon ja puolueettomuussopimuksen.
Taurokolihappo, sapessa esiintyvä rikinpitoi-

nen kem. yhdistys, joka alkalissa keitettäessä ha-

jaantuu tauriiniksi ja kolalihapoksi. S. S.

Taurus (kreik. Tauros), Vähän-Aasian ylä-

tasangon reunavuoristo etelässä, Välimerta la-

taan, ulottuu Eufratista idässä Aigeian me-

reen lännessä, laskeutuu jyrkästi etelään,

loivasti pohjoiseen käsin. Korkeimmat koh-

dat ovat Kilikian itäosissa (Ardost 3,560

m yi. merenp.). T:n yli vievistä solista on

mainioin Giilek-boghas (vanhan ajan Pylse Oili-

ciai, „Kilikian portti"), Tarsoksen pohjoispuo-

lella. Sen kautta kulki suuri sota- ja karavaani-
tie ja nyk. Bagdadin-rata. Seihun- (Saros-)joen

tienoilla T:sta haarautuu Anti-T. koillista koh-

den. Sen korkeimmat huiput ovat n. 2.700 m yi.

merenp. Solia on siinä runsaasti.

Tausen, Hans (1494-1561), tansk. uskonpuh-
distaja, oli sepän poika Birkendesta. Johanniit-

taluostarin Antvorskovin munkkina hänet lähe-

tettiin 22-vuotiaana opintomatkalle Saksaan.

Opiskeltuaan siellä etupäässä Rostockin yliopis-

. hän toimi v:sta 1521 alkaen jumaluusopin

opettajana Kööpenhaminan yliopistossa, kunnes

hän 1523 meni Wittenbergiin opintojaan jatka-

maan. Siellä hän lähes parin vuoden aikana

perehtyi uskonpuhdistuksen aatteisiin. Kotimaa-

han palattuaan hänet Antvorskovissa pantiin

mielipiteittensä vuoksi vankeuteen, mutta lähe-

tettiin sittemmin Viborgin johanniittaluostariin

harhaopistaan raitistumaan. Täällä hän kuiten-

kin voitti priorin suosion niin, että sai n. v:sta

1525 alkaen luostarinkirkossa saarnata kansalle.

Kun munkit loukkaantuivat hänen vaikutuksi 5-

taan, niin hän luopui munkkisäädystä. Lyhyessä

ajassa kertyi hänen ympärilleen melkoinen seu-

rakunta, joukossa kaupungin huomattavimpia
henkilöitä. Kannattajat suojelivat häntä kirkol-

lisia viranomaisia vastaan, ja 1526 kuningas Fred-

rik t otti hämt turviinsa. Pian oli T:n rinnalla

toisiakin saarnamichiä, ja liike levisi laajem-

malle. T. meni naimisiin, vihki saarnaajia pa-
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peiksi, tuli fransiskaanien kirkon kirkkoher
ruksi jo voitti vähitellen miltei koko Viborgin
evankeliumille. Saatuaan jo 1626 kutsun kunin
kaan kappalaiseksi hän siirtyi 1529 Kööpenhami-
naan, ruveten siellä pitämään p. Nikolain kir-

evankelisia jumalanpalveluksia. Piispan

vastustuksesta huolimatta uskonpuhdistus täällä-

kin levisi nopeasti. Kööpenhaminan valtiopäi-

villä 1530 T. laati n. s. Kööpenhaminan 43 artik-

kelia, joissa lausuttiin julki uskonpuhdistuksen
ttteet. Hänen vaikutuksensa oli muutenkin

. illä huomattava. Tehtyjen kerettiläi-

syyssyytösten johdosta T:n täytyi 15:!:; luvata

piispalle kuuliaisuutta ja pidättäytyä herjauk-

papistoa vastaan, mutta työ jatkui edelleen.

I. käänsi Mooseksen kirjat tanskan kielelle

i julkaisi kirkkovuoden evankeliumi- ja

epistolatekstejä käsittelevän saarnakirjan | I

Kristian III: n aikana T:n vaikutus kasvoi suu-

llän otti osaa uuden kirkkojärjestyl

laatimiseen, oli jonkun aikaa heprean kielen opet-

a yliopistossa ja sai kirkkoherranvirkansa
lisäksi -aarnaajanviran Roskilden tuomiokir-

Lopun ikäänsä. v:sta 1542 alkaen. T. toimi
Riben superintendenttinä. — T. oli tarmokas ja

tulinen luonne, joka usein haikailematta hyökkäsi
olevia oloja vastaan, mutta osasi myös tarpeen

vaatiessa noudattaa malttia ja harkintaa.

A. J. P-ii.

Tausig /iii'}, Karl (1841-71), saks. pianisti,

U o y s T:n ja Lisztin oppilas. Johti

70 Berliinissä perustamaansa pianotaituri-

opistoa. Toimitti uusia painoksia klassillisista.

pianoteoksista, pianosovituksen Wagnerin „Meis-
tersinger" oopperasta. ..Teknillisiä harjoituksia"

y. m. I. K.
Tausseeraus 1. tausia (it.i. metallivajoitus-

työ, metallien usein jalojen, tavallisesti huo-
keampiaineiseen pohjaan vasaroimalla vajotta-

mista, esim. kullan, hopean, vasken ja mes-
singin vajottamista rautaan, teräkseen ja prons-
siin: hopean kultaan j. n. e. Erityisenä kulta-

Hiiden haarana t :ta vieläkin harjoitetaan
Intiassa ja .Japanissa: uuden ajan alussa sitä

littivat itämaiden, sittemmin Euroopan as>-

Meiiettc lylapoja : 1. Alkuperäisin on
ornamenttipiirustuksen kaivertaminen tai syö-

vyttäminen pohjametalliin, alaspäin leviävänä
uurroksena, johon kulta- tai hopealankaa sitten

m pohjapinnan tasalle. — 2. Menettely
muutoin kuten edellisessä, paitsi että kulta ja

jätetään pohjasta sen verran koholle, että
sitä voi teräsasein leikata ja kaivertaa kuten relie-

fiä. :;. Hienojen kulta- tai hopealanka-arabes
Iden tartuttaminen karkeaksi tehtyyn pohjaan
vasaroimalla. U-o ?V.

Taussävel ks. A I a d o m i n a n t t i.

Tausta, maiseman, taulun y. m. s. taka-ala;
teatterinäyttämön katsomosta kauimpana perällä
oleva osa; se näyttämökoriste (kulissilaite)

,
joka

muodostaa näyttämön takaseinän.
Tauti ks. Sairaus ja Tarttuvat tau-

dit.

Tautioppi, tautien tuntemisen ja hoidon
oppi.

Tautokroninen (kreik. to outo' = sama. ja

lehronosi manhetkinen; tautokroni-
ilmiöt, tähtitieteessä ilmiöt, jotka samana

hetkenä nähdään mistä havaintopaikasta tahansa.

Sellaisia ovat esim. kuunpimennykset ja Jupi-
terin kuiden pimennykset. //. B.

Tautologia (kreik. < to oato' = sama, ja logoa
-sana), ennen sanotun toistaminen toisin sanoin.
— Tautologinen, tautologian sisältävä.

Tautomeria (kreik. to auto' = sama, ja meros
osa). Iliiliyhdistyksissä ilmaantuu joskus omi-
tuinen ilmiö, joka on selitettävissä siten, että

yhdistyksen sisällinen rakenne ulkonaisten olo-

jen mukaan vaihtelee. Sama yhdistys esiintyy

kahdessa eri muodossa, jotka helposti voivat
muuttua toisiinsa. Määrätyissä oloissa on toinen

tai toinen pysyväisempi. Tätä ilmiötä sanotaan
t:ksi. Edv. II j.

Tauvo, niemeke Siikajoen iks. t.) pitäjässä,

luotsiasema.

Tavajärvi, n. 15 km pitkä, n. 5 km leveä !

rekas järvi Kuusamon itäosassa, kuuluu ELouta

joen vesistöalueeseen, laskee Tavajokra myöten
Pääjärveen, pinnan korkeus 259 m yi. merenp.

;

rannat matalahkoja, kuusimetsäisiä. T. on tun-

nettu erinomaisesta siiastaan. — T:n rannalla
on 1800-luvun puoliväliltä ollut olemassa vanha-
uskolaisluostari Hautaniemessä (viimeinen luos-

tarin ..munkki" vielä 1917 elossa). — Koillisessa

T:n lähistöllä sijaitsee Nuorusen kuuluisa tun-
turi ja kaakkoispuolella Ukonvaara. L. H-nen.
Tavannes /-ia'n], Gaspard de Saulx

(1509-73), ransk. marsalkka; otti osaa Frans I:n

ja Kaarle V:n välisiin sotiin; Henrik II:n
aikana hän m. m. valloitti Metzin 1552 ja otti

osua Calais'n valloitukseen 1558. Bourgogneu
maaherrana T. vainosi ankarasti hugenotteja, hän
oli myöskin yksi Pärttylin-yön alkuunpanijoita,

mutta pelasti murhien aikana useita ihmisiä.

J. F.

Tavanomainen oikeus. Oikeuslähteitä on
kaksi: kirjoitettu laki ja t. o., joka on vakaan-
tuneeseen tapaan pukeutunut yleinen oikeus-

käsitys. Tapa 1. maantapa, joka myöskin on
kansassa vallitsevan oikeuskäsityksen ilmaus-

muoto, ei kuitenkaan semmoisenaan voi olla

mikään oikeudenlähde. koska se oikeudenkäymis-
kaaren 1 luv. 11 §:n mukaan on lakina pidet-

tävä ainoastaan, mikäli se ei ole kohtuuton.
Kirjoitettuun lakiin verrattuna on t. o. tois

sijainen oikeuslähde. Ainoastaan mikäli kirjoi-

tettua lakia asiasta ei ole, voipi tuomari tuomi-
tessaan vellota t:een o:een. Mitä täydellisem-

mäksi lainsäädäntötyö kehittyy, sitä pienemmäksi
supistuu sen vuoksi t:n o:n merkitys oikeus-

lähteenä. Rikosoikeudellisella alalla supistaa

t:n o:n käyttämistä sitä paitsi kaikissa sivistys-

maissa noudatettu periaate, että rangaistustuo-
iniou aina täytyy perustua kirjoitettuun lakiin

(nullum crimen sine Icijc: nulla poena aine legt

poenali). Suomeen nähden on t :11a o :11a suurin

merkityksensä hallinto ja valtio-oikeudellisella

alalla. Niinpä t. o. monessa kohden määrää
Suomen oikeudellista suhdetta Venäjään. Virka-
miesten oikeuksia ja velvollisuuksia selvitettäessä

täytyy niinikään usein kirjoitetun lain puutteessa

kääntyä t:een o:een pitäen sitä ainoana oikeus-

lähteenä. A. Ch.

Tavara ks. Tavarat.
Tavarajuna ks. J u n a, K u 1 k u o p e n s,

K au täti e v a u n u ;
vrt. lava raliikenne.

Tavaraleima 1. tavaramerkki on merkki,

jota elinkeinonharjoittaja käyfäii erottaakseen
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oman tavaransa kilpailijainea tavaroista. Helmi-
kuun 11 p. 1880 annetun asetuksen mukaan voi

jokainen tavarainvalmistaja tahi myyjä rekis-
t e r 8 imi sei 1 8 saada yksinomaisen oikeuden
tavaxaleimansa käyttämiseen yleisessä kauppa-
liikkeessä. Sellainen oikeus käsittää kuikkia

tavaralajeja, ellei sitä rekisteröimisessä olerajoi

tettu määrättyihin tavaralajeihin. Tavaraleima-

rekisterin pitäminen kuuluu teollisuushallituk-

selle, jolta rekisteröimistä mi kirjallisesti haet-

lava. ruvnmleimaa ei san rekisteröidä, JOS SI ui

lainen tava i ah-imu jo on toisen puolesta rekiste-

röity talii lianiialainen tavaraleima muuten on

erehdyttävä tahi siihen on otettu toisen nimi

tahi toiminimi, ei myöskään, jos leimassa on

kuvauksia, jotka, sotivat Siveellisyyttä tahi hyvää
järjestystä vastaan tai ovat pahennusta herättä-

viä, taikka jos tavaraleimaan kuuluu vaakunoita
tai muita julkisia merkkejä. Nämä säännökset
osoittavat samalla, missä määrin elinkeinonhar-

joittajan vapaa oikeus määrätä tavaraleimansa
ulkomuoto on rajoitettu. Rekisteröimisellä saatu

yksinoikeus kestää 10 vuotta, muita se voidaan
aina 10 vuoden kuluttua saada jatketuksi rekis-

teröimisen uudistuksella. Mainittu oikeus ei ole

henkilökohtainen, se seuraa sitä liikettä, jota

varten tavaraleima on rekisteröity, ja siirtyy

sen uudellekin omistajalle, ellei nimenomaan ole

toisin sovittu. — T:n suojelukseen nähden
rikoslaki säätää (36: 13) rangaistuksen sille, joka
pitää kaupan taikka panee liikkeeseen tavaraa.

johon hänen tietensä on pantu väärä valmista-

jan, kauppiaan, toiminimen tai laitoksen merkki,
taikka merkki, joka on niin toisen käyttämän
merkin näköinen, että erehdys helposti saattaa

tulla. Laittomalla tavalla pantu t. on sen ohella

tavarasta hävitettävä ja, jollei niin voida tehdä,

on itse tavara hävitettävä. T:n oikealla omis-

tajalla on tietenkin oikeus saada korvausta hä-

nelle t:n luvattomasta käyttämisestä syntyneestä
vahingosta. Näin on laita myöskin, kun oikeu-

den loukkaus on tapahtunut tarkoittamatta.

A. Gh.

Tavaraliikenne, tavaran vastaanotto kuljetet-

tavaksi ja perille toimittaminen. Nimitys on
etusijassa tullut merkitsemään rautateiden
l :tä. kun vesitse tapahtuvasta tavarankul-
jetuksesta yleensä käytetään nimitystä r a h t i-

liikenne, ja konevaunuilla y. m. s. tapahtuva
t. on enimmäkseen samalla paikkakunnalla tapah-
tuvaa jakelu- tai pakettiliikennettä sekä

maanteillä hevoskuormin tapahtuva rahdin-
v e t o a. Tässä alempana selostetaan nimen-
omaan rautateiden t:tä.

Suomessa ja useimmissa muissakin maissa
tavaran vastaanotto kuljetettavaksi tapahtuu
vasta itse kuljetuksen yhteydessä („mikäli liike

kalustoa on saatavilla", Liikenneohjesäännön
41 §), jota vastoin esim. Venäjällä kuljetettu

vaksi tuotu tavara on asemilla vastaanotettava,

vaikka sillä hetkellä ei olisi tietoa siitä, milloin

tavara saadaan lähetetyksi mutkaan (seurauksena

m. m. tunnetut ..viljanietokset", s. o. ulkoilmaan
jätetyt viljakasat, jotka usein huonosti peitet-

tyinä tai aivan peittämättä sateiden aikana kas-

tuvat ja rupeavat orastamaan.
T. käsittää yleensä kaikenlaisen tavaran (rahti-,

pika-, sotilastavaran, elävien eläinten, pakettien,

postitavaran y. m. s.) kuljetuksen. Eräissä maissa

kuuluu tähän myös ruumiiden kuljetus, jota vas-

toin muutamissa maissa on jakoperusteena vain

kuljetuksen nopeus, niin että esim. pikatavara
lukeutuu matkustajaliikenteeseen, Kun koirien

kuljetuksesta yleensä on voimaosa aamat säädök-
lei kuin matkatavarasta, tilitetään Suomen val-

tionrautateilläkin v:sta 1913 koirien kuljetus
henkilöliikenteen yhtey kssä.

Kuljetuksiin Buuruuteen katsoen t. jakautuu:
i. vaunukuorma- ja -. kappaletavaraliikenteeseen
sekä liikenteen laatuun ja rajoihin nähden,
1. omaan, J. yhdys- ia :;. läpikulkuliikenteeseen.

„Omaa liikennettä" toisinaan sekoitetaan pai-

kallisliikentei seen, vaikka viimeksi mainittu nimi-

tys kuuluu suurempien kaupunkien ja niiden

lähimmän ympäristön välillä kulkevien paikallis-

junien liikenteelle I lähes, yksinomaan henkilölii-

kennettä). ..Yhdysliikenne" toisinaan sitoutuu

vieläkin läheisemmäksi „liittoliikenteeksi".

T:ssä tapahtuu meillä (Liikenneohjesäännön
40 ja 41 §§:n mukaan) rahtitavaran kuljetus

vähintään 100 km:n nopeudella vuorokaudessa ja

pikatavaran 200 km:n nopeudella. Rahtitavara
kuljetetaan säännöllisesti tavarajunissa, mutta

myös, osaksi, (sivuradoilla) sekajunissa. Pika

tavaran kuljetus tapahtuu joko erityisissä pika

tavarajunissa tui. meillä enimmäkseen, matkus-
tajajunissa. Tavarajunat, ovat joko yleisiä tai

erikoislaatunsa mukaan malmi-, hiili-, öljy-,

karja-, hedelmä- y. m. junia. Tavara kuljete-

taan erityisissä tavaravaunuissa paitsi jolloin-

kin tapahtuvaa pikatavaran kuljetusta henkilö-

vaunuihin luettavissa konduktöörivaunuissa. Ta-

varavaunuja on eri maiden rautateillä tavalli-

sesti n. 10-20 kertaa enemmän kuin henkilö-

vaunuja, ja tavarankuljetuksen eri lajeja varten

ovat tavaravaunut myös hyvin erilaisia. Tavara-

liikenteessä käytetään sitä paitsi runsaasti lähet-

täjäin omia erikoisvaunuja (meillä varsinkin

öljy- ja rikkihappovaunuja).
Kuljetusmaksun suoritukseen nähden t. eroaa

henkilöliikenteestä suuresti, kuljetusmaksu tava-

rasta kun tavallisesti maksetaan vasta perillä.

Vastaanottajana voi tavaraliikenteissä olla joko

nimitetty henkilö it. toiminimi) tai ..kuitin

omistaja" (oik. rahtikirjan kaksoiskappaleen hal-

tia). Vilkkaassa liikkeenvaihdossa ulkomaalla

tavara voi matkalla ollessaan monasti jo vaihtaa

omistajaa: omistusoikeus (rautatien kannalta

katsottuna) siirtyy toiselle rahtikirjan kaksois-

kappaleen mukana. — Kuljetusasiakirjaua t:ssä

käytetään rahtikirjaa. Ulkomaiila useim-

miten voi yksi rahtikirja käsittää vain yhden

vaunukuorman, kun taas meillä omassa liiken-

teessä voi samalla rahtikirjalla lähettää useita

kin vaunukuormia, jos* vain sama lähettäjä ne

samana lähetyksenä panee matkaan samalla

osoitteella varustettuina. J. II. K.

Tavaraliikennekeskusta, rautatii liikenteessä

erityisesti sellainen asema, joka joko on liikenne-

yhteydessä (alle puolen tonnin vuosimäärää ei

oteta tässä lukuun) mahdollisimman monien mui-

den rautatieasemain kanssa taikka osoittaa suu-

rimpia lähetetyn ja saapuneen tavaran tonni-

lukuja (tahi tonnikilometrimääriä) . Edellistä

puolta, liikenteen yleisyyttä, jota tilastossa kina-

taan liikenneyhteyksien luvulla, edustivat Suo-

men valtionrautateillä 1013 etusijassa: Helsinki,

285 liikeyhteyttä, Turku 281, Pietari 273. Kotka
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272 ja Tampere 267. - Suurimpia lähetetyn ja

saapuneen tavaran tonnilukuja (tuhansin) osoit-

tivat Helsinki ja Sörnäinen 927, Pietari 7:>2, Vii

puri 342, Turku samoin 342, Kotka 253 j. n. e.;

suurimpia tonnikilometrimääriä (milj.J taas Pie-

tari 198, Helsinki ja Sörnäinen n>2. Viipuri 59.

Turku 50, Kotka 4S j. n. e. Maaseutuasemista
..li liikenneyhteyksien puolesta huomattavin
Mainu i- 8 liiktyhteytta) seka taviramnrar
puolesta Harju (157,000 tonnia ja 23 milj. tonni

kilometriä). J. II. K.

Tavaramallinsuojelus, lain turvaama omistus-

oikeus tavaramalleihin ja -kaavoihin. T:n bar

Coituksena on turvata tekijälle yksinomainen
oikeus käyttää malliansa taideteollisuus-, kiisi

työ- ja teollisuustuotteita kauppaa varten val-

mistettaessa. Tällaisen suojeluksen edellytyksenä

00 mallin tai kaavan rekisteröiminen julkisen

viranomaisen edessä. Suomessa tällä alalla puut

tuu varsinaista lainsäädäntöä. Lainvalmistelu

kunta on (1904) laatinut ehdotuksen tästä asiasta.

A. Ch.

Tavararuerkinsuojelus ks. T a v a r a 1 e i m a.

Tavaramerkki ks. Tavaraleima.
Tavaranvakuutus, jota kuljetusvakuutuksen

alalla sanotaan k a r g o-vakuutukseksi, käsittää

kuljetettavan tavaran vakuutusta (ks. Meri-
vakuutus). Sanaa käytetään myöskin esine-
v a k u u t u s sanan rinnalla, henkivakuutuksen
vastakohtana merkitsemään yhteensä kaikkia
niitit, vakuutusmuotoja, jotka eivät kohdistu

ihmisen henkeen tahi ruumiiseen (ks. V a k u u-

tus). O. H-n.
I! a utat i e 1 1 ä t. on kuljt tusvakuutusta (ks.

i m tarkoittaa täyden korvauksen saantia siitä

vahingosta, mikii tavaran lähettäjälle koituu
lähetyksen katoamisesta tai vahingoittumisesta.
Nykyaikaisen käsityksen mukaan on rautatie

oikeastaan ilman erityistä vakuutustakin vas-

tuussa kuljetettavaksi otetun tavaran katoami-
turmeltumisesta, vajamittaiseksi käymi

sestä tai myöhästyneestä perille saapumisesta,
mutta Suomen valtionrautateiden liikenneohje-
sääntö tuntee vain sangen rajoitetun ja tärkeim-
mältä osaltaan maksajan omaan harkintaan
perustuvan vastuun, jonka takia on käynyt tar-

peelliseksi nimenomainen vakuutus täyden kor-

vauksen saamista varten. Vakuutukse:i antajana
on rautatielaitos itse 1897 v:n Liikenneohjesään-
non 113-120 §:n mukaan). Vakuutettavaksi
otetaan ainoastaan sellaista tavaraa, ..jonka

päällys on täysin tarkoituksenmukainen ja

asemapäällystön hyväksymä". Vakuutusmaksu ei

oh- kallis: matkatavarasta l
/« % J a muusta tava-

rasta '

,„ ' vähin maksu 25 penniä. — liitä

vakuutuslajia, jota on kovin suositeltava, käyte-

tään varsin vähän: 1893 kertyi maksuja näistä
vakuutuksilta 641 mk.. 1903 1,080 ja 1013

1,798 mk. J. II. K.
Tavaraoppi, oppi kaupan ja tekniikan raaka-

aineista, niiden alkuperästä, valmistuksesta, omi-
naisuuksista, lajeista, väärennyksistä y. m. Sitä-
paitsi kuuluu t:n alaan tekniikan valmiiden tai

puolivalmiiden tuotteiden selostaminen. Varsinai-
seksi opiksi t. muodostui, kun siirtomaiden tava-
rat ja erilaiset teollisuustuotteet olivat tulleet

jokapäiväisen kaupan esineiksi. T:n perustajana
pidetään Beckmanuia, joka 1793 julkaisi erään
t:ia koskevan teoksen. Julius TViesner on jul-

kaissut (1807-73) perustavia kirjoituksia tältä

alalta. T. on ottanut käytäntöön luonnontieteel-

lisiä saavutuksia ja tieteellisiä menetelmiä kuvail-
lessaan teollisuustuotteiden ja tavaroiden laatua

ja tarkoitusta. Oppiaineena I. on teknillisissä

ja kauppa opistoissa sekä -korkeakouluissa.
[Erdmann-König, ,,Grundriss det allgemeinen
YVarenkunde uuter Beriicksichtigung der Mikro-
skopie und Technologie" (1906) ; T. Hirn, ..Tavara

oppi"; W. Bonsdorff, „Epäorg. kemia ja tavara
oppi"; O. Routala, ..Organinen kemia ja tavara-
oppi".] 8. S.

Tavararyhmä. 1. Rautatiekuljetuksessa tavarat
jaetaan valtionrautateillämme ryhmiin: 1. kul-

jetusmaksun määräämistä varten erit\ isen. ver-

raten yksityiskohtaisen luokitustaulun avulla

6:een Tähtiluokkaan, joiden lisäksi tulevat elä-

vät eläimet, ajoneuvot y. m. erityistavarat, sekä
2. tilastoa varten 46 eri ryhmään, joiden lisäksi

tässäkin tulevat elävät eläimet j. n. e. Jako
näihin ryhmiin tapahtuu osaksi kuljetus- ja

tariffiseikkain perusteella (pika-, muutto-, soti-

las- ja kauttakulkutavarana), osaksi taas tavara-

lajien mukaan (rahtitavaran 42 ryhmää). Näistä
42 ryhmästä on maanviljelykseen luettavia tavara-

lajeja 13, puutavaroita 4, muihin teollisuuksiin

luettavia tavaralajeja 15, muita ravinto- ja

nautintoaineita varten !l sekä muuta ynnä kap-
paletavaraa varten 1. — Molemmat ylläesitetyt

jaot ovat olleet voimassa v:sta 1897 alkaen.

2. Tullilaitoksessa tavarat, jaetaan eri ryhmiin:
I. itse tullausta varten sen ryhmityksen mukaan,
minkä tullitaksa sisältää, ja 2. maan ulkomaan-
kaupan tilastoa varten tilastollisiin ryhmiin,
tuonti- ja vientitavaroita varten erittäin. Tuonti-
tavarain nimistö käsittää meillä lähes 900 ryh-

mää, 34 pääryhmään jaettuina; vientitava-

ran ryhmitys vähemmän, mutta samat 34 pää-

ryhmää siinäkin. Ulkomailla käytetään pal-

jon yksityiskohtaisempia jakoja; niinpä Itäval-

lan tullitilastossa tavarat . jaetaan n. 3,000 ryh-

mään, Venäjällä n. 1.500:aan. Tällä alalla eri

maissa vallitsevan kirjavuuden vuoksi on ole-

massa myös kansainvälinen ryhmitys, paljoa

suppeampi.
Yleisen tavaraopin oppi- ja käsikirjat jaka-

vat myös, kukin tavallaan, tavarat ryhmiin, nou-

dattaen yleensä sitä periaatetta, että ne ositti! -

\ät ensin kivennäiset ja muut elottoman luon-

non aineet sekä niiden yhtymät, puolivalmisteet

ynnä lopulliset tuotteet ja sitten kasvi- ja eläin-

kunnan antamat ainekset puoli- ja kokovalmis-
leine n (ks. myös Tavarat). J. B. K.

Tavarat, laajemmassa merkityksessä kaikki

kaupan esineet, ahtaammassa merkityksessä
kaikki muut aineelliset, liikkuvat, elottomat kau-

pan esineet paitsi raha ja arvopaperit; tämän-
mukaisesti ei siis kiinteistöjä ja eläviä eläimiä

tavallisesti pidetä t:ina; tavaramarkki-
nat erotetaan rahamarkkinoista, tavara-
pörssi raha- ja arvopaperipörssistä (vrt.

Pörssi). T. jaetaan raaka -t : liin 1. raaka-

aineisiin ja jalostettuihin t:hin, jotka ovat joko

puolivalmisteita (jauhoi, lanka, nahka y. m.) tai

kokovalmisteita, s. e., kulutusta varten suoras-

taan käy tett äviä I :ita.

Tavaravaunu ks. R a u t a t. i e v a u n u.

Tavaravaunukilometri, mitta, jolla määrä-

tään tavaravaunujen kulku rautateillä ja johon
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luotaan se mits tällaiset vaunut ovat kulkeneet

ei ainoastaan tavara-, vaan myös Beka-, vieläpä

i nimenomaa n pika ja matkatavaraa varten)

myös matkustajajunissa. Erinäisissä tapauksissa

voidaan t :eihin lukea myös tavaravaunujen kulku

rautatien omissa kuljetuksissakin, multa yleensä

tarkoitetaan iällä mitalla vain suoraa liikenne

palvelusta. Missä erityisiä työläisvaumija (ks. t.)

joko riittävästi tai ollenkaan ei ole, sekaai

luu t : ci li i ii myös tavaravaunuissa tapahtunutta

henkilö-, nimenomaan sotilaskuljetusta. Kun
vaunut, nyttemmin ovat akseliluvultaan varsin

erilaisia ja useampiakselinen vaunu säännölli-

sesti kaulaa enemmän, kerrotaan usein myös
vaunukilometrit akseliluvulla, joten saadaan tar-

kempi mitta, a k s e 1 i k i 1 o m e t r i 1 u k u.

Suomen valtionrautateillä kulkeneiden omien
ja vieraiden Is. o. muiden rautateiden ja yksi

tyist"ii omistamien) tavaravaunujen kilometri

määrä oli v. 1871 18,e milj., 1893 51,o ja 1915.

Karungin radan kanssa, 284. s milj., eli rata

kilometriä kohti 1871 38, 1893 26 ja 1915 77 tu-

hatta. Tilasto eri rautateiden t teistä on mo-
nessa suhteessa tärkeä, vaikka tätä arvoa meillä

melkoisesti vähentää se seikka, että v:sta

1887 alkaen ei kuormattujen ja tyhjinä kulke-

neiden tavaravaunujen kilometriluku ja ole toi-

sistaan erotettu. J. E. K.
Tavast nimisiä aatelissukuja on Suomessa näh-

tävästi ollut parikin, joilla ei ole yhteyttä kes

kenään. Jo 1300-luvun alkupuolella kerrotaan
Hämeessä asuneen mahtavan miehen Nicolaus
T:n, josta T.- ja Stalarm-suvut polveutuvat.

Hänen poikansa Olavi T. mainitaan olleen Turun
piispan voutina Kuusistossa. Tämä T.-Suku, joka
vaakunanaan piti rautapukuista käsivartta, näyt-

tää sammuneen keskiajan lopussa, multa samaan
aikaan itmestyy uusi T.-suku, jonka alkaja oli

1500-luvun alussa Hämeeseen muuttanut tansk.

aatelismies Jeppe Kaas ja johon kuului tämän
pojanpoika soturi Arvi Henrikinpoika T.

(ks. alemp.). Tämä suku kirjoitettiin Ruotsin
ritarihuoneeseen 1625. Se porvarillinen T.-suku,

josta nyk. aateliset Tavast- ja Tavaststjerna-

suvut lähtevät, ei taas, vaikka niin on väitetty,

näy olleen missään yhteydessä edellisten kanssa.

1. Niilo Olavinpoika T. (k. n. 1440)

.

Nicolaus T:n pojanpoika, peri Hämeessä olevat

sukutilat, sai 1407 Eerik Pommerilaisen käy-

dessä Turussa rälssioikeutensa vahvistuksen, mai-
nitaan Hauhon tuomarina (1403-31) ja Hämeen
linnan isäntänä (?) ja oli elossa vielä 1438.

Omisti Lammilla Porkkalan kartanon, jonka 1411

vaihtoi itselleen Mierolan kylässä Hattulassa ole-

valla isäuperinnöllään.

2. Maunu T. (1357-1452), Suomen etevin

katolinen piispa, edellisen veli, antautui ehkä
vasta varttuneeseen ikään ehdittyään pappis-

uralle, koska hänen 1396-98 tiedetään harjoit-

taneen opintoja Praagin yliopistossa, tullen

siellä baccalaureukseksi ja maisteriksi. Sitten

hän palveli Eerik XIII:n hovipappina ja kansle-

rina (s. o. sihteerinä), tuli Turun hiippakunnan
arkkiteiniksi ja valittiin 14J2 piispaksi, jolloin

itse kävi Roomassa ja siellä vihittiin virkaansa.

T. toimi pontevasti kohottaaksensa kirkon arvoa

ja vaikutusta. Turun tuomiokirkkoon perustet-

tiin suuri luku uusia alttareita ja yhteydessä
niiden kanssa uusia pappisvirkoja, jottei yksi-

kään päivän hetkistä jäänyt ilman messua. Niin

hankki kirkkoon kalliita koristuksia ja vaatteita,

aina \ I ie I iasta asti. ehkä siltä pyhälle maalle

tehdyltä toivioretkeltä tuotuja, jonka hän teki

i 1420-21. Hiin edisti Suomen sisämaassa ole

vien laajojen seurakuntien jakami I

i

I no tari

laitoksen kehitystä lian erittäinkin olyttii hai

rastalleen, ja hänen aikanansa perustettiinkin
kolme uutta luostaria: Viipurin dominikaa
Rauman fransiskaani- ja Naantalin birgittalais-

luostari. Niisiä oli viimemainittu hänen lempi

lapsensa: hänen ehdotuksestaan se päätettiin

perustaa Telgen herrainpäivillä 1438, rakennus-
puuhiin ryhdyttiin kohta ja kaksi vuotia myö-
hemmin se oli kunnossa. Mutta, varmaankin
piispa T. ratkaisevalla lavalla otti osaa myöskin
Suonien maallisten asiain johtoon Eerik Poruun
rilaisen ajalla, emmekä erehtyne, kun pidämme
sillä ajalla toimeenpantu ;a parannuksia maamme
hallinnossa hänen ansionaan. Niitä olivat esim
maanoikeuden perustaminen Turkuun, Suomen
jako kahteen laamannikuntaan 1435. Hämeen
erämaiden iiulisasutushanke y. m. Kun 143*

yhteydessä Ruotsin kansanliikkeiden kanssa n

Suomessa. Ylä Satakunnassa, syntyi lalonpoikai

kapina, saatiin se asetetuksi piispa T:n perSi

nallisella väliintulolla. Sitä suurta arvoa, jola T.

ei nauttinut ainoastaan Suomessa vaan koko
Ruotsin valtakunnassa, todistaa m. m. se seikka.

että häntä monta kertaa käytettiin uskot Inna

miehenä unioni-sovitteluissa sekä Eerik Pommeri-
laisen että Kaarle Knuutinpojan aikoina. Hänen
mainitaan myös olleen ehdolla Upsalan arkki-

piispanvirkaan, mutta itse siitä arvosta kieltäy-

tyneen. V. 1450 hän luopui piispanvirasta ja

hänen seuraajaksensa valittiin Olavi Maunun-
poika (ks. t.), joka luultavasti oli hänen poi-

kansa. Maunu T. silloin vetäytyi Naantalin luos-

tarin läheisyyteen rakentamaansa asuntoon, jossa

vietti elämänsä viimeiset vuodet.

3. Olavi Niilonpoika T. (k. 1400).

linnanisäntä ja valtaneuvos, Porkkalan herra

Lammilla, oli T. 1 :n poika ja mainitaan Hau-

hon kihlakunnan tuomarina isänsä jälkeen v:sta

1433 alkaen. T. oli aikanaan sangen vaikutus

valtainen mies Suomessa. 1440- ja 1450-luvuilla

hänet mainitaan Hämeenlinnan isäntänä ja 1452

Kaarle Knuutinpoika valtuutti hänet kuninkaan
puolesta jakamaan ja luovuttamaan Hämeen erä

maita ja ..mistä hän tuomarin kanssa kirjeensä

antaa, sen me täysin vahvistamme ja täytämme".

V:sta 1452 hänellä oli ritarin ja v:sta 1455 valta-

neuvoksen arvo. Kaarle kuninkaan kannatta-

jana hän tämän kukistuttua lienee menettänyt
virkansa. Haudattu Turun tuomiokirkkoon.

4. Arvi Henrikinpoika T. (k. 1599),

Viipurin linnanisäntä. Vesunnan herra, maini-

taan lätili Kaarle herttuan palvelijana ja sai sil-

loin Vesunnan kartanon lääniksi, oli 1575-78

Savonlinnan isäntänä, nimitettiin 1579 Suomen
jalkaväen päälliköksi, seurasi 1580 Pontus de la

Gardieta hänen sotaretkellään, otti kunnialla

osaa Käkisalmen valloitukseen ja tavataan sit-

ten yhä mukana ollen Venäjän sodassa, milloin

Ivangorodissa, milloin Käkisalmessa. V. 1588

Juhana kuningas vahvisti hänen aatelisarvonsa:

seur. v. hän Tallinnassa Suomen aateliston kera

allekirjoitti Juhana kuninkaalle annetut kirjel-

mät Sigismundin Ruotsiin paluuta vastaan. V.
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1595 liiin oli rajankävijänä Savonlinnan ja Käki-
salmen läänien viilillä. Ilmi vihollisuuden syt-

Sigismundin ja Kaarle herttuan viilillä

T. kokonaan liittyi kuninkaan puolueeseen,

ja riensi Viipuriin, minkä tärkeän linnan isän-

näksi liänel määrättiin 1598. Kaarlo herttuan

lapuessa syksyllä 1599 hiin ei kuitenkaan
voinut puoliaan p^tiiä. sitä vähemmän kun itse

porvaristossa ilmeni vastarintaa ja kavallusta.

Kolmipäiväisen piirityksen jälkeen Viipurin
linnan täytyi antautua, ja pari päivää myöhem-
min. 27 p. syysk. 1599 vanha T. sekä hänen
poikansa. Ivar T. ja pari muuta päällikköä mes-
tattiin Munkkilähteen vieressä Viipurin ulkopuo-
lella. T. oli epäilemättä aikakautensa huo-

mattavimpia Suomen miehiä ja on m. m. jättä-

nyt jälkeensä runsaan kirjekokoelman, jota säi-

1\ telään Ruotsin valtioarkistossa.

5. Ivar T. (k. 1599), soturi, edellisen poika,

palveli nuijasodan alkaessa Aksel Kurjen lipul-

lisessa ja otti osaa taisteluihin Satakunnassa.
Nokian voiton jälkeen hänet lähetettiin huovi-

joukon kanssa Itä-Hämeeseen, jossa hän Nyystö-
lässä Padasjoella (puolivälissä tammik. 1597)

kukisti kapinalliset talonpojat, kuten kerrotaan.

kavaluudella ja julmuudella. Kaarle herttuan

tehdessä sotarrtkensä Suomeen, oli-T. isänsä
apuna Viipurissa ja sai saman kohtalon, kuo-
leman mestauslavalla. Naimisissa hän oli Kaa-
rina Fincken (ks. t. 1 kanssa.

6. Torsten T. (1752-1823), soturi, syntynyt
Maaningalla, ylioppilas 1770, ajutantti Savon
rykmentissä 1771, oli 1788 kapteenina ja mukana
Porrassalmella ja Pihlajanlahdella, jossa haavoit-

tui ja joutui vangiksi, tuli rauhan jälkeen maju-
riksi, 170b' everstiluutnantiksi ja nimitettiin 1808

in muonituskomisariaatin intendentiksi. Kai-
nuun antaumuksessa, jota T. pontevasti vastusti.

hän oli mukana ottaen sen jälkeen eron sotapal-

veluksesta ja asettuen maanviljelijäksi Leppävir-
roille. [E. S. Tigerstedt, „T. f. ooh hans omgif-
ning" H909).]

Johan Henrik T. (1763-1841), soturi,

kreivi, edellisen veli, otti osaa Suomen sotaan

90, Pommerin sotaan t'805-07 ja Tanskan
sotaan 1808-09, ollen lopulta siinä ruots. ar-

meian ylipäällikkönä. T. oli sitten mukana
1813 «ota retkellä Napoleonia vastaan, pohjois-

armeian esikunnan alipäällikkönä ja otti m. m.
Leipzigin taisteluun. Oli Buotsin valtuutet-

tuna rauhanneuvotteluissa Tanskan kanssa 1814
ja sen jälkeen muutamia vuosia lähettiläänä

penhaminassa. Niinkuin jo näistä seikoista

näkyy, nautti T. sekä soturina että virkamie-
lenä harvinaisen suurta arvoa. Korotettiin vapaa-
herraksi (1802), kreiviksi (1818) ja ..yhdeksi
valtakunnan herraksi" (1829). K. O.

Tavastehus ks. n ä m e e n 1 i n n a.

Tavastfjärd ks. H ä m e, palsta 735.

Tavastia ks. n ii m e.

Tavastila. 1. ks. Suur-Tavastila. —
2. Rautatieasema (IV 1.) Kouvolan-Kotkan radalla
Inkeroisten ja Kynin asemien välillä, 229 km
Helsingistä, 14 km Kotkaan.
Tavastkyro ks. II ii m e e n k y r ii.

Tavastland ks. H ä m e.

Tavaststjerna [tavastsärna], Karl August
(1860-98), suom. kirjailija. Synt. 13 p. maalisk.
1800 Annilan kartanossa lähellä Mikkeliä, kävi

K. A. Tavaststjerna.

1872 TS Mikkelin lyseota,

tuli 1S7S Polyteknill.

opistoon. suoritti 1883
arkkitehdintutkinnon ia

matkusti sam. syksynä
Pariisiin jatkaakseen ark-

kitehtuuriopinto] aan,
mutta siellä hän joutui
pohjoismaisten kirjailijain

pariin ja runous, jota hiin

oli v:sta 1879 innokkaasti
harrastanut, veti hänet
puoleensa. T. julkaisi jou-

luksi 1883 esikoiskokoel-

man ,,För morgonbris".
jonka säkeissä soi —
m. m. Heinen ja Snoil

skyn innoittamia — nuo
rekkaita ja uudenaikaisia persoonallisia säveleitä

ja joka toi raikkaita meri- ju laatukuvia Suomen
ruotsinkieliseen runouteen. V. 1885 ilmestyi uusi
runoteos „Nya vers", sisältäen tarkkoja näkö-
havaintoja ja luonnonmaalauksia. Eletyistä koke-
muksista ja näkemyksistä kehkeytyi laaja
romaani „Barndomsvänner" (1886). joka on ensi-

mäinen realistinen kaupunkilaisporvariston ja

ylioppilaselämän kuvaus ruotsinkielisessä kirjal-

lisuudessamme, rakenteeltaan epätasainen ja hau-
ras, mutta yksityiskohdissaan elävä ja lyyrilli-

sesti väreilevä, täynnä nuorekasta pessimismiä ja
ironiaa. Talvella 1886-87 T. oleskeli Tukholmassa
ja Kööpenhaminassa, jossa hän tutustui uuden
suunnan edustajiin, m. m. Brandesin veljeksiin.

V. 1888 ilmestyi avioelämän kuvaus „En info

ding'' ja kertomuskokoelma ,.T förbindelser".

Julkaistuaan kielikysymystä ja -taistelua käsit-

televän näytelmän „Affärer", rikassäveleisen

runokokoelman "Dikter i viintä n", novellikokoel-

man ..Marin och genre" (1890) sekä muutamia
pikkunäytelmiä ..Fyra dramatiska smästyekeu"
(1891) T. kokosi taas voimansa laajaan romaa-
niin ,,I hänla tider" (1891; suom.), jossa hän
kuvailee 1860-luvun nälkävuosia Hämeen sisä-

osissa ja jonka eräästä sivukertomuksesta hän
myöhemmin muodosteli ,,Uramo torp" nimi-

sen näytelmän. Seur. vuosina T. oleskeli paljon

matkoilla ulkomailla ja kirjoitti kokoelman lyy-

rillissävyisiä novelleja „Unga är" (1892), psyko-
patologisen luonnetutkielman ,,I förbund med
döden" (1892), romaanin ,,Kvinnoregemente"

(1894i ja kuvitelmakertomuksen ,,Finska vikens
hcmlighet" (salanimellä). Palattuaan 1895 vakinai-

sesti Suomeen T. toimi sanomalehtimiehenä Han-
gossa ja Porissa, kirjoitellen samalla ahkerasti

runoja sekä suorasanaista: ,,En patriot utan fos-

terland" ja „Dikter" (1896). Merkillisin T:n vii-

meisistä tuotteista on epopea ..Laureatus" (1897).

Niiniä runot antavat kuvan runoilijan vaihtele-

vista mielialoista ruumista jäytävän sairauden

kehittyessä musertavaksi kohtaloksi. Niissä on uh-

maa ja altistumista, yksinäisyyttä ja ikävöimistä,

ja niissä värähtelee kuoleman odotus. Viivat ovat

väljentyneet, viii il ohentuneet ja henkev öityneet.

Omituinen, puoleksi sairaasti koskettava kirk-

kaus väikkyy kuvausten yllä. V. 1897 toi julki-

suuteen myös pienen, puoleksi humoristisen poika-

kuvauksen ..Lille Karl", johon kirjailija on
punonut omia lapsuuden- ja nuoruudenmuisto-

jaan. T. kuoli Porissa 20 p. maalisk. 1898.
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Hiilien kuoltuaan ilmestyi vielä runokokoelma
„Efter kvällabrisen" (1890). T, oli etevin ja

tuotteliain Suomen ruotsinkielisistä runoilijoista

1880 ja 1890 luvuilla. Hän oli ristiriitainen ja

särkynyt runoilijaluon ne, murrosajan mies.

Realismi ia r antiikka, ajatus ja tunne kB

hänessä sotaa keskenänsä. Tunne murtuu tun-

netta rastaan ja elämännäky paloittuu herkiksi,

värähteleviksi tuokiokuviksi. Mutta kaikki se

tekee hänestä uudenaikaisen, rikkaan ja moni-

särmäisen runoilijapei loonallisuuden. Ja kai-

killa niillä aloilla, joita hän on raivannut

uudenaikaiselle lyriikalle, romaanille, novel-

lille ja draamalle, hän on jättänyt rikkaan

perinnön, jota myöhemmät ruotsinkieliset kirjai-

lijamme ovat voineet kartuttaa paljoa väheni

maila vaivalla. [Werner Söderhjelm, „K. A. T."

(1900).] V. T.

Tavda, joki Siperiassa, Toboljskin kuverne-

menliii länsiosassa, Irtysiin laskevan Toboljin

lisäjoki vas., alkaa lähellä Euroopan Venäjän
ia |aa Lozva ja Sosva nimisistä lähdejoista, virtaa

ensin kaakkoista, sitten itäistä pääsuuntaa las-

kien Tavdinska jan kylän luona Toboljiin ; 690 km,
koko matkan kuljettava. Leveys yläjuoksulla

60 90 m, alempana 130-210 m. Kannat metsäi-

set, paikoin soiset, oikea ranta vasenta kor-

keampi. Suurimmat lisäjoet: Pelym, Tsernaja ja

Kaniinisina vas.. oik:lta tulee vain pieniä. Kala-

rikas. Uutisasukkaita verraten paljo.

Taverni (it. taverna, < lat. tabe'rna), ravin-

tola, kapakka.
Tavi (Arias creeca), sorsain heimoon (AnaUdce)

kuuluva, maamme pienin sälönokkainen (pituus

n. 35-39 cm). T. tunnetaan parhaiten vihreästä

siipipeilistään ja harmaista koivistaan. Kevät-

pukuisen koiraan pää ja kaula ovat punaruskeat.

Silmäin yli kulkee leveä tummanvihreä, valkea-

reunainen juova. Selkä ja sivut ovat hienosti

mustan- ja valkeanjuovikkaat. K esäpukuinen koi-

ras ja naaras ovat mustanruskean- ja ruoste-

ruskeankirjavat, alta vaaleammat. Tavataan ylei-

senä kaikkialla maassamme, Lapin pohjoisim-
massa osassa kuitenkin harvalukuisena. T. asuu
heinäisillä ojien, lampien ja suurempienkin vesien

rannoilla. Koiraan iiii n i keväällä on helposti tun-

nettava „krik, krik, krik". Munat, 8-12. kellan-

valkeat. E. M-o.
Taviokuurna (Pinicola enucleator), peipposlin-

tujen heimoon (FringillidoB), varpuslintujen lah-

koon kuuluva punatulkun kokoinen lintu. Nokka
on vahva ja lyhyt, hiukan korkeuttaan pitempi;

sen selkäliarja pyöreähkö.
Ylä leuka on alaleukaa
pitempi, ja sen kärki alas-

kaartunut. Pyrstö pitkä,

jalat vahvat. Koiras on
päältä harmaan- ja mus-
tanharmaan kirjava, kaula
ja rinta tummanpunaiset,
alta harmaa. Koiraan
punaiset kohdat ovat naa-

raalla keltaisia tai kellan-

punaisia. T. on havumet-
sän, etupäässä kuusimet
sän asukas. Eavintona
ovat kuusen silmut. Talvi-

seen aikaan tämä sydänmaan asukas tulee ihmis-

asunnoille pihlajanmarjoja syömään, ja on silloin

Taviokuurna (koiras).

pelottomuudestaan tunnettu. Laulu on kaunista,
-n sävelet kirkkaita. Pesä on puussa tai pen-

i likellä maata. Munat ii -1. harvoin .. oval
i nsinivilireitä harmain ja mustanruskein

täplin. T. on pohjoinen lintu. Sen eteläinen

pesimisraja maassamme kulkee Pohjanlahden I

ii Kajaaniin. Talvella se retkeilee eteläm-

mäksi. Linnun levenemisalue, kasit

i

an
lian että I inleii maailman pohjoisimmat o>at.

011 ainoa tunnettu sukim a edustaja.

K. M-o.
Tavisalmi, Kuopion pitäjiin entinen nimi, ks.

Savo palsta ss7 ja Suur-Savo.
Tavisalo ks. Taivassalo 2.

Tavu, yhdellä ainoalla heukiiy spainalluksi II a

lausuttu puheen osa, s. o. kahden painominimin
välinen äänne tai äännejakso. T:n voi muodostaa
vokaali tai diftongi yksinään taikka yhdessä
yhden tai useamman konsonantin kanssa. Se
äänne, joka pääasiallisesti kannattaa t:n helak-

kuutta, on t:n keskiö, sonantti, muut tn
äänteet ovat sen konsonantteja (ks. t.).

Vokaaliin tai diftongiin loppuvaa tavua sanotaan
avoimeksi, konsonanttiin loppuvaa s u 1 j e-

t u k s i. A. K.
Tavukorko ks. Korko.
Taxis- (taksi s), fysiol., alempien kasvien ja

eläinten tai sukupuolisolujen vapaa liike, joka
tapahtuu johonkin määrättyyn, ärsykkeen mää-
räämään suuntaan, ks. Aerotaksis, Chemo-
t a x i s, F o t o t a k s i s. K. h.

Taxodium ks. Suosypressi.
Taxus ks. Marjakuusi.
Tay [Ui], joki Skotlannissa. Perttiin kreivi-

kunnassa, alkaa Fillan nimisenä Ben Lui'n rin-

teellä Loch Lomondin pohjoispuolelta, lähellä

länsirannikkoa, kulkee koillista pääsuuntaa pitäen

pienen Loch Dochart nimisen järven läpi saaden
sitten nimekseen Dochart, kunnes virrattuaan 23

km pitkän, vain 1-2 km leveän Loch T:n halki

muuttuu T. nimiseksi, kääntyy vihdoin kaakkoi-
seen sekä laskee, tehtyään suuren mutkan itään,

kapeaan, 40 km pitkään, koillista kohti suuntau-

tuvaan Pohjanmeren Firth of T.-vuonoon : 1S9

km. Suurimmat lisäjoet: Tummel ja Isla vas.,

Earn oik. Nousuveden aikana merialukset pää-

sevät Perthiin asti. — T.-vuonon poikki, Dun-
deen yläpuolella, rakennettiin 1877 rautatiesilta,

joka joulupäivänä 1879, juuri junan kulkiessa

ylitse, sortui vuonoon. Uusi silta rak. 1882-87

(3,214 m pitkä).

Taygetos [-y'-] (myös Penteduktylon = „viiden-

sormen vuori"), vuoristo peloponnesoksen etelä-

osassa, ulottuu Arkadiasta etelään Kap Mata-

paniin, erottaen toisistaan Lakonian ja Messe-

nian. Korkein huippu Hagios Elias 2.409 m.

T:n pohjoisosan poikki vie vain yksi, hyvin

vaikeakulkuinen sola.

Taylor [teila], Brook (1685-1731), engl.

matemaatikko, valittiin Royal society'n jäseneksi

1712 ja oli tämän seuran sihteerinä 1714-18; eli

sittemmin yksityisoppineena tieteelliseen tutki-

mustyöhön kiintyneenä. T. on kehittänyt diffe-

rentsiaalilaskentoa keksimällä kuuluisan sarjan,

jota sanotaan T:n kaavaksi tai T:n sar-
jaksi (ks. t.) . Vasta Lagrange, joka tätä sar-

jaa lähemmin tutki, oivalsi sen suuren merki-

tyksen ,.differentsiaalilaskennon pääperustana".
T :n pääteos on : „Methodus incrementorum directa
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el iuversa" il7i">i. Se sisältöä m. m. T:n sar-

U. S: n.

Taylor [teila], V r e der i ck W i ns 1 o w
8-1915), amer. insinööri, tunnettu „työntie

teen" edustaja. Opiskeltuaan Harvard-yliopis-

tossa T. aluk-i toimi ruumiillisen työn tekijänä,

runlliuikkarina, metallinsorvaajana, koneenkäyi

läjänä, sittemmin työnjohtajana v:sta 1878, joi

ryhtyi laatimaan suunnitelmia työntehok
kumien kohottamiseksi m. m. miettimällä uusia

työmiesten tuotantoa kiihottavia palkkaustapoja.

Pikateräksen valmistusmenetelmän alalla teke-

mille m keksi nuoli i h -Hiesti tuli monimiljonääri
Kläinäns.i loppuvuodet T. omisti „työntieteen"

kehittämiselle iks. T aj lori n-j ä r j e s t el m ä).

Taylor [teila], James Ba.yard (1825-78),

amer. kirjailija. T. tuli 17-vuotiaana kirjapaino-

oppilaaksi ja julkaisi 1844 kokoelman runoja
nimellä „Xiniena and other poems". Siitä ansai-

tuilla varoilla hän läksi Eurooppaan tyydyttääk-

seen synnynnäistä matkusteluhaluaan. Hän kul-

jeksi jalkamatkoilla ristiin rastiin Euroopassa,
tuli sitten ..New York Tribune" lehden toi-

mitukseen ja teki sen alkuunpanosta matkan
Kaliforniaan, kuvaillen retkeä teoksessa ,,E1 Do-
rado" (1850), joka saavutti tavatonta menestystä.

in mu pari runokokoelmaa hän lähti jäl-

leen maikoille Egyptiin, sieltä Intiaan, Kiinaan
ipaniin. Palattuaan 1853 kotimaahan T. jul-

kaisi matkamuistelmiaan useissa eri teoksissa.

Parin vuoden väliajan jälkien hän on taas Euroo-
mal kustaen Skandinaaviassa, Venäjällä ja

Kreikassa. Vv. 1862-63 T. oli lähetystön sihtee-

rinä Pietarissa: 1864 hän palasi kotimaahansa ja
• 'ini-ti seuraavat vuodet kirjallisille töille ja mat-
koille Ameriikan mantereella. Tänä aikana T.

sepitti joukon puhtaasti kaunokirjallisia teoksia,

joista mainittakoon romaanit ..Hannah Thurston"
..The story of Kennett" (1866), runoel-

mat ..The picture of St. John" (1866). ..Lars,

a pastoral of Norway" (1873) sekii näytelmät
..The prophet" (1874) ja ,,Prince Deucalion"

8). Erikoisesti on mainittava T:n oivalli-

nen Faust-käännös 11870-711. Myöskin hänen
pienemmät lyyrilliset runonsa osoittavat, herkkää
runoilijakorvaa. Niitä ilmestyi useita kokoelmia
vv. ls4s -75. V. 1878 T. tuli lähettilääksi Ber-
liiniin, jossa kuoli sam. v. — T:n kootut matka-
kertomukset ilmestyivät New Yorkissa 1881; hänen

sensa (..Poetical \vorks" ja ,,Drainatic

works") julkaistiin P.ostonissa 1888. [Marie Han-
i ia 11. E. Scudder, ,.Life and letters of

A. 11. Smyth, „Life of Bayard T."

(1896 i American men of letters")-!

E. W-s.
Taylor [tdla], James Hudson (1832-1905),

engl. lähetyssaarnaaja ja lähetysjohtaja. Hurs
kaassa kodissa kasvaneena T. päätti sangen nuo-
rena lähteä lähetystyöhön, opiskeli sitä varten
lääketiedettä ja lähti lähetyslääkärinä Kiinaan
is."..;. Koetti kotimaassa käydessään taivuttaa
lähetysseuroja, jotka silloin työskentelivät vain
muutamissa satamakaupungeissa, ulottamaan vai-

kutuksensa myöskin Kiinan sisämaahan. Kun
se ei onnistunut, perusti hän sitä varten oman
lähetyksen, Kiinan sisämaalähetyksen Iks. t.).

T. työskenteli sitten perustamansa seuran johta-
jana, milloin kotimaassa, milloin Kiinassa, jossa
hän kuoli eräällä matkalla Hunanin maakun-
'V (2 Painettu "„ 17.

nassu, lian matkusteli myös useissa Euroopan
maissa herättämässä hai lastusta Kiinan lähetys-

työhön. [Hudson Taylor, .. \ Retrospect" (1888);
Mrs. Taylor. ..The story of the China Inland
Mission" tlflOl): ,,James Hudson Taylor, uskon
sankari Kiinan lähetystyössä" (1911-13).]

U. V.

Taylor //ei'.-/. William (1821 1902), amer.
lähetyssaarnaaja. Toimi aluksi herätyssaarnaa-

jana eri paikoissa miltei kaikissa maanosissa.
Perusti 1884 suurisuuntaisen lähetyksen Afrik-

kaa varten, innostaen siihen lukuisia miehiä, ja

naisia, joiden piispaksi hän itse rupesi. Hänen
lähetysperiaatteensa, ennen kaikkea lähetyksen
.itsensäkan natta vaisuus", osoittn.ut uivat, kuiten

kin kestämättömiksi; ja kun hän 1896 vetäytyi

pois tästä, lähetyksestä, liitettiin se vähitellen

Ameriikan piispallisten metodistien lähetykseen.

noudattamalla muussa lähetystyössä tavallisia

Iähetysperiaatteita. V. P.

Taylor [teila], Zachary (1784-1850), Poh-
jois-Ameriikan yhdysvaltain kahdestoista presi-

dentti; otti upseerina osaa useihin taisteluihin

intiaaneja vastaan; tuli 1X4.". Texasiin määrätyn
valtausarmeiau ylipäälliköksi ja saavutti mek
sikkolaisista useita voittoja. Tämä menestys
tuotti hänelle niin suuren kansansuosion, että hän
1848 xvhig-puolueen ehdokkaana valittiin piesi

dentiksi. J. F.

Taylorin järjestelmä [teilarin], amer. insinöö-

ristä I . W. Taylorista (ks. t.) nimensä saanut
työutehokkuuden kohottamista tarkoittava järjes-

telmä, jonka perusaatteena on työn tieteellinen

tutki niinen järjestelmällisten suorit ta mismene-
telinien löytämiseksi ja toteuttamiseksi. T;stäon
myös käytetty nimitystä työn tiede t. engl.

Scientific management i= ..tieteellinen liikkeen

johto"). Ominaista t :lle on ennakollinen työn
yksityiskohtainen suunnittelu, joten järjestel

mälle myös on annettu nimitys työn protak-
tiikka. — Tieteellisellä tarkkuudella tämä
järjestelmä koittaa ottaa selville työntekijän

todellisen tuotantokyvyn, johon perustuen sitten

määrätään rehellistä ja järkiperäistä työntekoa
kiihottava ja samalla työntekijän omien etujen

kanssa sopusoinnussa oleva palkkaustapa. Eri

työlajeille ja koneille valmistetaan normaalisaa-
vutuksia ilmaisevat kaavat niin, että voimankäy-
tön ja ajan hukka tulee mahdollisimman hyvin
ehkäistyksi. Liikkeiden kirjanpito suunnitellaan
siten, että se ensi sijassa on ohjeena liikkeen eri

haarojen suunnittelulle ja että sen avulla alitui

sesfi voillaan tarkistaa ja ohjata työnkulkua pie-

nimpiä yksityiskohtia myöten. T:ää on menes-
tyksellä sovellettu useille liike elämän aloille,

jopa henkiseen työhönkin. [J. J. Sederholm,

..Työn tiede" (1915).]

Taylorin sarja [teilarin], kaava, jonka mu-
kan n funktsioni voidaan kehittää potenssisar-

jaksi. Merkitään muuttujaa as:ksi ja oletetaan,

että f(x) ja sen perättäiset derivaatat

["<r).... ovat intervallissa ./:st;i ./ •) h äärel-

lisiä ja jatkuvia, silloin saadaan: f(x-\-h) =

ux)+±f(x)+ ~ rr*)+ •• +
,

>)+*
/,' on n. s. j ii ä n n ö s t e r m i. Sitä varten on

laadittu erimuotoisia lausekkeita. Lagrangcn

jäännösl. i ini kuuluu K
<«+/;

[("+>) [x+ah),
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jos a e "ii ja / välissä oleva luku. Joi I nan

sijoitetaan a saadaan Maclaurinin
sarja. U. S:n.

Taz, joki Siperiassa, Jeniseiskin läi

alkaa parista pikkujärvestä, virtaa kovasti mut-

kitellen luoteista pääsuuntaa laskee laajan suun

kautta T:n-lahteen; n. 1,200 km kuljettava

matalapohjaisilla aluksilla Tymskin kylään asti.

Yläjuoksulla T : n rannat ovai korkeahkoja, havu-
metsää kasvavia, Tymskin tienoilla alkavat ala.

\at tundrat Kevättulvalla vesi nousee 14 mj
jäässä T. cm svNsk:ii lopulta toukokin puoli-

väliin. Siksi aikaa kaikki kalat vetäytyvät

joko mereen tai joen latvoille. Suurimmat lisä-

joet Qudoseja oik., Pasalsa, Neräi ja Adudarma
vas. — Vläjuoksun tienoilla metsästelevät jenisei-

ii st |aakit, alajuoksulla samojedit. -- N. 200 km
T:n suun yläpuolella T:n varrella oli aika-

naan tärkeä Mangazejan kauppapaikka. — T:n-
Jahti (Tazovskaja guba) on Obin-lahteen

3 lityvä, n. 420 km pitkä. 45-50 km leveä Pohjois-

Jäämeren lahti, llyviu matala, väylän syvyys
vain 2-3 1

Jj m. Suuria saaria: Nahodka, Jagod-
nyj, Evnarmansale, Jamburg y. m. Obin-lahdesta

T:n-lahden erottaa suunnaton, 300 km pitkä, 150

km leveä, samojedien käymä niemimaa. T:n-lah-

teen laskee etelästä käsin T. ja Pur, idästä päin

Mjatso y. m. - T:n ja Jenisein välillä on T:n
tundra (Tazovskaja tundra). E. E. K.
Tb, terbiumin (ks. t.) kem. merkki.

Te, telluurin (ks. t.) kem. merkki.
Teakpuu / tik-] (Tectona grandis). Verbenacece-

heimoon kuuluva pun, jolla on vastakkaiset, leveät

ja suurikokoiset, ehyet lehdet ja pienet, valkeat

kukat. T. kasvaa Etu- ja Taka-Intiassa, alkuaan
\iljeltynä myös Etelä-Kiinassa ja Taka-Intian
lähisaaristossa. Puu, jota paljon viljelläänkin,

kasvaa suureksi, saavuttaen 7:kin m ympäri-
mitan. mutta kaadetaan, ensin tyveltä pyället-

tynä ja siten kuivatettuna, tav. jo 1 m paksui-
sena, ja n. 20 m pitkänä. T. on arvokasta lai-

vojen, rautatievaunujen y. m. s. rakennusaineeksi
ja tuodaan sitä suurin määrin Eurooppaan ja

Pohj.-Ameriikkaan. Kuorta käytetään parkituk-
sieu ja lehtiä silkin ja puuvillan purppuravär-
jäykseen. A*. L.

Teantrooppi (kreik. theo's = jumala, anthröpos
- ihminen), jumalihminen, Kristuksen molempia
luontoja tarkoittava oppisana. A. J. P-ä.

Teatiinit (clerici regularcs Tltcalini), pappi
Cajetanus Thieneläisen ja Theaten 1. Chieti'n piis-

pan Johan Peter Caraffan (ks. Paavali IV)
perustama, paavi Klemens VII:n 1524 vahvistama
pappisveljeskunta papiston siveellisen elämän ja

virkakuntoisuuden kohottamista varten. Veljes-

kunta, jonka jäsenet alkuaan olivat etupäässä
aatelissukuisia, muodostui todelliseksi korkeani
inan papiston valmistuslaitokseksi ja vaikutti sel-

laisena, paljon Italian kirkollisten olojen paran-
tamiseksi vastakkaisuskonpuhdistuksen aikakau-
della. T. seuraavat Augustinuksen munkkisään-
töä, jonka köyhyyden lupausta on kovennettu
kieltämällä kerjääminen. - Nais-t:n järjestön

perusti Ursula Benineasa 1583. Se liitettiin

1633 t:hin. A. ,1. P-ä.

Teatraalinen (ks. Teatteri), teatterimai-

nen ; teeskennelty.

Teatteri (kreik. theätron = katsomo, myöhem-
min näyttämö, teatterilava) merkitsee nyk. sitä

i akennustt i aäj 1 1 Imä esite! H laa

ji mmassa merkit] k • 9 i b idetta ylei

Varsinaiseksi taidelaitokseksi t. on kehittynyt

op. pohjalla. Sillä vaikka Euroopan u

puolella asuvilla luonnonkansoilla, esim.

leiliä, intiaaneilla, tulimaalaisilla. aust iaalialai

silla, on alkeellista näylelmäla idittä, ei niillä

ole t:ia sanan varsinaisessa merkitykse sS Kor
keamrnalla kannalla näyttää t. -taide olleen

muinaisessa Perussa, jonka inkain aikuisista

kappaleista on säilynyt katkelmia. Kiinalaisilla,

japanilaisilla ja intialaisilla näyttää t:n myi,

liempi kehitys tapahtuneen Euroopasta tulleen

vaikutuksen alaisena. Kaikkialla on näyttämö
taide syntynyt uskonnollisiin tapoihin liittyvistä

mi imi II isistä esityksistä.

Vanhalla ajalla t. sai alkunsa Krei-

kassa. Dionysoksen kunniaksi toimeenpannuissa
juhlissa esitettiin laulua ja tanssia jumalalle

pyhitetyllä alueella, tav. hänen temppelinsä vie-

ressä. Kreik. t. oli avonainen, akustisessa suh-

teessa erinomainen, ja siihen mahtui kymmeniin
tuhansiin nouseva katsojajoukko. Siinä näytel-

tiin päivänvalolla, ainoastaan määrättyinä juhla-

päivinä, vuodessa. Alkujaan koko näytännön,
myöhemmin pääosan esitti kuoro (ks. K o ori),

tanssien t. askeltaen ja laulaen t. resiteeraten.

Sikäli kuin esitys muuttui draamallisemmaksi.
kehittyi vuoropuhelu kuoron rinnalle. Ensin
(Aiskhyloksen aikana) oli vain 1 näyttelijä, mutta
myöhemmin (Sophokle;'n aikana) kohosi niiden

lukumäärä 3:cen, jopa lopulta huvinäytelmissä

6:eenkin. Näyttelijät olivat (naisosis"sakin) yksin

omaa miehiä, puvut koristeellisia : koturni (ks. t.i.

pitkä viitta ja naamio, jotka kohottivat vaiku-

tusta suurentamalla luonnollisia muotoja ja

mittasuhteita. Näyttelijäin sekä kuoron (ks.

K h o r e g i a) puvuston ja harjoituksen kustan-

sivat varakkaat taiteenystävät. T.-koneisto oli

yksinkertainen : jonkunlainen vipusin, jolla nos-

tettiin ihmisiä maasta ja annettiin jumalien

liihoitella ilmassa, pyörien päällä liikkuva lava

i ehkj/hlema), ukkoskone y. m. s. Jokaisessa juh-

lassa näyteltiin useita kappaleita, joten niiden

esitys kesti monta päivää perätysten. Valtio

rakennutti t:n; sen vuokrasi joku porvari, ja

hän kantoi näytännöistä pääsymaksua, tav.

2 obolia, mutta Perikleen aikana oli köyhillä

pääsy vapaa. Koko kansa kiivi näytännöissä,

jotka kreik. näytelmätaiteen kukoistuskaudella,

4:nnellä vuosis.. epäilemättä vaikuttivat suun sti

sen sivistykseen. — Koomassa ei näyttämötaide

koskaan kohonnut niin korkealle eikä koskaan saa

nut niin suurta vaikutusta ihmismieliin kuin Krei-

kassa. Se menetti jo varhain kansallisen erikois

leimansa ja muuttui kokonaan kreik. esikuvien

jäljittelemiseksi. Sen harjoittaminen jäi etu-

päässä iii|ien tehtäväksi ja se palveli pikemmin
ulkonaista huvittelunhalua kuin sielun jalosta-

mista. Mutta se oli hyvin suosittua huvia jo

2:selta vuosis. alkaen sekä varsinkin keisari-

kaudella, jolloin roomal. t:n ulkonainen loisto

kehittyy huippuunsa. Koomassa oli silloin :'> jul-

kista kivi-t:ia: Pompeiukseu (v:lta 55 e. Kr.).

Mareelluksen ja Balbuksen (v:lta 13 e. Kr.),

joista valtio piti huolta ja joiden esityksiin

yleisöllä oli maksuton pääsy, koska keisari tai

joku ylhäinen henkilö kustansi näytännön.

Roomal. t:eissa katsomo ja näyttämö liittyivät
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elimellisesti yhteen. Kuoroa 'i ollut, toimivat

henkilöt esiintyivät korokelavalla, podtumilla,

joka usein «»li katettu. V:sta 133 käytettiin

roomal. ( :eissa esirippua (aulaeum I, joka näy
tännön aikana oli alhaalla ja joka sen pää

tyttyfi vedettiin ylös. Käyttelijöinä olivat, mie-

het naisosissakin ; ainoastaan tanssijoina esiintyi

naisia. Ammattitaidon kehitykseen vaikutti eri-

koistuminen eri osiin sekä pyrkimys jäljittele-

vään realismiin. Keisarikauden lopulla ei Roo-

man t. yleisö enää suosinut vakavia näytelmiä,

vaan ainoastaan tanssija, atellaani- ja panto-
miimiesitvksiä. Rooman näyttämötaide oli n. 150
i. Kr. jo kokonaan rappeutunut.
Keskiajan näytelmätaide syntyy ja kehit-

tyy, antiikista riippumatta, niistä katoliseen

jumalanpalvelukseen liittyvistä draamallisista

toimituksista [ministeriä sacra, siitä myste-
r i o n ä y tel mät, ks. t.), joita suurten juhlien,

varsinkin joulun ja pääsiäisen, aikana esitettiin

vuorolaulun- t. -puhelun muodossa, ensi alussa

kirkon sisällä, sitten ulkopuolella kirkon seinus-

talla ja viimein, näyttämötoiminnan kehityttyä

yhä monipuolisemmaksi ja maallisemmaksi,
vartavasten torille tai muulle avoimelle paikalle

rakennetulla lavalla. Mysterionäyttämö^ oli moni-
osainen kulmikas rakennus, joka kuvasi useita

raamatullisia paikkoja ja jonka äärimmäisillä
iillä sijaitsivat taivas ja helvetti. Sen kehys-
llä, maaperäisellä etualalla mahtui liik-

kumaan satoja tilapäisesti harjoitettuja näytte-

lijöitä, jotka esittivät raamatun henkilöitä.

I ilmalasta ja profeetoista aina paholaiseen asti.

Varsinaista merkitystä t:n kehityksessä ei keski

ajan suurilla mysterio- eikä pienemmillä morali-
teetti-, miraakkeli- ja farssi- (ks. n.) näyttä-

möillä ole ollut.

Uuden ajan t. liittyy rakenteeltaan lähinnä
roomal. t :sta periytyviin muotoihin. Kehitys sai

alkunsa Italiassa renesanssikaudella. V. 1519 it.

Bramante rakensi antiikkisten komediain esit-

tämiltä varten umpinaiseen rakennukseen sijoi-

tetun näyttämön, jossa etäisyyssuhteita osoitet-

tiin perspektiivisten vaikutuskeinojen avulla.

Alussa näyteltiin päivän valossa, mutta myöhem-
min. 1600-luvulla. tuli tavaksi hankkia kynttilä-

valaistus. T.- ja varsinkin näyttämölaitteiden
nopeaan kehitykseen vaikuttivat 16:nuella vuo-
-i-. suuresti oopperaesitykset, jotka muodostui-
vat loistaviksi ja suurenmoisiksi lukuisine hen-
kilöineen, taidokkaine asetteluineen ja valaistuk-

n. Tärkein uudistus oli maalauksilla varus-
tettujen, helposti vaihdettavien kulissilait-
teiden teatterikoneiston ja esi-
ripun käytäntöön ottaminen. — Espan-
jan näyttämötaide, joka 16:nnen vuosis. puoli-

maissa oli kiertelevien seurueiden käsissä ja tyy-
tyi esityksissään tilapäiseen vaatimattomaan lava-

korokkeeseen ja taustaverhoon, sai vähitellen eri

kanpungi i

I dridissa 1579 ja 1582) vaki-
naisia t:eja tyyssijoikseen ja oppi kukoistus-
kaudellaan iT.npe de Vegan aikana) käyttä-
mään hyväkseen näyttämöllisiä vaikutuskeinoja.
Mutta kun tämä tm i joutui uskonnollisen suvait-
semattomuuden pesäpaikaksi, aleni sen t. taide-

kin eikä bc 17:nnen vuosis. loputtua enää ole

merkinnyt suuriakaan Euroopan t:n kehityk-
selle. — Englannissa oli t. laide uuden
ajan alussa varhemmin kuin missään muualla

saavuttanut korkean kansallisen kukoistuksen.
Lukuisat t. seurueet kiertelivät yltympäri maat;.

näytellen majatalojen ja ravintolain pihoilla.

Shakespearen aikana oli Lontoossa useita t.-rakcn-

uuksia. kaikki avonaisia tai ainoastaan osaksi

katettuja. Näyttämönä oli rakennuksen sisä-

seinämästä ulkoneva avoin lava (podiumj, jossa

näyttelijät liikkuivat ja jonka taustana oli

väliverhon erottama syvennys ja sen takana
näyttelijäin huone aitioineen ja yläkerroksineen.
Kulisseja ei ollut ja oudot tapahtumapaikat osoi-

tettiin taustaan asetetun nimitaulun avulla.

Vleisö seurasi kappaleiden esitystä joko seisoen

permannolla näyttämölavan ympärillä tai aitio-

paikoilta, jotka päällekkäisinä riveinä ympäröi-
vät permantoa. Vielä 1600-luvulla oli aatelis-

nuorukaisten tapana istua näyttämöllä. Yleisön

ja näyttelijäin vuorovaikutus oli näissä treissa

muutenkin sangen läheinen.' Vasta 17:nnen
vuosis. alussa tulivat maalatut vaihdettavat
dekoratsionit muotiin. Puritaanien valtaan pääs-

tyä aleni Englannin näyttämötaide, suuret näy-
telmäkirjailijat vaipuivat unohduksiin melkein
kokonaiseksi vuosisadaksi, ja vasta 18 :nnen vuo-

sis. lopulla alkoi uusi kehityskausi. — R a n s-

kassa oli näyttämötaide uuden ajan alussa kauan
yksinomaan it. seurueiden käsissä ja sai paljon

vaikutusta heidän kansallisista näyttämötottu-

muksistaan ja -rakenteistaan. Mutta v:n 1590 tie-

noilla alkaa ransk. näyttämötaiteen nousukausi,
jota kestää kautta seur. vuosisadan. Ransk. näyt-

tämön rakenne saa tällä ..klassillisella aikakau-
della" yksinkertaisen, "suoraviivaisen leiman,

mikä oli sopusoinnussa niin hyvin MoliSren sel-

keäpiirteisten huvinäytelmien kuin Corneille'n

ja Raeine'n ankaran säännönmukaisten trage-

diojen kanssa, ne kun eivät kaivanneet lainkaan
näyttämönvaihdoksia ja sangen vähän ulkokoris-

teitakin. Katujen ja rakennuksien, ovien ja

ikkunoiden tarkka symmetrinen asettelu oli

tämän ajan ransk. näyttämölle ominaista, esit-

tipä se sitten jotakin avonaista paikkaa, (oria.

temppelin edustaa tai salia. 17:nnellä vuosis.

ulotti Italiasta saapuva oopperaharrastus vai-

kutuksensa ransk. puhenäyttämöönkin, tuoden

mukanansa paljon ulkonaista loistoa ja komeutta.

Pienintäkään aavistusta historiallisesta ajan-

väristä ei ollut, vaan kreik. sankareita esitettiin

kankiperuukki päässä, polvihousut jalassa ja

juhlamiekka kupeella. Vasta Napoleon I:n

aikana esiintyivät ransk. näyttelijät togaan
jmettuina roomal. osissa. V. 1687 liittyivät Parii-

sissa Palais-Royalin ja Ilötel de Bourgogne'n
näyttelijäseurueet yhteen ja 1689 perustettiin

kuuluisa Thfiätre franeais, joka, nauttien run-

sasta valtion kannatusta (240.000 frangia vuo-

sittain), on kehittänyt ransk. näyttämötaidetta

ja luonut pysyviä traditsioneja. — Sak-
sassa oli uskonpuhdistuksen ajoista alkaen e i

tetty vaatimattomia näytelmiä hoveissa, ylhäis-

ten saleissa ja kouluissa (ks. Koulu näy-
telmä). Eräissä kaupungeissa toimeenpanivat
käsityöläisammattikunnat näytäntöjä ravinto-

loissa tai voimistelusaleissa (esim. Niirnbergissä

Hans Saensin .laskiaisnäytelmiä"). Kuljeskele-

vat „engl. näyttelijäseurueet" tutustuttivat 1590-

luvulta alkaen saksalaisia engl. näytelmätuottei-

siin, näyttämöllisiin vaikutuskeinoihin ja kor

kealle kehittyneeseen näyttelijäin ammattitai-
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toon. Mutta vakinaisia t:eja ja oopperahuoneita
alkaa Saksassa syntyä vasta 30-vuotisen sodan
jälkeen eri kaupunkeihin (Nfirnbergiin, Dresde-
niin, Hampuriin. Hannoveriin, Leipzigiin y. m.),

ja niiden mukana virkoaa vähitellen saks. näy
telmätaidekin, saaden vaikutuksia etupäässä

Ranskasta (Gottsehed ja. Neuber) ja it. oopperasta.

Lessingin, Goethen ja Schillerin toiminta laski

vankan pohjan kansalliselle draamalle. Varsin-

kin käytännöllisen katsomonjärjestelyn, näyt

tämövalaistuksen ja -vaihdosten alalla saksalai-

set ovat tehneet huomattavia parannuksia uuden-
aikaiseen t:iin. -- Pohjoismaihin näyttämötaide
koteutui verraten myöhään. Tanskassa perus-

tettiin eusimäinen vakinainen t. 1720-luvulla,

Ruotsissa 1737 (ooppera 1782), Norjassa
1820-luvulla (Bergenissä 1850), Suomessa
ls-_>7 (Helsingin kivi-t. 1860-63, „uusi t." 1866;
suom. t., per. 1S7J. toimi Arkadiassa 1873-

1902, Kansallis f., ks. t.). - - Uudenaikaisessa
t:ssa on. päinvastoin kuin antiikkisessa, näyt
täinö kehittynyt yhtä suureksi kuin katsomo.
Yleensä pyritään nyk. verraten pieniin katso
moiliin: semmoiset teatterit kuin Milanon Seala

(per. 1777), johon mahtuu n. 3,000 katso

jaa, ja Chicagon ooppera (8,000 sijaa) kuuluvat.

harvinaisuuksiin. Pienten n. s. „intimi-t:ien"

(ks. t i pyrkimyksenä on mahdollisimman tar-

kasti huolitellulla ja ehyttyylisellä tekotavalla

herättää taiteellinen kokonaistunnelma. Varsin-

kin on .Moskovan taiteellinen teatteri tässä suh-

teessa uuden uran alkajia. Muuten on teatteri-

koneisto viime aikoina suuresti kehittynyt. Kulis-

sien muutokset voidaan suorittaa nopeasti joko

käyttämällä n. s. ..Asphaleia" menetelmää (hyd-

raulisia laitteita) tai Lautenschlägerin suunnit-

telemaa pyörivää näyttämöä 1. „kierto-

lavaa" (Vrehbiihne), jonka muodostaa akselin ym-
päri pyörivä, eri osiin jakautuva näyttämökiekko.

Myöskin ..Khakcspeare-näyttämön" uusimista on
kokeiltu. Kulissilaitteiden alalla taas on havait-

tavana eri suuntiin käypiä pyrkimyksiä: maa-
laukselliseen koristeellisuuteen sekä mitä yksi-

tyiskohtaisempaan naturalismiin; samoin puvus-

tonkin suhteen.

Maailman kuuluisimmista t:eista mainitta-

koon: Pariisin Theätre francais (per. 1698).

Grand Opera (per. 1863-74), Odeon (per. 1821);

I miloon Drurylane (per. 1663),' Covent Garden
(per. 1733); Wienin Burg-t. (per. 1889), Opern-

haus (per. 1869), Volkstheater ; Berliinin Opein

haus (per. 1742), Schauspielhaus (per. 1821),

Lessing-t.; Munchenin Hoftheater (per. 1813);

Dresdenin Hoftheater (per. 1878). ks. myös
D r a a m a, N ä v t e 1 m ä r u n o u s, N ä v t e 1 m ä-

I a i d e. V. T.

2. Ttakennust. T.-rakennus Kreikassa. t:n

varsinaisessa syntymämaassa, oli avonainen raken-

nus, joka vähitellen kehittyi Dionysoksen altta-

ria ympäröivän tanssitantereen, orkhestran
(ks. t.), yhteyteen. Orkhestra tav. sovitettiin

jonkun vuorenrinteen juurelle, jotta yleisö rin-

teeltä käsin paremmin voisi seurata kuoron
tanssia ja laulua. Aikaa myöten rinteelle raken-

nettiin puolikehän muotoon orkhestran ympärille

vasituinen katsomorakennus (theatroti I,

ja sitä mukaa kuin Dionysoksen palvelus sai

draamallisemman luonteen vaihtuvine näytteli-

jöineen, asetettiin orkhestran taakse pukujen
vaihtamista y. m. varten teltta 1. suojus (skvn?),

josta n ä y t t ä m ö r a k e n n u s sai alkunsa.

Tämän etualalla (logeion 1. proskr'nion) näytteli

jät i siintyivät, knn taas laulava .ja tanssiva

kuoro edelleen pysytteli orkhestralla. Näyttämöä
rajoittivat kummallakin sivulla pienet siipi-
rakennukset (parash&nia), alapuolella fty-

poskc'nion koneistoineen sekä takana näyttämön
peräseinä, jonka kolmesta ovista keskimäistä ja.
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muita \iiliiin suurempaa samettiin kuninkaan-
oveksi tllii/ni basilike"), koska näytelmän päähen-
kilö, tav. kuningas tai sankari, vanhan perin-

tavan mukaan astui esiin tästä ovesta. T:n
sig i ink i\t n ic\ : t (parodoi) olivat katsomo- ja

näyttämörakennuksen välillä kahden puolen pa-

ninin kohdilla. Katsomossa olivat muutamat
istuimet muodostetut kauniisti koristelluiksi

kunniaistuimiksi ja näyttämörakennuksen katso-

päin oleva sivu sai runsaan arkkitehto-

nisen käsittelyn. Kreikan suuruuden ajalla

4 ninellä. vuosis. rakennettiin koko t.-laitos

kivestä (marmorista), aikaisimmat olivat olleet

puusta. Katsomo oli tav. hyvin suuri. Ateenan
kuuluisaan Dionysos-t :iin

;omon leveys yli 50
tapaamme huomattavia

sopi n. 17.000 henkeä
m). Paikkoja, joissa

kreik. t.-rakennusten

Stan teatteri IStraekin ennalleen suunnittelema).

iä ova( varsinaisessa Kreikassa Ateena.
Sikyon, Epidauros, Argos, Sparta. Korintti,
Oropos, Magnesia; Vähässä-Aasiassa Myra,
IVrgai Patara, [assos, Aspendos ja Sisiliassa

usa. Segesta ja Taormina. — Rooma],
t.-rakennus oli pääasiassa samanlainen kuin
kreik.. eroten kuitenkin jälkimäisestä siinä, että
-" tav. rakennettiin tasaiselle maalle, joten

mal. t--.i kehittyi myös ulkopuolinen arkki-
tehtuuri, sekä sisustaan nähden siinä, että
Orkhestra käytettiin istumapaikoiksi ja varsinai-
nen orkhestra siirrettiin näyttämön eteen;

sisää.ukäytä\äovet eivät olleet avonaiset kuten
kreik. t:ssa. vaan katetut, niin että katsomon
istumasijat jatkuivat näiden yli näyttämöraken-
nukseen asti. Tunnetuin esimerkki roomal.
t.-rakennuksesta on Marcelluksen t. Koo-
massa. Tämän travertiinista tehdyn rakennuk-
sen ulkoarkkitehtuurissa on kolme päällekkäistä

pylväistökerrosta. alhaalta ylöskäsin luettuna

doorilainen, joonilainen ja korinttilainen, sovi-

tus, joka tuli esikuvaksi useille myöhemmille
rakennuksille. — Kun antiikin t:t olivat hyvin
suuret ja niitä käytettiin paitsi t. -tarkoitusta

myös kansankokouksia varten, koetettiin, Vitru-

viuksen kertomuksen mukaan, puhujan ääntä
paremmin saada kuuluville asettamalla sopiviin

paikkoihin katsomoa metallisia äänenkokoojia.
Keskiajalla, mysterionäytelmäin (ks. t.)

aikana ei kaivatin mitään erikoisia t.-rakennuk-
sia ; vasta renesanssiajalla 1 500-luvun
puolivälissä syntyivät ensimäiset vakinaiset t.:t.

Vanhin näiltä ajoilta säilynyt t.-rakennus on

Palladion 1580 suunnittelema ja Scamozzi'n val-

mistama Vieenzan Teatro olimpica, joka

on tehty antiikin t:n malliin asteittain kohoa-

vine istuinsijoineen ja runsaasti koristeltuine

näyttämöfasadeineen ja jonka katonmuotoilussa
on jäljitelty antiikin t:ssa käytettyä purje-

katosta. V. 1639 rakennettu Teatro di san
G i o v. Crisostomo Venetsiassa oli tiettä-

västi ensimäinen, jossa oli aitioihin jaetut par-

vet. Näihin aikoihin kehittyivät myös t. -koneisto

ja kulissit verraten täydellisiksi ja näyttämö-

puolta laajennettiin. Fontanan suunnittelema

Kooman Teatro Tordinone (v:lta 1675),

jonka katsomossa oli kuusi pystysuorasti pääJ

lekkäin sijoitettua ja yhtäläisiin aitioihin jaet-

tua parvea, on Italiassa senjälkeen miltei muut-

tumatta säilynyt tyyppi.

Italiasta käsin t:n rakentamistaito siirtyi mui-

hin Euroopan mailiin. Ranskassa kuitenkin

pitkän ajan säilyi mysterionäyttelijäseurueiden

fconfreries ii< in passion) ajoilta peräisin oleva
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Shakespearen Qlobe
teatteri.

tyyppii pitkulainen neliskulmainen sali, jonka

kolmelle .sivulle oli järjestettj istumapaikkoja

neljännen lyhyen sivun muodostaessa näyttämö
aukon. Tällainen pitkulainen (puolikengän pää!

tyväj salimuoto oli Ludvik XIV:n toime ta

Tuilerioihin tehdyllä ja suurenmoisen näyttämö
koneistonsa vuoksi „Salle dea machines" nimen

saaneella t :11a, joka Nai». in. n in aikana uusit-

tiin Persiei & Fontainen suunnitelman mukaan,
tällöinkin silmällä pitäen perinnäistä salimuotoa

ja siten järjestettynä, että katsomo ja näy!

unin tarpeen tullen voitiin yhdistää Buureksi,

eheän arkkitehtuurin muodostavaksi juhlasaliksi.

Uudemman tyypin mukaisia oval esim. Soufflofn

I. \ o n in t. (1754). V. Louis'n Bo i d e a u x'n t.

(1778) ja Garnier'n Pariisin suuri oop
P e r a (1875).

Englannin vanhimmasta ttsta on ensi

sijassa mainittava Shakespearen kuuluisa
t; 1 o b e-t., joka tosin

rakennuksena ci ollut mi-

kään merkillisyys, mutta
jonka yksinkertainen ja

nerokas näyt tämösovitus

yhä vieläkin näyttää ole

van esimerkkiä antava.

Siinä oli näyttämön (D)

perällä pieni, verhon (V)
peittämä keskusnäyttämö
(E), jonka avulla monet
näyttämövaihdokset ai-

kaansaatiin.

Saksassa syntyy
varsinaisesti uusi t.-tyyppi

vasta meidän päivinämme. Omista t:n -rakenta-

jista vallitsi puute. Tällä alalla 1700-luvulla toi-

mineista ulkomaalaisista. mainittakoon Galli

Bibienan suku, jonka jäsen Francesco 1704 ra-

ken-i Wienin II o f t h e a t e r i n ja Guiseppe
1747 valmistunein upeakoristeisen Bayreuthin
M a r k g r äfli e h e s 11 o f t h e a t e r i n. molem-
mat it. tyypin mukaan; Guiseppe oli myös huo-

mattava kulissien suunnittelijana.

Heidän päiviemme t.-rakennusten korkeim-
pina saavutuksitta voinee pitää 11 i e h a r d

Wagner-t:ia Bayrcuthissa (1,400 istumasijaa)
ja Munchenin 1' r i n z-R e ge n i e n-T h < a

teriä (1,106 istumasijaa i. Jälkimäisessä t :ssa

ci ole mitään parvia, katsomo muodostaa antii-

kin t :n tapaan yhtenäisen, asteittain kohoavan
permannon (ainoastaan perällä on muutamia
aitioita), ratkaisu, joka katsomohuoneelle antaa
tyynen ja vakavan leiman. Erikoista huomiota
on m. m. pantu siihen, että kaikilta istuma-
paikoilta saattaa nähdä suurimman osan esitettä-

vää näyttämöä ja että tulipalon sattuessa yleisö

äkkiä, pääsee poistumaan katsomosta.

K. X. K.

[\Yii seler, „Theatergebäude und Denkmäler des

Biihneinvesens bei den Griechen und Römern"
(1851); Arnold, „Das altrömische Tl ter-

gebäude" (1873); Ribbeck, ..Die römische Tragö-
die" 1 1^75): Dörpfeld & Reiseh, ,.l),is griechische

Theater" (1896); Puchstein, „Die griechische

Biihne" (1900) ;
\. E. Haigh, ..The attic theat re"

(1907); Cecil Brodmeier, ..Die Shakespeare-
Biihne'' (1904): Wegener, ,,Die Buhneneinrichtung
des shakespeari chen rheaters" (1907): Bourdon.
..Les theätres änglais" (1902); Sachs X Woodrow,

Munchenin Prinz-Regenten-Theaterin pohjakuva.

..Modern operahouses and theätres" (1896-98);

Filippi & Contant, ,,Theätres de l'Europe el

machines thfiatrales" t2:ni-n pain., 1860); Streit,

..lias Theater" (1903); Petit de Julleville, „Les

mystöres" (1880); Celler, .,Les dScors, les costu-

uies et la mise-enseöne au XVII siecle" (1869);

Karl Mantzius, ..Sktu spilkunstens Historie"

(I-V, 1897-1916).] V. T.

Teatterikiikari ks. K a u k o |> u t k i.

Teatterimusiikki, iniix., on kahta lajia: var-

sinaiset säveldraamat 1. oopperat sekä puhenäy-
telmiiu liittyvät, enemmän tahi vähemmän tilapäi-

set musiikkiesitykset (näyttämömusiikkii. Kura
puisessakin tapauksessa vaaditaan t:lta tyylin

puolesta draamallista sävyä tai väritystä.

/. A'.

Teatterinohjaaja 1. regissööri, teatterin

palveluksessa oleva, näyttämötaiteeseen ja -tehtä-

viin perehtynyt henkilö, jonka pääasiallisena teh

tävänä on näytelmän näyttämöllepano (regia),

uäyttämökoristeiden valmistuksen. näyttämö-

koneiston, -sisustuksen, pukujen y. m. näyttämö
tarpeiden ja näyttämövalaistuksen yleisvalvonta.

teatteriharjoitusten yksityiskohtainen ohjaus ja

itse teatterinävtännön kulun ohjailu. Pieneni

niissä teattereissa teatterinjohtaja samalla myös
suorittaa t:n tehtävät tai on niissä tehokkaasti

osallisena.

Teatterisensuuri ks. Sensuuri.
Tebaiini, opiumin alkaloidi. Välitön, karvas,

veteen tuskin liukeneva aine.

Tebris ks. T a b r i s.

Techmer [tth-j. Friedric h II e i n r i e h

Hermann (1843-92), saks. kielentutkija.

v:sla 1880 yleisen kielitieteen dosenttina Leip-

zigin yliopistossa, kirjoitti joukon arvokkaita

tutkimuksia fonetiikan alalta, m. m. ..Zur ver-

gli tchenden Physiologie der Stimme und Sprache.

Phonetik" IIT (1880). „Naturwissenschaftlichc

.•Vnalyse und Synthese der hörbaren Sprache"

(1884), .,/ur veranschaulichung der kautbildung"

(1885), „Beiträge zur Geschichte der franz. und
ongi. Phonetik und Phonographic" T (1889).

Foneettista kirjaimistoansa T. esittelee ja perus-
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telee vv. 1884-90 julkaisemansa aikakauskirjan

..Internationale Zeitschriit fiir allgemeine Spi

rt issenschaft" I ja CV osassa. V. IV.

Teck (tekj, wurttembergiläinen, Englantiin

siirtynyt aatelissuku, polveutuu NViirttenibergin

herttuan Aleksanterin ja kreivitär Hohensteinin

avioliitosta. Heidän vanhin poikansa Franz
(1837-1900) sai ensin ruhtinaan ja 1S71 T:n
herttuan aivon; meni t866 naimisiin engl. prin-

u Mary Adelaiden kanssa. Näiden tytär

Victoria Mar y is. 1807) joutui 1893 naimi-

siin silloisen YValesin prinssin, nykyisen Englan-

nin kuninkaan Yrjö V:n kanssa. J. F.

Tecoimi. etupäässä Brasiliassa kasvavia Bignn-

nr.ir' "-heimoon kuuluvia puita t. pensaita, joilla

on sormiliuskaiset lehdet ja suuret kukat.
" " rif/uii-lajista saadaan vihreää t. keltaista

oltsi puuta. K. L.

Tectona ks. T e a k p u u.

Tedeum (lat. te Uruni = sinua, Jumala [mekii-

i . i 1 1 1 1 1 m -
. mus., n. s. Ambrosiuksen kiitosvirsi

iks. t.i. juhlamessiiun liittyvä päätöslaulu. Sen
alkuperäinen sävelmä on vuorolauluna esitettävä

psalmiresitatiivin muunnelma. Sittemmin ovat

lukemattomat säveltäjät sen sanoja pukeneet
niitä loistoisimpaan ja mahtavimpaan sävelasuun

esim kaksoiskuorolle, orkesterille ja uruille.

/. K.

Tee, teepensaan kuivatut lehdet : niistä val-

mi-t ttu juoma. Teepensas (Thea cMnensis
1. Cantellia Ikta) on Tern-

BirömiacecB- 1. Theacece-

heimoon kuuluva, Cameliin
nimiselle huonekasville su-

kua oleva, aina viheriöivä,

n. 2 m:n korkuinen (va-

paasti kasvaessaan puumai-
nen ja n. 7-15 m korkea)
pensas, jolla on vuorottaiset,

kiiltävät, nahkeat, suikeat,

hyvin selväsuoniset, harvaan
sahalaitaiset, 3-10 cm:n
pituiset lehdet. Valkoiset

tai punertavat, jossain mää-
rin kirsikan kukkia muis-
tuttavat, hyvätuoksuiset
kukat sijaitsevat lehti-

Hedelmä on 3-lokeroinen,
pyöreä kota, jonka seinä on puiseva ja siemenet
kirsikan siemenien kokoiset. Villinä (suurileh-

tav. kantalajina pidetty Thea assamica)
t. pensas kasvaa Assamissa, Himalajan kaakkois-
puolella, kenties myös Lounais-Kiinan sisäosissa.

Nykyisin sitä viljellään lukuisina muotoina
= 7. chinenais) eri osissa subtroopillisia, osaksi
troopillisia seutuja, eniten Kiinassa ja Japanissa,
myös Etu- ja Taka-Intiassa, Jaavalla (v:stal826),

i ja Pohjois-Ameriikan eteläosissa

y m. Euroopassakin t.-pensas viihtyy jokseen-
kin hyvin Sisiliassa. Portugalissa ja Länsi-

mutta viljelys on täällä vähäinen.
t.-pensas menestyy subtrooppisissa,

kosti taiassa. T.-pensas kasvatetaan
siemenistä, l/»-l-vuotisina taimet istutetaan
uudelleen ja pidetään sitten leikkelemällä mata-
lina, pensasmaisina. Istutukset ovat tav. etelä-
rinteillä ja muistuttavat karviaismarjapuutar
le.ia. Lehtiä poimitaan tav. 3-10 v. vanhoista
I

saista. Sato. joka tuottaa keskimäärin

I Teepensaan lehti.

II Teepensaanlehdeo reuna
(suurennettuna).

KoklO» ••••pensaan oksa
seka hedelmä

hangoissa yksitellen.

n. 3,000 kg vuollessa

1 ha :ia kohti, korja-

taan Miinassa 3 4 kei-

laa vuodessa. Nuorista
silmuista saadaan hie-

nointa t :tä, k e i s a-

r in 1. kuk k a t :lä.

jonka korjuu ennen
tapahtui keisarillisten

virkamiesten valvon-

nan alla ja jota ei las-

keta kauppaan. Myö-
hemmin kerätyiltä leh-

distä saadaan tavalli-

sia t.-lajeja. Vihreä
t., jota Euroopassa
vain vähän käytetään,
saadaan nopealla kuivauksella: ensin 1-2 tuntia

ulkona, sitten nopeasti sekoittamalla kuumissa
paahdinpannuissa, senjälkeen pusertamalla ja

leipomalla bamburuokopöydillä, joiden raoista

vesi tippuu pois, ja sitten taas n. 1 tunnin ajan

pannussa kuumentamalla. Mustat., joka on
yleisin, saadaan hitaalla kuivauksella : lehdet

pidetään ensin päivän verran ulkona, senjälkeen

1-3 vuorokautta kasoissa jonkunlaisen käymis-
prosessin alaisina, jolloin lehdet ruskettuvat ja

t:n aromi ilmestyy, sitten niitä useita kertoja

vuorotellen pyöritellään ja paahdetaan, kuten

vihreää t:tä valmistettaessa. Valmiina tämä t.

on harmahtavan mustaa. Mustaa t:tä parfy-

moidaan tuoksuvilla (varsinkin Olea fragransiu)

kukilla; t:n värjäyksestä alempana. Kulje-

tus tapahtuu tinapaperilla vuoratuissa säiliöissä,

jottei aromi vähenisi. Eri t.-laatujen sopiva

sekoitus t. m. s. menettelyt, joilla saadaan eri-

laisia aromi- ja makuvivahduksia, on eri kauppa-
huoneiden salaisuutena. Varsinkin pohjois- ja

keski-aasialaiset kansat käyttävät halpaa, alas

varisseista t. muuten lakastuneista lehdistä ja

oksista puristamalla ja eläinten verivettä jouk-

koon sekoittamalla valmistettua, suurissa pala-

sissa kaupiteltua tiili-t:tä, joka tekee aroseu-

tujen huononkin veden juomakelpoiseksi.

Kiinassa t:n käytäntö on hyvin vanha, mutta

tuli yleiseksi vasta n. tuhat vuotta sitten. Japa-

nissa se on nuorempi. Nykyään t. on todellinen

kansallisjuoma näissä maissa, missä sitä juodaan

hyvin mietona ja ilman sokeria t. muita lisä-

aineita. Sieltä se on levinnyt ympäri maailman

ja sen nimi johtuu kaikissa kielissä kiinalai-

sesta nimityksestä tsai. Eurooppaan t. tuli 1600-

luvun alkupuolella. Ranskaan se tuli 1636, Sak-

saan 1657. Englantiin 1660. Oli alussa harvi-

naista, mutta sen käytäntö alkoi tulla yleiseksi

1700-luvulla. Osaksi kuljetettiin sitä Euroop-

pa m karavaaneilla maitse; täten saatiin hie-

nompaa tavaraa kuin meritse tuomalla, koska

merimatka huononsi aromia. Nykyään tuodaan

suurin osa t;tä meritse. T.-nimitystä käytetään

us ille muillekin juomille, joita valmistetaan eri

laisista kasviosista samaan tapaan kuin varsi-

naista t:tä. Tällaisia ovat matte-(ks. t.) 1. Para

i . Abessiinian-t. (ks. Cal h a eduli
y. ui. Meillä käytetään vadelma, mansikka-, mus

tikka-, porkkana-, y. m. t :tä. K. L.

Kaupassa on m m. seuraavat kiinalaiset
t. lajit ; Vihreitä: SToung Efj äon, nuoria poi-

kii tain kierrettj j:i lehtiä I

'

la ji1 Haj a tn-
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sin (.s/h = hylky), keisari i nuorista lehdistä

saatu hirnu laji, Gunpowder („ruuti-t.")i ja

Twangkay. Mustia: Pecco (PekoB) kehitty-

itiit 1 1 ciin i.
:

i lehtisilmuja, Flowerj Pi i -ii Itää

myös kukkia, Souchong, hienotuoksuinen Padre

Souchong (ven. karavaani t. on Souchong-lajeja),

Pouehong, Congu i kääritty), Coper I. musta

Gunpowder ja mandariini-t., jota harvoin lähe-

tetään Eurooppaan. Keltaisia Oolong Man-
darin in keltainen karavaani-t.

Teen käsittely Japanissa Lehtien kiertäminen ja tulella

kuivaaminpa rautamaljoissa. Teelaatikoita oikealla.

Japanissa valmistetaan miltei yksinomaan vih-

reitä t. -lajeja, jotka suurimmaksi osaksi vie-

dään Pohjois-Ameriikkaan. T.-istutuksia on

siellä etupäässä Horidossa, Kiusiulla ja Siko-

kussa. — Itä-intialaisista t.-lajeista mainitta-

koon seuraavat: Orange-Flowery Pecco. Flovverj

Pecco, Souchong ja Dust. — Ceylonista saa

daan m. m. seuraavat lajit: Pecco, joka muis-
tuttaa kiinalaista kukkateetä, Orange Pecco.

hieno laji, Pecco-Soiichong, karkeahko laji, Congu,
Dust, teejauho, josta Englannissa eristetään

koffeiinia. — Jaavalla ensi poiminnasta saatu

sato, jossa on vain puhkeamattomia lehtiä, on
nimeltään Pecco-Rynen ja puoliksi puhjenneita,

Pecco-Burung. Tärkeimpiä lajeja ovat Blanko-
Pecco ja Java-Pecco. -— Brasiliasta saadut t. -lajit

ovat Japanista saatujen kaltaisia.

Tilaston mukaan oli koko maailman t:n-tuo-

tanto ldll n. 317,000 tonnia, josta seuraavien
maiden osuus oli:

Kiina
Japani
Formosa
Intia

9:1,200 tonnia
19,400
11,600

123.200
Ceylon
Jnnva

85,000
22,900

Nata! ja Annani 1 .400

Kiinan ja Japanin tilasto ei ole aivan tarkka.
N. s. tiilitee on tilastosta jätettj pois. V. 1011

valmistettiin sitä n. 35 milj. kg.

Suome ui tuodun mustan t:n arvo markoissa
sekä määrä on ollut seuraava:

1900 0,79 milj. mk. 1 (3 innma
1905 0,« „ 134
1911 0,77 „ 162
1913 0,64 „ 130

T:llä tarkoitettiin aina 1870-luvullc saakka
kiinalaista t:tä, joskin myös Intiasta ja Jaa-
vasta tuotettiin aivan pieniä määriä. Uusia tuo-

tantoseutuja on tullut lisäksi ja näistä Intia ja

Ceylon ovat jo Kiinan edellä t:n tuottajina.

Teeviljelys Ceylonilla,

Tämä johtuu siitä, että menettelytavat -atoa
korjattaessa ja t. sadon jälkikäsittelyssä oval

näissä tuotantoseuduissa uudempia ja järki-

peräisempiä kuin Kiinassa. Japanissa valmiste-

taan parasta t :tä Kioton lähellä ja vain keisa-

rillisen perheen tarpeiksi. Jaavalla alettiin t:lä

viljellä jo 18211-luvulla. mutta vasta myöhemmin
suuressa mitassa. Ceylonilla alkoi t:n-viljelya

Teenkorjuu Ceylonilla.

1870-luvulla. Kiinasta viedään t:tä pääasialli-

sesti (n. 70%) Venäjälle. Kiinan tärkein t:n-

kauppapaikka on Haukon, Jangtsekiangiu var-

rella. Täältä viedään se osaksi Sanghaihin ja

Pekingiin, mistä se lähetetään karavaaneissa

Kjahtaan ja sitten rautateitse Niznij-Novgoro-

diin; osa kuljetetaan meritse Vladivostokiin ja

sieltä edelleen rautateitse. Halpoja t.-lajeja kul-

jetetaan meritse sanghaista Odessaan. Kanton j:i

Kutsou ovat myös tärkeitä kiinalaisen t :n

kauppapaikkoja. Intian vienti-t. lähetetään Kal-

kutasta suurimmaksi osaksi Englantiin (n. 75 %)
ja Austraaliaan. Ceylonin t:tä viedään suurin

osa Colombosta Englantiin ja Ameriikkaan.
T:n käytäntö henkilöä kohti v:ssa eräissä

Euroopan maissa oli 1906 tilaston mukaan seu-

i aava

:

Isossa-Britanniassa 2,720 grammaa
Venäjällä . . . . 429 „

Hollannissa . . . 364
Saksassa .... 350 B

Tanskassa .... 250
Ruotsissa .... 210
Norjassa .... 210

Ranskassa .... 22
Italiassa .... 15
Suomessa .... 50
Kiinassa 1911 . . 2,265 ,.
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Vuosittain käytetään a. _.; milj. kg t.-jätteitä

ekstraktin valmistukseen; siitä sitten eristetään

teiiniä,

l':n sisältämien kemiallisten aineiden laatu ja

määrä on vaihteleva. Tärkein aine siinä on eläh-

dyttävästä vaikuttava k o f f e i i n i (teiini),
sitten eräät eetteriset öljyt, joiden määrää eräi

h in t. lajeihin lisätään sekoittamalla hyväntuok-
suisia kasvien lehtiä. Seuraava taulu osoittaa

eri aineiden määrien vaihtelun:
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T:n väärentämiseksi siihen usein lisätään tois-

ten kasvien lehtiä, jotka kuitenkin voidaan

mikroskoopilla katsottaessa helposti tuntea.

Etenkin seuraavien kasvien lehtiä käytetään vää-
rennyksenä : maitohorsman, rusojuureu, mansikan,
kaukaasialaisen mustikan, oratuomen. ruusun ja

pajulajien lehtiä. Värjäämällä väärennetään t:tä
esim. käyttämällä indigoa, berliinin-sinistä. kurk-
kuina», ferrosulfaattia, grafiittia y. m. Painon

Teen väärennyksessä käytettyjä lehtiä; 1 maitohorsman, 2 rueo-
jimren, 3 mansikan, 4 kaukaasialaisen mustikan, 5 ora-

tuomen, 6 ruusun, 7 pajun lehti.

kohottaminen talkkia, kipsiä y. m. lisäämällä on
inaista. Hienojen lajien väärentäminen

oikeilla, mutta halvemmilla lajeilla on hyvin ta-

vallista. Usein sekoitetaan oikeaan t:hen jo käy-
tettyjä ja uudelleen kuivattuja t. -lehtiä, joko sel-

laisenaan tai viijittyini. \ i.ireiur-. ksitu selville

saamiseksi käytetään sekä kemiallisia i ttä mikro-
skooppisia tutkimusmenetelmiä. «S'. S.

Teehuone, hallituksen suojassa oleva jap. talo

prostitutsionia varten.

Teema (kreik. ihrm n = asetettu), retoriikassa
pule-en tai muun tyylillisen esityksen perus-
ajatus; pcdag. kirjallinen käännösharjoitelma
Bidinkielestä vieraalle kielelle; kieliop. sanan
merkkimuotojen, s. o. eräiden sellaisten muoto-
jen luetteleminen, joiden johdolla muut para-
digmin muodot ovat helposti muodostettavissa
ie>im. varvas, varpaan, varvasta, varpaita; hau-

liini), luullasi, haudatkoon, haudattakoon, hau-
data). A. K.

Mus., yksilölliseen kiinteään muotoon avartu-
nut ja kiteytynyt, sävelaihe (ks. t.l, jonka kehit-

telylle pitempi]aksoisen sävellyksen (esim. fuugaa,
muunnelmasarjan, sonaatin, sinfonian, oopperan)
aiheellinen muodostus rakentuu. Fuugassa on
tav. vain yksi t., sonaatissa 2 tahi 3, toistensa

vastakohtina ja vastineina. Muunnelmasarjan t.

on laajuudeltaan täysi lauseke, jopa sikermä.
Taiteellisesti täysipitoiset t:t ovat selvimpänä
kypsän mestaruuden ja nerollisen innoituksen
osoittimina. Korkeimpia tuloksia sisältävät tässä

kohden Bachin fuugat, Beethovenin sinfoniat, ja

VVagnerin säveldraamat. 7. K,
Teenviljelys ks. Tee.
Teepensas ks. Tee.
Teerenpisama ks. Kesakot.
Teeri ks. T e i r i.

Teeriharju, n. 334 m yi. merenp. kohoava
vuori Puolangan pitäjän kaakkoisosassa, n. 5 km
länteen Paljakasta.

Teerijoki I. T e r i j o k i, myös T e r v a j o k i

ks. K r u n n u p y y n j o k i.

Teerijärvi ks. Tervajärvi.
Tees [iiz], joki Koillis-Englannissa, Durhamii)

ja Yorkin kreivikuntain rajalla, lähtee Cross
Pelliltä Penniini-vuorten itärinteeltä, virtaa

itäistä pääsuuntaa osaksi hyvin kauniissa laak-

sossa, laskee Middlesbrough'n alapuolella leveän,

aallonmurtajain suojaaman suulauden kautta Poh-
janmereen; 127 km. Lähellä sen suuta ovat tär-

keät Middlesbrough'n ja Stocktonin kaupungit
sekä sen suun pohjoispuolella llartlepool ja West-
Hartlepool.

Teesi (kreik. thesis, alk. asettaminen, pano),
..asetettu'' 1. oletettu väite: log. t. on se hypo-
teettisen arvostelman osaväite, joka lausuu seu-

rauksen, mikä johtuu edellytetystä ehdosta 1.

„hypoteesista"; matem., matemaattisessa todis-

tuksessa t. I. väitös on se lausuma, joka otetaan

todistettavaksi, (vrt. Hypoteesi, Hypoteet-
tinen.)
Teet ks. T e i 1 1 i.

Teetgren ks. T e i 1 1 i.

Teetit (kreik. thes, mon. thetes), vanhan ajan

Ateenassa neljäs, kansalaisten alin varallisuus-

luokka. T. olivat vapautetut tuloverosta ja sota-

palveluksen suorittamisesta raskasaseisina, mutta
palvelivat laivastossa soutajina. Solon hankki
heille eräitä valtiollisia oikeuksia (vrt. Solon),
mutta valtion virkoihin eivät he vielä hänen
aikanaan voineet päästä. ./. F.

Tefnut I. T e f e n e t, mytol., muinaisegypti-

läisten uskon mukaan auringonjumalan tytär, joka

veljensä Sun kanssa, edustaa Gebin 1. maanjuma-
lan ja Nutin 1. taivaan jumalattaren välistä il-

maa. K. T-t.

Tegea f-e'ä], kaupunki muinaisessa Arkadiassa.

T., jonka rauniot sijaitsevat 8 km ny7k. Tripo-

litzasta (Tripolis), Saranta-Potamos-joen länsi-

puolella, oli esihistoriallisella ajalla Peloponne-

soksen huomattavimpia kaupunkeja. Historialli-

sella ajalla tapaamme T:n käymässä pitkällisiä

puolustussotia Spartaa vastaan, pika kukistet-

tuaan Messenian pyrki saattamaan valtaansa

myös Arkadian. Vasta 6:nnen vuosis. puolivälisiä

spartalaiset voittivat T:n, joka velvoitettiin otta-

maan osaa Spartan sotaretkiin, mutta säilytti
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itsenäisyytensä,. Persialaissotien aikana taisteli

T:n kansalaisia Thermopylain ja Plataiain tais-

teluissa. Seuraavina aikoina T. enimmäkseen
oli ystävällisissä suhteissa Spartaan, mutta yhtyi
Leuktran taistelun (371 e. Kim jälkeen n. s.

Arkadiini liittoon, missit se edusti Thebaa koh
laan ystävällistä, kansanvaltaista suuntaa; Man
tineian taisteluun 362 e. Kr. tegealaiset ottivat

osaa Theban puolella. Myöhemmin T. uudestaan
liittyi Spartaan, mutta yhtyi 222 e. Kr. akhaia-
laisliittoon, T:n lounaisosassa (nyk. Piali-

kyliin alueella) oli Skopaan (ks. t.) n. 394 e. Kr.

rakentama ia runsaasti koristama At liene ..Alea"n

marmoritemppeli, jonka jäännökset Ateenan

ranskalainen muinaistieteellinen koulu vv. 1879
ja 1902 on paljastanut. E. /,'-».

Tegel ( Berlin-T.), kylä Preussissa. Berliinistä

n. 10 km luoteiseen. Havelin muodostaman Tege-
ler See-järven rannalla, rautatien varrella; 18,752

as. (1910). — Linna (ennen Wilhelm von Hum-
boldtin omistama; puistossa hänen ja hänen vel-

jensä haudat), pari kirkkoa, keisari Wilhelm
I:n muistopatsas, reaalikoulu. Suuret Borsigin
konepajat ja valimot, mylly y. m. teollisuuslai-

toksia. Sähköraitiotie Berliiniin.

Tegel, Erik Jöransson (n. 1560-1636),
ruots. historiankirjoittaja. Eerik XIV:n kuului-
san suosikin Yrjänä Pietarinpojan poika, tuli

ulkomaan yliopistoissa opintoja harjoitettuansa
1598 Kaarle herttuan sihteeriksi, osoittaen toi-

missaan kykyä ja taitavuutta, mutta myöskin
tehden itsensä tunnetuksi vehkeistä ja oman-
voitonpyynnistä, ollen siis isänsä kaltainen.

Kuninkaan kansliassa palvellen oli hänellä tilai-

suus käyttää parhaimpia lähteitä edellisten aiko-

jen historiaan, ja niiden perustuksella hän kir-

joitti tärkeät ja monessa suhteessa ansiokkaat
historialliset teoksensa „Konung Gustaff then
Förstes Historia" (1622) ja „Konung Erik XIV:s
Historia" (painettu vasta 1751), vähempiä jul-

kaisuja mainitsematta. V. 1614 T. nimitettiin
valtakunnan historiografiksi, 1617 kamarineuvok-
seksi, 1626 kihlakunnan tuomariksi. K. G.

Tegengren [tegengren], Jacob August
(s. 1875), runoilija, yliopp. 1896. kävi Mustialan
maanviljelys- ja meijeriopiston 1899, Ahvenan-
maan kansanopiston johtaja 1900-01, Närpiön
maamies- ja emäntäkoulun johtaja 1902-15, nyk.
pankinjohtajana Vöyrissä. T. on kirjoittanut

vienohenkisiä suorasanaisia tunnelmapaloja („Mi-

niatyrer" 1904) sekä useita runokokoelmia (,,Dik-

ter", ..Skuggor och dagrar", „Ny var", ..Lyrik",

yht. 7 os.. 1900-16), joissa hän osoittautuu tai-

tavaksi, vaikka ci suinkaan erittäin voimak-
kaaksi ja alkuperäiseksi luonnonkuvailijaksi.

Tegetthoff. Wilhelm v o n (1827-71), vapaa-
herra, itäv. amiraali, meni 1845 Itävallan
meriväkeen, otti 1848-49 osaa Venetsian saar-

toon; johti 1864 Helgolannin kohdalla urhoolli-

sesti pientä itäv.-preussil. laivastoa Tanskan
Pohjanmeren eskaaderia vastaan, mutta joutui

tappiolle, Heinäk. 20 p. 1866 T. saavutti loista-

van voiton ylivoimaisesta italialaisesta laivas-

tosta Lissan kohdalla; tuli 1868 amiraaliksi, lai-

vaston komentajaksi ja herrainhuoneen jäseneksi.

J. F.

Tegner [teqncr]. 1. Esaias T. (1782-1846),

ruots. runoilija, s. 13 p. marrask. 1782 Kyrke-
rudissa Värmlannissa. Isänsä, joka oli pappi,

T. kadotti jo varhain, ja varattomana täytyi

hänen aluksi luopua opin

tieltä. Pian hän kuiten-

kin sai tilaisuutta harjoit-

taa, omin päin «pinnoita.

täydentäen niitä sittem-

min veljensä johdolla.

17-vuotiaana hän pääsi

Lundin yliopistoon ja opis

keltuaan siellä erinomai-

sella menestyksellä etu-

päässä filosofiaa, estetiik-

kaa ja klassillisia kieliä,

hän seppelöitiin 3 v:n
kuluttua maisteriksi. Hä-
net kiinnitettiin sitten yli-

opistoon, sai aluksi eslet ii Esaias Tegner

ka.n apulaisen viran ja

nimitettiin 1812 kreikan kielen professoriksi.

T. oli alkanut jo varhain runoilla, mutta hä-

nen kehityksensä tapahtui tällä alalla hitaasti.

Hänen aikaisin tuotantonsa kulki vielä vanhan
koulun merkeissä ja usein, vaikka turhaan, hän
kilpaili akatemian palkinnosta. Sittemmin hiin

sai eri tahoilta hedelmöittäviä vaikutteita; var-

sinkin Schiller. Byron ja Ohlensehläger jättivät

huomattavia jälkiä hänen kehitykseensä ja hän
oppi myöskin tuntemaan pohjoismaiden muinais
runoutta. Ennen kaikkea oli Schillerillä ratkai-

seva vaikutus T:n aate-elämään. T:n runous oli

aluksi ollut liipeensä retorista ja opettavaista laa

tua, mutta onneton sota 1808-09 herätti isän-

maallisuuden hänessä vireille ja hän sepitti jou-

kon ajan henkeen liittyviä runoja. Tältä tunne-

pohjalta on noussut hänen kuuluisa runonsa
,,Svea" (1811), jolla hän vihdoin voitti akatemian
suuren palkinnon. Kirjallishistoriallisesta se mer-

kitsee uuden kauden alkua T:n runoudessa. Hän
vapautui yhä enemmän akateemisen klassillisuu-

den kahleista ja sulatti itseensä uusia vaikut-

teita, voimatta kuitenkaan hyväksyä uuden suun-

nan aatteita ja pyrkimyksiä. Päinvastoin hän

varsinkin v:sta 1814 lähtien asettui fosforistei-

hin nähden jyrkästi tuomitsevalle kannalle, esim.

suurenmoisessa puheessaan uskonpuhdistuksen

riemujuhlassa 1817. Myöskin runoissaan hän Bel-

vitteli kantaansa ajan virtauksiin ja kirjallisiin

riitakysymyksiin nähden. Huolimatta aika-ajoin

ilmenevästä raskasmielisyydestä, joka näyttää

olleen T:lle synnynnäinen, oli tämä ajanjakso

hänen elämänsä onnellisin. Harrastuksella ja

antaumuksella hän hoiti yliopistollista opetus-

tointaan, ja hänen runoutensa kohoaa nyt kukois-

tukseensa. Romanttiset virtaukset alkoivat saada

jalansijaa hänen tuotannossaan ja vaikuttivat

siihen elähyttävästi. Hän sepitti joukon oivalli-

sia lyyrillisiä -runoja sekä muutamia laajempia

kertovia runoelmia: „Nattvardsbarnen" (1820)

„Axel" (1822) sekä ennen kaikkea pääteokse

romanssisikermän ..Frithiofs saga" (18251. joka

on ruots. runouden huomattavimpia tuotteita

Hän halusi siinä osoittaa, että vanhoja skandi-

naavisia tarinoita saattoi käsitellä runoudessa

loukkaamatta nykyaikaista kirjallista makua ja

kauneuskäsitettä. Alkuperäisen tarina-aiheen T.

kuitenkin sovitti oman aikansa sankari-ihantei-

den mukaiseksi ja runoili siihen lisäksi paljo

omia aatteitaan ja käsityksiään. Ennen kaikkea

on isl. sadulle vieras runoelman eetillinen puoli.
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mielenkiintoisesti sr kuvastaa T:n humaniteetti-

uskontoa, jossa hiin koettaa yhdistää kristin-

opin ja vanhan aasa uskon. Neljäs suurempi
Iina „Gerda", jota T. suunnitteli 1820-luvun

alkupuolella ja jouka piti käsitellä keskiaikaista

tarinaa Einn jattil-lioestä m piispa Absalomsta,

jiii keskeneräiseksi. Säilyneistä katkelmista päät-

täen siitä olisi saattanut tulla T:n huomatuin
I valittiin 1818 Ruotsin akatemiaan,

1625 hänet nimitettiin Vexiön piispaksi ja seur. v.

hiipui hiin opeltajatoimestaan Lundin yliopis-

tossa. Tämä muutos merkitsee käännekohtaa T:n
elämässä. Uusi tehtävä, jota hän kuitenkin tun-

nollisesti hoiti, ei soveltunut hänelle ja aiheutti

-ii sisäisiä ristiriitoja. Hänen raskasmieli-

syytensä puhkeaa entistä voimakkaampana esiin,

liuu näyttävät vaikuttaneen myöskin jonkin-

laiset eroottiset pettymykset. Runoilijan henki-
iila huononi vihdoin siinä määrin, että hän

1840 tuli mielisairaaksi, mutta parani siitä kui-

tenkin oltuaan ulkomailla hoidettavana. T:n runo-

tuotanto tietenkin väheni näinä aikoina ja

käsitti suurelta osaltaan vain tilapäärunoja. Nii-

joukossa on kuitenkin muutamia verrattomia

helmiä, kuten esim, promotsionirunoelma 1829 ja

loistavan suurenmoinen juhlaruno akatemian
50-vuotiseen muistojuhlaan. Vielä mainittakoon

aishäitä kuvaava idylli „Kronbruden" sekä

ihana rakkausruno ,,Den döde", epäilemättä T:n
iisti lyyrillisen tuotannon kaunein saavutus.

Paitsi runoilijana T. tuli huomatuksi myöskin
inä kaunopuhujana, jonka monet suuripiir-

teiset juhlapuheet ja aaterikkaat koulupuheet
alallaan parasta Ruotsissa. Vielä korkeam-

malle hän kohuaa proosan käyttäjänä kirjeissään.

; usein ovat tyylillisesti kerrassaan mesta-

rillisia, samalla kuin ne opettavat läheltä tunte-

hänen omaa persoonallisuuttaan. Murtu-
i miehenä T. eli viimeiset vuotensa, kunnes

kuolema hänet vapautti 2 p. marrask. 1846. —
T. un Ruotsin kirjallisuuden suurimpia edustajia

inen runoutensa kuvastaa oivallisesti ruots.

kansanluonteen parhaita piirteitä. Se on useim-
miten retorista sävyltään, sille on ominaista lois-

nlkoasu. vannat, komeat rytmit, harvinai-
nen kuvarikkaus ja ylevä aatesisällys. T:n runo-
tyyli tulikin esikuvaksi seuraaville polville. —
Tn koetut teokset ilmestyivät 1847-51 (7 nid.,

igerin kirjoittamalla elämäkerralla varustet-

tuina); ..Nationalupplaga" (1871-72, . 2 nid.);

„Jubelfestupplaga" (188285. 7 nid.); „Ur E.T:s
papper" (1882); „Tal vid särskilda tillfällen"

-42. 3 nid.) ; ...Smärre dikter" 11866) ;
„Kyrk-

liga tai" (1873); ..Efterl mnade skrifter" (1873-74,

.Opuscula latina" (1875); „E. T:s
filosofiska o. estetiska skrifter" (1913). [Bötti-

,E, I
" (1847); Brandes, „E. T." (1875);

Erdmann. ,.E. T." (18961; Wrangel. „Tegneirska
släktminnen" (1913), ..T:s kärlekssaga" (1916);

*tedt, ...Mi ter o. rytin i T:s prosatal" (1913)
;

ii Svenska gestalter" (1903); Böök,
.Essayei o. kritiker I" (1915).] E. W-s.

i a s H e n r i k Vilhelm T. (s. 1843),
kielentutkija, edellisen pojanpoika, v:sta 1865

[itäisten kielten dosenttina, v:sta 1872 ver-

an kielitietein apulaisena ja v:sta 1879 itä-

maista
i I ielten professorina Lundin yliopistossa;

valittiin 1882 Ruotsin akatemiaan. T.. jonka tut-
kimukset aluksi koskivat seemiläisiä kieliä, siir-

tyi vähitellen vertailevan indoeurooppalaisen
kielitieteen (oli m. m. yksi niitä, jotka toisistaan

riippumatta keksivät n. s. palataalilain, vaikka
keskeytti teoksensa painatuksen muiden ennätet
tyii edelle) ja vihdoin pääasiallisesti ruotsin kie-

len alalle. Erikoisen huomattava ou hänen perus
teellinen tutkimuksensa „Om genus i Svenskan"
(1891). Tieteellisesti arvokkaita ja esitystavan-

kin puolesta erittäin viehättäviä ovat useat laa

jemmille piireille aiotut kirjoitukset ja tutkiel-

mat, esim. ,,Ninives och Babylons kilskrifter"

(1875), ,.Om spräk och nationalitet" (1874),

,,Spr;\kets makt öfver tanken" (1880), „Om svenska
fainil jenamn" (1882) ja „Om poesins spräk" (1882).

Oikeinkirjoitustaistelussa 1880-luvulla T. asettui

välittävälle kaunalle, joutuen täten sekä vanhoil-

laan olijain että jyrkimpien uudistajien vastus-

tajaksi (..Natur och onatur i fräga om svensk
rättstavning", 1886). T. on myös erittäin tehok-

kaasti ottanut osaa sekä raamatunkäännöskomi-
tean että akatemian suurten sanakirjain töihin.

Y. W.
3. Elo f T. (1844-1900), historiantutkija ja

kirjastomies, edellisen veli, tuli filosofian tohto-

riksi 1865, palveli 1870-83 Tukholman kunink.
kirjastossa ja nimitettiin 1883 Lundin yliopiston

kirjastonhoitajaksi. T. on m. m. julkaissut teok-

set „Lunds universitets historia 1668-1868"

(1868), Suomen uusimmalle historialle tärkeän
elämäkerran ,,Gustaf Mauritz Armfelt" (3 osaa,

1883-87) ja ,,Frän farfarsfars och farfars tid"

(1900). Hänen historialliset teoksensa ovat huo-

mattavat perinpohjaisen tutkimuksen ja puolueet-

toman, sujuvan esityksensä takia. Myöskin kir-

jastonhoitajana hän oli varsin etevä ja saattoi

hoitamansa kirjaston mallikelpoiseen kuntoon.

E. G.

Tegucigalpa [-piga'l-], Honduraksen tasaval-

lan ja T:n provinssin pääkaupunki, sisämaassa
Choluteca-joen varrella; 28,950 as. (1914).— Kes-
kustassa olevan puiston (jossa Francisco Mora-
zanin ratsastajapatsas) ympärillä on kaunis tuo-

miokirkko, yliopisto, hallituksen hallintoraken-

nus, oikeuspalatsi y. m. Yliopistossa 4 tiedekun-

taa; keskuskoulu, teollisuuskoulu. Pääelinkeinona
maanviljelys. — Honduraksen pääkaupunki v.sta

1880. Nicaraguan joukot miehittivät 1907 T:n
joksikin aikaa.

Tehdas, teollisuuslaitos, missä suurempi
joukko työväkeä valmistaa samankaltaisia tava-

roita paljottani, ks. Teollisuus.
Tehdaslainsäädäntö ks. Työväensuoje-

luslainsäädäntö.
Tehdaslääkäri ks. Tehtaanlääkäri.
Tehdasseurakunta on emäseurakuntaan sa-

massa suhteessa kuin kappeli (Kirkkolain 151 §).

Tällaiseen seurakuntaan kutsuu saarnaajan se,

joka asianomaisen tehdaslaitoksen omistaa. Valta-

kirjan antaa tuomiokapituli, jos kutsuttu on vir-

kaan kelpaava (Kirkkolain 248 §). E. K-a.

Tehdasteollisuus ks. Teollisuus.
Teheran [-a'n] (Trliran), Persian ja T:n pro-

vinssin pääkaupunki Pohjois-Persiassa, Elbursin

eteläjuurella 1,132 m yi. merenp. 110 km Kaspian-
merestä etelään; talvisaikaan n. 280.000 as. (ke-

sällä suuri osa muuttaa vuoristoon), joista tuhat-

kunta eurooppalaista, n. 4,000 juutalaista ja

sama määrä armeenialaisia. — T:ia ympäröi 20

km pitkä. 12-porttinen muuri (rak. 1874). Poh-



1335 Tehinselkä—Teijon ruukki 1.536

joisosassa oval T:d uudenaikaiset, puutarharik-

kaat korttelit, osaksi euroopp.-mallisine raken-

nuksineen. Huomattavin katu on Arsenaalitori ta

lähtevä Lähetystökatu, jonka varrella lähet] tö

jen rakennukset. Pohjoisosan keskustassa on

sitadelli, jossa äaahin palatsi, muutamien minis-

teriöiden, tullilaitoksi-!], sähkölennät m laitoksen

rakennukset .11 enaali y. m. Vanhakaupunki on

ahdaskatuinen, likainen. Muutamia huomattavia

moskeioja' 1 kaikki uusia), basaari, karavaani

seraieja. Polyteknillinen opisto, sotakoulu, muu
tamia alempia euroopp. kouluja. Raitiotie. Käsi

teollisuutta harjoitetaan vain omiksi tarpeiksi.

Huomattava l on kauppakaupunkina; sesijaitsee

monen tärkeän liikennetien risteyksessä. Ympä
m n. on Elbursilta johdettujen maanalaisten
kanavien avulla huolellisesti viljeltyä. T:sta 7

km etelään 011 pyhiinvaelluspaikkana tunnettu
.sali Abdulazim, jonne vie Persian ensimäinen
rautatie (avattu 18SS; 12 km pitkä). — T:n var

haisemmista vaiheista ei paljoa tiedetä. V. 1723

sen melkein kokonaan hävittivät alganilaiset.

Persian pääkaupungiksi sen teki Aga Mohammed
Kaani 1700-luvun lopulla; siihen aikaan siinä oli

n. 15,000 as. Valtiollisen elämiin pääpaikkana T.

on näytellyt melkoista osaa Persian uusimmassa
historiassa (vrt. Persia, palsta 443). Venäläi-

set joukot miehittivät sen suurvaltainsodan
aikana 1915 :n lopulla. K. E. A.

Tehinselkä ks. P ä i j ä n n e.

Teho, työmäärä, jonka voima suorittaa aika-

yksikössä. T:n yksikkö tieteellisissä tutkimuk-
sissa on yksi ergi sekunnissa. Suurempi
yksikkö on w a 1 1 i = 1 j o u 1 i sekunnissa
(ks. Jouli). Tekniikassa käytetään paitsi viime-

mainittua t:n yksikkönä yhtä kilogramma-
ni e t r i ä sek u n n i s s a tai hevosvoimaa
(ks. t.). — Energialähteestä saatavissa olevaa
koko energiaa ei voida koskaan ilman menetystä
(kitkaan y. m. kuluvan häviön tähden) hyväksi
käyttää, sentähden on määrätyn työn suorituk-
seen (esim. jonkun koneen avulla) käytetyn t:n

ja tarkoitusta varten kulutetun t. :n suhde 11. s.

hyödyllinen t. isaks. Nutzeffekt, Wirkungs-
grad) aina joku varsinainen murtoluku, vrt.

TT ö y r y k o n e. U. S:ii.

Tehonmittaaja ks. D y n a m o m e t r i.

Tehtaanlääkäri, tehtaan tai tehtaan sairas-

apukassan palkkaama lääkäri tehtaan työväes-

tön ja usein samalla myöskin työväen perheiden
sairaanhoitoa varten: erinäisissä tapauksissa voi-

vat tehtaanlääkärit samoinkuin kunnanlääkärit
saada oikeuden lukea virkavuosia.

Tehtaanmerkki ks. T a v a r a 1 e i m a.

Tehtaanseurakunta ks. Tehdasseura-
k u n t a.

Telitaaston johtokunta ks. Vuorihalli-
t. u s.

Tehtaat Lehtoniemi & Taipale fabriker k s.

L e h t o n i e m e n ja T a i p a 1 e e n t e h t a a t

.

Tehuantepec, kaupunki Etelä-Meksikossa; Oaxa-
can valtiossa, T:n-joen ja T:n rautatien varrella.

22 km rautatien päätekohdasta Salina Cruzista

Ison valtameren rannalla; n. 10.000 as. (arv.

1904), enimmäkseen intiaaneja.. — Ränstynyt,
ilman huomattavampaa taloudellista merkitystä.
— T:n mukaan on nimitetty T:n-ka 11 n a s. Poh-

jois-Ameriikan kapein kohta. Meksikon-lähden
(Campechen-lahdeni ja Ison valtameren (T:n-lah-

ihni \äli-sä. l\i\ km leveä. Meksikon vuori

painmat kannaksella niin mataloiksi, että kor-

kein sola Coatzacoalcos nimisestä kaupun
1 .Meksikon lahden rannalla) Balina Cruziin vie-

vällä rautatiellä on vain 207 111 yi. mereiip. Jo
< ortez suunnitteli kanavan rakentamista I 11

kannaksen poikki Atlantista Isoon vaitamereei

myöhemmin suunnitelma tiiman tästä on ollut

esillä. Vesitien puhkaisemiseen soveltui kuiten-

kin paremmin Panaman-kannas, joten suunnitte-

lut ta ei tullut mitään. Suurilla kustannuksilla
.Meksikon hallitus rakensi radan Coatzacoal
sesta Salina Cru/iin (avattu 1894, uudestaan rak.

ja avattu L907; 308 km pitkä). E. E. K.

Tehueltsit, Etelä Ameriikan eteläosissa, Pata

goniassa asuva intiaanikansa, jakaantuneena na

riin alaosastoon; kuuluisia, kookkaasta raken-
I ätaan (180 190 emi. Harjoittavat, inel a

tystä (bola nimisellä heittoaseella), karjanhoitoa

(paimentolaisina), kalastusta \. m. Pukeutuvat
guanakon tai hevosen taljoihin (karvapuoli ihoa

vastaan). Pääkallo usein puristetaan. Lukumää-
rältään t. ovat suuresti vähentyneet: puli

rotuisia lienee parisen sataa. — T:n sukulaisia

ovat Tulimaalla asuvat onat. — Ahtaammassa
merkitj ksessä p a t a g o n i a 1 a i s e t = t.

Teiini = koffeiini (ks. t.).

Teijon ruukki (ruots. Tyka bruk) sijaitsee

Teijon vanhalla säteritilalla Perniön pitäjässä

Halikon- 1. Salonlahden itärannalla (oma laituri,

jonka äärellä yli 4 m vettä), pienen. Sagträsk
niinisestä järvestä tulevan joen suussa, 12 km
Perniön rautatieasemalta (Turun-Karjan radalla)

länteen. Se syntyi 1680, jolloin vapaaherra T.au-

ritsa Creutz sai luvan perustaa masuunin Teijon

tilalle sekä kankirautapajan ahjoineen Kirjakka-
laan masuunin valmistaman raudan jalosta mi

seksi ja ahjon llumledalin joen varrelle (Teijon lou-

naispuolella samassa pitäjässä; ks. M a t h i 1 d e-

dal). V. 1697 muutettiin nippuvasara Kirjakka-
lasta Teijoon. Isossa vihassa laitokset tuhoutui

vat; 172ti masuunia rakennettiin uuteen kuntoon,
mutta nippuvasara oli vielä rappiolla. Pikku-
vihan jälkeen T. r:n ja Kirjakkalan (161 .407

vaskitalarin kauppahinnasta i osti turkulainen

kauppias, sittemmin vuorineuvos J. J. Kijk, jonka
aikana T. r. tuntuvasti vaurastui. Hän harrasti

myöskin tilan maanviljelystä, perusti sinne suu

ren lammaskartanon, rakensi (n. 1770) kartanon
hauskan päärakennuksen sekä pani 1758 pys-

tyyn sahan. Kijkin (k. 1777) perilliset rakensi-

vat uudestaan manufaktuuripajan (1782) ja

masuunin (1784|. V. 1794 Teijo siirtyi kokonaan
Kijkin vävylle J. Bremerille, jonka suvussa

pysyiw: teen 1858 (jona aikana 1830 rakennet
tiin Teypn kirkko), siirtyen silloin Suomen kir-

kollisviraston leski- ja orpokassalle sekä tältä

1864 ruotsinmaalaisten liikemiesten perustamalle

T. r;n yhtiölle. Yhtiö järjestettiin 1891 o.-y:ksi

'Tykö b r u k s a k t i e b o I a g, osakepääoma
400,000 mk.). V. 1908 masuunin toiminta lope

tettiin ja ruukinpatruuna August Carlborg (joka

oli tullut o.-y:n melkein yksinomaiseksi omista-

jaksi) muodosti T. r:sta konepajan valimoilleen

ia puusepäntehtaineen (valmiina 1912; käyttö

voimana ruukinputouksesta otettu sähkövoima).
Päätuotteina maanviljelyskoneet ja -työkalut.

T. r:lla on lisäksi saha. turvepehkutehdas ; kar-

tanossa harjoitetaan maanviljelystä ja karjan-
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hoitoa (oma meijeri). Työväestö asuu ruukin

asunnoissa. Sairausapukassa. Yhtiö omistaa
myöskin Kirjakkalan ruukin iks. t.).

E. E. K.

Teilaus (ruots. steglinp), muinoin käytetty

kuolemanrangaistuksen kovennus. T. tapahtui

Biten, että teloitettu — alkujaan vielä elävänä,

mutta sittemmin vasta kuolleena - pujoteltiin

pyörään ja tämä asetettiin paalun nenään tai

muulla tavoin \ leisön nähtäväksi. 1734 v:n

laissa t. säädettiin useissa tapauksissa mestauk-
sen yhteydessä rangaistukseksi miehille. — Toi-

sinaan t :11a tarkoitettiin paitsi tätä toimitusta

myöskin sitä ennen tapahtuvaa rikoksentekijän

aten ruhjomista pyörällä tai muulla tavoin

n, s. ruhjominen, ruots. ridbrdkning)

.

mikä sikin vii lä 1734 v:n laissa mainitaan ran-

gaistuksena, joskin vain viidessä tapauksessa.

A". K-a.

Teili t ruots. Dc le ti. merenselkä Ahvenan-
maansaaristossa, Ahvenanmaan mantereen ja

\ ar öll itäpuolella, rajoittuen idässä Kumliiigin

saaristoon. T. avautuu pohjoisessa Flöjskärin.

Vädi rskärin, Kainuin kahdalla Pohjanlahteen.

I- 1: 1 ip i i- .:".
i ui I yhtyy Kumhngin ji Sottungan

välitse itäpuolella sijaitsevaan Kihtiin (ks. t.)

Sottungan ja Föglön välitse etelään Köka-
rinselkään. Koillisessa (Kumlingin itäpuolella)

nataa T:in Kihdistä Lappvesi niminen meren-
selkä Kumlingin ja Brändön välillä. Suurin mi-
tattu syvyys im m (Stglingen luoteispuolella).

L. Unen.
Teini (ruots. djäkne, < lat. diaconus, ks. Dia-

koni) merkitsi ennen sekä alemman arvoasteen

pappia että oppikoulujen ylempien luokkien oppi-

laita. [C. von Bonsdorff. „Djäknelii och djäkne-

pänrr" („Skrifter utg. af Sv. litteratursällsk.

i Finland", 39 :s os. 1898).]

Teinirahat (vrt. Teini), maksu (kuusi äy-

riä jokaiselta maalla asuvalta maanomistajalta),

jonka v:n 1624 valtiopäivät myönsivät siinä

tarkoituksessa, että nuorison opinnoille ja ta-

voille turmiolliseksi katsottu pitäjänkäynti (ks. t.)

voitaisiin poistaa, ja joka oli käytettävä köy-

hien koululaisten avustamiseksi; sittemmin osa
t:-ta käytettiin koulun palvelusmiesten palk-

kain parantamiseksi. Ainakin 1780-luvulle saakka
oli tavallista, että asianomaiset opiskelevat ja

palvelusmiehet itse kävivät perimässä nämä
at. Ruotsissa t. lakkautettiin 1835, Suomessa

20 |i. lielmik. 1865. Eräänlaisina t:na voi pitää

sitä kolehtia, joka kerran vuodessa kannetaan
maan kirkoissa jumaluusopin ylioppilasten hy-
väksi. J. F.

Teinperi ks. Stenberg a.

Teiresias f-si'äsl, kreik. tarustossa sokea the-

balainen tietäjä. Hänen kerrotaan nuorena olles-

saan ihmeellisellä tavoin muuttuneen miehestä
naiseksi ja elettyään jonkun aikaa naisena jälleen

muuttuneen mieheksi. Kiistellessään kerran eri

sukupuolien lemmennautinnosta Zeus ja Heraalis
tivat riitakysymyksen kumpaistakin kokeneen
T:n ratkaisiavak-i: kun T. väitti naisen nautin-

•suuremmaksi, suuttui Hera ja riisti häneltä

näön: 7'iis sensijaan antoi hänelle tietäjän kyvyn
ja 7 miespolven iän. Näin Uesiodos. Toisen ker-

tomuksin mukaan T:n sokeus ja ennustuskyky
aiheutuivat siitä, että hän sattui näkemään
At liene jumalattaren alastomana kylvyssä. The-

balaisia taruaiheita käsittelevissä runoteoksissa,
varsinkin tragedioissa, viisaalla T:lla on tärkeä
sija: hän lausuu kiihkon vallassa oleville mahta-
jille (kuten Oidipukselle ja Kreonille) varoitta-

via sanoja, mutta saa osakseen epäluuloa ja tylyä
kohtelua, eikä voi kironalaiselta hallitsi jasuvulta
torjua kohtalon iskuja. 0. K. T.

Teiri 1. teeri (Tetran hlrix), metson lähei-

nen sukulainen ja, sitä lähinnä suurin kanalin-

tumme, kuuluu metsäkanan heimoon. T:n paras
tuntomerkki on sen halkopäinen pyrstö. Eri suku-
puolet eroavat suuresti toisistaan. Koiras on
musta. pää. kaula, rinta ja takaselkä teräksensini-

sen hohtavat. Alaperä sekä täplä ja kaksi poikki-

juovaa siivissä valkeat. Pyrstön reunimaiset sulat

ovat keskimäisiä paljoa, pitemmät ja ulospäin
kaartuneet, tehden pyrstön Ivy ry maiseksi. Nil-

kat hö\ henpeitteiset, harmaan ja mustankirja-

vat. Silmien yläpuolella olevat, punaiset käsnät
turpoavat soitimen aikana hyvin isoiksi. Naaras
on mustan-, ruosteenruskean- ja valkeankirjava.

Pyrstön alapeitinhövhenet ovat valkeat, musta-
juovaiset, ja ulottuvat keskimäisten pyrstösul-

kien kärkeen, tai kuten koiraalla, ulommaksikin.
Koiraan pituus on n. 58 cm, naaraan n. 45 cm.
— T. asustaa suurimmassa osassa Eurooppaa ja

Siperiaa. Islannista. Irlannista, Pyreneitten

niemimaalta ja Kreikasta se puuttuu. Maas-
samme se on yleisin kanalintu. Pesii Lapissa

aina Maanselälle saakka. Sitä pohjoisempana se

on hyvin harvinainen tai tavataan vain vaellus-

retkillään. T. viihtyy parhaiten niitty- ja vil-

jelysmaiden reunustamissa sekametsissä. Ravin-
tona ovat etupäässä kasviaineet, silmut, lehdet,

marjat ja siemenet, mutta myös, varsinkin poika-

silla, hyönteiset, hämähäkit, madot, y. m. s. Tal-

vella ovat koivun urvut, melkein yksinomaisena
ravintona. Jo maaliskuun lopulla alkaa t:n soi-

din, kestäen kesäkuun alkuun. Muutamat soivat

vielä juhannuksen aikana ja syksylläkin. Samoin-
kuin metso, on t.-.kin moniavioinen. Vahvin koi-

ras anastaa taistelussa naaraat itselleen. Pesänä
on maakuoppa; vaaleankeltaisin, kellanruskea-

ja punaruskeatäpläisiä munia tav. 8-10. Poikaset

seuraavat heti emoaan ja tulevat pian lento-

kykyisiksi. Talvella molemmat sukupuolet kerään-

tyvät suuriin parviin. Naaraan rauhoitusaika

kestää 1 p:stä jouluk. ja koiraan 1 p:stä maalis-

kuuta elok. 15 p:ään. Loppukesällä ja syksyllä

metsästetään t:iä etupäässä suomalaisen pysty-

korvan, talvisin taas kuvien ja kauaskantavan
luodikon avulla. Kuva ks. liitettä Kanalin-
tuja 8 ja 9. — Metsäkanan heimoon kuuluvat
myös preeriakanat (Tympanuchus), pohjois-

ameriikkalainen lintusuku, joka tunnetaan kah-
desta kaulan sivuilla riippuvasta tupsusta, mitkä
peittävät paljaita ihokohtia. Tunnetuin laji on

T. americanus. Koko on teiren ja metsäkanan
väliltä. Se asustaa aukeilla preerioilla Missis-

sippi-joen alueella. Itävaltioista se on järjettö-

män metsästyksen takia sukupuuttoon kuollut.

E. J/o.

Teisko. 1. Kunta. Hämeen I.. Ruoveden kih-

lak.. Kurun Teiskon nimismiespa kirkolle Tam-
pereelta maitse 38 km. vesitse (ja talviteitse)

23 km. Pinta ala 375.- km-', josta viljeltyä maata

(1910) 5,021 ha (siinä luvussa luonnonniityt 799 ha,

puutarha ala 9,i hai. Manttaalimäärä 34,io««.

talonsavuja 131, torpansavuja 183 ja muita
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savuja 490 (11)07). 4,09". as. (1910) j 908 ruoka-

kuntaa, joista maanviljelyä pääelinkeinona
550:Ilii i L901). 614 lievo nautaa - 1913).

— Kansakouluja 6 (1916). — Teolli toksia:

Tammen nahkuriliike (Värmälän kylä

Vanhoja kartanoita: Teiskolan kartano. Luon-

nonnähtävyyksiä: Paarlahti (ks. t I; Neinvuori
(Koveron kylässä). Säännöllinen laivaliikenne

Näsijärvellä (Tampereelle y, m.). — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen, Porvoon hiippak., Tam-
pereen rovastik.; kuulunut kappelina Messu-
kylään, sai ensimäisen kirkkonsa 1621, kappeli-

oikeudet 1669. määrättiin erotettavaksi itsenäi

seksi klirakunnaksi keis. käskykirj. 12p:ltämar-
rask. 1860, mikä toteutui 1 p. toukok. 1904.

(„Aamuleliden" ..Teiskon numero", elok. 1913.)

L. Unen.
Teismi (kreik. tlieo's = jumala), uskonnollinen

oppisuunta, joka teroittaa jumaluuden persoo-
nallisuutta. Teistinen käsitys Jumalasta
kuuluu raamatullisen uskonnon perusedellytyk-

siin. Useat nykyajan ajattelijat kieltävät Juma-
lan persoonallisuuden, koska katsovat äärettö-

myyden olevan ristiriidassa persoonallisuuden

kanssa. Persoonallisuus tulee tietoiseksi itses-

tään — niin arvellaan — ainoastaan suhteessaan

toisiin olentoihin. Sentähden jo Schleier-
maeher kallistui panteistiseen käsitykseen.

Uudemmista ajattelijoista ovat Lotze ja

Ritschl huomattavalla tavalla perustelleet

teististä katsantotapaa, vrt. Jumala.
E. Ka.

Teistikala (Ccntronolus gunellus), 20-25 cm
pituinen, limakalan heimoon kuuluva merikala,

joka elää Atlantissa Euroopan, Grönlannin ja

Islannin rannikoilla, Jäämeressä ja Vienan-
meressä sekä Pohjan- ja Itämeressä. Suomen
lounaisessa ja eteläisessä saaristossa harvinainen.
Ihmisin taloudessa arvoton. P. B.

Teitti (Teitus, Teit, teet) -s u k u oli vanhaa
vapaamiessukua Pernajasta ja erään keskiaikai-

sen muistiinpanon mukaan alkuansa Skotlan-
nista kotoisin sekä Birger Jaarlin kanssa Suo-
meen tullut. Kuuskosken herrana Tetomissa eli

1500-luvun keskivaiheilla vapaamies Lauri
Matinpoika, jonka poika oli allamainittu
Jaakko T.; muita poikia kolmessa aviossa oli

Pernajan kirkkoherra Andreas Laurentii T. (k. n.

1580), Lapveden kirkkoherra Olaus Laurentii T.

(k. 1570) ja kuninkaallinen kansliakir Juri

Bengt T., v. 1564 epärehellisyydestä hirteen tuo
mittu. Lauri Matinpojan veli oli Wittenbergin
maisteri, Agricolan toveri ja kuninkaallisten prins-

sien opettaja (m. m. suomen kielessä), nuorena
kuollut Martinus T. (k. 1544). Pojan poika on
Turun koulun rehtori ja kirkkoherra G r e g o-

rius Martini T. (k. 1615), piispa Sorolaisen

raamatunsuomentamiskomitean jäsen. Lauri Ma-
tinpojasta polveutui Ruotsin ritarihuone

kirjoitetut suvut Teet, Stjernereutz ja Teetgren.

Vuorimestari Henrik Martinpoika (k. 1657). joka

1652 aateloitiin nimellä Teet, oli hänen pojan-

poikansa; soturi, Tarton kaupunginmajuri, Ju-

hana Matinpoika Teit, aateloitu 1648 nimellä

Stjernereutz, hänen pojanpojanpoikansa, ja

sihteeri Juhana Henrikinpoika (k. 1667). aate-

loitu 1652 nimellä Teetgren. hänen tyttärensä

pojanpoika.
Jaakko T. (k. 1590-luvun lopussa), ku-

nink. Bihteeri; mainitaan jo 1547 Turun tuomio
kiikun lampuotien voutina, multa lähti sitten

opintomatkalle ulkomaille ja Sisäänkirjoitettu,,

i • • 4 7 Rostockin, LS49 Wittenbergin yliopistoon.

Palattuansa kotimaahan hän sai paikan kunin
kaan kansliassa ja toimitti 155:157 Suon
tunnetun tutkimuksensa aateliston harjoittan
väärinkäytöksistä, joka on tärkeä lähde maamme
senaikuisen tilan tuntemiseksi („Jaakko Teitin

ralitusluettelo Suomen aatelistoa vastaan", pain.

1894). Eerikki XIV:n aikana hiin oli kunink.
sihteerinä, Yrjänä Pietarinpojan ystävänä ja

kuninkaan lautakunnan jäsenenä. Hän se m. m.
pani olkikruunun Nils Sturen päähän, kun tämä
suoritti bäpeäkulkunsa Tukholman kaduilla. Val-

lankumouksen tapahtuessa hänet vangittiin, mutta
laskettiin kuitenkin sitten vapaaksi ja lähetet-

tiin silmällä pidettynä Suomeen. 1580-luvulla T.

oli Turun kaupunginkirjurina. Viimeisen kerran
hänet asiakirjoissa mainitaan 1596. T. on näh-

tävästi ollut lahjakas ja toimelias mies, multa
onnenetsijä, joka ei paljoa huolinut tarkoituk-

sensa saavuttamiseksi käyttämiensä keinojen laa

dusta. A". G.

Teivaala, säteritila Ylöjärven pitäjässä, 7 km
Tampereelta, 4 km Epilän asemalta, käsittää kolme
tilaa, yht. 1,4» manttaalia, 1,500 ha. — Tilan ensi-

mäisenä omistajana mainitaan 1500-luvun lopulla

Sigfrid Sigfridinpoika. hänen jälkeensä lesken uusi

mies Joakim Wendt, hänen jälkeensä Matti Sigfri-

dinpoika ja sittemmin 1600-luvun puolivälistä

Käkisalmen läänin maaherra Patrik Ogelvie ja

hänen samanniminen poikansa. 1700-luvun puoli-

välistä 1800-luvun alkukymmenille tilan omisti

Becker-suku, 1850-luvulta lähtien m. m. eversti

Casimir von Knorring, ja v:sta 1890 lähtien

Kustaa Teivaala. Kartanoon kuuluu kotitarve-

saha ja mylly. V. W-a.
Tejas, itägoottien viimeinen kuningas, kaatui

v. 553 taistellessaan Vesuviuksen juurella Ttä-

Rooman sotapäällikköä Narsesta vastaan.

Tejo ks. Taj o.

Teju (Tupinambis teguixin), etelä-amer. sisi-

lisko, kasvaa 2 m:n pituiseksi, väri selkäpuolella

mustanruskea vaalein pilkuin ja vöin. Käyttää
ravinnokseen hedelmiä ja pikku eläimiä, tekee

tilaisuuden sattuessa tuhojaan myöskin kanatar-

hoissa munia ja poikasia ryöstäen. Liha
tävää. /. V-s.

Tekijä. Jos kokonaisia lukuja tai lausekkeita

kerrotaan keskenään, sanotaan jokaista niistä

saadun tulon t:ksi. Luku (lauseke) on siis t:nä

toisessa luvussa (lausekkeessa), kun jälkimäistä

edellisellä jaettaessa jako menee tasan. Lukua,
joka ei ole jaollinen muilla luvuilla kuin itse!

lään ja yhdellä, sanotaan alkuluvuksi. Luvun
t :itä sanotaan ai kutriksi, jos ne ovat alku-

lukuja.. Kahden tai useamman luvun (lausek-

keen) yhteinen t. on luku (lauseke), joka

sisältyy tasan niihin kaikkiin. Suurin yh-
teinen t. saadaan, kun kaikki yhteiset alku

t:t kerrotaan. Mutta jos alkutekijöihin jako

tuottaa vaikeuksia, saadaan kahden luvun
iin yhteinen t. niinkin, että suurempi luku jae

taan pienemmällä, jos jäännös syntyy jaetaan

jakaja (pienempi luku) sillä, uudella jäännök-

sellä jaetaan edellisen jaon jakaja (ensimäinen

jäännös) ja niin jatketaan, kunnes jako menee
tasaD. Viimeinen jakaja on suurin yhteinen t.
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kahdella luvulla ei ole yhteistä t:ää (paitsi

1), sanotaan niitä suhteellisiksi alku-
luvuiksi 1. ai k u-t :i k s i. U. S.-n.

Tekijäoikeus (ruots. upphufsmuunariitt, saks.

/ rheberrecht) on henkisen työn tuotteen luojalle

kuuluva oikeus tuotteensa hyväkseen käyttämi-

seen ja toisten estämis, en sitä käyttämästä.

T. käsittää sekä oikeuden kirjallisen ja taiteel-

lisen työn tuotteeseen että myöskin keksintöön

(patenttiin), tavaramerkkiin, toiminimeen ja

iän ynnä malliin. Tätä sanaa käytetään
toisinaan ahtaammassa merkityksessä, jolloin

sillä tarkoitetaan vain oikeutta kirjalliseen ja

taiteelliseen tuotteeseen. Kirjallista ja taiteel-

t:ta nimitetään yleisesti kirjalliseksi
taiteelliseksi omistusoikeu-

deksi (ks. Omistusoikeus), keksintöön,

tavaramerkkiin, toiminimeen ynnä kaavaan ja

malliin kohdistuvaa t:ta taas yhteisellä nimellä

teolliseksi omistusoikeudeksi (ks. t.)

.

A. M-nen.
Tekniikka (kreik. tekhne = taito)

,
jonkin am-

matillisen tai taidetyön (teko- t. esityskeinoista

ja -tavoista riippuva) suoritus- tai ratkaisutapa.
— Teknillinen, työn ammatillista, yleensä

myöskin hyötyä tuottavaa suoritusmuotoa (teon-

puolta) koskeva; tekotavallinen. P-o P-o.

l/us., taitavuus, jota vaaditaan sävelteosten

luomisessa ja esittämisessä tarvittavien ulkokoh-

n keinojen täsmälliseen ja moitteettomaan
hallitsemiseen. Laulu-t. kohdistuu erityisesti

Känielimiin, soitto-t. sormiin, s ä v e 1 1 y s-t.

ikin teorian lakeihin; mutta kaikessa tarvi-

sitäpaitsi myös sävelsuhteiden ja -rakentei-

den varmaa ja nopeata analyyttistä käsittämisiä.

/. K.
Teknikeri, teknikko (ks. t.).

Teknikern; Helsingissä v:sta 1891 säännölli-

sesti ilmestyvä ruotsinkielinen teknillinen aika-

kauslehti, jonka ohjelmaan kuuluvat taloraken-

nus, konerakennus, sähkötekniikka, silta-, tie- ja

vesirakennus, rautatierakennus, geodesia, geolo-

gia, ja kemiallinen tekniikka, sekä lisäksi tek-

nillisen opetuksen alaan kuuluvat asiat. T., joka
alussa ilmestyi kaksi kertaa kuussa, ilmestyy
vsta 1903 viikottain. Päätoimittajana on viime
vuodet ollut prof. C. E. Holmberg, joka lehden

perustamisesta saakka on kuulunut sen toimi

-

seen. E. S-a.

Teknikko (ks. Tekniikka), jonkin teolli-

Buusammatin, toisinaan muunkin alan teknilli-

puoleen perehtynyt henkilö. Alkuaan nimi-
tettiin vain kone-t:oa t:ksi, nykyään ammatin

uin muitakin (esim. sähkö-t., rakennus-t.,
paperit, vieläpä kutoma-t., hammas-t. j. n. e.).

P-o Po.
Teknikumi (saks. Technikum), teknillinen

koulu.

Teknillinen keskikoulu, teknillinen oppilai-

jonka oppimäärä on 3-4-vuotinen, pääsyvaa-
timukset tavallisesti keskikoulun oppimäärä ja n.

1-4-vuotinen käytännöllinen harjoittelu. T:ssä
kuten yleensä teknillisissä oppilaitok-

eri osastoja, useimmiten kone-, rakennus-,
sähköteknillinen ja talorakennusosasto. tavalli-
sesti vielä kemiallinen, toisinaan tie- ja vesi-

mns sekä paperiosastokin, kukin varus-
teltu laboratoreilla, joissa kokeiden ja yksin
kertaisten tutkimusten muodossa annetaan käy-

tännöllistä opetusta. — Suomessa on nyk. kaksi
t:tä k:ua, toinen valtion perustama, nim. Tam-
pereen teknillinen opisto (ks. t.), toinen yksityi-

sen osakeyhtiön perustama „Tekniska läroverket

i Helsingfors". P-o P-o.

Teknillinen korkeakoulu, oppilaitos ylintä

teknillistä opetusta varten.

Suomen teknillinen korkeakoulu
on kehittynyt entisestä polyteknilliscstä opistosta

(ks. Poly teknikumi) ja sai perussääntönsä
1908. Sen tarkoituksena on antaa tieteellistä ja

taiteellista teknillistä sivistystä ja edistää tie-

teen kehitystä niillä, aloilla, jotka siinä ovat edus-

tettuina. T:ssä k:ssamme on kuusi opinto-osas-

toa : arkkitehtuuriosasto, insinööri-
osasto tie- ja vesirakennusta ja maanviljelys-

tekniikkaa varten, koneinsinööriosasto
koneenrakennusta, sähkötekniikkaa ja tehdasteol-

lisuutta varten, kemiallinen ja maan-
mittausosasto, sekä yleinen osasto
sellaisia oppiaineita varten, jotka eivät kuulu
edellisten ammattialoihin. Hallinnon puolesta se

on välittömästi senaatin talousosaston ja sen

kauppa- ja teollisuustoimituskunnan alainen

nauttien varsinkin opetusta koskevissa asioissa

verraten laajaa itsemääräämisoikeutta. Korkea-
koulun hallintoa hoitavat lähinnä professorien

muodostama opett ajane uvosto ja senaa-

tin (opettajaneuvoston asettamasta kolmesta

ehdokkaasta kolmeksi vuodeksi kerrallaan) nimit-

tämä rehtori ja vararehtori ; eri osastoilla on
omat johtajansa ja osastokolleginsa.
Opettajistossa on (1917) 20 professoria, 4 lehto-

ria, "> ylimääräistä lehtoria ja 20 ylimääräistä

opettajaa sekä tarpeellinen määrä assistentteja.

Luennoimiskielenä on suomi tai ruotsi, opettajan

valinnan mutaan, mutta professorin tulee pitää

ainakin osa luennoistaan suomeksi, jotavastoin

lehtorin !uennoimis,kielen määrää senaatti opet-

tajaneuvoston esityksestä. Henkilökohtaisessa

opetuksessa ja tutkinnoia.-a on käytettävä oppi-

laan kieltä. Korkeakouluun opiskelijaksi pääse-

miseen vaaditaan ylioppilastutK : nto, mutta kaikki

luennot ovat sikäli julkiset, ett;i niitä määrättyä

maksua vastaan pääsee kuulemaan jokainen hyvä-

maineinen kansalainen mikäli luentosaleissa on

tilaa, sittenkuin ylioppilaille on paikat varattu.

Ainoastaan vakituisesti opiskelevilla ylioppilailla

on oikeus suorittaa diplomitutkinto
(ks. t.). Kahdeksana ensimäisenä toimintavuo-

tena opiskelijoiksi kirjoittautuneita on ollut

kaikkiaan 3.075 ja opiskelijamäärä nykyään

(1916) lähes 600. Opiskelijain tulee kuulua

T:n k: n ylioppilasyhdistykseen, jonka

tarkoituksena on hyvän järjestyksen ja jalojen

pyrintöjen edistäminen opiskelijain keskuudessa.

Sen toimintaa valvoo opettajaneuvosto yhdistyk-

sen, professorien joukosta, valitseman inspeh-

torin kautta. Ttssä k:ssa suoritetaan seu-

raavat n. s. diplomit u t k i n n o t : i n s i

nööritutkinto insinööri-, koneinsinööri ja

kemiallisella osastolla, arkkitehtitul k into
ja m a a n m ittaritu t. k i n t o, jotapaitsi insi-

nööri- tai arkkitehtitutkinnon, taikka vastaavan

tutkinnon jossakin toisen maan korkeakoulussa

suorittaneella on oikeus saavuttaa tekniikan
tohtorin arvo (ks. Tohtori-insinööri).
Opetusta ja tutkimustyötä varten on olemassa

kokoelmia ja laboratoreja, kuten kemian, fysii-
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kan ja sähkötekniikan laboratoril ja geodeetti-

nen laitos. Konerakcnnus . teh lasteollisuua ja

v.-si ruki-iiniisii l< |;i varten suunnitellaan (1910)

uusia, nykyaikaisessa opetuksessa välttämättömiä
laboratorejs ja niitä varten on laajat rakennus
tontil jo varattuina. Korkeakoulun yhteydessä

toimii sen lisäksi a i n e e n k o e i u s 1 ai t o s

iks. aineenkoetus), joka palvelee sekä ope

tusta että yleisön tarpeita. Samoin ovat kir
jasto ja lukusali julkisina laitoksina ylei

soukin käytettävissä. Kirjastossa on (1916)

n. 20,000 nidettä, pääasiallisesti teknillistä kir-

jallisuutta. Korkeakoulun vuotuiset menot
nousivat 450,000 mk:aan ja sen stipendirahastot,

jotka ovat syntyneet lahjoitusten kautta, yhteensä

360,000 mk:aan. - T:n k:n Hietalahdentorin

varrella oleva rakennus (kuva ks. Helsinki)
on laajennettu F. A. Sjöströmin piirustusten

mukaan rakennetusta polyteknillisen opiston

rakennuksesta (keskiosa). Sen itäisessä siipi-

rakennuksessa on kirjasto; kemiallinen labora

tori on erillään pihan puolella.

A. L. Hj. <C- J. C-in.

Teknillinen opetus, varsinkin korkeampi t. o..

on n. s. yleiseen opetukseen verraten myöhään
järjestäytynyt opinala. Olihan sivistysmaissa jo

18:nnella vuosis. toimimassa luonteeltaan osaksi

teknillisiä oppilaitoksia, kuten taidi akatemioja.
artilleria-, n. s. genia-, vuorikouluja y. in., ja

Ranskan vallankumouksen aikana perustettiin

17!I4 Pariisiin ensimäinen korkeampi, n. s. poly-

teknillinen koulu. Mutta vasta 19:nnellä vuosis.

t. o. sai suuremman merkityksen, kun teollisuus

kaikkialla alkoi kohota, ja t. o. on taas vuorostaan
edistänyt teollisuuden kehitystä. Suurista sivistys

maista ainoastaan Englanti kauan aikaa oli kiin-

nittämättä tarpeellista huomiota t:een o:een, ja

seuraus siitä oli. että Englannin alkujaan mel-

kein yksinvaltainen teollisuus on toisten maiden
teollisuuksista saanut vaarallisia kilpailijoita,

onpa osaksi jo jäänyt esim. Saksan teollisuu-

desta huomattavasti jäljelle. Saksassa pannaan
kin t :een o reen. sekä ylempään että alempaan,
hyvin suurta huomiota. Skandinaavi a n

maissa on t. o. yleensä järjestetty enemmän
tai vähemmän Saksan mallien mukaan. Taus
kaan perustettiin polyteknillinen oppilaitos 1829,

osaksi Kööpenhaminan yliopiston yhteyteen
Ruotsissa, missä jo 19: unen vuosis. alusta toimi

mekaaninen koulu, jossa oli kaksi opettajaa, toi-

nen edustaen „teoriaa" ja toinen ..käytäntöä",

perustettiin 1825 teknologinen opisto, joka muu-
tamia eri kertoja on järjestetty uudelleen ja

1876 sai teknillisen korkeakoulun nimen.
Suomessa t:n o:n järjestäytyminen alkaa

tietenkin paljoa myöhemmin kuin muissa maissa.

V. 1842 perustettiin muutamiin kaupunkeihin
s u n n u n t a ii 1 1 a k o u 1 u j a. joiden tarkoituk-

sena oli tyydyttää käsityöoppilaiden sivistystar-

vetta, ja vähän myöhemmin ilmestyi asetus tek-
nillisten r e a a 1 i k o u 1 u j e n perustami-

sesta, joiden tarkoituksena oli valmistaa sellai-

sille nuorukaisille, jotka tahtoivat antautua teol-

lisuusammattialalle, tilaisuutta saada ei ainoas-

taan alkeistietoja yleisissä aineissa, vaan myös-
kin reaalisivistystä niissä tieteen haaroissa, jotka

lähimmin koskivat käsityö- ja tehdaslaitoksia.

Näillä toimenpiteillä jaettiin jo alun pitäen käsi-

työtä ja tekniikkaa koskeva opetus kahteen jär-

jestelmään, joiden mukaisesti se sittemmin
yleensä on jatkunut ja monissa suhteissa kehit-

tynyt. Sunnuntai iltakoulujen tarkoitus oli val-

mistaa tilaisuutta sivistyt en nami een niille

laajoille kansankerroksille, jotka, ollen ilman
alkutietoja, olivat antautuneet käsityöläisiksi ja

muiksi ämmät I iiniehiksi, minkä vuoksi heitä var-
ten perustetut konini toimivat pääasiallisesti sun-
nuntai iltoina, mutta myöskin muina työläisten
joutolietkinä. Teknilliset reaalikoulut, joiden tar-

koitus oli loimu ja korkeampi, toimivat enemmän
tieteellisellä pohjalla ja päiväkouluina. Tällaisia

teknillisiä reaalikouluja perustettiin Helsinkiin.

Turkuun ja Vaasaan, kaksi viimeinai uitt ua va i li-

iettiin kpulutyöpajalla. Vai 1S">S järjestelyssä

tunnustettiin täysin oikeaksi äskenmainittu toi

menpide. opetuksin jakaminen mainittuun kah-
teen järjestelmään. Paremmin vastatakseen ajan

vaatimuksia sunnuntai iltakoulut laajenin II iin

kaksiluokkaisiksi, jotapaitsi sunnuntaikoulujen
jatkoksi perustettiin n. s. iltakouluja, joita

ainoastaan poikkeustapauksessa saattoi pitää tek-

nillisten reaalikoulujen pohjakouluina. Viime-
mainittuja laitoksia paranin ttiin siten, että Hel-

singin teknilliseni n aalikouluun lisättiin vaki-

naisia opettajavoimia, samalla kuin toisten

kulunkiarvioita jonkun verran korotettiin.

Pääsyvaatimuksi t pysyti ttiin ennallaan, vaikka
kin oppimäärää jossain määrin lisättiin. Samalla
lakkautettiin Turun reaalikoulun työpaja, koska
sen ei katsottu tuottavan tarkoitettua hyötyä.

Vaikkakin teknillisten reaalikoulujen oli määrä
olla, sunnuntaikouluihin verrattuina, korkiampia
tekn. oppilaitoksia, oli niissä annettu t. o. nyky-
ajan mittakaavan mukaan katsottuna varsin

alkeellinen. Kehitys sittemmin johti siihen, että

Helsingin teknillisestä reaalikoulusta tuli pöly-

teknillinen opisto iks. P oly tek n i ku m i) ja

lopulta nykyinen teknillinen korkeakoulu, ja Tu-

run ja Vaasan teknillisistä reaalikouluista tuli

teollisti uskon luja. Sunnuntai-iltakoulut

muutettiin taideti ollisuusybdistyksen järjestä-

miksi iltakouluiksi ja erityisiksi ammattikou-
luiksi poikia ja tyttöjä varten. V:n 1885 asetus,

kumoten teknillisiä reaalikouluja koskevan ase

tuksen, säätää, että teollisuuskouluja on perustit

tava Helsinkiin. Turkuun, Vaasaan, Kuopioon,
Tampereelle ja Viipuriin, joista kolme ensinmai-

nittua olisivat ruotsinkielisiä, kuitenkin niin,

i ttä suomenkielisiä rinnakkaiskursseja tarpeen

mukaan järjestettäisiin Helsingissä ja Turussa.

Vaasan reaalikoulun yhteyteen perustettu työ

paja saisi toimia, kunnes katsotaan olevan syytä

sen lakkauttamiseen. — Teollisuuskoulujen tar-

koitus oli, kuten asetuksessa sanotaan, antaa

sellaista tietoa ja kehitystä, joka on tarpeen

työnjohtajille ja konepajamestareille teollisuu-

den eri aloilla sekä koneenkäyttäjille. Alin ikä

määrättiin 17 v:ksi, pääsyvaatimuksena oli li-

säksi ylemmän kansakoulun kurssi tahi sitä vas-

taavat tiedot, sekä että pyrkijä oli jonkun vuo-

den toiminut teknillisessä ammatissa. Opetus

määrättiin annettavaksi kahtena vuosipuoliskona,

luettuna 1 pistä lokak. 1 p:ään hulitik.. ja kah-

della osastolla, nim. kone- ja rakennusosas-

tolla. Alemmille koneenkäyttäjille järjestettiin

erityiset, kurssit, — Nykyään on teollisuuskoulu-

jen kurssi kolmivuotinen, suom. teollisuuskonin

on tullut lisää Ouluun, ja Helsingin ja Turun
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isuuskoului ovat kaksikieliset. Uusia am-
mattiosastoja on tullut lisSH (kulkulaitos-, kemial-

sähköteknilliuen, Iaivarakennus-, kutoma-
to y. m.). Sitäpaitsi voidaan teollisuuskou-

lnissa ja muillakin paikkakunnilla, missä teol-

lisuuskouluja ei ole, järjestää tilapäisiä erikois-

kursseja eri teollisuushaaroissa toimiville työ-

miehille

Kun ero teollisuuskouluissa ja teknillisissä

korkeakoulussa annetun t:u o:n välillä ou
suuri, perustettiin 1012 Tampereelle suomenkieli-

nen ja 1916 Helsinkiin yksityinen ruotsinkieli

neli n. s. teknillinen opisto (ks. t.), mitkä oppi-

laitokset sekä oppilailta vaadittuihin alkutietoi-

hin että laitoksissa annettuun t :een o:een näh-
[ ivat teollisuuskonin jen ja teknillisen korkea-

koulun väliasteella. Näiden koulujen ohjelmassa
- taan niiden tarkoituksena olevan viisiluok-

i] lyseokurssin pohjalla antaa teknillisissä

ia teollisuusammateissa tarvittavia tietoja ja tai-

toa. Oppijakso on kolmivuotinen.
Kaikissa teknillisissä oppilaitoksissa anne-

taan, ennen varsinaisen t:n o:u alkamista, tar-

peelliset tiedot n. s. yleisissä aineissa, kuten
matematiikassa, fysiikassa, mekaniikassa, deskrip-

tiivisessä geometriassa, piirustuksessa, joten

yleensä opetus ensimäisellä vuosikurssilla

on kaikille oppilaille yhteinen ja vasta seu-

raavilla vuosikursseilla jakautuu eri ammatti-
koulujen 1. -kurssien mukaan. Kaikissa teknil-

tisissä oppilaitoksissa pannaan suuri paino oppi-

laiden itsensä suorittamiin laboratori- 1. har-

joitustöihin, joita nykyään pidetään t:n o:u
olennaisena osana. Tämä koskee etupäässä

sähkötekniikan ja konerakennuksen opetusta.

Ameriikan ja Saksan teknilliset oppilaitokset,

etenkin teknilliset korkeakoulut, ovat varuste-

tut suurenmoisilla laboratoreilla. Sitävastoin

ollaan eri mieltä siitä, onko käytännöllinen am-
1 taito saavutettava etupäässä tehtaissa vai

koulukonepaj oissa. Ameriikan ja Englan-
nin teknilliset oppilaitokset yleensä ovat varus-

tetut koulukonepajoilla, joissa annetaan kaikilla

oppilaille opetusta käytännöllisten töiden suorit-

tamisessa, jotavastoin Saksassa ja Skandinaa-
via n maissa yleensä ollaan sitä mielipidettä, että

ma

i

uitat työt opitaan yhtä hyvin varsinaisissa

tehtaissa. ' E. 8-a.

Teknillinen yhdistys ks. Suomen t e k n i 1-

I i n " ii ,\ h d i s t y s.

Tekniska föreningens i Finland förhand-
lingar, Suomen teknillisen yhdistyksen toimit-

tama aikakauskirja. ilmestynyt v:sta 1880,

Aluksi tavallisesti vuosittain 4 vihkoa. V:sta
1901 aikakauskirja ilmestyy kuukausittain. Kun
tekniikan koko alaa katsottiin liian laajaksi tul-

li käsitellyksi yhdessä aikakauskirjassa,
alettiin 1903 julkaista erityistä, 9 kertaa v >-a

Lä, arkkitehtialaa käsittävää aikakaus-
..Arkitekten". E. 8-a.

Teknologi ikreik. lekhne = taito, ja logos =

.
oppi

. alkuaan teollisuudessa käytettävien ainei-
den ja näiden valmistuksen tuntija, nykyään
muutamien valtioiden määrätty v n sot ilasinsinööri-
luokkaan kuuluvien arvonimi (i n s i n ö ö r i-t.,

niku in insinöörimekanikko)

.

Teknologia Ikreik. tekhne = taito, ja logos -

ammattioppi", oppi. joka käsittelee työ-
tapoja, apuneuvoja ia koneita, joita käytetään
IX 4.1 Painetta -'

.. 17

valmistettaessa luonnosta saaduista aineista, tarve-

aineita tai esineitä. T. jakaantuu kahteen pää-

osaan: mekaaniseen ja kemialliseen (ks.Mekaa-
n i n e n I e k n o 1 o g i a ja K e m i a 1 1 i n e n

teollisuus). P-o P-o.

Teko (lat. aclio, ruots. handling) on tarkoi-

tuksellinen toiminta määrätyn tuloksen saavutta-

miseksi. Jokainen t. edellyttää tarkoituksen

(ruots. afsikt), joka tahdotaan toteuttaa. Tar-

koitus voidaan lukea kuuluvaksi siihen sisäiseni

tahtomiseen, johon t. perustuu ja jota on tapana
sanoa sisäiseksi t:ksi erotukseksi uiko
naisesta t:sta. Jälkimäiseen kuuluvat
lähinnä ne ruumiinliikkeet, jotka välittömästi

liittyvät tahdonimpulsiin 1. tahdonsysäykseen,
mutta myöskin ne seuraukset 1. tulokset, jotka
suoritetut ruumiinliikkeet saavat ympäröivissä
oloissa tai olennoissa aikaan, sikäli kuin t. :n

suorittaja on tätä aikaansaantoa tarkoittanut

tai nämä seuraukset läheisesti liittyvät suori-

tettuun t:oon. Eri kannoilta on vastattu siihen

kysymykseen, kumpi on katsottava tärkeämmäksi.
t:n sisäinenkö puoli vai ulkonainen t. Yhteis-

kunnallisesti, lainopillisesti ja historiallisesti

arvostellen on syytä ensi sijassa pitää silmällä

ulkonaista t:oa ja sen vaikutuksia, koska vain

t:n tällä puolella on käytännöllistä ja varmasti
todettavissa olevaa merkitystä. Alkuperäisillä

yhteiskunta-asteilla siveellinenkin arvostelu koh-
distuu t:n ulkonaisiin vaikutuksiin, jopa siinä

määrin, ettei osata eri tavoin siveellisesti arvos-

tella tarkoituksellisesti ja tarkoittamatt.omasti

toiminutta vauriontekijää. Mutta valistunut

siveellinen arvostelu ottaa ensi sijassa huomioon
t:n tarkoituksen ja kohdistuu varsinaisesti teki-

jän vaikuttimiin, mielensuuntaan ja luonteeseen.

Z. C.

Tekohampaat ks. II a m p a a t.

Tekohengitys ks. Hengitys.
Tekohunaja, hunajan nimellä kulkeva väären-

netty hunaja, joka kemiallisin keinoin kuitenkin
voidaan erottaa väärentämättömästä. Hunajaan
sekoitetaan maissi- ja perunasiirappia, rypäle- ja

tärkkelyssokeria, joihin väärennyksen tuntemisen

vaikeuttamiseksi lisätään kuminasokeria ja eette-

risiä öljyjä. Karkeammat ja helpommin huomat-
tavat väärennykset ovat hunajan ja liiman, gly-

seriinin. papujauhon ja kipsin sekoitukset.

Hunajan väärennykseen käytetään kuitenkin mel-

kein yksinomaan halpaa, liinamaista, väritöntä,

tärkkelysjauhosta valmistettua glukoosi-siirappia.

Paljaaltaan tämä maistuu metallilta, on vasten-

mielistä eikä sitä vatsa siedä. Väärentäjät
sekoiltavat tummiin hunajalajeihin glukoosia 33-

75% saadakseen tavaransa kirkkaana helposf

myydyksi. Kalliimpaa sokerisiirappia käytetään
vähemmän, koska petos silloin helpommin huo-

mataan. Väärennystä on viime aikoina harjoi-

tettu Suomessakin. Varminta on ostaa hunaja
suoraan mehiläishoitajalta. A. il.

Tekojäsen, menetetyn jäsenen sijaan toimi-

tettu keinotekoinen jäsen. vrt. Proteesi.
Tekoraamattu ks. Apostolien tekoja.
Tekosana = teonsana ks. Verbi.
Tekotukka ks. Peruukki.
Tekovilla (myös n y p ö s v i 1 1 a ja k e i n o

viii a; saadaan repimällä kuiduiksi villalump-

puja, jotka täten estetään hukkaan menemästä.
T. teollisuus hankkii siis villanjätteille uudes-
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taan l aa ka n i near\ mi ja tai. n taloudelli

alentaa villan puutteesta aiheutuvaa hintojen

nousua. To i a pidet aan i aa yleisesti ala a

villan lisäaineena, ja Bitii käj i - tää a usei n

huokeimpien pukukankaiden
teettömän paljon. I vo kuitenkin riippuu

raaka-aineesta, josta s.- <>n valmistettu, jau eitä

hienoja, pitkäkuitui ia i a 9 pidetään teollisuu-

i arvokkaampina kuin monia huonompilaa
Iiii ia I 1 1 1 1 1 1 i, ,

. i Villoja. la. > v:l llllist .'1 a a n \ lr|

simmin uusista villaisista kangastilkui ta

joita s 'aan pukuneulomoista, mutta raaka-ai

neena käytetään myöskin puolivillaisia tilkkuja.

joista kasvikuidut hävitetään karbonisoimalla.

Käytetyistä puvuista valmistettaessa leikataan

aluksi pois ompeleet ja napit, jonka jälkeen kan-
kaat paloitetaan tilkuiksi. Tilkut pestään ja

karbonisoidaan, milloin se ..n tarpeellista, öljy-

tään ja revitään karstan tavuin toimivassa

jäykkäpiikkisessä koneissa kuiduiksi. Pel ii tS

vanuttamattomista, hienoista tilkuista tietenkin

aan virraten pitkiä kuituja, samoin myös
neulomatuotteista kuten sukista, villaisista ihok-

kaista y. m. pehmeistä löyhärakenteisista Ulot-

teisia. Koviksi vanutetuista ja kovakierteisistä

langoista valmistettuja tuotteita revittäessä saa

/aan lyhyitä kuituja (mungo), joita ei ollenkaan
vniila kehriltä pitempiin kuituihin sekoittamatta,

Karbonisoiduista tilkuista valmistettua t: aa sano
taan ek.s t r a k t i v i 1 1 a k s i; puolivillaisista

kankaista valmistettu t. tunnetaan nimellä al-

pakka. Muita yleisesti käytettyjä t:jen nimi-
tyksiä ovat s n il il y. mungo, t i b e t. moire,
b u c k s k i n, s t o e k n i n g s y. m. /•.'. ./. N.

Teksti (lat. tecttus = kudelma; sanojen t. aja-

tusten yhteys), kirjoituksen tai Kirjan varsinai-

nen sisällys (erotukseksi siihen liittyvistä muis-
tutuksista, selityksistä y. m. s.); laulun sanat;

saarnan aiheena oleva raamatunkohta. — Te k s-

t i n k ä s i t t e 1 y. mus., tapa, jolla säveltäjä on
sovittanut yhteen sanojen ia sävelten erilaiset

muoto- ja Iausuntavaatimukset (ks. Lausu-
t us). /. K.

Tekstiili (lat. textilis = kudottu) , kehruu- ja

kutomateollisuuden alaan kuuluva.
Tekstiiliteollisuus (lat. Icxtili.i - kudottu),

kehruu- ja kutomateollisuuden yhteisnimi käsit-

täen kaikki näiden alojen tehtaat raaka-ainee-
seen katsomatta. E. J. 8.

Tekstikritiikki (ks. Teksti ja Kri-
tiikki), kirjateosten (tav. vanhojen) sisällyk-

sen ja muodon tutkiminen ja arvostelu; sen tar-

koituksena on esittää niiden teksti mahdollisim-
man ..puhtaana", alkuperäisenä, ja siis, missä
tarjonaoleva tekstinmuoto näyttää poikkeavan
kirjailijan itsensä sille antamasta, mikäli mah-
dollista palauttaa tiima (ks. Kritiikki ja

Ra. amatunkrit iikki). On luonnollista,

että vanhan ajan kirjallisiin tuotteisiin, joita

vuosisatojen kuluessa yhä uudestaan on jäljen-

netty, on pulahtanut virheitä, s. o. alkuperäinen
teksti on turmeltunut; onpa virheitä, jotka ovat
voineet syntyä jo antiikkisen teoksen ensimäisen
kerron ilmestyessä, koska vanhalla ajalla oli

tapana julkaistavasta teoksesta yhtaikaa teettää

useita kappaleita, jotka sanelun mukaan kirjoitu-

tettiin orjilla. Koettaessaan korjata käsikirjoi-

tuksen tekstiii t. pyrkii täyttämään sen aukkoja
ja ottaa pohtiakseen siinä esiintyviä yksityisiä

sanoja, lauserakennuksia \ . in. („lukutapc
iii oko i tl i . n tai hylätään tai

pitää epävarmoina Käsikirjoitus saattaa
'Ma turmeltunut joko ulkonaisista tai -isäi

pistä i i.
1

1

1 i a laai >ia .ivat esim. tai

.i i i, inu.
i

n repimi en tai i ulipa lon a iheut tamat
rammat; usein mi lehden ulkoreuna rikkinäinen,
niin puuttuu vihonmuol ta käsiki)
sesla kokonaisia lehtiä, usein mi käsikirjoil

myöhemmin siil.ittae.--a lehti joutunut väärään
[laikkaan j. n. e. Jälkimäistä laatua ovat kir-

joitusvirheet, esim. kun kirjain on vaihdettu tm
seen. sitä ulkomuodoltaan [tai jos mi käytett)

sanelua) äänteellisesti muistuttavaan kirjain

kun kirjain tai tavu on jäänyt puis, mii i ie]

posti sattuu, jos vieressä mi ollut kir-

jaimia tai tavuja, kun päinvastoin kirjain tai

kirjaimia mi kahdennettu, kun kirjain on vaih-

tanut [Klikkaa vieressä olevan kanssa. kun
kopioitsija on käsittänyt väärin edessään olevan

lyhennysmerkin j. n. e. Usein on teksti turmel-

tunut sen johdosta, että sen viereen lisätty

reunamuistutus tai sen rivien väliin kirjoitettu

huomautus (yksityisen sanan, sanayhtymän tai

un .matavan selitys, glossa, ks. t.i aikojen

kuluessa on siirtynyt itse tekstiin. Mutta teksti

saattaa olla turmeltunut myös tahallisen väären-
tämisen, i n t e r p o 1 a t s i o n i n iks. t.) jolni

Käsikirjoituksen lukutapa herättää epäluuloa,

jos se ei anna minkäänlaista ajatusta tai jos

-• antaa joko semmoisenaan epäluontevan tai

asianomaiselle kirjailijalle vieraan ajatuksen
se sotii hänen kielenkäyttöään tai (runoteoksi

runomitan vaatimuksia vastaan j. n. e. Senjäl-

keen kuin t. on todennut käsikirjoituksessa ole-

van turmeltuneen lukutavan, un sen tehtävänä
koettaa korjata se. Käsikirjoituksen emen-
datsionissa (ks. t.) saadaan apua tekstissä

tavattavista. muualta tunnetuista sitaatei

k.i itinah. tsf i i|oko tekstissä esiintyvistä tai ut i

tehdyistä), puheenalaiseen teokseen toimitetuista

kommentaareista. skliolioneista, sanakirjoista

\ . m. Mutta hyvin usein täytyy tekstiä korjat-

taessa turvautua todennäköisiin otaksumiin perus-

tuvaan konjekturaalikritiikkiin (ks.

Kon j ekt uu r a). Jos samasta tekstistä on

olemassa useampia käsikirjoituksia, on niiden

lukutapoja keskenään verrattava; milloin on
kysymys interpolatsionista. on kahdesta luku-

tavasta ylimalkaan annettava etusija vaikea-

tajuisemmalle, koska tekstiä usein on muutettu
juuri siitä syystä, että sitä ei ole käsitetty.

Yleisenä sääntönä on, että kuta vanhempi käsi-

kirjoitus on, sitä luotettavampi se on. Mutta
tästä säännöstä on poikkeuksia; ei ole aivan har-

vinaista, että hyvä lukutapa tavataan käsikirjoi-

tuksessa, jonka luotettavuus muuten ei ole erit-

täin suuri. Ilyviukii ori käsikirjoitus voi

tulla arvokkaaksi, jcs se »sim. on uudemmalla
ajalla löydetyn, muita myöhemmin hävinneen

käsikirjoituksen jäljennös; onpa tekstejä, joita

tunnetaan vain vanhoista painoksista, joiden poh-

lana ovat olleet kadonneet käsikirjoitukset. Käsi-

kirjoitukset ryhmitetään luotettavuutensa perus-

teella parempiin ja huonompiin, jolloin jostakin

säilyneestä käsikirjoituksesta ilmeisesti johtuvat

käsikirjoitukset epäitsenäisinä syrjäytetään. Mo-
nasti kuitenkaan ei voida näyttää toteen, että

käsikirjoitus on suorastaan kopioitu jostakin -iii
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Kuva !. Yrtot. hikan pitkittäinen leikkaus.

-lii käsikirjoituksesta, mutta saattaa todeta

olevan siksi paljon yhtäläisyyttä,

pttU täytyj olettaa niiden johtuvan samasta.

hävinneestä käsikirjoituksesta; ne ovat silloin

m perhettä", oval sukua keskenään. Jos
esim on olemassa 6 käsikirjoitusta, .1 II C D E F,

.1 11 ja C keskenään sekä // F. ja /' keske-

nään oval sukua, niin päätetään, että edellinen

ryhmä johtuu hävinneestä käsikirjoituksesta x
ilkimäinen ryhmä niinikään hävinneestä käsi-

kirjoituksesta y. Siten rakennetaan säilyneistä

iletetuista käsikirjoituksista niiden sukupuu;
oko säilynyt tai todettu käsikirjoitus, johou

kaikki tunnetut ja oletetut käsikirjoitukset palau-
tuvat, on nimeltään arkhetypos (ks. t.).

Vaikeammaksi käy sukupuun laatiminen, jos käsi-

siilien määrään pitää yhtä kahden tai

mman kanssa, että täytyy otaksua sen kirjoit-

samalla kertaa käyttäneen useita vanhempia
käsikirjoituksia ; sellaista käsikirjoitusta sanotaan
sekoitetuksi. Toisinaan on käsikirjoitus-
ten Bukujohdon täsmällinen selvitys mahdoton;

i vain "soittaa jonkun käsikirjoitusryhmän
pitäväisyyden (consensus) edustavan luotel-

kaa traditsionia kuin toisen ryhmän. —
Kirjapainotaidon keksimisen jälkeen ilmesty-

it on t:n tekijän omakätisten käsi-

kirjoituslen ohella kohdistuttava eri painoksiin:
yleensä on tällöin suurin merkitys pantava vii-

meksi ilmestyneen, tekijän itsensä tarkastaman
painoksen lukutavoille. E. R-n.

Tektiilit (kreik. tekto's = sulatettu) ovat meteo-
riitteja, joitten aines on vihreätä, harvemmin
ruskeaa läpikuultavaa silikaattilasia. Ttejä on

mun seuduin, kuten Trebitschin tienoilla

Mäh rissa. Billitonissa Kaakkois-Aasiassa sekä
Etelä Austraaliassa löydetty lukuisasti kvartääri-
ja tertiäärikerrostumista. vrt. Meteoriitit.

P. E.
Tektologia (kreik. lekta'inein = rakentaa, ja

oppi . biol., rakenne- 1. strukituurioppi,
oppi eliöiden säännönmukaisesta kokoonpanosta
soluista, kudoksista ja elimistä.

Tektoniikka (kreik. tehtiin = kirvesmies, ra-
kennusmestari), oppi rakennustaiteen ja taide
teollisuusesineiden yksinkertaisten osien ja aines-
ten taiteellisesta käsittelemisestä ja kokoon-
panosta, (o N.
Tela, ak npäri pyörivä silinteri (esim.

painoko t.i.

Telakka, rakennus, jossa aluksia korjataan \n

rakennetaan. Veto-t. (kuva 1), tasoitettu ja
tukevasti muurauksella, betonilaskoksella, mahd.
myös paalutuksella vahvistettu loivasti nouseva

nierre. jolle alus vedetään korjaamista, maa-
ista y. m. s. varten. Rantavahviste ulottuu

jonkun matkan veteenkin pohjaa pitkin ja siinä
on kiskot, jotta vetokelkat voidaan työntää vt

aluksen alle, kiinnittää tähän ja sitten vahvoilla

veli > laitteilla vetää t:n kiskoja pitkin aluksineen
ylös. Alus tuetaan -ilten emäpuun koliikilta

useilla kölipölkyillä ja sivuilta vinotuilla, niin

että t:n vetokelkat voidaan poistaa ja käyttää
toisen aluksin vetämiseen. Vetotien alaosassa voi

olla sivuseinät ja päässä sulkuportti (kuten

kuvassa 1), jos veden korkeus suuresti vaihtelee,

muutoin on rantavierre v totien kummallakin
puolen tasainen ja vapaa, niin että ylösvedetyl

alukset voillaan poikittain käyviä kiskoteitä pit-

kin työntää sivuille ja siten esim. talvehtimista
varten saada tilaa usealle alukselle rinnan. -

Kuiva t. (kuva 2) on rantaan kaivettu t. lou-

Uni
Kuva 2. Kuiva telakka.

hittu pitkähkö altaanmuotoinen lahti, jonka pohja
on tasoitettu ja vahvistettu ja seinät varustetut
pystyillä t. porrasmaisilla muureilla. Korjattava
alus uitetaan altaan kapean suun kautta sisään,

allas suljetaan joko samantapaisilla porteilla

kuin kanavien (ks. t.) sulut, tahi nivalla pontto-
nilla (ks. t... ks. myös kuva 1), jonka jälkeen

t.-allas pumputaan tyhjäksi ja alus jää emä-
puun alle sovitettujen kölipölkkyjen ja sivu-

tukien varaan kuiville. — Uiva t. (kuvat :t

ja 4) on suuren uivan laatikon tapainen, josta
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pliäseiti I
m. ii puuttuvat mutta sivu seinä mäi ia

pohja ovat rautaristikoilla ja kaksinkertaisella

levyvaipalla telitlyt ontoiksi ja niin kantaviksi,

Iiii kuku laatikko ui vedessä. Kun alus tahdotaan

ottaa satami ankkuroituun uivaan i aan, las

ketaan sen verran vettä t:n onttoon ja välisei-

nillä' useampaan osastoon jaettuun pohjaan, että

se pain iin syvälle (kuvassa 1 vedenpinta

Kuva 4. Uivan telakan poikittainen leikkaus.

korkeudella A), että alus ui tuon päistä avonai-

sen laatikon .sisään, jonka jälkeen vesi pumpu-
taan pois ja t. nousee ylös veden [liutaan

(kuvassa 4 korkeudelle C) ja sen mukana alus

seisten t:n pohjan kölipölkyillä ja sivuseinistä

tuettuna. Uivan t:n ontoissa sivuseinämissä on

tilaa pumppukoneistolle ja korjauspajalle y. in.

tarpeellisille varusteille. T.-laatikon nostokyvyn
tulee siis vastata kulloinkin nostettavan aluksen

painoa. Senvuoksi t.-laatikkoa ei tehdä kovin

pitkää yhtenä kappaleena, vaan uiva t. kootaan
niin tuonesta lyhemmästä yhteen kytketystä osas-

tosta, että sille saadaan kulloinkin tarpeellinen

nostovoima. - I. allas on sulkulaitoksella sul-

jettu satama-allas (ks. Satama. ..s tokka".

kuva Brestin satamasta). — T:t varustetaan eri-

laatuisilla nostolaitteilla, kranoilla ja telineillä,

kussakin suoriteltavien töiden laadun mukaan.
[Esselborn, „Lehrbuch des Tiefbaues II"; Strukel,

..Der Wasserbau"; Handbuch der Ingenieurwis-

senschaften.] •/. C-in.

Telakkakelkka, vahva rautainen I. puinen
kelkkalaite, jonka varassa laiva vedi tään veto-

telakan kiskorataa pilkin maalle iks. Te-
1 a k k a)

.

Telamon J-mi/n] (kreik.

tini. 1. Kreik. taruhenkilö

Tavallisimman tarun mukaan T. oli Zeuksen

pojan Aiakoksen poika ja Peleuksen veli; van-

himmissa lähteissä tosin ainoastaan Peleus mai

nitaan Aiakoksen poikana. T. oli mukana Herak-
leen Troian-retkellä ja sai sotasaaliikseen troia-

laisen kuninkaantyttären Hesionen (ks. t.i. Avio
liitossaan megaralaisen kuninkaantyttären Peri-

liuiau kanssa T:lla oli poika Aias (ks. A ia s li.

Hesionesta avioton poika Teukros (ks. t.). —
2. Kreik. rakennustaiteessa t :eiksi sanottiin mies

kuvapatsaita, jotka joskus (kuten esim. Akragaan
Zeuksi n temppelissä) puolipylväiden tavoin kan-

nattivat seinistä ulkonevaa palkistoa (vii.

A tl a s).

Telamoni ks. Telamon 2.

Telapyörä, nostolaitteeseen

jonka uurretun kehän yli nostolaitteen köysi knl

kee, ja joka on käytettävä aina milloin nostet-

tava paino ei voi riippua rummusta suorastaan

alas. T:n tehtävä voi olla joko ainoastaan johtaa

köysi (Ti kuvassa) tahi sen ohessa myöskin

alkuaan = k a n n a-

Salamiin kuningas.

o. E. r.

kuuluva pyörii.

/
/t'

fi&
-Rumpu

ii aikaan välilvs (7j ku

T pyörii kiinteän
akselin \ ;i i :i äsa ; sen 1 1 . >

|
• - on

tehtävä tarpeeksi iso, jotta

navan ja akselin välinen

pintapaine ei i se 5 li määi
a 1 1 on. Vo-i okurkien t t ovat

varsinaisia kurkeen kuuluvia

koni osia ; koukk upesään sovi

letut i:i. joita käytetään itse-

näisinä nostokojeina. u doe

tavat taljan (ks. t.). E. 8 o.

Telasilta, keveä liikuteltava silta, joka tar-

peen vaati, ssa vedetään rannalla olevien telojen

xli maalle. Sillan toisen pään tulee ulottua niin

kauas rannalle telojen yli — ja olla vasta-

painolla kuormattu, ettei se- vedettäessä keikkoa.
/. l'-i'n.

Telefania 1 kreik. tele = kauas, kaukana, ja

jm, unin = näkyni, kuvien lennättäminen paikasta

toiseen sähkövirran avulla. Ensimäiset yrityk-

set tällä alalla teki ransk. Senlecq d'Ardres 1877

ja hiinen jälkeensä monet muut kokeilijat m. m.

telefonin keksijä Bell ovat niitä jatkaneet, mutta
sanottavaa ei ole aikaansaatu. Useimmat suun-

nittelut peiii-luvat Smithin 1875 keksimään
kiteisen seleenin ominaisuuteen valotettuna muut
taa sähköistä johtovastustaan. [Liesegang, „Bei-

träge zura Problem des elektrischen Fernsehens"

(2:nen pain. 1899).] V. 8:n.

Telefoui liat. //7r = kauas, kaukana, ja phön?
= ääni) 1. puhelin, laite, jolla saadaan puhelu

tai yleensä joku ääni edentymään matkan pää

hiin. Alkuperäisintä lajia oleva t. voidaan suun

uitella sil n. että kahden katkaistun kartion muo-
toisen, metallisen puhetorven pohjaan kiinnite

lää.11 kalvo ja näiden väliin jännitetään lanka.

Toiseen torveen puhuttaessa sen kalvo joutuu

värähdyksiin, jotka lankaa myöten jatkuvat to.

seen kalvoon ja aiheuttavat siinä samanlaisia

värähdyksiä. — Nykyaikaisessa t :ssa ääniväräli

dyksien energia muunnetaan sähköenergiaksi ja

liima jälleen vastaanottoasemalla äänienergiaksi.

Saks. Philipp Reis suunnitteli 1861 tähän peri-

aatteeseen perustuvan, t :ksi iiiinit liimansa kojeen,

jolla ei kuitenkaan ollut mitään käytännöllistä

merkitystä, koska sillä voitiin telefoneerata pää

asiallisesti vain musikaalisia ääniä. \

1"i vuolta myöhemmin (1876) amer. Graham
Bellin onnistui valmistaa käyttökelpoinen t.

Nerokkaasti harkittuna se perustuu hyvin yksin

kertaisiin tosiasioihin. Permanenttien magneet-

tien NS ja N181 ympäri on kierretty eristettyä

hienoa vaskilankaa, kuten kuva 1 tarkem

näyttää ja niiden samannimisten napojen (kuvassa

pohjoisnapojen .V ja Ni) edessä ovat reunoiltaan

kiinnitetyt meltorautaiset, ohuet levyt P ja P',

jotka induktsionin vaikutuksesta magnetiseerau-

tuvat ja voivat vapaasti värähdellä. Esim. oikean-

puoleista levyä F vastaan puhuttaessa sen keskus
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vuoroin lähenee magneettinapaa ja loittonee siitä

i.i kumpainenkin liiko induseeraa johtolangassa

virran. Oletetaan, ettS levy lähenee magneettia.

levyllä mi magneetin puolella etelänapansa
mi: I,i: ii ii suc molekylaarivirtoja jotka

magneetin puolelta (vasemmalta puolen) katsoi

luina kulkeva! killui osoittimien liikesuunnassa.

mi kierteisiin induseerautuu nuolien osoil

liima vastaissuuntainen sähkövirta. Tämä kier

taa toisen magneetin samassa suunnassa kuin

molekylaarivirrat ja vahvistaa sun magnetismia;
levj /'/'' lähenee siis myös magneettia. Kun
levj /' loittonee magneetista, muuttaa induk-

Ssionivirta 9iiuntansa ja levy P' loittonee siis myös
neetistaan. Kummallakin asemalla metalli-

levy! siis tekevät ihan samanlaisia värähdyksiä.
Aivan tiimiin luonnoksen
mukaan on Bellin t. suun-

niteltu (kuva 2). A on
uukehys, jonka sisässä

on permanentti mag-
iieetti Y.s'. Sen pohjois-

navan ympärillä on ke-

lalle kierretty hyvin hie-

nosta, eristetystä vaski-

langasta tehty vyyhti D,
jonka päät ovat kiinni-

tetyt pihtiruuviin r ja rf.

Magne tin napaa vasta-

päätä ja aivan lähellä

sitä on puukehykseen reu-

noiltaan kiinnitetty ohut
(korkeintaan 0,5 mm
paksu) rautalevy PP. Ke-
hyksien liittyy puheen
ääniaaltoja levyyn koh-
distava, suppilon muotoi-
nen kappale BB. T:n
tehoisuutta on uudenaikai-

sissa koneissa sillä tavoin

että tankomagneetin sijasta käyte-
tiilin hevosenkenkämagneettia. Kuva 3 esit-

tää Bellin t:n nykyistä (Ericssonin) rakennetta.
.1/ mi hevösenkenkämagneetti ; sen napoihin on
liitetty vierekkäin vaikutuksen vahvistamiseksi
rautaiset napakappaleet pp, joiden j7mpärillä

Kuva

vahvistettu.

Kuva :t.

induktsionirullan vyyhdet kiertävät. — Hellin t.

ei sovellu käytettäväksi sekä lähetys- että vas
taanottokojeeksi pitkillä matkoilla, sillä synty-

induktsionivirrat ovat siksi heikot, että ne
m vastuksen tähden nopeasti heikkene-

vät, kuu johtolanka tehdään pitemmäksi. Ääni
'..mu muuttumisessa sähköenergiaksi ja pain-
oin kuluu myöskin energiaa. Bellin tiiakäy-

ii sentähden nykyään vain kuulotorvena.
mutta lähettäjänä erityistä kojetta n. s. m i k r o-

fonia (ks. t.). T. ja mikrofoni yhdistetään

toisiinsa, kuten kina -1 kaaviollisesti esittää, niin

että joka koneella voidaan sekä lähettää ettävas
taauottaa puheluja. T ja 7'i ovat 1:1. .1/ ja .1/,

mikrofonit, E ja Ei paikallispatterit (tavallisesti

Leclanchen elementtejä), 8 ja S, sekä R ja //,

kahden induktsionirullan primääri: (induseeraava)

in sekundääri- (induktsioni-) vyyhdet. Mikro-

Kuva 4.

(uniin tuleva ääni saattaa sen levyn värähdyksiin,
jolloin induseeraava (pää-) virran voimakkuus
vaihtelee. Samalla syntyy sekundäärivyykdissä,
joihin t:t ovat kytketyt, induktsionivirtoja.

T:ien magneettien voimakkuudessa tapahtuu vas

taavia muutoksia ja t:ien levyt joutuvat väräh-
dyksiin. Telefoneeraaminen paikasta toiseen voi

tapahtua vain yhden langan välityksellä, kun
induktsionilankojen toiset päät yhdistetään maa-
johtoon kuten sähkölennättimessä. Yksinkertai-
silla johdoilla häiritsevät kuitenkin t:ssa puhu-
jaa samanaikaiset puhelut toisilla linjoilla. Syynä
niiden kuulumiseen on se, että tällaisissa joh-

doissa synnyttävät lähellä olevissa t.-langoissa

kulkevat virrat induktsionivirtoja. Kaksoisjoh-
tojen käyttö on sentähden välttämätön etenkin

pitkillä matkoilla. -- Merkinantoa varten kes-

kusasemalta 1. sentraalista (ks. t.) eri t :hin ja

päinvastoin tarvitaan kuulotorven ja. mikrofo-

nin ohessa vielä lisäksi laite, jolla voidaan antaa
ja vastaanottaa halutun puhelun alkumerkki.
Virtaa tähän saadaan pienestä käsin väännettä-

västä magnetoinduktsionikoneesta. Virta kulkee

linjajohtolankaa myöten ja avaa sentraalin mer-

kinantoläpän. T:ssa taas keskusasemalta tuleva

induktorivirta panee sähkökellon kilisemään.

Keskuspatteri-järjestelmässä ei tarvita t:ssa

ollenkaan induktoria, eikä paikallispatteria (ks.

S en tr aa li). Virrankiertoa mikrofonin, t:nja
soittolaitteen kautta esittää kuva 5. // on vivun

varsi, jonka t. riippuessaan koukussaan painaa

kuvattuun asentoon. Induktorin G kampia
kierrettäessä syntynyt virta kulkee soittokellon

C magneetin Iankakierrosten läpi kontaktin 3

kantta vipuun //, siitä edelleen lankaa Li pit-

Kuva 5. Kuva II.

kin keskusasemalle ja takaisin lankaa /. myöten.

Samalla tavalla kiertää keskusasemalta tuleva

virta,, ellei t:ia ole koukustaan nostettu. Kum-
inassakin tapauksessa soi siis t:n kello. Koska

virta heikkenee kulkiessaan iiiduktorin lanka
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Ku vm 7. Yleisesti käytettj

pUj tätelefoni malli.

kierteiden läpi, on taitettu lyhytsulku,
m m el i .1 keskusa -emalia i uleva virta

ohi ja vaikuttaa täydellä voimal-

laa n soittokelloon. Induk-

torin kampia vaannet
i merkinantoa vai

ten kammen kiertäminen
kai ka is ie automaattisesti

h lij tsulun. kuva li , Ml

tää virrankiertoa i ko
neistou olle ia puhelu

valmiina. T:ia nostetta

essa |>ois koukustaa n vie

teri vetää vivun // kiinni

kontakteihin l ja -. T
kuvaa mikrofonia ja /;

paikallispatteria, joi l a

muodostavat suljetun

kierroksen muunta ja

iluki -ii niinilläni primääjivyyhden P kanssa

Sekundäärivyyhdessä 8 herännyt induktsionivirta

in siitä alkaen kontaktin 2 kohdalta tan-

koon II ja la

/., sekä puhelu-

\ hteydessu olevan

toiseu t :u lanka-

kierteiden kautta

takaisin pitkin

lankaa /.. Riip-

puen siitä, minkä-
laisilla paikoilla

t :ia käj tetään

annetaan paikal-

liskoneistolle eri-

laisia muotoja.

Nykyisissä ko-

uri--:) yhdiste-

tään mukavuuden
tähden mikrofoni

ja t. yhdeksi kap-

paleeksi (kuva 7.

I T verkko
• ui 40 vuodessa
levinnyt yli koko
maapallon ja vuosi

vuodelta tullut

yhä taajemmaksi.
V. is77 pystytettiin eusimäineu t.-johto Pohjois-
Ameriikan Yhdysvalloissa ja sam. v:n lopussa oli

si Iiii jo il i
i ia käytännössä. V. 1912 alussa

oli t:ien lukuni o maailmassa 11,272,000
ja i johtojen yhteenlaskettu pituus samaan
nikaan n. 43,575,000 kuu Suomessa annettiin
ensimäinen t:ien pystyttämislupa 31 p. tammik.
1882. Ensimäiset puhelut Helsingissä tapahtui-
vat sam. v:n kesäkuussa ja v:n lopussa olit:ien
luku siellä 140. V. 1017 niiden lukumäärä
11,670 -' S:n.
Telefonijohdot. Telefonilinjojen rakentami

seen tarvitaan meillä senaatin myöntämä lupa 1.

mi. johon sisältyy oikeus vetää johtoja
pitkin maantienvartta (kaupungeissa kaduille t.

niiden alle) ja pystyttää niitä varten tarpeelli

set patsaat, mikäli sr voi tapahtua, liikenteelle

estettä tuottamatta, sekä linjojen suoristani!

seksi ja patsaiden pystyttämiselle epämukavan
maaperän ja kasvavien puiden välttämiseksi joh-

taa puhelinlangat (vähintään 4,35 m:n korkeu-
delta] tien yli (vrt. keis. kuulutus n:o 41 v:lla

Kuva s seinilaparaatti, jossa kuulo-
torvi ja Iähettajamikrofoni ovat eril-

lään. Avatussa osassa näkyy induk-
tori 1 V). kontaktivipu ja inäuktsioni-

rulla.

1 B86) "> ksitj iskohtaisia iäntö 1 meja ei

meillä vielä ole olemassa. V. 1915 Bähköieki
-en ammai likluliin asettama komitea laati mie
tiimiin, joka -i>ältiiä ehdotuksen maaseudun teli

fonilinjojen ja niiden ylläpidon saattamiseksi
ajanmukaiselle kannalle -<-kä yleiset säännöt
puhelinjohtojen ja keskusasemien rakentamista

Telefonikaapelikaivo.

\ :i rl 011. ."samalla komitea nm">- ehdottaa
maan käsittävän telefoniyhdist yksen perusta

mistä eri telefoniyhtiöiden ja -yhtymien keskus-

laitokseksi, joka sekä liikenteellisessä että tek-

nillisessä -niiteissä valvoisi maan puhelinverkos-

ton yhtenäisyyttä ja edistystä.

Useimmissa sivistysmaissa on puhelinjohtojen

ja keskusasemien rakentamisesta tarkkoja •

räyksiä. Yllämainitusta ehdotuksesta, joka odot-

taa sopivaa ajankohtaa tullakseen meillä käy-

täntöön, mainittakoon vain muutamia tärkeimpiä
ohjeita.

Avoimet ilmajohdot on niin viritettävä, että

kahden langan sekä pysty- että vaakasuora
syys on vähintään 35 em. Suojaamattoman puhi

liulangan tulisi olla:

S g, B I

*•'» nim lii pim täten 1,448 km:n linjaa v

g ^5 g, 1 3,40 _ B 1,126

„ 644
S a) <S 9 «

„ ,. 386 ,.

gsi§ 1 4,i9 217

M'c2= 1
_',;:

- - 193

14:>
» •

Läpimitaltaan
alle 2 mm: n ole-

vaa rautalankaa ci

missään tapauk-
sessa ole käytettä

vä. Milloin ilma-

joki o en lukumää' rä

on niin suuri, että

avoimien lankojen
käyttö on vaikeata.

on käytettävä tele-

fonikaapeleita.

Avoimi 1 johdot
suuremmissa kes

kusasemissa on ve-

det tävä keskusase
mau sisälle ilma-

liiviin lyijymant-
telin -nojaamina
ja 1 uttifn kaa-

pelipoksia. Pienem-
missä keskusase-

Semeniiiputkikanavan lasi

Helsingissä.
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missä voidaan käyttää kumilla eristettyä terva-

a. Erikoiset turvalaitteet ukkosta ja vah-

voja virtoja vastaa» kuuluvat myös asiaan, si

nioiii itse puhelinkoneen I. heikon-virran turva

laite. Sentraalipöydän tulee nykyoloissa jo olla

sovitettu kaksoisjohtoja varten ja sentraalin niin

i että sivuäänet ja induktsionihäiriöt

ii. Suurten kaupunkien puhelinjohdot ovat

kaksoisjohtoja ja lasketut kaapeleina maanalai-

siin, sementistä tehtyihin kaapelirumpuihin.

Lyijyinantteliu ympäröimissä kaapeleissa on joh-

käytettj vaskilanka paperilla eristetty.

Johtojen yhdistelyt ja haarautumiset järjestel-

lään kaapelikaivoista. — vrt. Sähköjohto.
Telefonikeskusasema ks. Sen tr aa li.

Telefotografia (kreik. teli kaukana, ja

fotografia, ks. t.), kaukovalokuvaus, ks.

V a 1 o k u v a u s.

Telega [-le'-) ivcn.i. avoimet, istuimettomai

nelipi öräiset vaunut.

Telegonia (kreik. teli = kaukana, ja gonoa =

syntj oletettu vaikutus seuraaviin, toisen koi-

toimittaman hedelmöityksen johdosta

syntyneisiin sikiöihin sen yksilön puolelta, joka

isimäisen saman naaraan hedelmöittämisen
Manut. Nykyaikaiset perinnöllisyystutki-

muksel eivät anna minkäänlaista tukea tälle,

nivus infektsioniteorian nimellä tunnetulle, ennen
varsinkin kotieläinten jalostustyössä usein esite

mielipiteelle.

Telegonos [tHe'-] ks. Odysseus.
Telegrafeerata (kreik. /r/e = kauas, ja graphein

= piirtää), sähköttää. — Telegrafi, sähkölen-
nätin ks. t.). — T e 1 e g r a f i s t i, sähköt

Telegrafoni (kreik. tele = kauas, kaukana,
= äänii. tansk. V. Poulseni» keksimä

grafin (ks. t.i tapainen äänen jäljentäjä ja

keilaaja. T:n rakenne muistuttaa suuresti tele-

t.). Siinä on kuten jälkimäisessäkin

mikrofoni ja kuulotorvi, jossa väräjävän melto-

rautalevyn sijassa on magneetin ohitse tasaisella

nopeudella kulkeva pienen sähkömoottorin kul-

ma ohut t rä-lanka. Teräslankaan indusee-

magnetismi vaihtelee puhevirran mukana
niin. että toiset kohdat ovat voimakkaammin toi-

eikommin magnetiseerautuneet. -Tos koneen
jäljeutäniä puhe tahdotaan uudestaan kuulla, kul-

man teräslanka uudestaan sähkömagneetin
ohi,

Telegrammi (kreik. teit = kaukana, ja gramma
iin, kirjoitusi, sähkösanoma.

Teleki [tälä-J, vanha unk. aatelissuku. 1. J 6-

T. (1790-1855), kreivi, valtiomies ja his-

fikii johtaja; otti 1827 i uin tiede

mi,in perustamiseen tullen sen ensimäiseksi
presidentiksi : oli 1S4J-48 kuvernöörinä Transsil-

T. ja hänen veljensä lahjoittivat akate-

mialle isänsä suuren kirjaston. Perusti akate
ttavana olevan T.-palkinnon (100 dukaat-

iii
i vuosittain paraimmasta alku-

unk. huvinäytelmästä: kirjoittanut
ansiokkaan historiateoksen Hunyadien aikakau-

1852-57). — 2. Läszlö T. (1811-61),

— n veli. valtiomies, oli 1839-42 Trans-
lian maapäivien jäsenenä, tuli 1843 Unka

rin ylähuoneen jäseniksi ja liittyi Kossuthiin.
äk. 1848 T. lähti Unkarin lähettiläänä Parii

kotona li illan hallituksin toimesta

maanpetturina hirtettiin in efiigie T. oli sit-

temmin unk. emigranttien johtajia.; 1860 hän
vangittiin Dresdenissä ja annettiin itävallan

hallituksen käsiin, mutta laskettiin vapaaksi,

kun lupasi keisarille luopua valtiollisesta agi-

tatsionistaan ; helmik. lsiii hän valittiin Unkarin
valtiopäiväin alal aeeseen, missä rupesi äärim-
mäisen vast iistiispuolueen johtajaksi, mutta
ampui itsensä S p, toukok. sam. v., koska hän
näin oli joutunut ristiriitaan keisarille anta-

man lupauksensa kanssa; kirjoittanut murhe-
näytelmän ,..\ kegyenez" (..Suosikki", 1842).

J. F.

Telemakhos //r/e'-/, kreik. sankaritarustossa
Odysseuksen ja Penelopen poika, syntynyt vähää
ennen isän lähtöä Troian sotaan. Kaksikymmen-
vuotiaana hän Athene jumalattaren kehotuksesta
lähtee tiedustelemaan isänsä entisiltä sotatove-

reilta hänen kohtalojaan. Hän käy Pyloksessa
Nestorin ja Spartassa Menelaoksen luona; koti

matkallaan hän välttää äitinsä röyhkeiden kosi-

jain viii jyinyksen. Ithakaan saavuttuaan hän
tapaa uskollisen sikopaimenen Eumaioksen luona

palautuneen isänsä ja on sitten hänen apumie-
lienään kosijain tuhoamisessa. Niitä Odysseian
osia. joissa kerrotaan T:st.a ja hänen matkas-

taan, sanotaan T e 1 e m a k h i a k s i ja pidetään

verraten nuorina runoelman aineksina. ks.

Odysseus. — T. on päähenkilönä ransk. F6ne-
lonin ,.J.es aventures de Telemacrae" nimisessä
romaanissa (1699), jossa kerrotaan nuoren kunin-
kaanpojan kehityksestä jaloksi hallitsijaksi.

0. E. T.

Telemann [te-], Georg Philipp (1681-

1767), saks. säveltäjä, Bachin ystävä ja kuu-
luisa aikalainen. Tuli 1700 Leipzigin yliopistoon;

perusti siellä y lioppilaslaulukunnan (Collegium
musicum), sävelsi oopperoita ja kirkkomusiikkia.
Toimi v:sta 1704 kapellimestarina Soraussa,

Eisenachissa, Frankfurtissa sekä v.sta 1721 Ham-
purissa. Sävelsi 12 vuosikertaa kirkkokantaat-
teja ja motetteja, 44 passiota, 32 papinvihkiäis-

kantaattia, 41 oratoria, 20 juhlakantaattia,

12 hautajaiskantaattia. 13 hääkantaattia, n. 600

orkesterisarjaa ja 40 oopperaa. Melkoisen mää-
rän teoksiaan T. julkaisi eläessään, enimmäkseen
omakätisesti valmistaen niiden painatuslaatat.

T:n kuuluisuus haihtui nopeasti, kun hänen
aikansa yleinen tyylisuunta vanheni. /. A".

Telemarken [te-], asutusseutu Etelä-Norjassa,

Bratsbergin pohjois- ja länsiosassa: 11,860 km2

(josta sisävesiä 930 km-). 53,845 as. (1910). —
Päinvastoin kuin useimmat muut Norjan asutus-

seudut T. ei rajoitu määrättyyn jokilaaksoon,

vaan käsittää Skienin vesistön ja Nid-joen moni-
haaraiset yli ja keskijuoksun tienoot. Paljo lär-

viä (Tinnsje, Masvand, Nisservand, Fyresdals-

vand. Nor-io y. mi. Vesistöissä monta voima-

koskea, joista immet oiettu nopeasti kehit-

tyviin teollisuuden palvelukseen. Metsiä vielä

4,152 km-. Karjanhoito huomattava („telemarkin

rotu"). Teollisuuslaitoksista mainittavat varsin

kin Notoddenin norjansalpietaritehtaat. Vuo
m rautamalmia. Kotiteollisuus vielä mel-

koinen. - Liikennelaitokset hyvällä kannalla;

rautateiden udella pai jo <' uituja ja

luonnollisia. Matkailijaliikenne lm omat lava.

Telemarkin muodostuma [te-], alkuvuoreen

kuuluva liuskemuodostuma Ti lemarkissa ia sen
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ympäristössä Etelä Norjassa, Siihen kuuluu gra

niitin lävistämiB kvartsiitteja konglomeraatteja,

sarvivilke- |n kulleliusksita. Vuorilajit muistui

taval Buuresti ttä-Suomeu liuskeita. /'. E.

Telemeteorografi (kreik tili kauas, ja mc
teorologia, i. I Rysselberghen keksimä
koje, ioka sähkövirran välityksellä matkan
päässä ilmaisee met ologisten kojeide

luksia.

Telemetri (kreik. ieh kaukana ja im imu
nuiia välimatkojen mittaaja, etenkin tykistöä

vartin tarkoitettu, etäisyyksien tarkkaa niittaa

mistä varten suunniteltu koje.

Telemobiloskooppi (kreik. tfie - kaukana, lat.

möoilis = liikkuva, ja kreik. shopein katsellal,

laite, jolla laivasta voidaaD sumussa hakea vas-

taantulevia aluksia. Laivan mastossa olevalla

koverakuvastimella lähetetään kimppu sähkö-

aaltoja vinosti meren pintaa vasten ia kuvastinta

kielletään, niin että säleet pyyhkäisevät meren
pintaa. Jos ne silloin kohtaavat rautaisen lai-

van, niin ne heijastuvat. Heijastuneiden säteiden

havaitsemista varten on kuvastimen yläpuolelle

as tettu vastaanottaja. joka on kuvastimesta

metallilevyllä erotettuna niin, että siihen voi sat-

tua vain heijastuneet säteet. Vastaanottajan
asento ilmaisee, missä suunnassa vastaantuleva

alus on.

Teleobjektiivi (kreik. tele = kaukana. ja

objektiivi, ks. t.l. kaukaisten esineiden

valokuvaamisessa käytetty linssij hdistelmä, jonka
avulla valokuvauslevylle joutuva kuva voidaan

niin suurentaa, että se näyttäytyy monin kerroin

suurempana kuin tavallisessa valokuvauskojeessa,
vrt. Valokuvaus.
Teleologia (kreik. teloa = tarkoitusperä, ja

logos = oppi), tarkoitusperäisyysoppi, se oletta-

mus, että kaikki sekä ihmisten toiminta että his-

torian- ja luonnonkulku ou ennakollisten tar-

koitusperien määräämä (vrt. Kausaalilaki,
D e t e r m i n i s m il .

-- Teleologinen, tai

koitusperäisyysopin mukainen, tarkoitusperiä ta-

voitteleva.

Teleologinen todistus (kreik. telos - päämäärä,
ja logos = oppi) , eräs jumalan olemassaolon todis-

tuksia, ks. j u m a 1 a.

Teleosauriot, pitkäkuonoisia krokotiilieläimiä

juurakaudelta.

Teleostei, luukalat, luuruotoiset muo-
dostavat suurimman kalalahkon, johon kaikki
meikäläiset kalat, lukuunottamatta nahkiaisia ja

tilapäisinä vieraina tavattuja sampikaloja, kuu-
luvat. Ruumiin tnkielimistö suurimmaksi osaksi

tai kokonaan luutunut, pyrstöevä homoserkkinen,
suomut sileä- t. kampasuomuja. Kiduksia, jotka
ovat neljässä kjduskaaressa kiinni, peittävät vah-

vojen luiden tukemat kiduskannet. Eväsäteet ovat
joko pehmeitä tai pistäviä piikkiruotoja. Suu-
aukkoa reunustavat ala , \lä- ja välileuanluut.

Useimmilla luukaloilla on uimarakko ja mahan-
portissa runsaasti lisäkkeitä, pyloruslisäkkeitä.

Sukupuolirauhaset avautuvat suoraan ulos yhty-
mättä niunuaistiehyisiin. Luukalojen systemaat-
tisesta jaoituksesta ks. Kalat. /'. B.

Telepaani (kreik. tele = kaukana, ja /«?» =

kaikki), kone, jota voidaan käyttää kaukopuhe-
luun kuten tavallista telefonia, mutta jolla sitä

paitsi voidaan lähettää ja vastaanottaa kirjal-

lisia tiedonantoja.

Telepatia (kreik fc kana. ja pun
kärsiraj s, vaikutteen aanti) kaukota ju"

lullinen kaukovaikutus, ks. K a n kovaikutue
2. — T e I e p a a t t i n e n, kaukota junien, k.i

vaikutuksen aiheuttama.

Telephos [tl-], kreik. tarustossa Herakleen ja

hänen vietteleinänsä arkadialaisen kuninkaantyt-
tären Augen poika. Lapsi pantiin heitteille,

unilta jäi eloon siten, että naarashirvi -itä

imetti. Nuorukaisena T. läksi Vähän-Aasian Myy-
siaan, jossa löysi äitinsä kuningas Teuthraan
puolisona. Teuthraan kuoltua T. peri kuninkuu-
den. Uljaasti hiin puolusti maataan kreikkalais-

ten joukkoja vastaan, jotka lähteneenä Troian
retkelle olivat sinne eksyneet ja nousseet siellä

maihin, mutta sai Akhilleuksen keihäii

van. joka oli parannettavissa vain saman kei-

hään avulla. Kreikkalaiset ajautuivat taka

kotimaahansa, ja T. läksi, saadakseen haavansa
lääkityksi, kerjäläiseksi puettuna Argol

siiliä hän tempasi haltuunsa Agamemnonin pie-

nen pojan Oresteen, istuutui kotialttarin tur-

viin ja uhkasi tappavansa lapsen, jollei hänelle

hankittaisi lääkettä. Haava parannettiinkin

Akhilleuksen keihään ruosteella. Sitten T. opasti

kreikkalaiset Troian rannikolle. Tarun pääpiir-

teet esiintyivät ensin „Kypria" nimisessä kykli-

-i -sa eepoksessa: myöhemmin sitä käsittelivät

m. m. Ateenan suuret traagikot. O. E. T.

Teleskooppi (kreik. /ric = kaukana, ja skopnin

= katsella), kaukoputki (ks. t.), etenkin kuvastin-

kaukoputken nimitys, vrt. myös Tähtitie-
teelliset koneet.
Teleskooppisilmät ks. Syvänmereneläi-

m e t.

Teletermoindikaattori (kreik. tele = kauas,

kaukana, liienne = lämpö, ja lat. indicäir -

ilmaista). VVagnerin keksimä lämpömittari, jonka

osoitukset voidaan rekisteröidä tai lukea lämpö-
mittarista i täällä olevassa paikassa sähköisen

signaaJikojeen avulla.

Teletermometri (kreik. tele = kaukana, ja

termo metri, ks. t.), koje, jolla voidaan

niitata lämpötila paikoilla, minne ei pääse suora

naisia havaintoja tekemään. Puluj in t. on päis-

tään umpeen sulatettu, vedyllä täytetty lasiputki,

joka sisältää karboniseeratun hiilikierukan ja

rautalankakierukan. Putkesta alkavan kolmen
johtolangan avulla voidaan kierukat kytkeä muo-

dostamaan kaksi haaraa Wheatstonen sillassa.

Lämpötilan kohotessa hiilisäikeen vastus piene-

nee, mutta rautalangan kasvaa. Kun mittaus-

langalla olevaa kontaktia siirretään, kunne- itse

sillassa oleva telefoni tai galvanometri ilmaisee

virran siinä olevan =0, niin voidaan lämpötila

määrätä havaintoperäisestä asteikosta.

(U. 8:n.)

Teleutit (tulungutit, valkoiset kalmukit), mon-

golilaisperäinen, turkkilaistunut kansa Siperiassa,

Tomskin kuveruementissa. Osa asuu Kuznetskiu

lähellä, kuvernementin kaakkoisosassa (samani-

teja), osa Tomskin kaupungin lähellä (muhamet-

tilaisia), osa Bijskin lähellä (kristittyjä). Kaikki

harjoittaa at pääelinkeinonaan maanviljelystä

.

oval tavoiltaan venäläistyueet.

Teleutospoorit, ruostesienien (ks. t. ja Itiö)
talvi it iöt

.

Televalokuvaus, kaukovalokuvaus, ks. Valo-
k u v a u s.
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Telford Thomas (1757-1834), engl.

insinööri. Opittuaan nisin muurarin ammatin T.

pääsi toimimaan insinöörinä. Rakensi useita Bil-

toja, teitä, satamia ja kaiuni;», m. m. Ellesmere-

l.i Kaletloiiin.ii kanavan; otti myöskin osaa Götan
kanavan suunnittelutöihin. Hänen huomattavin
työnsä mi ]:.i iiL"i i n kohdalla oleva Menain ketju-

silta. T. oli etevimpiä engl. vanhan käytännöl
li.-iMi kuulun insinöcr&ja [Smiles, „Livss of thi

engineers". nid. 2.] J. F.

Telge = myöhempi S ii il e r t äl j e (ks. t.l.

Telgen sääntö, kuningas Maunu Eerikinpojan

v. 1345 ratsupalveluksen suorittamisesta Telgessä

antama sMntö, jonka niiuivl-su meikein muu!
tumatta sitten uudistettiin hänen maanlaissansa.

A. O.

Telineet, rakennustelineet, väliaikai

puusta tehdyt rakenteet, joita käytetään 11

tekeillä olevien rakenteiden ja rakennuksen osien

kannattamiseen ja tukemiseen, 2) rakennus-
aineiden nostamiseni ja säilyttämiseen sekit työ-

miesten seisonta- ja kulkupaikkoina rakennus-

työtä suoritettaessa. 1 : sooii ryhmään kuuluvia

esim. h o 1 v i-t., n. 1-2 m:n päähän toisis-

taan rinnan asetetut pysty-, vino ja poikittais

tukiin kannat I ainat ja sitomat, puiset kaaret ja

niiden päälle poikittain asetetut hmkut. jotka

muodostavat sen alustan, jolle holvi muodoste-
taan luonnonkivilohkareista, tiilistä t. beto-

nista. Vleensä ja erittäinkin suuremmissa holvi-

i on varsinaisiin telineen ja sen perustus
— pohjapaalujen, kiviarkkujen y. m. s. —

väliin sovitettu tarpeellinen määrä kiiloja, väki-

ruuveja y. m. s. laitteita, joilla holvin valmis-

tuttua t. voillaan vähitellen, varovasti ja tasai

laskea ja irroittaa. Samaan ryhmään kuu
luvat vielä niitä kaavoja ja muotteja tukevat

t.. joihin betoni- ja rautabetoni- (ks. n., liitekuva

R a u t a b e t o n i I ja II) rakenteet valetaan. Toi
sen ryhmän muodostavat tavalliset rakennus t..

jotka tehdään 2-3 m:n etäisyyteen toisistaan ase-

tetuista pystypuista, tav. piiruista, joita sitovat

niihin kiinninaulatut, sidotut, upotetut tai eri-

tyisillä puisilla ja rautaisilla kynsillä ja kou-
kuilla kiinnitetyt pitkittäiset ja poikittaiset, tav.

piiruista t. lankuista ja laudoista tehdyt siteet.

joiden päälle myös hylkylaudoista t. lankuista

tehdään kulloinkin tarpeelliset työ- ja liikunta
lattiat. Sitäpaitsi pystypuut sidotaan keskenään
ristiin käyvillä sidepuilla. Seinänmuuraus-t:ssä
0D lain yksi rivi pystypuita, jotka tuetaan val-

mistuvasta seinästä jonkun verran sen sisään

ulettuvilla poikittaisilla sidcniskoilla. Rakennus-
aineet joko kannetaan (tiilet) t:lle telinepor-

taita pilkin tai nykyisin melkein aina noste'

taan erityisillä nostokurjilla ja hissilaitteilla,

joita varten rakennetaan tukevampi nostoteline
t. hissitorni iks. Rautabetoni. liitekuva

II kuva 5), joka tapaturmien laittamiseksi

varustetaan harvahkolla laudoituksella ja jonka
-i-ällä rakennusaineet nostetaan työpaikan kor-

keuteen ja kuljetetaan nostotelineen luota itse

(arvopaikalle kantamalla. työntökärryillä tai

piintä kiskotietä pitkin. Suuremmilla t:llä käy
tetään myös pääasiallisesti puusta tehtj jä

juoksukranoja iks. Nostokoneet). Pienem-
pien töiden, kuten maalaus-, korjaus ja puhdis
tilatöiden, suorittamista varten käytetään monen
laatuisia keveämpiä. tikapuista koottuja, liiku-

teltavia ja riippuvia t :tä. .). Cin.

Telinesilta, väliaikainen rakennustelineiden
tapaan puusta tehty silta. T:oja käytetään

rautatierakennuksilla erittäinkin Ameriikassa,

kun rata mi johdettava laaksojen _>
1 i. Jutta rata

pian joutumalla käyttökuntoon saataisiin heti

Ameriikkalainen telinesilta.

i uuttavaksi tai että junalla päästäisiin kuljit ta

maan täytemaata penkereitä varten. T. tavaili

srsli myöhemmin kuivataan täytepenkereellä,

joka muodostetaan kaatamalla täytemaata sil

laita. J. C in.

Teljo ks. Tuhto.
Teljä I. T:n kaupunki on Forteliuksen

antaman tiedon mukaan (1732) ollut nimenä Koke-

mäellä olleella vanhalla kauppapaikalla, joka sit-

ten hävisi Ulvilan-Porin tieltä. Vexionius saimu

tiiman kauppapaikan olleen Ylistaron kylässä.

Nimeä on verrattu Telgeen Ruotsissa ja arveltu

sen viittaavan sieltä näille seuduille tapahtu

neeseen kaupankäyntiin ja uutisasutukseen.
K. <:.

Telkhiinit, muinaiskreik. kansanuskossa vel-

hontapaisia haltioita, Thalassan (meren) lapsia,

joiden luultiin muinoin asustaneen Rhodoksessa.

Heidän kerrotaan keksineen raudan ja vasken

valmistuksen sekä useita taiteita, laati n ensi-

raäisel jumalainkuvat j. n. e. Mutta he olivat

häijyjä olentoja, joiden lahjat tuottivat turmiota.

Taioillaan he voivat saada aikaan pihiä ja

adetta j. n. e. <> E. T.

Telkilaite 1. pidätyslaite, nostokoneissa

käytettävä varmuuslaite, joka nostavan voiman

heretessä vaikuttamasta estää nostettua painoa

painumasta alas.

T:seen kuuluu käyttöakselille (kampiakselille)

kiinnitetty, määrätynmuotoisilla hampailla varus-

tettu telkiratas T (kuva) ja

kiinteän tapin varassa kier-

rettävä säppi s. jonka pää

on tehty hampaiden muotoa
vastaavaksi. Painoa nostet-

taessa (nuolen osoittama

kiertosuunta) säppi pääsee

luisumaan hampaiden yli.

mutta painuu, kun akseli pyi

kii pyörimään takaisin, ham-
paiden pohjaan pysäyttäen akselin. Sen yksi

toikkoisen, napsuttavan äänen välttämiseksi, joka

syntyy kun säppi kulloinkin putoaa hampaan
kärjestä pohjaan, käytetään enimmäkseen han-

kauslaitetta, joka painoa nostettaessa pitää säpin

nostettuna, mutta heti painaa sen hampaita vas-

taan, kun irralleen jätetty riippuva paino pyrkii

kiertämään akselia toiseen suuntaan. Edullisinta

on määrätä säppitapin asento sekä säpin pituus

siten, että kulma ABC tuin- olemaan suora.

Ennen tehtiin hampaiden äi äpinta niin paljun

viistoon, että kulma CBD tuli olemaan i- pi

kuin n. s. hankauskulma in. l."> l, jota

tusta käyttäen säppi aina tulee painumaan luun

pa.m puillaan, Kuska tämä muutu kuitenkin hei-



1363 Telkin Tellina 1364

kontaa hammasta, tehdään nykyään enimmäkse n

mainittu kulma = 0, siis bampai
tien sisäpinta säteensuuntainen

I ^A (.kuva), jolloin hammas on
^

I

' paljoa kestävämpi; hampaan

^ I

^ syvyys / otetaan silloin pieni.

\[/ Hampaiden luku S-j-12.

Pail i t:ta joka pitäfi painoa

riippuvana, vaaditaan nostolaitteissa vielä jarru,

jolla voidaan säätää painon laskemisnopeutta.

Sovitus tavallisesti -illoin on sellainen, että säppi

tappi on kiinnitetty löysänä akselilla olevaan

jarrupyörään joka ylös kierrettäessä jarruvan

icen pingoituksesta pysyy kiinni, mutta painoa

alas laskettai so pyörii säppeineen ja tappemeen
(ks. Jarru). E. S-a.

Telkin ks. Kiila.
Telkkä (Clungula glaucion 1. (Huucion clan-

gula), sälöuokkainen, sotkien heimoon kuuluva
kokosukeltaja. Kevätpukuisen koiraan pää ja

yläruumis ovat mustat, alaruumis, kaula, siipi

Knirastelkkit. NaarasuMkka.

peili osittain hartiahöyhenet ja täplä silmän

alla valkeat. Pää on motallinhohtoiuen. Naaraan
pää on ruskea, yläruumis mustabko, rinta ja

sivul harmaat, kaulasepel ja alaruumis valkeat.

Koivet ovat keltaiset, räpylänalika mustanhar-
maa. Nokka kärkeen päin soukkeueva, sen kynsi
kärkeä kapeampi. — T. asustaa uuden ja van-

han maailman pohjoisissa osissa. Tavataan kaik-

kialla maassamme, etupiisss us&vesissa, ia run-

saimmin pohjoisessa. Pesii onttoihin puihin.

.Monin paikoin pidetään t:n munittamista varten

pesimäpönttöjii, ..nuttuja". Koiraan lenta'

syntyy omituinen, vinkuva ääni. Muutamat yksi-

löt talvehtivat loisinaan. E. M o.

Teli (arab., = kumpu, kukkula), hedelmällinen,

maanviljelykseen sovelias alue Pohjois-Afrikassa,
Algeriassa ja Marokossa, pitkin Atlas vuoriston

pohjoisbarjanteil a.

Teli, W i 1 h e 1 m, tarunomainen sveits. vapau-
densankari. Oli kertomuksen mukaan maamies
Uri'n kani Ionista. Kun hän Altorfissa 1307 ei

osoittanut kunnioitusta Itävallan herruuden mer-
kiksi tankoon ripustetulle hatulle, käski vouti

Gessler (ks. t.) T:n rangaistukseksi ampua omi'

nau poikansa päästä. T. suoritti onnellisesti teh-

tävän, mutta hänen samassa tilaisuudessa osoit-

taman uhkamielisyytensä tähden vouti antoi

viedä hänet veneessä Viervvaldstätter-järven toi

sella rannalla sijaitsevaan Kiissnaehtin linnaan.

Kun nousi myrsky, päästettiin T. kahleistaan ja

uskottiin hänelle peräsin. Hän laski lähelle ran-

taa, hyppäsi ulkonevalle paadelle („Tells-

platte"), kiirehti Kiissuachtiin päin ja väijyi vou-

tia eräässä solassa („Hohle Gasse") sekä ampui
hänet kuoliaaksi. Vielä kerrotaan T:n ottaneen

o '

ii iii uin tappeluun 1315 äekä vihdoin

en surman a i
1 35 1

1 j rittäe

a hui kumasta joi een. - Jo aikaisemmat kir-

jailijat olivat huomanneet kertomuksen I ta

tarinaksi, kunnes Kopp (ks. t.) osoitti, ettei

yleensäkään entinen perintätieto metsäkantto-
nieii vapauttamisesta ole sopusoinnussa historial-

listen tosiasiain kanssa sekä ettei siitä mainita
\ anhemmi Ba lähtei i T:n taru esiintyy \

s

1400-luvun lopussa ia kahdessa eri muunnoksi
loisen mukaan, jota edustaa eräs kansanlaulu.

[tussin kronikka y. m.. T. oli vapautuksen pää
• iri. toisen mukaan, jota niinikään •

kronikat edustavat, oli Stauffacher valaliiton vai

sinainen alkuunpanija. Kronikoitsija Tschudi
1500-luvulla on yhdistänyt molemmat mu
set pysyväiseen muotoon; tarinaan tehtiin myit

hemminkin uusia lisäyksiä, ja historioitsija

Mailerin sekä runoilija Schillerin ansiosta se

tuli yleisesti tunnetuksi. Omenan ampumisen aihe

on ikivanhaa indoeurooppalaista alkuperää
tavataan useiden eri kansojen sankaritarusto

[Gisler, ,,Hie Tellfrage"; Bernoulli, „Die Sageu
von T. und Stauffacher"; Heinemann, ..Tell-

Ikonographie" ja ,.Tell-Bibliographie".j G. /,'.

Teli el-Amarna ks. A m a r n a.

Teli el Kebir, kylä Pohjois Egy|>tissä. Kairon-
[smailian radalla, VVadi Tumilatin laaksossa. Sen

luona \\'olseley'n johtamat englantilaiset 1882

voittivat perinpohjin kapinallisen Arabi-p
johtamat joukot.

Tellervo, Tapion neiti, on alkusoinnun vai-

kuttama Väännös Pellervosta, joka välistä mai-

nitaan Tapion poikana.

Tellez [teljepj, Gabriel (1571-1648), esp.

ilramatikko. tavallisesti tunnettu salanimellä

Tirso de M o 1 i n a. T. oli syntynyt Madri-

dissa, harjoitti opinnoita Alealässa ja rupesi sit-

ten munkiksi. Veljeskuntansa asioissa hän teki

matkan Länsi-Intiaan, tuli 16'Jö Trujillo'n luos-

tarin päämieheksi ja kuoli Sorian luostarin

priorina. T. on Espanjan kirjallisuuden huoraa

tuimpia näytelmänkirjoittajia; hänen tuotan

tonsa sanotaan käsittäneen n. 400 kappaletta,

joista kuitenkin vain n. SO on säilynyt. Hänen
pääalansa ovat komediat, joissa hän usein onnis-

tuu erinomaisesti. Niissä on raikasta huumoria,
sukkelaa pilantekoa ja koomillisia tilanteita.

juonen kehittely todistaa taitavaa draamatek-

niikkaa, ja varsinkin naisluonteiden kuvan

oivallista. T:n tuotannosta mainittakoon huvi

näytelmät „E1 eeloso prudente", ,,E1 vergoi

en painein". ..Don Gil de las calzas verdes .,Vil

lana de Vallecas", ..Märta la piadosa" uskonnol-

liset kappaleet ..El eolmen. ro ilivino" ja ,.Con-

ilenailo por ileseoiifiailo" sekä historiallinen

draama ,.ka prudencia en la mujer". Tunnetuin
ou kuitenkin komedia „Burlador de Sevilla"

jossa Don Juan aihe ensi kerran on ilraai

esti käsiteltynä. — T:n teokset julkaisi llar-

tzenbuseh (1839-42, 12 nid.). |Mufios Pena, . El

teatro del maestro T. de M." (1889): Cotarelo y

Mori. „T. de M." (1893).] E. lv*-».

Tellina, simpukkasuku, jonka yleensä pohjaan

kaivautuneina merissä elävistä lukuisista lajeista

1-2 "cm pitkä T. baltica, on yleinen merenranni-

koillamme, missä sen vaaleanpunertavia, ohuita,

litteitä, pyöreähköjä kuoria näkee runsaasti

maalle viskautuneina. Intian meressä eläväS
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11. ii cm pitkää i. garia y. m. lajeja käytetään

eri tavoin ravihiioksi. /. V-s.

Telluride /<< Ijttraid], pieni kaivoskaupunki Yh-

dysvalloissa, Coloradon valtion lounaisosassa, San
Miguelin kauniin pääkaupunki, Rio Dolorekseen

laskevan San Miguelin ja rautatien varrella;

muutama tuhat a*. Kulta- ja hopeakaivoksia,

työskentelee palju suomalaisia. Suomalai
M't ovat täällä yleensä verraten hyvin toimeen
tulevia onpa varakkaitakin joukossa. Yhteisistä

tai. yrityksistä k-. Musta Karhu. Raittius

seuroja.

Tellurium ks. P 1 a n e t a a r i.

Tellus ilat.i. maa; personoituna = kreik. Gaia
I

Telluuri ilat. (di«s = maa), harvinainen alku

aine, rikin ja seleenin sukulainen. Sitä on luon-

tetradynamiitissä ja t.-lyijyssä sekä välistä

kullan ia hopean seassa. At.-p. 127,8. Kim.
m.ukki Te. Metallikiiltoinen hauras aine, joka

palaa ilmassa. Sulamis-p. 452° C. Muodostaa rikki-

yhili-i \ -im tapaisia yhdistyksiä, esim. t.-h a p o n,

Ih.r.o, ja 1.-vedyn, ll-.iv. T:n keksi Klap-
r98. s. s.

Telmann, Konrad (1854-97), Saks. kirjailija

ja runoilija (oik. nimi Z i t e 1 m a n n). Toimi
lakimfehenä Stettinissä, mutta erosi kivuloisuu-

den viu.k>i virastaan 1S78. Matkusteli seur. vv.

Etelä Euroopassa, asettuen vihdoin 1883 Mento-
sittemmin Koomaan asumaan. T. on jul-

kaissut muutamia runokokoelmia'. „In der Ein-
samkeit" (1870); „Meraner Herbsttage" (1876);
„Meeres« ellen" (18841 y. m.; suuren joukon

..In Pommern" (1875); „Dissonanzen
nnd Akkorde" (1888); „Sizilianische Geschichten"

l.u Rebenschatten" (1891); „Schatten-
pflanzen" (18941; ..Dunkle Tiefen" (1895) y. m.

lukuisia romaaneja, joista mainittakoon:
..lm Fruhrot" (1880); „Götter und Götzen"

: ..Moderne Ideale" (1886); ..Iin Klemen-
tenhoi" (1S88); „Weibliehe VVaffen" (1889);
„Wom Stamm der Ikariden" (1891); ..TJnterm

(1893); ..Bohemiens" (1895); „Vox
populf' (1897) y. m. — „Ausgewählte Werke' ?

s nid.) E. W-s.
Teloitus ks. K u o I e m anrangaist u s.

Telso ks. Kouru kir v e s.

Teltta iruois. täit, saks. Zeit), puu- t. rauta-

rungolle pingoitettu, vedenpitävästä kankaasta
us myös vuodista y. m.) tehty kevyt maja,

joka usein tuetaan maalian lyötyihin tappoihin
kiinnitetyillä uuorilla. Pienistä sodassa ja manöö-
vereissä käytetyistä t :oista (ransk. tentes d'abri),

. kuljetus on jaettu kumien soturin kesken,
e iii. — Suuria k e n t t ä-t :0 j a käytetään

pitempää leirimajailua varten ja ne kuljetetaan
kuorm Niiden rakenteeseen kuuluu rauta-
kärjellii varustettu t.-tanko, joka pystytetään

keskelle t-.aa. neljä lyhempää tankoa,
i :n ulkoseinustaksi ; näi-

kiinnitetään köysillä ja tapeilla
in; näin rakennetun rungon ylitse Irvit,

palttinainen t.-kangas, joka miehistön t:issa
on yksinkertainen, upseerien t.;issa tav. kaksin
kertailen. T:n seinustalle luodaan maani

ukit. 1/. o. //.

Telttavenhe, vedenpitävästä kankaasta tehty-

venhe, |oka voidaan panna laskoksiin, ja ottaa
sit.ii pienen tilan. /'. 11'. L.

1. Roomalainen teltta (tabemaculum) .
— 2. Teltta 15:nnelta

vuosis. — 3. Iso teltta 16:nnelta vuosis. — 4. Tavallinen
kartionmuotoinen teltta. — 5. Parakkiteltta. — 6. Sairas-

teltta. — 7. Yksinkertainen kevyt teltta.

Telugu (telinga), dravidoihin kuuluva kansa
Etu-Iutian eteläosassa, ks. D r a v i d a-k a n s a t.

Telugun kieli, eräs dravida kieli; sen kir-

jallisuus alkaa l2:nnella vuosis. Kielioppeja ovat

julkaisseet m. m. Campbell (1820), Brown (1840

ja 1858), Arden (1873) ja Morris (1889), sana-

kirjoja Campbell (1821) ja Brown (1852-53). ks.

11 ravi d a-k i e 1 e t.

Teluskaari, holvia muurattaessa holvinkaaren

mukainen telus 1. teline (ks. t.). joka kannattaa
lyön ja kuivaamisen aikana sitä. Po P-o.

Temaattinen työ 1. t. kehittely (ks.

Teema), mus., tarkoittaa sellaisten sävellysjak-

sojen tyyliä, joissa ei esiinny uusia itsenäisiä

säVelaiheita, vaan entiset aiheet, keskenään som
miltautuvat vaihteleviksi sävilkudoksiksi (vrt.

Teema, Kehittely). I. K.

Temenos (kreik., < temnein = leikata, lohkoa),

lohkaistu maapalsta, muin. Kreikassa tav. junia

lalle erotettu pyhä alue, temppelitarha, joka toi

sinaan saattoi olla hyvin suuri, käsittäen laajoja

vuokralle annettuja maita. E. It-n.

Temes [tämäs] (vanhan ajan TiMsovs), Tona-
van lisäjoki vas. Kaakkois Unkarissa, Baanaa-
tissa, lähtee Baanaatin-vuoristosta, Krassö-

Szöreny'in komitaatista, virtaa kapeassa vuoristo-

laaksossa ensin kaakkoon, sitten luotei

tulee Lugos nimisen kaupungin kohdalla tasan

golle, virtaa sitten länteen, lounaiseen, vihdoin

etelään ja kaakkoon laskien Pancsovan kohdalla

Tonavaan; 341 km. Ala- ja keskijuoksulla muni

haarainen; väylää on järjestelty. Suurimmat lisä-

joet; Poganis ja Berzava vas., Cserna, Bisztra ja

Bega (josta Began-kanava Tiszaan lähtee) oik. -

T:n keskijuoksun ympärillä, pohjoisessa Maros
jokeen rajoittuen, on l:n komitaatti, 7,151

km-, 400,910 as. (1910), joista kansallisuudellaan

is koi nialaista 120,683 saksalaista,

.".7.S21 serbialaista 17,518 unkarilaista, uskon-

tunnustukseltaan 211,286 ik.-itänjaista, 156,241

roomal.-katolista, H 675 evankelista. Komitaatin

pääkaupunki Temesvär ei hallinnollisesti kuulu

komitaattiin. E. E. K.
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Temesvär
, Cemesin komitoatin

pääkaupunki Kaakkois Unkarissa, Baannatissu
i tärkein kaupunki äe on, rämeisellil i

golla iv .' n ii m 1,111 i ;i n elia, I poh
joiseen, m tärkeän radan risteykse

72,555 as. (1910) ; 1901 : 5 I 03 '

a joi ta kan
sallisuudeltaan 31 ,644 sai ilai i akari-

Iiii ta, 7,"Mi(i romaanialaista, 3,482 serbialaista,

uskonnoltaan 18,598 nai katolista 11,227

kreik.-itämaista, 6,728 juutalaista,

meerattua ja 1,603 evankelista. T:n keskus

tana on entisten vallitusten (revittj 1892) pai-

kalle istutettujen puistojen ja bulevardien ympä
röimä vanhakaupunki, jonka ulkopuolella 4 esi

kaupunkia. Koomal.-katolinen ja kreik. itämai-

nen tuomiokirkko, kymmenkunta muuta kirkkoa,

puolisenkymmentä luostaria, yhtä monta syna-

gogaa, vanha tlunyadi'n linna (nyk, arsenaalina

raatihuone, komitaatintalo, useita kasarmeja,
T:n puolustuksen muistoksi 1852 pystytetty, 20 m
korkea patsas. Frans Josef [:n muistopatsa
useita kauniita yksity israkennuksia. Pari lu-

kiota, pari reaalikoulua, opettajanvalmistuslaitos,

kauppakoulu, tyttökoulu, kadettikoulu y. m. Mu
-in teatteri. Roomal.-katolisen ja kreik.-itämai-

sen piispan istuin. Sähköraitiotie. Harjoitetaan

huomattavaa mylly-, viina-, puuvilla-, kone-, tuli-

tikku-, nahka . villa . paperi- y. m. teollisuutta,

kruuniin tupakkatehdas. Kauppa (viljaa, puutava-
roita) vilkasta. T. on vanha kaupunki. V. 1242
sen hävittivät tataarit, kuningas Kaarle Robert
piti siellä hovia v:sta 1316 alkaen, 144?. Hunyadi
linnoitti sen. 1 ä.V2 turkkilaiset valloittivat sen

ja I71(i prinssi Eugen sen vapautti. Samoihin
aikoihin rakennettiin uudet, lujat linnoitukset

ja siirrettiin kaupunkiin saks. uutisasukkaita;
v :een 1770 T. oli Temesin Baanaatin pääkaupun-
kina. E. E. K.

T:ia piirittivät unkarilaiset menestyksettä
toukok. 15-elok. 9 p. 1849. Viimemain. p:nä syt-

tyi T:n edustalla taistelu vapaah. von Haynauu
johtaman, T:n avuksi rientäneen itäv.-ven. ar

meian (37,000 miestä) ja kenraali Bernin joh-

taman unk. armeian (45.000 miestä) välillä. Tais-

telu päättyi edellisten voittoon. Voittajain mies
hukka 0,6%, voitettujen 14,4%. Taktillinen arvo
1-4. -Iskm-.
Temintaipale, kapea kannas Keiteleen kaak-

koisperukan ja Konneveden välillä Rautalammin
pitäjässä. T:n poikki on suunniteltu kanavan
liikennereitin avaamiseksi Keiteleen ja Konne-
veden välille. — Höyrysaha ja höyrymylly.
Temir-Han-Sura [-i'r- -a'], Dagestanin pro-

vinssin pääkaupunki Etu-Kaukaasian itäosassa;

13.7H7 as. (1911), venäläisiä, kumykkejä. armee-
nialaisia y. m. .Muutamia kirkkoja ja mos-
keioja, pari synagogaa. Muutamia oppikouluja,
sairaala, sotilaslasaretti. — T.-II. S:n paikalle

1832 perustettiin linnoitus. V. 1S4:'. .samil -itä

piiritti kuukauden ajan. kärsien lopulta tappion
sen ulkopuolella.

Temmes. 1. Kunta. Oulun 1-, Oulun kihlak.,

Liminga n- Kempeleen-Temmeksen-Lumijoen-Tyrnä-
vän nimismiesp.; kirkolle Limingan rautatie

asemalta 23 km. Oulusta 40 km. Pinta-ala

1211,9 km-, josta viljeltyä maata (1010) 2.324 ha

siinä Imu— a I non non niityt 1 .544 ha). Mant-
taalimäärä 13 7

/i»i talonsavuja 59, toi pan
savuja 14 ja muita savuja 1 (1007). 1.220 as.

(1915 il: i uok akuni aa

i-linkei ia 115:11a (1901). 157 he»,, i. Huu-
li

i i Kansakouluja 2 (1916). Bä
pankki. 2. Seurakunta, konsistorini nen,
Knopi.ui ii i ippak ,

i lullin i noin ion '
m

-emmin kuuluuni nunniin kuntana ja äittem

min kappelina Liminkaan, muodostettu
huonekunnaksi n. I7n'i;. Nui kappelioikeudel
kunink. käskykirj. 9 p:ltä lokak. 1796 määrät
tiin erotettavaksi omaksi khrakunnaksi
päät. 14 p:ltä marra.sk, 1899 (ensimäinen khra

i 1918 Kirkko puusta, rak. 1707.

/ ll-nen

Temmesjoki, pieni joki Oulujoen eteläpuol

laskee Tyrnävänjoen, Liminganjoen ja \

levänjoen kanssa yhteisellä suistolla avarain
niittymaiden läpi Lumijoen selkään.

Temmirauta (ruots. stämjärn), taltta. :

pura. purasin (ks. t.i. P-o P-o.

Temnikov, piirikunnankaupunki rso-Venäjällä.

Tainhovin kuvernementin pohjoisosassa, Ok:

tisäjoen Mokaan varrella; 8,530 as. ilOll). -

Kymmenkunta kirkkoa, muutamia kouluja. Seka

laista teollisuutta, vilja- ja puutavarakauppaa.
- T. perustettiin 1536 suojaksi tataareja vas-

i im n T ii piirikun n a s s a on as -la n.

23% mordvalaisia. 7', tataareja.

Tempe, Olympos (nyk. Elymbos) ja Ossa (nyk.

Kissavosi vuorten välillä sijaitseva, n. 7 km:n
pituinen laakso, jonka muodostaa Salonikin lah-

teen laskeva Peneios (nyk. Salamvria) joki. Jyr-

kät vuorenseiiiämät. jotka paikoitellen puristavat

T:n vain 30 ni:n levyiseksi solaksi, missä vuo-

laan virran viereen vaivoin jää tilaa ajotielle,

ja rehevä kasvillisuus ovat syystä hankkineet
laaksolle sen romanttisen kauneuden maineen,

mikä sillä ammoisista ajoista on ollut. — Kun
Kserkses 480 e. Kr. valmistautui joukkoineen

kulkemaan Eurooppaan, lähetettiin kreik. sota

joukko T:een torjumaan vihollisen etenemistä,

mutta se vetäytyi inuiitamain päivien perästä

sieltil takaisin. E. R-n.

Temperamaalaus on saanut nimensä kesk. Iät.

sanasta / cm per/Tn-, jolla ymmärrettiin kuivien

värien sekoittamista johonkin sideaineeseen, var

sinkin munanruskuais en tai -valkuaiseen; Itu

liassa lisättiin siihen tavallisesti vielä viikuna-

maitoa, pohjoismaissa hunajaa. Eri menettely

taiiojen mukaan valmistetuille temperaväreille on

\htiiili s... .tli niit i saattaa kivttussi vedeili

ohentaa ja vetelöittää. mutta että ne kuivet-

luaan eivät enää liukene vedessä, joten aikaiseni

ma n värikerroksen päälle voi huoletta maalata
uudelleen. Niiden koloristinen loisto, pika johtuu

osaksi niiden lävitse kuultavasta liitupohja

osaksi hartsista ja pellavaöljystä valmistetusta

vernissasta, vetää vertoja öljyvärei'le, mutta ne

ovat näitä hankalammat käsitellä, koska niiden

nopea kuivuminen työn kestäessä vaikeuttaa

perusteellista värien yhteensulattamista. sen

vuoksi ne saivatkin väistyä syrjään lännen
vuosis. alussa keksittyjen öljyvärien tieltä joit

tuen pitkäksi aikaa unhotuksiin. kunnes nykj

aikaiset maalaajat ovat ryhtyneet niillä inulel

I en kokeilemaan. Tällaisia uudenaikaisia tempera

värejä — erilaisine sideaineilleen — ovat esim.

r-Tioilleinin emulsioni-. P.eekmanin syntonos- ja

Gussowin rikkihappoiset savivärit. Myöskin saat-

taa tempera- |i ol,yvin i käyttää lcsvasti
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yhdessä. tCykvaikiisn t mperaväri n kivtlijii

mainittakoon Vrnold Böcklin ja meillii A. Gallön-

Kallela 1

1 i mniiukäisen äitii .
/'. L.

Temperamentti (lat. temperäme'ntum, alk. =

us. ., trmperä're sekoittaa), luonteenlaatu

I, luonteensävy ; Hippokrateen ja Galenoksen opin

mukaan kunkin ihmisen t. johtuu siitä, millä

tavalla 1. missä' suhteissa hänessä ovat (nisiinsä

sekoittuneet ruumiin eri nesteet, veri (lat.

ia), lima 1. nilja (kreik. phlegma), sappi

(kreik. khole) ja ,,musta sappi" (kreik. meloina
He luulivat, että ihmisen t. on sangvii-

ninen, flegmaattinen, koleerinen tai melankolinen

sen mukaan, mikä niistä on voitolla. A.. Or.

Temperance [täperä's] (ransk.), kohtuus, rait-

tius.

Temperatuuri (lat. temperät&'ra = sekoitus,

tasaus, lämpötila), lämpötila (ks. Lämpö);
hius., tasavireisen (ks. t.i järjestelmän mukainen
viritys. /. K.
Temperatuurikäyrä ks. Lämpötila-

k ii y r ä.

Tempereerata (lat. tcmpcnVre) , lieventää, hil-

liiii. lauhduttaa; mus., ks. T a s a v i r e i n e n.

Tempeieerattu ks. Tasavireinen.
Temple. 1. le Temple [täpl], ent. temppeli-

berrain kunnantalo Pariisissa, vallankumouksen
aikana valtionvankila, jossa m. m. Ludvik XVI :ta

perheineen säilytettiin 1792-93 mestaukseensa asti.

ideon III:n aikana T. revittiin ja sen pai-

kalle laitettiin puistikko. — 2. [templj, ent.

temppeliherrani talo Lontoossa; annettiin 1346
lainoppineiden haltuun, siitä asti tärkeimmän
lakimiesyhdistyksen (ks. In ns of Court)
kokouspaikka. G. R.

Temple [templ], Sir William (1628-99),

valtiomies ja kirjailija, tuli 1660: n restau-

ratsionin jälkeen Irlannin parlamentin jäseneksi

ja 1662 yhdeksi sen kuninkaallisista komisaa-
reista. Ollessaan Englannin edustajana Brysselissä

T. teki Haagissa Hollannin ja Ruotsin kanssa
n. s. Trippelallianssin ja välitti Aachenin rauhan
ltiiis. Edusti jälleen Englantia Nijmvvegenin rau-

hankokouksessa 1678-79, kuului sitten Kaarle II :n

sm laiseen neuvostoon, mutta vetäytyi kuninkaa-
tyyt ymättömänä syrjään politiikasta. T:n

tul teokset, joiden joukossa arvokkaita valtio-

tieteellisiä kirjoituksia, ilmestyivät 1750 ja 1814;

aikaisemmin olivat ilmestyi t hänen muistel-

mansa (1709) ja kirjeensä (1700-03). [Courte-

naj 'n elämäkerta.] G. R.

Templi ks. Temppeli.
Tempo iit.. = aikai. mus., ks. Aikamitta.

— Tavallisimmat t.-merkinnät ovat: Largo. Ada
andante, Allegretto, Allegro, Presto (ks. n.

/. K.
Temporaalinen (lat. temporä'Us) , aikaa kos-

keva : t. konjunktsioni ks. K o n j u n k-

t s i o n i ; t. lause 1. temporaalilause,
aikaa ilmoittava sivulause. A. K.

Tempora mutantur, nos et mutamur in il-

lis ilat.). ajat muuttuvat ja me niiden mukana.
Tempori (lat. tempus = aika), tempus (ks. t.).

Temporaalinen (ransk. temporaire), tilapäi-

nen, väliaikainen.

Temppeli (lat. templum; kreik. nuo's), py-
häkkö: alkuaan Rooman auguurien uskonnollisiin
tarkoituksiin rajoittama tila, yleensä jokainen

anuksen suojaama kulttipaikka. Ihmiskun-

nan kulttuurin vanhin aika ei vielä tui

rakennettua t :iä. Palvonnansijoina käytettiin
I iliinn i selliisi) paikkeja, jotka erikoisten luon-

nonominaisuuksien tai -ilmiöiden vuoksi olivat

omiaan tekemään primitiivisen ihmisen mielikin i

f ukseen yliluonnollisuuden vaikutuksen ja herät-

t im i ui salaperäisiä, etenkin pöyristyttävin pelon

ja kau Imi n tunteita, kuten syvät, synkät metsä
lehdot jättiläispiiineen. joissa jumaluuksien ja

luill n.iilen kuviteltiin asuvan, kankaat virvatuli-

lleen, maanlialkeamat, joista tuli, savu tai kuu-
mat, höyryt nousivat, pimeät luolat, joita ajat el

tiin hirviöiden tyyssijoiksi, y. m. Toiselta pun
Ien vesi sekä suola- ja terveys-lähteet herättivät

kuvitteluja niissä asustavista, hyvää suovista

jumaluuksista: lämmön, valon ja elämän anta-

jaa, aurinkoa, tulenpalvelijat tervehtivät kor-

keilta kukkuloilta, vuorenkummuilta. Tällaisiin

paikkoihin kultti lähinnä liittyi joko lepyttä-

vänä, antimia kantavana, tai suosiota pyytävänä
uhritoimituksena. Syntyy alttari, jolle uhrit

lasketaan, tämän ympärille rajoittava aitaus ja

lopulta suojaava, kattava rakenne, t. -- Euroo-
pan vanhimpiin t.-muotoihin kuuluvat esihisto-

rialliset, kelttiläisaikuiset ; auringon-t :ksi arveltu

Stonehengen ja Avebury'n (ks. t.) katottomat
kiviparit Englannissa ja Carnacin (ks. t.)

1,500 m:u mittaiset kivialleeat Bretagnessa:

Teotihuaeanin suurenmoinen, matalasti penger-

tävä auringonpyramidi Meksikossa. — Ammoi-
sista ajoista saakka ihminen on kuvitellut t:nsä
jumalien asunnoiksi, käyttäen niiden mallina
arkielämänsä tuotteita, omia asuntojaan; näiden
kehittyessä kehittyivät temppelitkin, joiden muo-
toon jumalanpalvelusmenojen lisääntyminen sitä-

paitsi aiheutti erityisiä muutoksia ja väljennyk-

siä. Niinpä varhaisin egypt. t. oli vain kepeästi

rakennettu kappeli jumalankuvineen ; tämän
ympärille vähitellen ryhmittyi muita huoneita

ja eteen muodostui pylvässali sekä suljettu piha-

maa. Hauta- ja 1 u o 1 a-t :ienkin (ks. t.) som-

mitus pysyy pääpiirteissään samana. Loistava

kreik. t. kiteytyneen kirkkaassa kehittyneim-

missä muodossaan, ydinhuonetta ympäröivine
yksin- tai kaksinkertaisille pylväshallein en

(peripteros ja dipteros), ei ole muuta kuin van-

han kreik. hallitsijapalatsin megaron (miesten

arkihuone), anta-t :ksi (ks. t.) muutettuna sekä

sittemmin avoimilla pylväshalleilla ulospäin avau-

tuvaksi väljennettynä (ks. Kreikkalainen
t a i d e, rakennustaide, ja Rakennustaid e)

.

Kokoushuoneen muoto on kreik. t :llä vain poik-

keustapauksissa (esim. Eleusiin Deineter-t.) . Yhtä
harvinaisia ovat kah<'elle tai useammalle juma-

luudelle pyhitetyt 1:1 (sellainen on esim. Atee-

nan Erektheion), jotavastoin ne roomalaisilla

olivat hyvinkin yleisiä (esim. Venuksen ja Roo-

man, Antoninuksen ja Faustinan t:t, kaikille

jumalille pyhitetty pyöreä Pantheon Roomassa
y. m. m.). Ulkonaisena merkkinä, jolla t. ero-

teli iin ympäristöstään, olivat Egyptissä etu-

fasadin korkeat pyloonitornit (ks. Pyloonit);
Assyrian ja Babylonian tasangoilla I. alueen sisä-

puolelle rakennettu, muita t:stä erillään oleva

porraspyramidi (vrt. Kahelin t o r n i) , Intiassa

uhkuvan relieväiuuotoiset toriiirakenteet, pagodit

(ks. t. sekä Buddha ja Etu-Intia, kuvia)

jo kaukaa merkitsevät t:n paikan. Pyrkimys
aikaansaada juhlallinen ja ylevä vaikutus ii
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kreik. t:eisaä vi en
, o] , m ii mihinkäitn liialli

i ikonini a jeii i

i aan i i

i i lon |o "| i .n i en äuht i id m i auneus.
i [jaa! pyh äshallit, u ampiaskel i olle jaln

korottaminen BekS useinkin kennukselle
! kuutta ani iseinii kork alla kukkulalla

iva! kreik. I :lle sen erikoisen,
;

i
i nil i laa

tuisen luonteen. Roomalaisetkin I
I

asä

korkealle alustalle mutta tälle

sivat portaai vain toisesta päästä. Suuren

k ii k o u s h n o ii e e n vaatimuksia silmälläpiti

vän, kristityn t: n, k i r k a muhamettili

moskeian) keltit] noudattaa toisia teitä kuin

I
akanallisen t :n. Lähtökohtana on \ htäältä

inal. tuomiosali, oikeusbasilika, jotapaitsi yksi

tyistalon pohjasommitus ja yksityisbasilika lie

| muodostukseen vaikuttaneet, toisaalta Itä-

Roomassa sentraaliaate (ks. Sentraali-
rakennus), vrt. s a 1 n m o n t e m p p e 1 i.

I <> N.

Temppeliherrain ritaristo, burgundilaisen ri-

tarin Hugo Payensilaisen ja Gottfried St. Ome-
rilaisen yhdessä kuuden muun ritarin kanssa

1120 perustama hengellinen ritarikunta, jonka

lähimpänä tarkoituksena oli suojella Jerusale-

missa käypiä pyhiinvaeltajia rosvojen ja muiden
pahantekijäin hyökkäyksiltä. Jerusalemin ku-

ningas Balduin TI antoi ritaristolle Salomonin
temppelin alueella sijaitsevan majapaikan. Paavi

Floriorius TI vahvisti ritarikunnan 1127, ja seur.

v. Bernhard Clairvaux'lainen suunnitteli sille

Troyes'n kirkolliskokouksissa benediktiinisääntöä

lattelevat säännöt. Jerusalemin patriarkan

yritys alistaa ritaristo allensa raukesi tyhjiin.

kun Tnnoeentius II 1139 sitoi sen suorastaan paa

viiu ja takasi sille lopullisesti itsenäisen aseman
veljeskuntana. Temppeliherrain pukuna oli valkea

liinavaippa, jota koristi 8-kulmainen punainen
risti. Suurmestarilla oli oikeus kenraalikapituliu

suostumuksella muuttaa veljien kanssa säätämiään
veljeskunnan tapoja sekä päättää sodasta, rau-

liasta, ostoista, myynneistä j. n. e. Ritarikunta,

joka oli varsinkin suurten suosiossa, kasvoi jäsen-

luvun ja varallisuuden puolesta niin, että siinä

v.n 1260 tienoilla oli 20,000 ritaria ja vuotuiset
tulot nousivat kymmeniin miljooniin markkoi-
hin. Eitariston pääpaikka oli Jerusalem. Sitä-

paitsi sillä oli suuria laitoksia Antiokiassa. Ak-
konissa, Tyroksessa, Sidonissa, Beirutissa y. m.
Palestiinan lopullisen menettämisen jälkeen 1201

T. r. siirtyi Kypron saarelle. Kohtalokkaaksi
muodostui sen asettuminen Ranskaan 1306. Jo
alkupuolella 13:ta vuosis. oli temppeliherroja
syytettj ylpeydestä, epäluotettavuudesta, ahneu-
desta ja huonoista elämäntavoista, mutta uudistus-

suunnitelmat, jotka varsinkin v:n 1291 jälkeen

saivat vahvan pohjan, eivät vieneet toivottuun

tulokseen. Alkuperäisen tehtävänsä menetettyään
ritaristo oli antautunut pääasiallisesti raha
liikkeen harjoittamiseen ja hankkinut siten

itselleen suuria pääomia sekä vaikutusvaltaa.

Tämä herätti ruhtinasten kateutta. Ranskan
kuningas Filip IV vangitutti 13 p. lokak. 1307

ritariston suurmestarin Jakob Molay'n ja kaikki
sen Ranskassa oleval jäsenet, ja heikko paavi

Klemens V kehoitti kaikkia muita ruhtinaita

tekemään samoin. Ritareita syytettiin mitä ras

kaimmista rikoksista, kuten Kristuksen kieltä-

misestä, toisen, maallisia, iloja jakavan jumalan

imet in pa Ivomi ta i no1 torni i a pa-

, muutama in veljeskunna
i.n kevytmieli annot sekä kidutul

kaulia esiinpusi rretut tunnu
töksille niienuäi iä todisteita. Oikeudenkäyn
aikana, joka oli järjestetty syytetyille mahdolli-
imiiii.iii epäedullisesti, kuliinkaan toimi

i kirjoitul I sekä valtakunnan Bääl

kania vaikuttivat yleiseen mielipiti niin

poltettiin Pariisissa 12 p. toukok. 1310 ms
i i Mi e la aget ta mi aa 54 temppeliherraa P

lakkautti ritariston 1312. Suurmestari Molai

poltettiin 1314. Kaksi kolmi -ia ritariston

maaomaisuudesta joutui Ranskan valtiolle.

tiliassa ja osassa Englantia maatila! otettiin

in valtiolle, muualla ne luovutettiin tei-

sille veljeskunnille. Portugalissa ritaristo

lyi Kristuksen veljeskunnan, Skotlanni
keen veljeskunnan nimisenä. I8:nnen v

puolivälissä syntyi Hanskan ylemmissä piirei

jesuiittani toimista uusi T. r.. joka tarkoitti

ritarillisen hengen vaalimista deistisen uskonnon
pi. liialla. Tämä järjestö, jonka pyrkimyksel oli

vat enimmältä osalta yleissivistyksellisiä ja

yhteiskunnallisia, sammui 1837. [VVilcke, „Ge-

schichte des Ordens der Tempelherren" (2:n,en

pain. 1860); Prutz. ..Geheimlelire uinl Geheim-
statuten des Tempelherrenordens" (1879) ; Gmelin,
..Seliuld oder Unsehuld des Templerordens'

(1893); Finke, „Papsttum und Untergang des

Templerordens" (1907).] -!. J. Pii.

Temppelit, kankaan kntomaväline, jolla pa-

laillaan kudottava kangasosa pidetään pingoi-

tettuna, jotta kangas kauttaaltaan tulisi yhtä

leveätä. V. T. 8.

Temps, Le [Iit] (ransk.. = aika), iltalehti Pa-

riisissa; per. 1861; maltillistasavaltalainen.

Tempus dat., genet. tcmporis, mon. temponi,
= aika) 1. t e m p o r i. aikamuoto, a j a 1 1 i s

muoto, aikaluokka. T : t ovat verbin tai-

vutuksessa tavattavia muotoryhmiä, joilla ilmais

taan verbillä lausutun tekemisen aikasuhdetta.

Lähtökohdaksi voidaan ottaa se aika. jolloin
puhumme, ja verbin tekemisen aikaa erottaa

kolme eri lajia: nykyinen, mennyt ja tuleva.

Mutta lähtökohdaksi voidaan ottaa myös se aika,

josta puliumme; tällöin voi tekeminen suhtees-

saan toiseen tekemiseen tai yleensä siihen

kohtaan, josta puhumme, olla joko samanaikui-
nen, aikaisempi tai myöhempi. Kaikkia näitä

teoreettisesti mahdollisia tapauksia varten ei kie-

lissä kuitenkaan yleensä ole erikoisia ilmauksia

;

vieläpä ovat eri kielissä sekä t:ien luku että

niiden käytäntöalat suuresti toisistaan poikkea-

via. Niinpä suomessa on kaksi t:ta. jotka ilmais-

taan taivutuksen keinoin: preesens ja imperfekti,

tiimiin lisäksi on tapana erottaa kaksi t :ta. jotka

muodostetaan sanaliittokeinoin : perfekti

pluskvamperfekti i ks. n.), latinassa lisäksi futu-

rum simplex ja futurum exaetuiii. .4. K.

Temrjuk [-u'k], piirikunnankaupunki Etelä

Venäjällä, Kubanin provinssin länsiosassa, Tama-

nin niemimaan pohjoisosassa. T:n limaanista

Ahtanizovskijn limaaniin vieviin salmen rannalla:

17.731 as. (1910). — Pari kirkkoa, muutamia kou-

luja. Harjoitetaan viljanvientiä (18.s milj. mk:n
arvosta 1912) ja kalastusta. — Alueen joutuessa

Venäjälle 1774 T:u paikalla oli turkkilaisasutus;

1860 T:sta tehtiin kaupunki.
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Temudzin li'»] ui. 1162-1227), mongol. val-

loitta ia. oli isänsä Jesukain kuollessa 13-vuotias,

ja sillnin tiiman vallanalaisuudessa olleet Amurin
syrjäjokien Ononin ja [ngodan rannoilla kuljek-

sivat mongol. luun. ii pyrkivät vapaiksi, jonka

\tmk-i I ii täytyi kaiuin aikaa taistella niiden

ruhtinaita vastaan. Kukistettuaan useimmat
hän kutsui 1206 kotiseuduilleen Ononin rah-

noille yleisen valtiokokouksen, kurultai'n, jossa

hiin huudatti itsensä „kagaaniksi", s. o. kaanien
kaaniksi ja kokouksen pyynnöstä otti Tsingis

kaanin (..sangen mahtava kaani", „täysi sankari")
n. jonka jälkeen luin valitsi pääpaikakseen

Kaiakorumin iks. t.i. Voitettuaan vielä naiman
ja merkit nimisten heimojen ruhtinaat hän hyök-

käsi (1213| Pohjois-Kiinaan, sai useita voittoja

ja valloitti Pekingin (1215) sekä pakotti siellä

vallitsevan kin suvun keisarin maksamaan veroa.

Jättäen sotatoimet täällä kenraaliensa haltuun

T. mukanaan 700,000 miestä lähti Turkestaniin
hävittämään ia ryöstämään Kovaresmian

valtakuntaa; m. m. Bukharan, Samarkamlin ja

Mervin rikkaat kaupungit hävitettiin; Persian
i . >t *- i - Intian kävi samoin; yksi osasto lähti

sian kautta Venäjälle, jossa polovzit ja nii-

hin yhtyneet Venäjän ruhtinaat voitettiin

Kalkajoen luona (1223). V. 1224 T. palasi Kara
kommiiii. mutta lähti jälleen 1225 Gobin erä-

maan kautta Länsi-Kiinaan, palaten kuitenkin

pian takaisin ja kuoli paluumatkalla. T:n sää-

döksen mukaan hänen suuri valtakuntansa jaet-

tiin 4:ään osaan hänen poikainsa kesken, joista

Kiina tuli kagaaniksi määrätylle ögedeille. —
i maailman suurimpia valloittajia, nerokas

Soturi, inka osasi myöskin valita taitavia kenraa
hiin oli julma ja säälimätön eikä antanut

arvoa korkeammalle kulttuurillekaan. Hänen laki-

kirjansa (Jasa) todistaa samaa raakuutta; sula

julistetaan ensimäiseksi ja tärkeimmäksi velvol-

lisuudeksi. Uskonnonasioissa T.. samoinkuin
gol. hallitsijat, yleensä, oli suvaitsevainen.

[A, K. M. lTOhsson, „Histoire des mongols"
'4 os. : F. von Erdmann. ..Temudsehin der uner-

tterliche"; R. K. Douglas. ,,The life of

ghiz khan".] ks. Mongolit (historia).

K. 0. L.

Tenaakkeli (nilat. tenä'culum < U raeVe

pitää), pidin; ks. Kirjapainotaito,
palsta 972, ynnä liitekuvaa.

Tenaille [tana'jj (ransk.), linnoitusmuoto.jossa
ulkonevat ja sisälle kääntyvät kulmat vuorottain

raihtelevat, niin että lähinnäolevat

rivaisulinjat suojaavat toisiaan. Sisälle käänty-
vi. n kulmien tulee olla vähintään 90°, korkein
taan 120'

; ulkonevat kulmat eivät saa olla

«He G0°. M. v. 11.

Tenala ks. Tenhola.

Tenasiteetti ilat. tenä'oitas), sitkeys, venyväi
syj s.

Tenasserim, piirikunta (division) Englannin
Birman eteläisimmässä osassa, osittain Muin
kalla, käsittäen myöskin edustalla olevan Mei

gui-saariston; 121,026 km-. 1,159,558 as. (1901),

joista 993,300 buddhalaista. - Tm halki virtaa

samanniminen joki. 550 km pitkä, kuljettava

pienillä aluksilla 53 km ylöspäin Tui kaupun-
kiin, joka aikaisemmin oli sangen kukoistava,
mutta nyt vain rappeutunut kyläpahi n. Piiri-

kunnan pääkaupunkina on Moulmein,
Tendaguru, matala ylätasanko ja siitä kohoava

\ 'enhuippu Saksan Iiii Urikan eteläosassa,
lumiin sai a ma paikasta lailleen, tunnettu suure
moisista paleontologisista löydöistä (liitukauden

dinosaurioita y. m.), joita saks. retkikunta
190 10 tarkemmin tutki. [E. Hennig, „Am Tenda
guru" (1911).]

Tendeerata ilat. tendere), pyrkiä, tarkoittaa

jotakin.

Tendenssi (ransk. tewdan.ee), pyrkimys mää-
rättyyn Munitaan, tarkoitus, tarkoituksellisuus;

taipumus.
Tenderi (engl. tender), suorastaan veturiin

yhdistetty vaunu, jossa kuljetetaan tarvittavat

polttoaineet ja vesi. ks. Veturi
Tendo Illusiat. |, jänne (ks. t.).

Tendosynovitis uuislat. iendu jänne, ja

Ni/11'Viia - nivelneste; vagVnii = tuppi), tendo-
vagi ni t i s, jännetupen tulehdus.

Tene, L a ks. La T 6 n e.

Tenebrio ks. Jauhopukki.
Tenedos {Tenedo, turk. Bozdza Ada), saari \,

geian-meren koillisosassa, Vähän-Aasian ranni-

kolla (n. 3
/i penink. mantereelta), Dardanellien

suun eteläpuolella; 42 km-, n. 5,000 as., enim-
mäkseen kreikkalaisia. — T. on kallioinen (kor-

kein huippu 1!)0 m yi. merenp.), verraten karu.

(nollaa kuitenkin hyvää viiniä. Suniin osa väes

töstä asuu Tui kaupungissa (lujien muu-
lien ympäröimä, piispanistuin, sitadelli, satama)
saaren koillisrannalla. Harjoittavat kalastusta
a merenkulkua. — T:n luona venäläiset 1807 ja

kreikkalaiset 1822 voittivat turkkilaiset. Kreikka
miehitti saaren Balkanin sodan aikana 1912,

Englanti liittolaisineen suurvaltainsodan kes-

tä.'--;! 1915.

Tenerife (Tenerifa, Teneriffa), suurin ja väki-

rikkain Kanariansaarista. 2.1120 km 2
, 138,imu a -

(1900), ks. Kanariansaaret.
Teneriffa ks. T e n e r i f e.

Tenesmi (kreik. tenesmos), tarvepakko, tarve-

pakotus.

Tenetinvirta, kapea virta Pirttijän stä Niias-

järveen Sotkamon reitissä iv rt. ti. Tui kaulia

käy Kajaanin-Sotkamon laivareitti.

Tengberg, Niklas (1832-70), ruots. btisto

riantutki ja. tuli 1855 historian dosentiksi ja

[863 professoriksi Lundin yliopistoon. Hänen
teoksistansa mainittakoon ..(lm Sveriges Eörhä.1

lande tili Erämmande magtei undei k. Karl XII:s

ätyrelsetid" (1854). „Bidrag tili historien om
Sveriges krig med Ryssland 1741-43" (1857,

1 siili, ja ..Mm trihet.-ii I n" , 1867). K. O.

Tengeliönjoki. Tornionjokeen va emmalta las-

keva koskirikas sivujoki, alkaa kahdella pää

haaralla, joista läntisempi lähtee Aalisjärve tä.,

juosten ensin Aalisjoen, sitten Kontta-
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Jaakko Tengström.

joen nimellä, itäisempi taas usealla latvi

ralla | V u o s k u .1 o k i. P a Iita joki, P a I o

joki), joiden vedet keräytyvät Ra ärveen ja

[sovietoseen ; molemmat haarat yhtyvät Mieko
järvessä, josta I'. sitten virtaa Lohijärvien y.m.
kautta sekti lopuksi Portimojärven läpi ja laskee

kava aksan kohdalla (kiertäen sen pohjoispuo
titsej Tornionjokeen, T. tuo Tornionjokeen kor

kean veden aikaan 302 m' vettä sek:ssa jamata
lau veden aikaan 22 in 1

. Ii. E-nen
Tengström, ayk. miehenpuolelta sammunut,

ruots. alkuperää oleva suku 1 iitä yksi liaara

aateloitu), jolla liistoriassamme on useita huo-

mattavia edustajia.

1. .1 a a k k o T (1755-1832), arkkipiispa.

I (joka oli \ Chydeniuksen sisarenpoika! tuli

ylioppilaaksi 1771 sekä
1780 filosofian ylimäär.

apulaisopettajaksi Turun
.1 katemiaan. Herätti aika 1

mu huomiota runoillaan

sekä kirjallisuushistoria I

lisillä ja historiallisilla

kirjoitelmillaan ja sai

useamman kerran liuot

sin kirjallisuuden akate
inian palkintoja. Käännyt-
tyään sitten papilliselle

luulle T. tuli 1790 juma-
luusopin professoriksi sekä

1800 jumaluusopin lehto-

riksi ; kirkollisessa käsi

tyksessään T. kallistui

18 uinen vuosis. vapaamie-
lisyyteen luopumatta silti oikeaoppisuudesta. Sen
ohessa hän oli kirjallisen elämän pääkannattajia
Turussa, Porthanin apulainen ,.Abo Tidningar"
lehden toimituksessa sekä itse päätoimittajana
1781-83 julkaisten sekä opetus-, hartaus ja tila-

päärunoja että myös historiallisia, taloudellisia,

elämäkerrallisia ja kasvatusopillisia kirjoituksia.

T:n runoissa esiintyy muodon sujuvuutta enem-
män kuin innostuksen voimaa. Hän otti myös
aloitteen ., Allmän Litteraturtidning" lehden

perustamiseen, joka kuitenkin pian lakkasi ilsir.ii

Porthanin vaikutuksesta T. yhä enemmän käänsi
harrastuksensa historiaan, kirjoittaen arvokkaat
piispain Terseruksen il 795) ja Rothoviuksen (lat.

1796-1813) .•lainakerrat. V. 1795 hänet valittiin

Ruotsin kirjallisuuden seuran jäseneksi. —
'I'. vaikutti myös suurella menestyksillä lasten-

kirjailijana.

T. näytti monipuolista kykyänsä käytännölli-

selläkin alalla, m. m. hän (di yliopiston uudes-
t.1.1 in ilkeni amiskomitean puheenjohtajana sekä

Suomen talousseuran perustajia 1797 ja kauan
seuran johtavana henkenä. Otti osaa Norrkö-
pingin valtiopäiviin 1S00 sekä oli kolmasti valtio-

pankin ja valtiolainakonttorin tarkastajana.
V. 1S0:> T. tuli Turun piispaksi, jona hiin kuten

myös yliopiston sijaiskanslerina osoittautui toi-

meliaaksi ja taitavaksi hallintomieheksi. Piispana

hänellä oli Parainen aneksipitäjänä.

Vv:n 1808-09 sodan aikana T. osoitti venä
Iäisiä viranomaisia kohtaan suurta myöiityväi-

syyttä, jota paljon moitittiin. Kun hänen sodan
jatkuessa täytyi siitä syystä pelätä Ruotsin hal-

lituksen kostoa, muutti hän joksikin ajaksi

Turun seuduilta sisämaahan. V:n 1809 valtio

päiväin ajoista joihin I . "in \ uikuttavalla

tavalla o ia pappie äädyn puhemiehenä, hän oli

i-sä suhteissa Aleksanteri E:een ja Spe-
un. Valtiopäiväin jälkeen bänen lap

I tettiin aatelissäätyyn. T. sai yliopiston
hyväksi toimeen, että suuriruhtinas Nikolai tuli

• ii kansleriksi; hiin myötävaikutti myös Suomen
pipliaseuran ja evankelisen seuran perustamiseen.
V. 1 S 1 7 vietetyn uskonpuhdistuksen muistojull
lan johdosta Turun hiippakunta korotettiin

arkkihiippakunnaksi, ja I. tuli Suomen ensimäi
seksi arkkipiispaksi. .Samalla hän luopui yli-

opiston sijaiskansleriin inistä: hän otti vielä

osaa suom. ja ruot-, virsikirjan, käsikirjan y.m.
uudistamistyöhön; silloiset, olot kuitenkin esti

\al suurempia reformeja tiiliä alalla.

T:n voidaan yleensä sanoa Porthanin seuraa
jana harrasti n suonien kehitystä kansalliseen

suuntaan. Hänen historiallisista teoksistaan

mainittakoon vielä tutkimus Turun hiippakunnan
papiston virkatehtävistä ja palkkasuhteista;

asiakirjoja Suomen kirkkohistorian valaisemi-

seksi (ruotsiksi, kuten hänen useimmat teok

sensa). T. avusti myös vävyjensä V. G. Laguksen
ja J. J. Tengströmin historiallisia tutkimuksia.

V. lslt T. sai Närpiön persoonalliseksi palkka
pitäjäkseen. Viime vuotensa hiin enimmäkseen
vietti Paraisten pappilassa omaisten ja sukulais-

ten piirissä, joihin myös kuului J. L. Kuneberg.
2. Johan .1 a k o li T. (1787-1858), yliopiston

opettaja, edellisen veljenpoika ia vävv. yliopp.

1803, iii. toht. 1810, tuli

kirjallisuushistorian do-

sentiksi 1811. Tutkimisin
(myös ulkomailla) etu

päässä kreik. kirjalli-

suutta (kirjoittanut esi

tyksen kreikan kielen opin-

noista Suomessa ..De viir-

in Fennia peritia littera

rum grseearum claris",

1814-21), kääntyi sitten

filosofiaan ja oli 1827-48

käytännöllisen filosofian

professorina; tässä tie-

teessä hiin edusti Hegelin
oppisuuntaa. T. kuului

samaan isänmaalliseen pii- j

riin kuin hänen setiinsä.

,,Aura" lehdessä 1817-18 hiin

kehoitti suomen kielen tutkimiseen, kansanruno-

jen kokoamiseen y. m. Setänsä jälkiä kulkien

T. kirjoitti Juhana Gezelius vanhemman sekä

nuoremman elämäkerrat: ..Johan Gezelii den

ählres minne" (1825) ja ,.Gezelii den yngres

minne" (18:13); hän kirjoitti myös yliopiston-

opettajain elämäkertojen muotoon laaditun \ li

opiston historian ..Chronologiska förteckningar

ovh anteekningar öfver finska universiti

fordna procancellerer samt öfver facultetei

luedleinmar och adjuncter" (1838). Hänen muut
teoksensa koskevat enimmäkseen nekin tiedi

,

kirjallisuus- sekä myös valtiollista ynnä taimi

dellista historiaa; mainittakoot vielä ,.Nä

blad ur Finlands häfder före K. Gustaf I:s

regeringstid" (Suomi, 1853) ja ..Finland och

finska lagöfversättningar, bidrag tili inhemska

historiestycken I-VI" (1864-65). T. otti
1

Suomalaisen kirjallisuuden seuran perustamis

J. Tengslrlim.

kirjoituksillaan
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kielikysymyksessämme Iiii" oli
- välittävällä kas

ualla. Elänen kotinsa "li isänmaallis-kirjallisten

harrastusten keskuksena; siihen kokoontuivat
m. m. Lönnrot, Runeberg ja Snellman. P. Tik-

kanen, M. A. Castron ja II. Kellgren tulivat T:n
vävyiksi. Hiiuen poikansa Johan Robert T.

(1823-46), filosofian dosentti, kirjoitti kaksi filo-

sofista teosta sekä julkaisi suomalaisen anto
i 346, ja viidessä 11. Kellgrenin sekä

K. K. Tigerstedtin kanssa „j?osterländsk1

Album"ia (v:sta 1845).

3. F r e d r i k a C h a r 1 o 1 1 a T. ks. E u n e-

b e r g. <;. /,-.

4. .1 o han Martin Jakob af T. (1 821-90)

,

ri ia hyönteistieteilijä, T. l:ii pojanpoika.

yliop. 1839, kirurgian maisteri 1851, Käkisal-

men kaupunginlääkärinä 1851-79, Lohjan piiri-

lääkärinä 1879-90. T. oli nuoruudestaan saakka
innokas perhostutkija, toimi usean vuoden ajan

ensin Soc. pro fauna et flora fennica seuran
-kokoelmien intendenttinä, sittemmin zoo-

logisen museon amanuenssina. Keräsi itsellensä

arvokkaan n. 3,500 lajia käsittävän kokoelmin
koti- ja ulkomaisia perhosia, jotka T:n kuole-

man jälkeen ostettiin yliopistolle. Teki keräys-
'. paitsi Suomessa, m. m. Pohjois-Amerii-

i ja Jaavassa sekä Vienan Karjalassa. - —

tärkeimmät teokset käsittelevät Suomen per-

ii.- . varsinkin pikkuperhos- ( Hicrolcpidoptera-

)

faunaa, jonka tuntemista hän suuressa mainin
en rikastuttanut, m. m. selittämällä monta uutta

lajia. Teoksista ovat erikoisesti mainittavat:

„Bidrag tili Finlauds ijärilfauna" (1847), „Geo-
inelricla". Crambidse et Pyralidse fauna; fenniea1

"

(18591. ..Anmärkningar oeh tillägg tili Finlands
ijärilfauna" (1859), „Catalogus Lepidoptero-

ruiu fauna; Fenniaa? pra>cursorius" (1869).

U. ,S*-.9.

Tenhola (ruots. T e n a 1 a). 1. K u n t a, Uuden-
maan 1.. Raaseporin kihlak., Tenholan-Bromarvin
oimismiesp. ; kirkolle Tammisaaresta 15 km.
Pinta ala 318,» km 2

,
josta viljeltyä maata (1910)

4,899 ha (siinä luvussa luonnonniityt 418 ha,

il ala 21,7 ha). Manttaalimäärä 87,2500,

isavuja 145. torpansavuja 183 ja muita
savuja 450 ilOOTi. 4.542 as. (1915); 1910 oli

läsnäolevista asukkaista (4,576) ruotsinkielisiä

1.14S ja suomenkielisiä 413. 976 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 551 :llä, teol-

18 144:llä, merenkulku 45 :llä (1901). Kauppa-
laivastoon kuului 1913 16 purjealusta (yht. 1,195
rek.-t.ni. netto) ja 1 höyryalus (28 rek.-ton.

i93 hevosta, 2. 264 ' nautaa (1913). —
Kansakouluja 8 (1916). Säästöpankki. Högsandiu

:.i-ienparantola (laatuaan ensimäinen Suo-
vrt. L a s t en p a r a n t o 1 at). Kunnan

eläinlääkäri yhteinen Pohjan, Snappertunan ja
Tammisaaren maalaiskunnan kanssa. — Teolli-

Ekön höyrysaha. Skogbyn höyry-
Kosken saha ja mylly, Trollshofdan masuuni.

Gännarbyn, Prästkullan, Tenholan ja Västankärrin
tomeijerit. — Lappvikin (ks. t.) satama ja las-

tauspaikka. — Vanhoja kartanoita: Prästkulla.
Karisin ja Lilldö. — 2. S e u r a k u n t a, hallituk-

si . Porvoon hiippak, Raaseporin rovastik.;
läntisen Uudenmaan vanhimpia emäseurakuntia,
mainitaan omana klirakuntana jo 1329 (mutta on

nnäköisesti vielä vanhempi). T:aan on aikai-
semmin kappelina kuulunut Bromarvi; 1600-

«. !X Painettu ='/„ 17.

Un ulia oli seurakunnan alueella Skogbyn tehdä
seurakunta. — Kirkko kivistä, rak. 1329, korj.

perinpohjin 1812. [.1. E. VVefvar, „J?ornlemningar
i liaseborgs vistra härad" (Suom. muinaism.-
ylul. aikak. IV); A. Ä'akolander, „Bidrag tili

Tenala oeh Bromarf socknars historia" (Hel-

sinki 1911)..] L. II-iuii.

Tenhola. 1. Säteriratsutila Hattulan pitäjässä
Vanajaveden rannalla, 17 km Hämeenlinnasta.
7 km Parolan asemalta, käsittää 4 tilaa, yht.

5 manttaalia, n. 580 ha. — Tilan omistaa
v:sta 1S96 maanviij. llj. Gulin. — 2-kerroksinen
päärakennus on tehty 1903, sisältää 16 huonetta.
Lähellä on Linnavuoren kukkula. — Kartanossa
on höyrypuimakone ja mylly. — 2. Allodisäteri

Lemun pitäjässä 10 km vesitse Naantalista luo-

teiseen. 30 km maanteitse Turusta, käsittää

3 tilaa, yht. 2 manttaalia, 259 ha. — 1800-luvun
alusta on kartano kuulunut Ithimaeus-suvulle,
jolta 1900 siirtyi sukulaisuuden kautta nyk.
omistajalle varatuomari Ivar Aminoffille. — Kar-
tanon vanha 2-kerroksinen puinen päärakennus
on palanut ja tilalle rakennettiin 1910 osaksi
kolmikerroksinen kivinen päärakennus.

Y. W-a.
Teniers [tcnlrs t. Ijnirj. 1. David T. van-

hempi (1582-1649), alankom. taidemaalari, sai

ensimäisen opetuksen vanhemmalta veljeltään

Juliaen T:ltä ja pääsi 1595 Antverpenin Lukas-
killan jäseneksi. Matkusteli Italiassa ja Saksassa,
oleskeli v. 1635 myöskin Pariisissa ja vaikutti
loppuikänsä Antverpenissa maalaten sekä histo-

riall. sommitelmia ja varsinkin laatukuvia rah-
vaa.n elämästä että myöskin maisemia. Hänen
maineensa saattoi kumminkin täydelleen varjoon
hänen poikansa

2. David T. nuorempi (1610-90), jota

aikanaan pidettiin lähinnä Rubensia maansa ete-

vimpänä maalaajana. Myöhempi tutkimus on
tosin paljon tästä kiitoksesta tinkinyt, mutta
siitä huolimatta on T:llä yhä edelleenkin kun-
niakas sija alankom. maalaajien joukossa. Saa-
tuaan aluksi opetusta isältään sekä sittemmin
Rubensilta hän joutui myöhemmin — v:n 1631

jälkeen — Bromverin vaikutuksen alaiseksi. Siten

hän johtui talonpoikaismaalauksen alalle, vaikka
hän ei lukuisissa rahvaan elämää esittävissä tau-

luissaan koskaan saavuttanutkaan oppi-isänsä

voimaa, todenmukaisuutta ja tarkkaa sielullista

havaintokykyä. Hänen kapakka- ja markkina-
kuvauksensa ovat sangen hillittyjä ja säyseitä,

sillä hänen siistit taloripoikansa välttävät kaik-

kia sitä, mikä saattaisi loukata hienoja ostajia.

Näin ollen eivät hänen henkilönsä jaksakkaan
herättää kovin suurta mielenkiintoa, mutta sitä-

vastoin on niiden ympäristöllä: huoneen sisus-

talla tai maisemalla, paljon taiteellisia ansioita.

Hänen piirustuksensa on varmaa ja hienoa, hänen
siveltimenkäyttönsä sujuvan notkeata ja hänen
värikäsittelynsä miellyttävän pehmeätä ja sopu-

sointuista. Varsinkin ovat hänen vv:n 1640 ja

1660 välillä maalaamansa teoks t koloristisesti

kauniita, eloisia ja ilnn hikkäitä :
joko maalat

tuina pehmeän ruskeaan, kullanvivahteiseen tai

viiletin harmaaseen, hopeanhohtoiseen .\ leissävj yn.

T. oli sangen tuottelias taiteilija ; monilukuisissa,

kooltaan enimmäkseen pienenpuoleisissa maalauk-

sissaan hän käsitteli kaikkia niitä erilaisia

uskonnollisia ja maallisia aiheita, joita hänen
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aikansa maalaustaitee i no i [A. Rosenberg,

„Teniers der Jtlngere" (1895).] /•'. 6.

Tenka (ven. denga, den< ka), ven. vaskiraha
= l

/a kopeel

Tenka on vanha tilan suuruuden mitta 1. vero-

luku (ks. t.i. joka vielä kansan keskuude
netaan eräissä' seuduissa Pohjois-Karjal

(Ruokolahti, Kesälahti, Kitee, Tohmaj
tiolahti, Juuka y. m.), ja vastaa '/as vanhaa
manttaalia L, /'.

Tennessee [tenäsi]. 1. !<>ki Yhdysvallo
i »hion lisäjoki ta T:n valtion itäo a

Knoxvillen kaupungin pohjoispuolella French

broad river ja Elolston river niinisten lähdejokien

yhtymisestä, virtaa aluksi lounaista pääsuuntaa
murtautuen Chattanoogan alapuolella Cumber-
huulin vuoriston poikki, kääntyy sitten länteen

(Alabaman valtiossa) ja lopulta pohjoiseen

(uudelleen T:n valtiossa), laskien (Kentuekj 'n

ai Ma Paducahin kohdalla Ohioon; 1,600 km.

kuljettava höyryaluksilla 1,045 km Knoxvilleen

asti. Suurimmat lisäjoet: Sequatchee, 1'lint.Elk,

Duck (oik.), Hiawassee, Sandy, Clarks (vas.) .
— 2.

Valtio (lyh. Tenn.) Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain

eteläisiä keskivaltioita, ulottuu Mississippi'stä mel
koin säännöllisen suunnikkaan muotoisena (poh-

jois- ja etelärajat kulkevat 30° 37' ja 35° pohj.

lev. pitkin) Appalakkien keskiharjanteille;

108,832 km-, 2,184,789 as. (1910; 1914 arv.

2,254,754 as.), 20 km2 :llä. — Itäosan täyttävät

lounaasta koilliseen kulkevat Appalakkien haa-

rakkeet (Unaka, Smoky, Bald mountains, kor-

kein huippu Clingman's dome 2.030 m yi. me-
renp.), muodostuneet etupäässä siluurisista ainek-

sista. Länteen niistä on edellämainituista ja

kivihiilikauden kerroksisia syntynyt keskusylä-

tasanko ja lännessä, Mississippiä vastaan on ter-

tiäärisistä ja kvartäärisistä aineksista syntynyt
alankoalue. — T. kuuluu suureksi osaksi T.-joen,

myöskin Mississippi'n ja Cumberlandin vesistö-

alueeseen. — Ilmasto yleensä lauhkea (Nashvil-

s v:n keskilämpö -
r-15,2°C, tammik:n -4-3,i°C,

heinäkrn + 26,3° C) ; joskus ..kylmät aallot" ulot-

tuvat tänne asti aiheuttaen suuria hävityksiä. —
N. 1

j 2 valtion pinta-alasta on vielä metsämaata;
idässä havupuita, keskellä lehtimetsiä lännessä
Mississippiä marskeilla sypressejä. Suurimmat
metsä uritukset ovat käyneet harvinaisiksi; vielä

kuitenkin tavataan karhuja, susia y. m. — Asuk
kaista (1880: 1,542,359; 1900: 2,020,616) vain
0,8 1910 oli syntynyt ulkomailla (0,»% 1900),

neekereitä oli 21,7% rs.\.^ , 1900), intiaaneja

satakunta. Suomessa syntyneitä virallisen tilas-

ton inuk. UMO T:ssa oli vain 21 henkeä. Kirkko-
kuntien jäsenistä 40% on baptisteja. 33% meto-
disteja. — Elinkeinot. Maanviljelys tuot-

taa maissia (29,1 milj. hl 1914), vehnää (4,i milj.

hl), kauraa, heinää, perunoita, bataatteja, papuja

y. m. s. sekä melkoiset määrät tupakkaa (28,

s

milj. kg 24,7 milj. mk: n arvosta!, puuvillaa

(365,000 paalia), hedelmiä y. m. Suuret osat

T:ta, varsinkin keskellä, sopivat erittäin hyvin

karjanlaitumiksi; karjalaumat kuitenkin ovat vä

heuemässä; 1915 T:ssa oli 353,000 hevosta.

275,000 muulia, 858,000 nautaa, 674,000 lam-

masta. 1.501,000 sikaa. Vuorityön päätuotteet

ovat kivihiili (6,3 milj. ton. 1913), vaski, rauta-

malmi, sinkki, rakennuskivi, savi y. m., kaik-

kiaan arvoltaan 109 milj. mk. (1913). — Teolli-

- Hinnat .,\ ai puu-

tavara mylly-, kone. rautatievaunu-, puuvilla-

öljy- ja kakku-, puuvillakanga teollisuudet; koko
teollisuuden valmistusarvo 1909 oli 933,« milj. mk.
iiii eimmät teollisuu kesi uk -ei

1 Memphis, N

\ i 1 li-, Chattanooga ia Knoxville. - Rautateitä

191 oli 6,422 km. lisäksi 586 km Bähkörauta
teitä, - V. 1913 1 200 kansakoulu

I
1 017

oppilasta
1

college ja ja 3 liopistoja '2ii
1

1

..

..11 collegea -nurin Va adei bill unii ei äitj

villi -a. Perustuslaki on v:lta 1870. Kuver-
nööri valitaan 2 v:ksi. Senaattiin valitaan 2

v:ksi 33, edustajakamariin samaksi aikaa 99
1

-entä. Yhdysvaltain kongressiin T. lä

senaattoria ja LO edustajaa. Pääkaupunki Na
v i 1 1 e. — T:n alue kuului alkuaan I 'oli im Caro
Iinalle. mutta koska Appalakkien länsipuoli

vielä 171111 luvun puolimaissa Oli jäänyt kokonaan
asumattomaksi, luovutti Pohjois-Carolina 1790
T

: n liittohallitukselle, joka aluksi järjesti

territoriaalihallinnon. V. 1796 T. valtiona liitet-

tiin unioniin. Orjasodassa T. kallistui eteläval-

tioiden puolelle. Vv. 1862-63 T:ssa tapahtui
useita, verisiä taisteluita. E. E. K.

Tennilä, vanha pitäjä katoliselta ajalla, kä-

sitti nykyiset Kärkölän ja Kosken (H. I.) -pitä

jät, mainitaan omana pitäjänä jo 1410.

Tennispeli ks. L a w n-t e n n i s.

Tenniöjoki, Kemijoen n. s. Kemihaaran suu-

rin lisäjoki, alkaa Sorsatunturin ja Mikkelitun-
turin ympäristöiltä. Kuolajärven pitäjässä, vir-

taa Tenniöjärven läpi, saa oikealta Naruska-
joen ja Maltiojoen lisävedet, vasemmalta Salla-

joen (ynnä Kuolajoen) ja Aatsinginjoen yhtyneet

lisävedet ja laskee Kemijokeen n. 8 km yläpuo-

lella Savukoskea. L. H-nen.
Tennyson [tenhon], Alfred (1809-92), Aid-

uorthin lordi. engl. runoilija, s. 6 p. elok. 1809

Somerbyssa Lincolnshires-

sa, missä hänen isänsä oli

maalaispappina. Saatuaan
koulukasvatuksensa T.

opiskeli jonkun aikaa Cam-
bridgessä, suorittamatta
kuitenkaan mitään oppi-

arvoa. Hän oli alkanut
jo varhain runoilla ja 1827

hän julkaisi yhdessä vel-

jensä kanssa kokoelman
,,Poems by t\vo brothers".

joka ei kuitenkaan herät-

tänyt mitään huomiota.
yhtä vähän kuin 1830 ja

1833 ilmestyneet lyyrilli-

set kokoelmatkaan. V. 1830
T. läksi ystävänsä Ilalla-

min kanssa Espanjaan, liittyen .-h llä puhjei

seen kapinaliikkeeseen, mutia palasi pian takai-

sin. Runoilijana T:n teki huomatuksi vasta 1842

ilmestynyt 2-nidokeinen kokoelma „Poems", ja

senjälkeen hänen maineensa nopeasti kasvoi.

V. 1S47 hän julkaisi viehättävän eepillis-idyllisen

runoelman ..The princess" ja 1850 ehkä kuului-

simman teoksensa ,,In memoriam", joka käsittää

sikermän pikku runoja T:n edellämainitun nuo-

rena kuolleen ystävän Arthur Hallamin muistolle.

Niiden sävy on aluksi syvästi raskasmielinen ja

epätoivoinen, mutta kohoaa ja kirkastuu sitten

vähitellen miehekkään alistuvaksi ja toivorik-

Alfred Ti nn\ son.
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sikin, sain. v. kuin ..In memoriam" ilmee

lvi. T, nimitettiin Englannin Uovirunoilijaksi

(poet laureatc) Wordsworthin jälkeen. Krimin
Bodan .-likana hän sepitti hehkuvan i änmaallisen

laulunsa „The charge of the light brigade", joka

\listaii eräiin engl. ratsuväenosaston kuuluisaa

rynnäkköä Balaklavau taistelussa. Seuraavina
ikymmeninä T:n tuotanto kohoaa korkeim

milken; hänen lukuisista runoelmistaan tänä

ia mainit lakoon : synkän kaunis lyyrillinen

o lma „Maud" (1855); laaja. 12 osaa käsit-

tävä' sikermä „Idylls of the king" (1859-72), jonka
; oval saadut Arthus-tarustosta, ja joka naut-

tii suuria suosiota engl. maailmassa; „]

Arden" (1864), f: n tunnetuimpia runoelmia; ..Tlie

Grail" (1869); „Gareth aml Lynette" ja

lasi i ament" (1872); ..The lover's tale"

(1879, multa kirjoitettu paljoa aikaisemmin);
..Balla.ls and other poems'' (1880): ..Balin and
Balan" ja „Tiresias and other poems" 1 1885) ;

..IVrneter and otlicr poems" (18S9). Paitsi lyy-

rillisiä ia kertovia runoja T. on kirjoittanut myös-
kin joukon näytelmiä, jotka kuitenkin yksityi-

siä vaikuttavia kohtia ja monia lyyrillisiä kau-

neuksia lukuunottamatta ansaitsevat, vähän huo-

miota. Niistä mainittakoon: ..Queen Mary" (1875),

..Harold" (1876), ..The falcon" (1879), „The cup"

11881), ..The promise of May" (1882), ..Becket"

(1884). — V. 18813 T. korotettiin paarin arvoon
ja eli sitten loppuikänsä Farringfordissa Wight-
paarella tai kesäisin Aldworth nimisessä maa-
kartanossaan Surreyssä, missä hän kuoli 6 p.

lokak. 1892. T. on englantilaisten mielirunoili-

joita ja epäilemättä myös heidän suurimpiaan
viime vuosisadalla. Hän onnistuu parhaiten pie-

runokertoelmissaan ja balladeissaan.

jotka ovat mielikuvitusrikkaita ja elävästi esi-

tettyjä, mutta joista useinkin puuttuu syvem-
pää sielunelämän kuvausta. Ominaista T:n runou-
delle on hieno luonnoutajunta. herkkä tunteelli-

suus sekä mestarillinen kielen ja muodon käsit-

tely. Aiheensa hiin valitsee mielellään mennei-
st.ä. ja ne ovat useimmiten vahvasti romant-
— T:n teosten kootuista julkaisuista mai-

nittakoon: „Poetical \vorks" (1896, 23 nid.),

„The vvorks of A., Lord T." (1S97. 12 nid.), „Dra-
matie uorks" 11898, 5 nid.). [..Alfred, Lord T..

nioir by his son" il897, 2 nid.; uusi pain.

1 nid.) : Rawnsley, „Memories of the Ten-
nysons" (1900); Lang, ..A. T." (1901); VVaughin

grafia! I 1902) ; Benson, ..The life of

Lord T." (1904); l.nee. „Handbook of the \vorks
of A. T." an Dyke. ..The poetry of T."

ain. 1896 ; Fischer, ,.T.-studien" (1904)

;

Sprache u. Stil" (1907).]

E. W-s.
Tenojoki 1. Teno (norj. Ta n a [tänä] 1.

Ta n a el v. lap. Dsedno [deiidnuj), joki

Lapis i n joen. I n a r i j o e n

oen yhtymisestä Uulasuulassa.
Pituus 190 km (Inarijoen lähteiltä T:n suulle
310 km); T. on 135 km:n matkalla Suomen ia

in välisenä rajana. Sade-alue 15,690 km2

puolella 10.880 km-i. T. virtaa tun-
turien reunustamassa laaksossaan suurenmoisen
luonnonihanien seutujen kautta, joista erikoi-

mainittakoon Rastegaisan (ks. ti tunturi-
alue, ja laskee Jäämereen Tenovuonon poh
T. oji taloudellisesti Lapin tärkeimpiä jokia.

Kalastus (varsinkin lohenpyynti) hyvin luotta-

vaa: sitäpaitsi T. on tärkeä liikeväylä (venelii

kennettä) Lapin sisäosista Jäämerelle (T:n ylä

vesistä suoranainen liikenne myös Pohjanlali

teen laskeviin vesiin: veneet vedetään pii

kannaksen poikki Skietsemjoen latvoilta Käkkälö
jokeen 1

. T':n alajuoksulta (varsinkin Seidasta,

Suoppanjargasta ja Skippakurusta) vilkas lii-

kenne maanteitse Varanginvuoaon rannikolle.

Lukuisien koskien ja joen alajuoksun mataluu
den vuoksi ei minkäänlainen höyrylaivaliikenne
T:lla voi tulla kysymykseen. — T:n koskista

huomattavimmat ovat Alaköngäs (Storfossen) ja

\ läköngäs (Övre Storfoss). [A. A. Gustafsson,

„Nivellitiska höjdbestämningar i Utsjoki Lapp-
mark" (1908) ; L. Hannikainen, „Tenojoen var-

silta ja Ruijasta" („Terra" 1914, siv. 285-296).]

L.. E-nen.
Tenor (lat.), katkeamaton kestävyys.

Tenori (it. tenor), mus. 1. Korkea miesääni.

2. Keskiajan polyfonisissa sävellyksissä nimitet-

tiin 1 :ksi pääsävelmän ääntä (lat. tenor - aika-

arvo), joka enimmiten liikkui juuri nykyisellä

t.-äänialalla. /. 7i".

Tenoriklaavi, mus., ks. C-klaavi.
Tenos (Tinos), Kreikalle kuuluva saari Aigeian-

meressä. Kykladeissa, Androksen eteläpuolella;

204 km5
, 12,300 as. (1896), joista n. */3 roomal.-

katolisia. — T. on vuorinen (korkein huippu
Tsiknias 713 m yi. merenp.), verraten karu,

tuottaa kuitenkin pengerviljelyksillä viljaa, pal-

kokasveja ja viiniä. Kyyhkystenhoito huomat-
tava. Vuorista saadaan hyvää marmoria. T:lla

on kaksi satamaa. Panormos pohjoisessa ja T.

etelässä. Viimemain. on myöskin pääkaupunki;
roomal. -katolisen piispan istuin, kreik.-katolisten

pyhiinvaelluspaikka (pyhiinvaelluskirkko Pana-

ma evangelistria) . — T. oli vanhalla ajalla aluksi

nimeltään Ophiussa. Oli Ateenan liittolainen per-

sialais-sodissa : joutui 1390 Venetsialle ja vasta

1718 Turkille, liitettiin vapaussodassa Kreik-

kaan.
Tenotomia ks. J ä n n e 1 e i k k a u s.

Tenovuono, vuono Ruijassa Varanginniemi-

maan (Varjagnjargan) ja Tsorgosnjargan välissä.

pit. n. 70 km. suurin lev. (Hopsfjordin sivuvuo-

non kohdalta) 30 km; rannikoiden keskikorkeus

u. 300-400 m yi. merenp. T:n pohjaan laskee

Tenojoki. — T:n eteläisimmästä vuonopouka-
niasta Smalf jorilista. Vaggesta, y. m. vilkas pai-

kallislaivaliikenne Jäämeren satamiin (Gamvikiin.

Mi ha vniin. Berlevaagiin y. m.). Tärkein kalas

tuspaikka on Finkongkjeilen (1. Keila) T:n
suulla, sen länsirannalla. — Valtavia luonnon-

nähtävyyksiä tarjoavat T:n rannikot kaikkialla;

erikoisesti mainittakoon Stangenestind (724 m
yi. merenp.) ja Tanahorn. — Rannikoilla run-

saasti suomalaisasutusta. L. E-nen.

Tensioni (lat. tensio) ks. Jännitys.
Tentakkeli l< uuslat. tentä'culum oik. =

pidike. < ten&ri = pitää), eläint., lonkero
Iks. t.i.

Tentarnen ks. T e n t e i r a t a.

Tenteerata (lat. tentä're), tutkia, toimeen

panna (yksityinen) tutkinto: auorittaa tutkinto.

- Tentarnen [•&'-] I. tentti, yksityistut-

kinto. kuulustelu. — Te n t a D .1 i. kuulusteltava.

tutkinnonsuorit I

Tenthredinidas ks. Lehtipistiäise t.
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Tentti ks. T e n I e e r a t a.

Tentyra ks. Dendera.
Tenues [-ea] (lat.; yks. tenuia] nimityksellä

tarkoitetaan kieliopissa vanhastaan /. . i- ja p
äänteil i vrt. M e d i ;i\ V sp i r aat 1 a, SI il-

ta?.

Tenuto /•«'-/ (it.), pidättäen, lyh. Ien., ei

tarkoita sävelen pidentämistä yli varsinai

aikansa, vanu sitä, että sävel kuku aika arvonsa

kuluessa pääsee täysisointi ena kuuluville. Samaa
osoittaa myös lyhy! vaakasuora viiva nuotin-

I

>. : i ti ylä t. alapuolella. /. K.

Tenzone [-tsö'-] (it., prov. imin. ransk. ten-

sori; < lat. tentio jännitys, vrt. lat. oon tentio

= kilpailu, kiista), provencelainen kilpalaulanta,

jossa kaksi runoilijaa käsittelee vuorosäkeistöin

jotain määrättyä kysymystä. Aiheet ovat hyvin
vaihtelevia, kuitenkin useimmiten rakkauden
alalta, laulujen sävy on milloin terävä ja kat

kera, milloin kohtelias ja hieno, säerakenne on

aina läpi koko t:n sama. Alkuaan oli sepittä-

jinä kaksi eri runoilijaa, jotka käsittelivät, jota-

kin persoonallista riitakysymystä, mutta myö-
hemmin oval esiintyväl henkilöt vain kuvitel-

tuja. I" :11a oli eri alalajeja, esim. ,.joe partit"

I. ,,partinen" (ransk. „jeu parti, parture"), missä
runoilija asettaa valittaviksi kaksi ristiriitaista

vastausta tehtyyn kysymykseen, kanssakilpailija

valitsee niistä toisen, kun taas kysymyksen tekijä

puolustaa toista. Katkaisu jätetään riitatuoma-

rin tehtäväksi. [Zenker, ,,Die provenzalische
Teuzone" (1888).] (E.W-S.)

Teobromiini, dimetyliksantiini, puriiniryh-
iii. iän kuuluva kem. yhdistys, jota on m. m.

kaakaopuun siemenissä. Karvaita valkoisia

kiteitä. Eräs t. yhdistys, (limitiini, theoiromino-
salicylus nutricus, on tärkeä lääkeaine. S. S.

Teodelinda (k. 628), langobardien kuningatar,
oli Baierin herttuan Garibaldin tytär ja naitet-

tiin 589 langobardien kuninkaalle Autari'lle sekä

tämän kuoltua seur. v. hänen seuraajallensa

Agilulfille. Hän vaikutti paljon myöskin valtio-

asioihin ja nimenomaan katolisen uskon levittä

niisiksi siihen saakka areiolaisten langobardien
keskuudessa. Agitulfin kuoltua hän johti halli-

tusta poikansa Adalovaldin holhoojana (615-624).

K. G.

Teoderik, 1 ä n s i g o o 1 1 i e n kuninkaita.

1. T. 1, kuninkaana 419-451, tuli Valian jälkeen

kuninkaaksi, teki Tolosan päiikaupungiksi, voitti

Gallian roomal. sotapäällikön Liboriuksen '439

ja kaatui urhoollisesti taistellen Aetiuksen liitto-

laisena Attilaa, vastaan Katalaunisilla (Mauria
kisilla) kentillä 451. --2. T. II, kuninkaana
453-466, edellisen poika, murhautti veljensä

Torismundin, hallitsi tarmokkaasti ja teki voi-

tokkaan sotaretken sveevejä vastaan Espanjaan,
mutta sai palattuaan surmansa veljensä Eurikin
toimesta. K. G.

Teoderik Suuri (454-526), itägoottien kunin-

gas, oleskeli nuorempana bysanttilaisessa hovissa,

panttina isänsä Teodemirin uskollisuudesta, ja

tuli 475 tämän jälkeen kuninkaaksi. Ollen lii-

tossa keisari Zenonin kanssa hän 488 tiimiin

suostumuksella lähti Odovakaria (ks. t.) vastaan

Italiaa valloittamaan, mikä onnistuikin 3-vuoti-

sen verisen sodan jälkeen. Ensi aluksi nimellisesti

jonakin Itä-Rooman käskynhaltiana Italiassa, T.

pian itse asiassa kohosi itsenäiseksi hallitsijaksi.

ja otti Italian kun i nl.aa n nimen. Itägooteille

jaeltiin maatiluksia ympäri maata ja he muo
tival sotajoukon, mutta muuten T : n politiikka

tarkoitti roomalaistenkin suo tuttamista siihen
uuteen esivaltaan, jonka olivat saaneet, iks. ttll-

gootit). Hän oli tammi. i- ja oikeutta rakas-

tava, vaikka kiivasluontoinen. Hänen loppu-

aikaansa synkistyttivät ilmenneet Balavehkeet ja

niiden johdosta syntyneet oikeusjutut (Boethius,
S\ mmachus)

.
Aikansa germaanilaiskuninkaiden

joukossa oli T:lla tunnustettu etusija, jota hän
vahvisti liittämällä heidät itseensä sukulaisuus-
siteillä; itse hiin oli naimisissa Klodovigin iisa

ien Vudefledan kanssa. Hänen maineensa oli

suuri kaikkien germaanilaisten kansojen keskuu-
dessa: jopa Itämeren ininällä elävät eestitkin

(liettualaiset) lähettivät hänelle lahjoja. Germaa-
nien tarinoissa hän säilyi Dietrich von
Bern nimisenä. (Bern = Verona, jossa T. usein

piti hovia) ja hiilestä tehtiin Attilan kuuluisin

soturi. K. O.

Teodikea = teodisea (ks. t.).

Teodisea (kreik. theo'& = jumala, <2ifce = oikeu-

denmukaisuus) , sananmukaisesti käännettynä
jiimalanpuohistus 1. jumalan osoittaminen oikeu-

denmukaiseksi; yritys filosofisesti osoittaa, 'ettei

pahan olemassaolo ole ristiriidassa viisaaksi,

hyväksi ja oikeudenmukaiseksi ajatellun junia

lan kanssa. Tunnetuin t:n esittäjä on Leibniz,

joka 1719 julkaisi ti uksensa ..Iv-sais de Theo-

du' sur la boute de Dieu, la liberte de Hiomme
el 1'origine du mal" (teodisean tutkielmia juma-
lan hyvyydestä, ihmisen vapaudesta ja pahan
synnystä). Leibnizin ajatukset t:sta käyvät sii-

lien suuntaan, että äärellisten olentojen maailma
ei voi olla täydellinen, sillä mihinkään äärel-

liseen jumalan täydellisyys ei voi sisältyä.

Maailman äärellisyys 1. rajoitus sisältää sellai-

senaan n. s. metafyysillisen pahan, josta taas

johtuu fyysillinen paha (kärsimys) ja siveellinen

paha (synti). Jumalan täytyy lumia maailma
niitä mahdollisuuksia noudattaen, jotka hän
kaikkiviisaudessaan tajuaa omassa olemukses-

saan, mutta näin ollen hän ei voi luoda täydel-

listä maailmaa, vaan ainoastaan kaikista mah-
dollisista maailmoista parhaan (ks. Opti-
mismi). Ne kärsimykset ja epätäydellisyydet,

jotka äärelliseen maailmaan välttämättä kuulu-

vat, hälvenevät Leibnizin mieltstä olemattomiin,

jollei pidetä silmällä vain yksityiskohtia, vaan

kokonaisuutta. Samoin kuin katkera aines voi

kohottaa jonkun ruokalajin hyvänmakuisuutta
tai yksityinen epäsointu voi olla tarpeellinen

musikaalisessa yhteissoitossa, voidaan maailma-

kin ajatella sopusointuiseksi yksityisistä epätäy

dellis\ yksistään huolimatta. Mehän tunnemme
vain osan maailmaa; muissa sen osissa voi olla

vähemmän pahaa kuin meidän tuntemassamme.
Näin ollen Leibniz oikeastaan siirtää kysymyk-
sen kokemuksen piiristä uskon piiriin, sillä

emmehän voi tietää mitään niistä maailman-
kaikkeuden osista, joihin ei tajumme ollenkaan

ulotu. Toisella, tavalla käsittelee kysymystä esim.

F. Paulsen. Hän myöntää, ettei maailmaa voida

todistaa ehdottoman hyväksi eikä edes kaikista

mahdollisista parhaaksi, mutta koettaa osoittaa.

että maailma meidän ihmisten kannalta katsot-

tuna vastaa luontomme vaatimuksia ja tarjoaa

elämällemme kehitysmahdollisuuksia, kunhan
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vun kukin voimin tahdomme niitä l-ivttii

Yleensä filosofiset t:n esittämisyritykset voivat

päästä vain varsin rajoitettuihin ja suhteellisiin

tuloksiin. Uskonnollinen tietoisuus ei sekään voi

kysymystä tietopuolisesti ratkaista, vaan tyytyy

siihen iiveellioiii tehtiviS asettavaan vxlittcmiiD

tietoisuuteen, että ..kaikki yhdessä vaikuttaa

niiden parhaaksi, jotka rakastuva) .Jumalaa"
• m. s.. s i. Z. C.

Teodoliitti ks. Tähtitieteelliset k o-

n e e t.

Teodor ks. Theodor.
Teodor Laskaris (Theodoros L.), kahden krcik.

Nikaian keisarin nimi. 1. T. I L. (k. 1222), itä

i n. keisari Aleksios III: n vävy, pakeni, risti-

retkeilijäin 1204 valloitettua Konstantinopolin.

Vähään-Aasiaan; tänne hiin perusti Nikaian kei-

sarikunnan, jota hän puolusti latinalaisia ja

seldeukeja vastaan.

2. T. II L. (k. 1258), edellisen tyttärenpoika,
keisari Johannes Vatatzeen poika ja seuraaja
v:sta 1254, soti menestyksellä bulgaarialaisia

_v. m. vihollisia vastaan. G. R.

Teodorik ks. T e o d e r i k.

Teofania (kreik. theo's = jumala, pliainein =

ilmestyä), Jumalan näkyväinen ilmestys. Kaik-
kien kansojen mytologioissa kuvataan jumaluu-
den ilmestyneen ihmisille. V:ssa T:ssa kerro
taan myöskin Jumalan joskus ilmestyneen näky-

ti. esim. esivanhemmille paratiisissa. Abra-
hamille. .Moosekselle palavassa pensaassa j. n. e.

i minin (esim. Jes. 6i) ilmaistaan selvästi,

tämmöiset ilmestykset ovat näkyjä (visio-

aeja). . E. K-a.
Teognosia ikreik. theo's, ja gnösis = tieto),

jumalantunteminen.
Teokalli /-«'-/ 1. teoealli (..Jumalan

. muinaisten meksikkolaisten pyramiidin-
muot öiset temppelirakennukset.
Teokratia (kreik. thco's, ja kralos = valta),

jtunalanvalta, on sellainen valtiomuoto, jossa

jumaluus käsitetään varsinaiseksi hallitusvallan

omistajaksi. Sellaisia ovat olleet muinaisen
iin ja Kiinan valtiomuodot, joiden mukaan

hallitsija on ainoastaan jumaluuden edustaja (Kii-

' . Taivaan poika"). Myöskin Israelissa oli

valtiojärjestys teokraattista laatua. E. K-a.
Teollinen omistusoikeus (ruots. industriell

'

. Omistusoikeus kohdistuu käsitteel-

lisesti oikeastaan fyysillisiin esineisiin. Kui-
tenkin nimitetään omistusoikeudeksi myös n. s.

tekijäoikeuksia (ks. t.), joiden sisällyk-

senä ei ole fyysillisen esineen omistus vaan oikeus

henkiseen työhön ja sen käyttämiseen (..henki-

lisuuteen" . Näihin oikeuksiin luitaan
t. o., s. o. oikeus keksintöön (patenttiin), tavara-
merkkiin, toiminimeen ynnä kaavaan ja malliin.

Niiden suojelusta koskevasta lainsäädännöstä ks.

Patentti, Tavaralcima ja Toimi
nimi. Kaavojen ja mallien suojeluksesta ei

8 ne-.-;, oh- annettu lakia, eikä oikeus niiden

yksi aiseen käyttämiseen siis ole turvattu.

T:n o:n kansainvälisen suojeluksen voimassa-
pitämiseksi on Pariisissa 20 p. maalisk. 18K:;t,'li

dyllä konventsionilla useiden valtioiden kr ken
muodostettu Kansainvälinen unioni
teollisen omistusoikeuden turvaa
mi seksi. Pariisin konventsioniin tehtiin

selissä 1900 eräs lisäsopimus, ja VVashingto

nissa 1 f> 1 1 pidetyssä konferenssissa on kaikki'

unionia koskevat sopimukset uudestaan muo-
dosteltu ja koottu yhtenäiseksi sopimuskirjaksi.
Unioniin ovat liittyneet useimmat Euroopan vai

tint siirtomailleen sekä monet valtiot Euroopan
ulkopuolelta. Kun kunkin valtion oma lainsää

däntö yleensä suojelee valtion omia alamaisia
valtion omalla alueella, on unionin tarkoi-

tuksena aikaansaada oikeiisi uivaa vieraallakin
alueella. Tämän mukaisesti Pariisin konventsio-
nissa mi ii it iin unionin päätarkoitukseksi ta.3

dellisen keskinäisyyBperiaatteen ylläpitämii

siten, että jokaisen sopimuksessa osallisen val-

tion alamaiset saavat toisissa unioniin kuuluvissa

valtioissa nauttia niitä etuja, joita kunkin maan
erityiset lainsäädännöt myöntävät tahi vastai-

suudessa tulevat myöntämään omille alamaisille.

Unionia koskevia asioita käsitellään diplomaal
tisissa konferensseissa, ja unionin yhteydessä on
Berniin järjestetty kansainvälinen toimisto, joka

kokoaa tietoja, järjestää niitä yleiseksi tilas-

toksi, julkaisee aikakauskirjaa y. m. Sen joh-

dosta että unionilla on ollut pääasiallisesti mer-
kitystä patenttiasioihin nähden, sanotaan sitä

myös patenttiunioniksi.

T:n o:n kansainvälisen oikeusturvan kehittä-

mistä tarkoittaa Kansainvälinen yhdis-
tys teollista oi k e u s t u r v a a v a r t. e n

,

joka perustettiin 1897 Brysselissä. Sen pyrki-

myksinä, on varsinkin t:ta o:ta koskevain kan-
sainvälisten sopimusten edelleen kehittäminen
ja yhdenmukaisemman lainsäädännön aikaan-

saaminen eri maissa. Yhdistyksellä on haara-

yhdistyksiä useissa maissa. A. M:ncv.
Teollisuus on se tuotantotoimi, jonka tarkoi-

tuksena on raaka-aineiden muodon muu; tain

i

nen 1. niiden jalostaminen. Sen vastakohtia ovat

1) alkutuotanto 1. raaka-aineiden hankintatmaa-
talous ja karjanhoito, metsästys, kalasi us. metsä-

talous, vuorit vöi. 2) kauppa ja kuljetustoimi,

jotka välittävät hyödykkeiden kiertoa. 3) per-

soonalliset palvelukset ja vakuutustoimi. Sen

johdosta i ttä alkutuotantoon usein liittyy sa-

massa liikkeissä, suoritettu ensimäinen raaka-ai-

neen muodosteta, luetaan erityisesti vuorityö jos-

kus t :een kuuluvaksi. T. jakaantuu lukuisiin t-

haaroihin, joita ei vielä ole voitu tyydyttävästi

ryhmitellä. Suomen t. -tilasto erottaa seuraavat

t.-ryhmät: kaivoslouhinta ja malminnosto (oike-

astaan alkutuotantoon kuuluva), metallien vai

misliis- ja jalostus-t. (sulatot ja metallinjalos-

tuslaitokset) , kone-t. (konepajat ja hienompi
kone t.), kivi-, savi-, lasi ja turve-t., kemiallis-

ten laitteiden valmistus-t., terva-. Öljy-, kumi- ja

muu sellainen t.. nahka- ja karvat., kutoma-t..

paperit., puut., ravinto- ja nautintoaine f.. \a

laistus-, voimansiirto- ja vesijohto-t., graafil-

linin t.. edellisiin kuulumaton t.

T. juontaa alkunsa kaukaisimmasta muinais-

ajasta, s.- hyvin yleinen käsitys, että t. on

tynyl myöhemmin kuin alkutuotantoon luettavat

kalastus, metsästys ja maatalous, ei pidä paik

kaan-a. Siirtyessään alkuperäisestä ville

ja pienten eläinten keräämi estä metsä ätj kseen

ja kala tul een ihminen tarvitsi pyyntineuvoja ja

useita, joita hän valmisti muodostelemalla luon

nonaineita ;
alkukantaise a maa avil ji lj ksessä

tarvittiin niinikään maan möyh ntämista \ n

Lm jonkinlaista tj ökalua - kan usauvaa, kuok
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i .1.1 \ /. kyisten I i nonkansain oloista päil ttäi n

ihmisen työtaito jo aikaisin kohosi ihmeteltä

\;i ii korkealle, kun taas tekniikka pysyi kauan
alhaisella asteella, Luonnonkansojen työkalut

immiten vain yksinkertaisia luonnonesi
ueitä, eläintenluita, näkinkenkiä, tei

puita. Metallien jalosi us oli ennen i uroop]

ten tuloa tuntematon Aaistvaalian alkuasukkaille.

Saks. talon tieteilijän K. Biicherin mukaa
sivistyskansain t:n kehityksessä erotettava

viisi tuotantojärjestelmää, aim. I) perhetyö, 2)

palkkatyö 3) varsinainen käsityö (hintatyö) I

kustannusjärjestelmä (kotiteollisuu i) teh-

dasteollisuus. Perhetyö on perheen (tai per

heen tapaan lal. .nilansa hoitavan yhteisön) itse

tuottamain raaka-aineiden teollinen jalostaminen
i tarvetta varten; kuitenkin voidaan tällä

asteella jo lunttaa jonkin verran myöskin vaih-

toa varten. Työn jakoa on olemassa eri suku-

puolten kesken, ja varsinkin sen jälkeen kuin or-

jia ruvetaan käyttämään, voidaan työnjako kehit-

tää sangen pitkälle, niinkuin oli laita esim. kreik-

kalaisten ja roomalaisten suurissa perhetalouk-

ja aikaisemman keskiajan teudaalikarta-

noissa. Jos perhetyöllä saatuja raaka-aineita

annetaan vieraalle työläiselle jalostettavaksi,

syntyy p a 1 k k a t y ö j ä r j e s t e 1 m ä. Palkka-
lyö on teollista ammattityötä, jonka vallitessa

raaka-aine kuuluu t \ ön teettäjälle (tilaajalle) , työ-

kalu työntekijälle. Keskiajan kaupunkiini käsityö-

läiset olivat suuressa määrin tällaisia ..palkkatyö-

Hiiliä". Palkkatyöläisellä on toisinaan yllinkyl-

li n työtä, toisinaan hän on työn puutteessa.

Tämän johdosta hän vapaina aikoinaan tulee

omista aineista valmistaneeksi tuotteita myyntiä
varten. Jos hän hankkii myöskin säännöllisille

tilaajilleen raaka-aineen, tapahtuu siirtyminen
seuraavalle varsinaisen käsityön asteelle. K ä s i-

t y ö on se teollinen tuotantojärjestelmä, jonka
vallitessa tuottaja kaikkien tuotantovälineiden
omistajana valmistaa vaihtoarvoja talouteensa
kuulumattomille kuluttajille. Tässä on tär-

keintä se, että tuottaja on välittömässä suh-

teessa kuluttajaan. Erotukseksi palkkatyöstä voisi

tiitä tuotantojärjestelmää paremmin sanoa
hintatyöksi, sillä käsityöläinen eroaa
palkkatyöläisestä vain siinä, että hän omistaa
kaikki tuotantovälineet ja että hän myy omasta
aineesta ja omalla, työllä valmistetun tuotteen

määrätystä hinnasta, kun taas palkkatyöläinen
voi vaatia hyvitystä vain työstään ja mahdolli-
sesti vielä työkalujensa kuluttamisesta. Käsityön
kehitys- ja kukoistusaika oli germaanilaisissa ja

romaanilaisissa maissa llmneltä vuosis. 16:n-
nelle vuosis., pohjoismaissa vasta myöhemmin.
Tämä teollinen tuotantojärjestelmä menestyi niin

kauan kuin jokainen kaupunki ympäristöi-
neen muodosti pääasiassa suljetun talousaluein.

niin kauan kuin tuottajat ja kuluttajat saattoi

vai olla keskenänsä suoranaisissa tekemisissä
ja liikepääomaa tarvittiin vähän. Sittenkuin
15:nneltä vuosis. lähtien alkaa muodostua keski-

tettyjä valtioita ja suurempia yhtenäisiä talous-

alueita, alkaa käsityö rappeutua. Ahtaat, kau-
punkimarkkiuat laajenevat kansallisiksi, vieläpä

merentakaisten menekkipaikkain avautumisen
kautta kansainvälisiksi markkinoiksi. Taloudel-

lisesti itsenäisten kaupunkialueiden paikallisen

työnjaon sijaan tulee rahatalouden varttuessa

' I li non työnjako, joka pyrkii iltama.m
kaikille 1 roille en

niiden mene tyrni m edellytykael ovat suuriin-
ni.ki kasaantuu enemmän, omaisiin

lee liikkm ämmäksi, kauppa aa\ ittaji un

inan merkityksen. Viimemainitun taholta ryh-

dytään 10 ' ulilta Ii i. lii -en I n

m ui järjestystä, siten eitä kaikkiaat koettava!

koota käsiinsä lukuisain tähänastisten peri.

käsityöläisten tuotteet. Ile maksavat tuotta

hinnan etukäteen ja toimittavat tavaran
jemmille markkinoille. Näin saa alkunsa kus-

tunnusjärjestelmä, jonka vallitessa kauppias
(kustantaja) asettuu välikätenä tuottajain ja

kuluttajani viiliin.

K u s t a n n u s j ä r j e«t e 1 m ä ..n se tcolli-

en tuotannon laji, jonka vallitessa yrittäjä sään

uollisesti pitii tysEsä suuremman maar in työn
tekijöitä oman liikepaikkansa ulkopuolella hei-

dän asunnoissaan iks. lähemmin Kotiteolli-
suus). Käsityön ja kustannusjärjestelmän väli

nen täiUein cm.tus on se, että tuote kulkee yhden
tai useamman välikäden kautta, ennenkuin se

joutuu kuluttajalle.

Vähän myöhemmin ja samain edellytysten

vallitessa kuin kustannusjärjestelmä, paikoittain

jo 15:nnellä vuosis., syntyi tehdas-t. Tiiliä

tarkoitetaan sellaista teollista tuotantojärjestel-

mää, jonka vallitessa yrittäjä pitää säännölli-

sesti suuremman joukon työläisiä työssä heidän

asuntojensa ulkopuolella omassa liikepaikassaan.

Kustannusliike on desentraliseerattu, tehdas senl

raliseerattu suurliike. Molemmat ovat kapitalie

tisia liikemuotoja, tehdas kuitenkin suurem-
massa määrässä; kustannusliike on melkein
yksinomaan liikepääoman varassa, tehdas sensi-

jaan jo itsessään edustaa melkoista kiinteiltä

pääomaa. Kustannusjärjestelmässä työn teknilli-

nen järjestely on sama kuin käsityössä, palkka-

työssä ja perhetyössä. Tehdas-t. on teknillis ssli

suhteessa aikaisempia teollisia tuotantomuotoja
etevämpi; tuotantokustannukset tulevat siinä

huokeammiksi, mikä seikka johtuu etupa

sille ominaisesta työjärjestelmästä. Kun käsi-

. yksitj ison työläisen täytyy osata suorit-

taa, vuorotellen kaikki ammatissa esiintyvät toi-

mitukset, on tehtaassa koko tuotantoprosessi

työnjaon kautta ositettu yksinkertaisimpiin

toimituksiinsa; raskas työ on erotettu kevyistä.

koneellinen työ henkisestä, ammattitaitoa kysyvä
yksinkertaisesta. Näin saadaan työprosessista

kokonainen järjestelmä suuresti toisistaan eriä

viä ja toisiaan seuraavia toimintoja, ja työssä

voidaan käyttää mitä erilaisimpia ihmisvoimia:

ammattitaitoisia ja ammattitaitoa vailla olevia,

miehiä, naisia ja lapsia, käsillään ja päällään

työskenteleviä, teknillisen, taiteellisen ja kaup-

piassivistyksen saaneita. Jokaisen yksityisen lyö

voiman rajoittaminen pieneen osaan työprosessia

vaikuttaa, että yhteistyön tulos lisääntyy valta-

vasti.

Samaten kuin tehtaassa käytetään mitä erilai

simpia työvoimia, samaten siellä myös kojeet ja

työkalut erilaistutetaan mitä laajimmassa mi-

tassa. Kun käsityössä täytyy jatkuvasti vaihtaa

työkalua, voidaan tehtaassa, missä aina on teh-

tävänä suuret mäihät samanlaista työtä, saman-

aikuisesti käyttää erilaisia mekaanisia apuneu-

voja, jotka toimivat sitä huokeammin, mitä
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% htäiui i t.iis.-iimii n niitä käytetään. Useita teol-

lisia iiicnrttrlytapoja kannattaa käyttää vain

auksessa, ''iiii jotakin tuotetta valmiste-

taan samalla kertaa suurempi määrä. Siitä sei-

'. että tällaisissa tapauksissa tuotemäärän

lisääntyessä kustannukset vähenevät, johtuu kal-

lisarvoisten koneiden laaja käytäntöön tulemi-

nen Tämä kävi kuitenkin mahdolli-

seksi vasta sittenkuin höyrykone oli keksitty.

ja siten saatu liikevoima, joka voitiin panna toi-

mimaan kaikkialla, milloin hyvänsä ja minkä voi-

maisena hyvänsä. Koneet tulivat käytäntöön

I8:nnella vuosis. ensin Englannissa, missä ne

(ensin keinuu- ja kutomakoneet) saivat aikaan

n. s. teollisen vallankumouksen, mutta jo sitä

onnen oli, niinkuin on huomautettu, tehdas-t:ta

olemassa. Viimemainitun taloudellisena edelly-

tyksenä on keskitetty yhdenkaltainen joukko-
tarve ja yhdysliikenteen kuljetustekniikan kehit-

tyminen sille kannalle, että t.-tuotteet voidaan

mukavasti toimittaa suurten ostajapiirien saavu-

tettaviin. Sen johdosta että koneet työskentele-

vät monta vertaa tasaisemmin, kestävämmin ja

ämmin kuin ihmiskäsi, ja että ne poistavat

tuotteesta kaiken yksilöllisyyden leiman, voi-

daan niiden avulla valmistaa tuotteita, jotka ovat

a tyydyttämään juuri joukkotarv että.

Tuotantokustannuksia ja siten tuotteiden hintoja

huojentamalla ne ovat tehneet, yhä laajemmille

Ile mahdolliseksi ostaa tehdastavaroita,

on ollut seurauksi i ia j
lii nouseva teolli-

tuotannon lisääntyminen. Koneet ovat siten

valtavasti cdistäm-, t tehdä Irjestelmän leviä-

mistä, mutta ne eivät ole sitä luoneet.

misteiden luonnon mukaan voidaan erot-

toisistaan: 1) tehtaat, jotka tuottavat käyttö-

valmiita joukkotuotteita; 2) tehtaat, jotka val-

mistavat tuotantovälineitä, nim. a) puolivalmis-

bl koneita, laitteita, työkaluja, kokonaisia

tehdaslaitoksia, kuljetusvälineitä; 3) tehtaat,

jotka jalostavat toisten tehtaiden tuotteita (esim.

karttuunipainimot, värjäämöt, valkaisulaitokset

Tehdas ei rupea suoranaisiin suhteisiin

kuluttujani kanssa, vaan käyttää tuotteidensa

myyntiä varten kaupan välitystä.

Tehtaiden työväki on yleensä riippuvammassa
kuin kustannusjärjestelmän kotityöläi-

Mutta s,-n johdosta, että tehdasliikkeisiin

on kiinnitetty paljon pääomaa, edellinen on pa-

remmin turvattu liikepulilta ja työnseisauksilta.

Kustantaja voi lakkauttaa liikkeensä ilman pää-

menetystä, heti kun se ei kannata. Mutta
ailijan täytyy tällaisissa tapauksessa jatkaa

tuotantoaan ilman voittoa, vieläpä tappiollakin,

niin kauan kuin liikkeen seisauttamisesta koituva
korkotappio on vielä suurempi kuin se tappio,

minkä tuotannon jatkaminen hänelle tuottaa.

taalaiset voivat toimia tehokkaam-
min n parantamiseksi, koska heidän
tehdasliikkeiden paikallisen keskityksen joh-

pompi yhtyä taistelukykyiseksi jär-

Sksi. Mutta toiselta puolen tehdasjärjes-
telmi helposti li i . i 1 1 i i i-.aln i.n peiae-elimm
ottamalla työhön myöskin naiset ja lapset; tätä

epäkohtaa ei edes työväensuojeluslainsäädäntö
(tehdaslainsäädäntö) voi täysin poistaa.

liitä nykyä kaikki edelläkuvatut teolliset tuo-

tantojärjestelmät ovat vielä jossakin muodossa
olemassa toistensa rinnalla. Kustannusjärj

telmä ja varsinkin tehdasjärjestelmä ovat ky Iiii

tunkeneel syrjään nuo kolme aikaisempaa jär

jestelmää, multa täydellisesti ne eivät ole voi-

neet h-ivitt-ia imi i Mit i erityisesti varsinaiseen

käsityöhön tulee, on se tässä, kilpailussa, joutunut
vaikeimpaan* aseinaan suurissa kaupungeissa.
Toiselta puolen alkavat tuotantojärjestelmäin vä-

liset erotukset hämmentyä; niinpä esim. käsityö
lähenee organisatsioninsa puolesta välistä kus-

tannusliikettä viilistä tehdasta. Tämän johdosta

onkin ehdotettu, että t:n alalla erotettaisiin toi-

sistaan vain suur- ja p i k k u-t., suur- ja

pikkuliikkeet (ks. t.)

.

T:n kasvavaa merkitystä osoittaa se, ettätin
alalla toimiva väestö kaikissa sivistysvaltioissa

lisääntyy nopeammin kuin koko väestö. Tätä
nykyä on 100 ansiotyössä olevasta t:ssa ja

vuorityössä toimivia

isossa Britanniassa ja Irlannissa . . .
4.->.-<

Sveitsissä • 44,»

Belgiassa 41,.,

Saksassa 40,,.

Ranskassa :

'
>,

Alankomais a : '.'-.t

Norjassa 27,i

Tanskassa 25j
Italiassa '-'4,5

Pobjois-Ameriikan Yhdysvalloissa . . '24,

,

Itävallassa 23.»

Ruotsissa 20,g

Unkarissa 13,e

Suomessa 10,5

Suomessakin t:ta alkuansa harjoitettiin

perhetyön (koti-t:n) ja palkkatyön muodoissa.
Koti-tila. harjoitettiin tavallisesti sivutoimena
maanviljelyksen rinnalla etupäässä oman tarpeen
tyydyttämistä varten. Tämän alkuperäisen teol-

lisen tuotannon haaroista mainittakoon kehruu,
kudonta, laudansahuu, tervanpoltto, jauhonjau-
hanta. oluenpano, viinanpoltto, saippuankeitto,

kynttilänvalanta. Varsinainen käsityö sai Suo-
messa alkunsa ehkä vasta uuden ajan koitteessa

ja ensi mii i.-t täydellisesti järjestetyt käsityöläis-

ammaltikunnat syntyivät vasta 1620-luvulla. Jon-
kinlaista tehdas-t uikin alkua oli Suomessa
olemassa 1500-luvulta lähtien. Kustaa, Vaasa
perusti Turun ja Hämeen linnojen yhteyteen pie-

niä ..verkatehtaita", joissa raaka-aineena osit-

tain käytettiin tänne tuotujen engl. rotulampai-

den villaa. Sotilaallisia tarkoituksia varten
perustettiin salpietarikeittimöitä ja ruutimyllyjä.

Myöskin laivanrakennus näkyy jo tähän aikaan
päässeen vauhtiin; sitä harjoitettiin sittemmin
suurella menestyksellä Pohjanmaalla rahvaan-
tina. Laivanrakennuksen yhteydessä kehittyi

myöskin purjekankaan kudonta ja köyden-

punonta. Kruunun ja aatelia kartanoihin perus-

tettiin jo 1500-luvuIla vesivoimalla käyviä ..saha-

myllyjä.", jotka yhdellä terällä sahasivat lank-

kuja ja lautoja. Suuremman laajuuden saavutti

tehdasmainen tuotanto aluksi vain rauta-t:n

alalla. Maan asukkaat olivat jo ammoisista

ajoista asti osanneet, valmistua järvimalmista

omaksi tarpeeksi taerautaa, mutta tämä tuotanto

ei jaksanut ajan pitkään tyydyttää varsinkaan
linnoitusten kasva', in tarvetta. 1500-

luvulla löydettiin Etelä-Suomessa myöskin vuori-

malmia ja 1542 avattiin Ojamon raiitakaivos

Lohjalla. Jo 1560 mainitaan Mustion sulatus-

hytti, jossa Ojamon malmia jalostettiin, mutta
varsinainen rautatehdas syntyi Mustiossa vasta
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1616. 1600-luvulla perustettiin joukko muitakin

rautatehtaita varsinkin l udenmaan ja Varsinais-

Suomen rajaseuduille: Vnskuu. Pinjainen, Faget

vik, Fiskari, K >^k i . Trollshovda, Teijo, Kirja!

kala, Mathildedal ja Taalintehdas Pernajaan syn
tyi Koskikylä, Kuraan Kauttua. l udellekii

(Viipurin lääniin) Juankoski. Vuosituotanto oli

iii sä tehtaissa keskimäärin 100 lunnia ja työ
.i oli niis.-i enintiia muutamia kymmeniä

Niissä valmistettiin etupäässä kankirautaa, nau-

loja ja peltiä, joskus myös sotatarpeita, esim.

Juankoskella tykkejä ja mörssärejä, Koskella la-

vetteja. Kun Suomen järvistä saatu malmi osoit-

tautui vähemmän sopivaksi ja vuorimalmi täällä

loppui pian Ojamon kaivos jätettiin jo 1673

täytyi tehtaiden käyttää ruotsalaista raaka-

rautaa. Siitä huolimatta voitiin rauta-1: ta edel-

leen harjoittaa menestyksellä, sillä Suomissa oli

runsaasti vesivoimaa ja metsiä, joista saatiin

polttoainetta. Ynipärystön talonpojat velvoitei

tiin tekemään päivätöitä ja hankkimaan ruuk-
keihin sysiä ja halkoja. Näiden talonpoikien ja

ruukkien kesken syntyi usein hankauksia. Anta-
malla talonpojille etukäteen tavaroita ruukit
saattoivat talonpojat taloudelliseen riippuvaisuu-

teen. Joskus talonpojat ..lakolla" keskeyttivät
jonkun tehtaan toiminnan pitemmäksi aikaa.

Tehtaat, puolestaan yhtyivät ..renkaaksi" pitäen

siten sysien hinnat alhaisina. Hallitus piti —
jo sotalaitoksen tarpeiden vuoksi — rauta-t:n

edistämistä erittäin tärkeänä ja pyrki 1600-luvun
lopulla sijoittamaan kaikki kankirautatehtaal
Norlannin ja Suomen metsärikkaisiin seutuihin.

V:n 1700 tienoilla oli Suomessa 8 masuunia ja

15 vasarapajaa. Samalla kuin hallitus antoi

rautatehtaille vapaat kädet metsiin nähden,
koetti se kaikin tavoin ehkäistä metsissä olevan
raaka-aineen käyttämistä muihin tarkoituksiin.

Niinpä rajoitettiin rautatehtaiden hyväksi saha-

teollisuuden toimintaa ja tuotantoa, niin että

tämän Suomelle luonnollisen t:n kehittyminen
saattoi päästä vauhtiin vasta paljoa myöhemmin.

Paitsi yllämainittuja rautatehtaita, syntyi Suo-
meen 1600-luvulla muutamia muitakin t.-laitok-

sia: Uuteenkaupunkiin lasitehdas, joka tuhoutui
1685, kalkkiuuneja Paraisiin, Kemiöön ja Ahve-
nanmaalle. Turkuun perustettiin 1642 maamme
ensimäinen kirjapaino. Suomen vanhin tunnettu
paperitehdas (..paperimylly"), jonka piispa Geze-
lius osti 1660, oli Pohjan pitäjän Thomasbölessä.

Ison vihan aikana kaikki t.-toiminta lakkasi,

mutta vapauden ajalla se huomattavasti vilkas-

tui. [Tallit us harrasti merkantilismin peri-

. aatteita noudattaen 1700-luvulla erityisellä

innolla t:n 1. ..manufaktuurien" kohottamisia.
Vv:n 1730 ja 1770 hallijärjestykset myönsi-
vät tehtaille ja manufaktuureille suuria etuja.

Tehdasoikeuksien saaja vapautettiin ammatti-
pakosta ja sai käyttää myöskin ammattitaitoa
vailla olevia työmiehiä, naisia ja lapsiakin pal-

kollissäännön mukaan ja manufaktuureja sai

[»rustaa maaseudullekin. Paitsi suojelustulleilli

koetettiin teollisuutta edistää myöskin lainoilla

ja palkinnoilla. Hävitettyjen kaupunkien ja

kylien uudestaan rakentaminen lisäsi raudan
kysyntää, minkä johdosta rauta-t. pian rupesi

virkoamaan. Vanhojen rautatehtaiden lisäksi

perusti ttiin vielä uusiakin, m. m. Juanteluias

Nilsiiui n. niin että näiden laitosten lukumäärä

1700-luvun lopulla oli 30. Rauta-t: n ohessa oli

loa teollisuudenhaara, jonka tuot-

teita riitti jonkun verran maasta vietäviksi.

Sen edistymistä (likaisivat kuitenkin edelleen

ankarat met äin säästämistä tarkoittavat saan-
nokset, jotka rajoittivat sahausmääriä (enintään
muutamia tuhansia puita vuodessa) jn joskue
sahausaikaakin. siitä huolimatta vesisahojen

luku lisääntyi, niin että niitä vuosisadan lopen.;

oli n. 200. Vanhassa Suomessa, missä sahaus oli

täysin vapaa ja missä vasta 1798 kaikki puu
tavarain vienti kiellettiin, tuotanto nousi jo

koko muun Suomen tuotantoa suuremmai
Lasi-t. kehittyi nyt puheenaolevalla vuosis. yh-

deksi maamme tärkeimpiä t.-haaroja; tänä ai-

kana syntyneistä lasitehtaista ovat mainittavim-
mat. Avikin, Nuutajärven ja Kokkalan tehtaat.

Kulomatehtaita perustettiin varsinkin Turkuun:
verka-, pellava- ja puuvillatehtaita y. m., joku-

nen myöskin Helsinkiin ja Porvooseen sekä maa-
seudulle: Littoisiin ja vuosisadan lopulla Jo-

kioisiin. Syntyi myöskin muutamia käsipaperi

tehtaita, esim. Tampereelle 1783. joissa lum-
puista valmistettiin sekä kirjoitus- että paino-

paperia, sekä muutamia pieniä sokeritehtaita ja

tupakkatehtaita (viimemainitulta esim. Turkuun
i.i Pietarsaareen), joissa tämän n. s. manufak-
tuuriajan periaatteiden mukaisesti alkuansa käy-

tettiin kotimaista raaka-ainetta.

1800-luvun ensimäisillä vuosikymmenillä Suo-

men t. edelleen pysyi hyvin vaatimattomalla kan-

nalla. Vasta tämän sataluvun toisella neljän-

neksellä alkaa sen alalla voimakkaampi kehitys.

Valtiokin alkoi entistä tehokkaammin harrastaa

t:n edistämistä. V. 1823 perustettiin manufak-
tuurirahasto. josta tehtaille annettiin edullisia

lainoja. V. 1842 perustettiin manufaktuurijohto-
kunta, jonka tehtävänä oli valvoa t:n etuja, ja

samaan aikaan sai myöskin t. -työväen opetus

(sunnuntaikoulut) alkunsa. Englannissa 1700-

luvulla keksittyjä kehruu- ja kutomakoneita ru-

vettiin Suomessa käyttämään 1820-, 30- ja 40-lu-

vailla. Finlaysonin 1820-luvulla perustetussa

puuvillatehtaassa sekä Jokioisten ja Littoisten

verkatehtaissa. HöyTrykone tuli Suomen t:ssa

ensi kerran käytäntöön Littoisten verkateh
laassa 1S44. Uusia puuvillatehtaita perustettiin

1840-luvulla Turkuun ja Forssaan, 1850-luvulla

Vaasaan; v. 1856 perustettiin Tampereen pel

lavatehdas, Työväkeä oli suurimmissa näistä

tehtaista 100-150 henkeä. Suomen pää-t :na pysyi

kuitenkin edelleen 1800-luvun alkupuoliskolla

rauta-t. Kun Haminan rauhan jälkeen Ruotsista

voitiin saada vaiu rajoitettu määrä rautamalmia
ja raakarautaa, ryhdyttiin Suomessa ottamaan

käyttöön uusia rautakaivoksia ja myöskin jälleen

valmistamaan rautaa suo- ja järvimalmista.

Mutta kun Ruotsi 19:nnen vuosis. puolivälissä

julisti rautamalmin viennin rajattomassa mää-
rin sallituksi, alettiin Suomessa jälleen käyt-

tää Ruotsin malmia ja kankirautaa. Uusista

rautatehtaista mainittakoon Karkkilan (Högfors,

per. 18201. jossa ensin ruvettiin käyttämään
putlausmenettelyä ja josta tuli Suomen suurin

valimo, ja Värtsilä (per. 1850). Raudan valmis-

tusta tärkeämmäksi alkoi kuitenkin tulla raudan-

jalostus. Tiskariin syntyi 1834 hienotaetehdos

ja 1837. ellemme ota lukuun Finlaysonin tehtaan

yhteydessä olevaa verstasta, maamme ensimäi-



1893 Teollisuus 1 :-J94

nen varsinainen konepaja, jossa m. m. ensimäi-

Bet kotimaiset höyrykoneet valmistettiin. Vuosi-

sadan keskivaiheilla syntyivät m. m. Crichtonin,

Varkauden ja Tampereen konepajat. Sahateol-

lisuuden edistymistä ehkäisivät nyt puheenaole-

valla ajalla edelleen entiset rajoitukset sahaus

määrään ja sahausaikaan nähden. Kun höyryn
käyttäminen sahoissa oli kielletty, ei uusiakaan

sahoja voinut syntyä muualle kuin sisämaan kos-

kien partaille, mistä lautatavaran kuljetus ränni-

kuli,' oli hankalaa ja kallista. Myöskin paperit.

pysyi 19:nnen vuosis. keskipalkoille asti hyvin
alkuperäiseHii kannalla; vasta 1841 ja 1852 tuli-

vai k< >tu'i-t käytäntöön Tampereen ja Tervakos-
ken tehtaissa. Uusia tehtaita perustettiin vielä

muutamien muidenkin t.-haarojen alalla, esim.

uusia sokeritehtaita vuosisadan alkupuolella Vii-

puriin ia Helsinkiin (Töölön sokeritehdas 1819)

jg 1850-luvulla Turkuun.
Suomen t:n varsinainen nousukausi ja eräiden

i naarain kehittyminen suur-t:n kannalle alkoi

rasta itämaisen sodan jälkeen 1850-luvun loppu-

puolilta lähtien. T:n vaurastumista edistivät

varsinkin tuotannon laajentamista ehkäiseväin

litusten poistaminen, elinkeinovapauden ja

vapaakilpailun periaatteiden voimaansaattami-
nen, uusien pankkilaitosten perustamisen jäl-

keen helpottunut pääoman saanti ja kulkuneu-
i parantaminen. Kun höyryvoiman käyttä-

misen kielto 1857 ja vähän myöhemmin muut
saha-t:n kehitystä kahlehtivat rajoitukset oli

ettu, alkoi tämä omasta maasta äärettö-

runsaasti saatavissa olevaan raaka-ainees a n

istuva t. kohota ensimäiselle sijalle Suomen
t. -elämässä. Saha-t. saattoi nyt keskittyä suur-

ten lokien suihin, Poriin, Kotkaan y. m., minne
tukit saatiin uittamalla ja niistä lautatavara voi-

tiin lastata suoraan ulkomaille meneviin laivoi-

hin. Sahaustuotteiden vienti lisääntyi varsinkin

1870-luvulla, jolloin se 1870-77 kasvoi melkein
kolminkertaiseksi (vrt. Puutavarateolli-
suus). Sahaliikkeen jälkeen kohosi 19:nnen

-. loppupuoliskolla Suomen tärkeimmäksi
suudeksi paperi-t. (ks. Paperi), sittenkuin

ria alettiin valmistaa hiotusta puumassasta.
Jo 1860 tehtiin puunhiomiskokeita Viipurissa.

ta ensimäinen puuhiomo perustettiin 18<$5

Tampereelle. Pian syntyi useita tällaisia laitok-

esim. Nokialle. Mänttään. Kyröskoskelle ja

Valkiakoskelle. Näin saatu puumassa vietiin en-

sin Venäjälle, mutta pian sitä ruvettiin myös-
K'in kotimaassa valmistamaan paperiksi, ensin
Nokialla v:sta 18G8. Sittemmin, 1880-luvulta
lähtien, ruvettiin sahausjätteistä ja haloista val-

mistamaan paperin raaka-aineeksi selluloosaa,

uikin v:n 1900 jälkeen on selluloosateh-
taita perusteltu useita, niin että selluloosaa
k-, t.i nyt jo valmistetaan enemmän kuin hiottua
puumassaa iks. Puuvanuke). Uusia punn-

ituksen haaroja ovat myöskin rihmarulla-t.
'.aan tehdas v:sta 1873) ja viime vuosina

Jyväskylän lähistössä syntynyt faneeriteollisuus.

;a ruvettiin 19:nnen vuosis. loppupuo-
lella yhä en, minän käyttämään ulkomaista mal-

ikaraudan valmistus on kuitenkin, osit-

polttoaineen kallistumisen johdosta, viime
aikoina tuntuvasti vähentynyt, ja malmien

äta on ulkomailta ruvettu tuomaan raakarau-
Teräksen valmistuksessa otettiin Martin-

uunit käytäntöön ensin Taalintehtaalla 1880. Kun
1885 määrättiin tulli koneille ja koneosille, alkoi-

vat valimo! ja konepajat nopeasti kehittyä, niin

että niiden tuotanto jo ennen suurvaltain sotaa
nousi enempäiin kuin puoleen koko metalliteollj

suuden tuottoarvosta. Kuitenkin tuodaan maahan
edelleen runsaasti ulkomaisia metallitavaroita.

Myöskin kutoma-t. on viime vuosikymmenien ai-

kana edistynyt voimakkaasti ja kehittynyt varsi-

naiseksi suur t:ksi. Kutoma-t : ssakin käytetään
etupäässä ulkomaalaisia raaka-aineita. Kun Aust-

raalian ja Ameriikan liuokeahintainen villa alkoi

1860-luvulla tulla Euroopan markkinoille, syn-
ty i villa-t:ssa pula, ja Littoisten ja Jokioisista

1856 Tampereelle siirretty verkatehdas täytyi

panna seisomaan. Pian rupesi maamme villa-t.

kuitenkin jälleen elpymään ja se käyttää nyt
etupäässä ulkomaista raaka-ainetta; ainoastaan
neljäs osa villakehräämöjen raaka-aineesta on
kotimaista. Tampereen pellavatehtaan käyttä-

mästä pellavasta on vain noin kymmenes osa Suo-
mista saatua. Kutomat: n tärkein haara on puu-
villat., jonka tuotanto edustaa enempää kuin
puolta koko kutoma-t :n tuottoarvosta. Ku-
toma-t:n tuotanto ci kuitenkaan riitä tyydyttä-

mään oman maan tarvetta. Tämän t:n keskus-

paikka on Tampere. — Suomen sokeritehtaiden

tuotanto on niinikään huomattavasti kasvanut;
v:n 1897 tullimuutoksen jälkeen ne jalostavat

yksinomaan venäläistä juurikassokeria. — Van-
hin Suomen nahkatehtaista on 1860-luvulla pe-

rustettu Aströmin tehdas Oulussa, joka tätä

nykyä on suurin Pohjoismaissa. Paljoa myö-
hemmin ruvettiin perustamaan kenkätehtaita
(ensimäinen Korkeakoskelle 1898). Sittenkuin
jalkineille 1908 asetettiin suojelustulli, on
kenkätehtaita syntynyt useita, varsinkin Tampe-
reelle. — Vanhastaan olemassa oleva lasi-t. on
viime vuosikymmenien kuluessa lisääntynyt uu-
silla tehtailla, samaten tupakka-t. — Suomen
t:ssa syntyneistä yhtymistä (renkaista, kartel-

leista) ks. K a r t e 11 i.

Suomen t:n viimeaikaista kehitystä valaisevat

seuraavat vv. 1887, 1897. 1908 koskevat nume-
rot (viime vuosilta saatavissa olevat tiedot eivät

ole t. -tilaston uudestaan järjestämisen vuoksi ver-

rannolliset aikaisempiin tiedonantoihin). Työ-

paikkaa kohti oli työläisiä keskimäärin 1887 7,7.

1897 10,», 1908 13,9 ; tuotantoarvo työläistä

kohti oli 18S7 2,635 mk. 1897 3,147 mk„ 1908

3,782 mk.; tuotantoarvo työpaikkaa kohti 1887

20,218 mk., 1897 34,196 mk., 1908 52,437 mk.:
höyrykoneita oli 1887 456, 1897 890. 1908 1,397;

höyrykoneiden keskimääräinen hevosvoima oli

1887" 21,3, 1897 28,o, 1908 53.o ;
jokaista hevos-

voimaa kohti tuli työläisiä 1887 4,4, 1897 3,2,

1908 1.7. Nämä numerot osoittavat kehityksen

kulkevan suur-t:ta kohti, mikä onkin melkein

kokonaan vallalla kutoma-, paperi- ja saha-

tessa, suurimmalta osalta myöskin kivi-t:ssa.

T:n kokonaiskehitystä valaisevat seuraava! nu

merot: työpaikkoja oli 1887 5,615, 1897 7,355,

1908 9,165, tuotantoarvo 1887 113,520,000 mk.,

1897 251,510,000 mk., 1908 480,590,000 mk„ työ-

iäisiä oli 1887 43.085, 1897 79,917, 1908 127,075

(vrt. S u o m i, väestö).

Tuotannon bruttoarvo ja työntekijäin luku oli

1914 (käsiammattiliikkeel pois jätettyinä) seu-

raava :
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,„ ,,
Tuotannon P; le

bruttourvo i.

PuuteolllBUua 149,455,300 mk 11,871

Ravinto ja Dautlntoatneteollisuua 00 i Ml*
Faponteolllsuui 101,477,400 „

Metalliteolll suu 78,847,600 „

Kutomati oli fö,52l 00 15,555

Nahka- ja karvateolli uus
. . 30,041,700 „

Km . Bavl . iasi . hiili- ja turveteoi
llsuus !1,850 W0 .

Graafillinen leollisuu 12,983,700 ,. I I 10

Valaistua . voimansiirto- ja vesijohto
teollisuus 11,470,500 „ l.liil

Terva , oljj -, kumi ja muu sellai-

nen teollisuus 8,980,400 „ 509
kemiallisten laitteiden valmistusteol

llsuus 4,685,300 „ 988
Edellisiin kuulumaton teollisuus . . 685,800 „ 149
Eaivoslounlnta ja malminnosto . . 462,000 „ 553

Yhteensä 621,564,800 mk. 106,097

ks. myös Suomi palsta 557 ja seur. sekä eri

teollisuushaaroista olevia erikoisartikkeleita.

[Schurtz, ..kulttuurin alkuhistoria"; Biieher,

„Die Entstehung der Volkswirtschaft" ; Mascher,
,.l)as deutsche Gewerbewesen von der Erlihesten

/il bis zur Gegenwart"; Cunningham, ,,The

grovrth of english industry and commerce etc";

lievasseur, „Hiatoire des classes ouvrieres en

France"; H.Ramsay, „Hufvudlinjerna i den finska

Industrin s utveckling", V. Voionmaa, ..Suomen
talousmaantieto", E. Kuusi. „Kauppahistoria".]

J. F.

. Teollisuushallitus. Julistuksella 6 p:llä mar-
rask. 1884 lakkautit i iin vuorihallitus (ks. t.) ja

tehtaastonjohtokunta ja niiden sijaan perustet-

tiin t.. jonka tuli hankkia tarkat tiedot maan
teollisuuselinkeinojen tilasta ja tarpeista sekä

ehdottaa senaatille niitä lainsäädäntö- tahi

muita tuimia, jotka saattavat olla tarpeellisia

talii hyödyllisiä näiden elinkeinojen edistymi-

selle; tarkasteluilla valvoa teollisuudesta annet-
tujen lainsäännösten noudattamista; käsitellä

n i i UI asioita, jotka olivat olleet vuorihallituksen

ja tehtaastonjohtokunnan asiana; valmistella

Suomen teollisuuden tilastoa; vuosittain jul-

kaista yleiskatsauksia teollisuusolojen valaisemi-

seksi Suomessa ja muissa maissa; hoitaa maan
teknillisten oppilaitosten johtoa; sekä antaa
vaadituita lausuntoja teollisuushallituksen virka-

piiriin kuuluvissa kysymyksissä ja toimittaa sel-

vitystä teknillisistä seikoista, jotka koskevat
teollisuutta tahi vuoritointa. Samalla annettiin
t:lle loimeksi patenttihakemusten tutkiminen ja

ratkaiseminen. T:n jäsenten tuli aika ajoin

käydä teollisuuslaitoksissa tutkimassa, mitenkä
voimassaolevia asetuksia höyrykoneiden silmällä-

pidosta sekä lasten ja alaikäisten käyttämisestä
teollisuudessa kuin myöskin muita työntekijäin
terveyssuhteista annetuita säännöksiä noudate-
taan. T:lle siirtyi se toimivalta malmilöydösten
valtausta koskevissa asioissa ja rahapajan toi-

minnan valvonnassa, mikä kuului vuorihallituk-

selle ja sen virkamiehille. Tehtaastonjoktokun-
nalle kuulunut lähin silmälläpito polyteknillisestä

opistosta siirtyi myös t:lle ja sen yli-intendentti

oli opiston tarkastaja, kunnes tämä opisto

muuttui teknilliseksi korkeakouluksi eikä enää
ole t:n alaisena. Teollisuuskoulujen, käsityöläis-

koulujen, ammattikoulujen sekä kotiteollisuus-

koulujen yleinen johto kuuluu t:n toimiin näistä

kouluista annettujen määräysten mukaan. Ta-
varaleimarekisterin pitäminen annettiin t:n toi-

i julistuksella 4 p:ltfi truhtik. 1889; patent-

tien myöntäminen ja patenttiasiain käsittel]

mi
i

l II iin mulli I •
I

I elia -1 p

tammik. 1898 ja julistuksilla -i ptlttt tammik.
ja l p:ltä jouluk. 1898. Koko maata 1

kaupparekisterin (ks. t.) pitäminen määrättiin
I :n loimeksi 2 p. toukok. 1895 m osuuskuntain
merkitseminen kaupparekisteriin säädeltiin in

p. heinäk. 1901. T:n toimiala on aikaa myö-
ten melkoisessa määrässä laajentunut. Eri

toimin varten on asetettu erinäisiä. t:n

alaisia virkamiehiä. Siten on asetettu höyry-

pannujentarkastusmieliet (1888) ja mall.u

ta jahöj r\ laivaintarkastajat (1890). Työväen-
suojelusta teollisuusammateissa tarkoin

1889 annetun asetuksen noudattamista valvo

maan aseteltiin sara. v. ammattientarkastajat,
jotka toimivat t:n ylivalvonnan alaisina. Sähkö-

laitostentarkastajat ovat t:n määrättävät ja t:n

asiana on antaa kuvernööreille lausuntonsa lupaa

anottaessa sähkölaitoksen perustamiseen. T:n alais-

ten koulujen tarkastusta varten on asetettu eri-

tyiset t:n alaisei tarkastajat, nim.: kauppaoppi-

laitostentarkastaja, ammatti- ja käsityöläiskou-

lujentarkasta ja sekä kotiteollisuustarkastaja. Vi-

rallisen paperin valmistuksen valvonta erityisten

tarkastusmiesten ja teknillisessä korkeakoulussa

olevan paperintarkastuslaitoksen välityksellä On
I :n huolena. T:n toimialaan kuuluvat, vielä asiat

jotka koskevat Suonion kauppasuhteita keisari-

kunnan kanssa ja vuotuisen limiittijakoehdotuk-

sen tekeminen Venäjälle vietävistä tavaroista;

matka-apurahojen myöntäminen t:n alaisten kou-

lujen opettajille, nuorille ammatinharjoittajille

ja liikemiehille sekä työntekijäin apukassojen val-

vonta.

T. laatii teollisuustilaston ja julkaisee ..Tiedon-

antoja" nimisissä vihkosissa kertomuksia t:n

ja sen alaisten koulujen toiminnasta, matkaker-

tomuksia y. m. s. T:n tilastollisessa osastossa

toimitetaan työtilastollista aikakauslehteä. T:ii

alaisia laitoksia ovat vielä geologinen toimisto

(ks. t.), työväensuojelusnäyttely (ks. t.) ja koti-

teollisuusmuseo. T:n jäseniä ovat: yli-intendentti

ja kaksi intendenttiä. Virkamiehiä t-.ssa ovat:

ensimäinen sihteeri, toinen sihteeri, kamreeri ja

aktuaari. Yli-intendentteinä ovat olleet: A. E.

Arppe (1885-1890), C. G. Sanmark (1890-

1901), A. F. Tigerstedt (1901-17).

V. K.

Teollisuudenharjoittajain keskinäinen palo-

apuyhdistys, ks. Palovakuutus, palsta 142.

Teollisuuskarnarit ovat teollisuudenharjoitta-

jain keskuudestaan valitsemia valtuustoja, joiden

tehtävänä on teollisuuden etujen valvominen,

esim. teollisuuden tarpeiden esittäminen hallituk-

selle, lausuntojen antaminen, sovinto-oikeutena

esiintyminen riita-asioissa y. m. Aikaisimmin,

jo v. 1803, syntyi t:eja Hanskassa. Joskus I.

ovat kauppakamarien yhteydessä, esim. Itäval-

lassa ja Baierissa. Preussissa on vain kasit

kamareja. Englannissa ja Belgiassa suorittavat

vapaat yhdistykset osan t:ien tehtävistä. J.F
Teollisuuskoulu, alempi teknillinen oppilaitos,

joka valmistaa teollisuusammatteihin apulaisia-

Suomessa on nykyään t: ja Helsingissä ja Turussa,

joissa on suomen- ja ruotsinkieliset osastot,

Tampereella, Viipurissa, Kuopiossa ja Oulussa,

joissa opetetaan suomeksi, sekä Vaasassa, jossa
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opetus! ieli on ruotsi. Sitäpaitsi on Porissa ja

Vaasan t:u yhteydessä väliaikainen suo-

menkielinen koneteollisuusosasto. Kaikissa Suo
incn t:issa on koneteollisuus- ja huoneraken-

Helsingin, Turun, Tampereen. Vaasan
(ruotsalaisella) ja Kuopion t:ssa on kulkulaitos-

o, vielS on Helsingin t:ssa sähköteknillinen

emiallinen osasto. Turun laivarakennusosasto
ii Kuopion (toistaiseksi lakkautettu) metallur-

a osasto. — Pääsyvaatimukset: ylemmän
kuuluu oppimäärä ja 2 vuoden käytännöl-

linen harjoittelu. Oppiaika 3-vuotinen, lukuvuo-
det ii kuukautiset. P-o Po.
Teollisuusnäyttely ks. N ä y t t e 1 y t.

Teollisuustilasto (Suomessa). 1700-luvulla

olivat eräät viranomaiset, maaherrat, hallioikeu-

det, kauppakollegi, manufaktuurikonttori, vuori-

kollegi, velvolliset keräämään tietoja manu-
lureista (tehdasteollisuudesta) ja anta-

maan niistä kertomuksia. Vapauden ajan pää-

tytty» niitä ei enää laadittu. V. 1816 maaher-
i lei tiiu vuosikertomuksissaan tekemään

Selvää myöskin elinkeinoista. V. 1821 peruste-

lun vuorihallituksen tuli vuosittain antaa ker-

is, mitä seikkaa uudelleen teroitettiin v.n
1858 ohjesäännössä, ja. tästä ajasta lähtien onkin

assa jatkuva sarja vuosikertomuksia. Teol-

lisuuden eduista liuolta pitämään perustettiin

183G tehtaaston johtokunta (mamifaktuuridi-

ioni), mutta vasta v:n 1842 ohjesäännössä se

litettiin julkaisemaau tilastollisia tietoja. Teh-
on johtokunnan teollisuuksia koskevat jul-

it käsittävät vv. 1842-70. Näin syntynyt ti

oli kuitenkin varsin epätyydyttävä. Sitten-

sekä tehtaaston johtokunta että vuorihalli

oli lakkautettu ja niiden sijaan oli tullut teol-

lisuushallitus, siirrettiin teollisuustilaston laati-

minen sen tehtäväksi. V. 1S84 annetussa ohje-

määrättiin, että maistraattien, järjes-

|

:euksien ja kruununvoutien tuli joka vuosi
hankkia tarpeelliset ensitiedot. Tilasto, jonka

ja tehdasteollisuusintendentti laativat näi-

den tiedonantojen perusteella, oli julkaistava uu-
ma Suomen virallisessa tilastossa. Teol-

ähallituksen laatima teollisuustilaston suun-
nitelma >ai valtiovaraintoimituskunnalta vahvis-

n jouluk. 1885. ja ensimäinen sen perus-

ilmestynyt teollisuustilasto koskee vuotta
1S84. Siinä olivat teollisuuslaitokset mainitut
nimeltään, mistä menettelytavasta kuitenkin jo

v. luovuttiin. V. 1900 teollisuustilaston laa-

n määrättiin sitä varten asetetun aktuaa-
rin tehtäväksi.

Näin vahvistettujen ohjeiden mukaisesti teolli-

ilmestyi vv. 1S84-1908. Marrask. 1907
esitti 1901 asetettu tilastokomitea ehdotuksensa
teollisuustilaston uudestaan järjestämiseksi. Sen
mukaan teollisuustilasto olisi laadittava saman
suunnitelman mukaisesti eikä niinkuin ennen

ena toisistaan erotettuna osana. Tilaston
tulisi :-e-iitii kaikki Suomessa harjoitettu teol-

lisiin Myöskin koti- ja kotitarveteol-

iden tulisi sisältyä siihen, samaten valtion

ja kuntain teollisuuslaitosten sekä rangaistus-
vankilain työtoiminnan y. m. Uusi teollisuuk-

luokitus ehdotettiin käytäntöön otettavaksi.
V. 1909 kauppa- ja teollisuustoimituskunta pää-

-a hyväksyi komitean ehdotuksen ottaen
lioon seuraavat teollisuushallituksen esittä-

m.ät muutokset: teollisuustilastosta oli jätettävä

pois rangaistusvankilain työtoiminta; koti- ja

kotitarveteollisuus oli erotettava t:sta ja käsi

leliavii aivan erikseen; käsityöammatteja ei

ollut yhdistettävä t:oon, vaan ne oli käsiteltävä
erikseen ja ainoastaan joka viides vuosi. Tämän
mukaisesi i t. on ilmestynyt muutetussa muo-
dossa v:sta 1909 lähtien, jota paitsi käsityötilasto

on ilmestynyt v:lta 1913.

Kun varsinaisia teollisuuksia oli käsiteltävä

vuosittain, mutta käsityöammatteja vain joka
viides vuosi, vahvisti teollisuushallitus näiden
molempain toimintahaarain erottamiseksi seu-

i aa \ at säännöt: teollisuustilastoon otetaan kaikki
teollisuustoimintaa harjoittavat laitokset, 1)

joissa a) on vähintään 10 työntekijää, jolloin

liikevoimaa käytettäessä jokainen hevosvoima
vastaa 3 työntekijää, tai b) tuotannon valmistus-

arvo on vähintään 15,000 mk. v:ssa; sekä 2)

kaikki veromyllyt; 3) kaikki tiilitehtaat, sahat

ja turvepehkutehtaat. paitsi uiitä, joita ilmei-

sesti käytetään vain omistajan omaa tarvetta

varten; ynnä 4) kaikki tarkastuksenalaiset lai-

tokset.

Ensi tietoja kerättäessä on käytetty samaa
kaavaketta kaikkia teollisuusaloja varten. Jotta
teollisuustilastosta olisi enemmän käytöllistä hyö-

tyä, on kuitenkin tärkeimpiä teollisuushaaroja

:

metalliteollisuutta, villa-, pellava- ja puuvillateh-

taita, puuhiomoja ja pahvitehtaita, selluloosa- ja

paperitehtaita sekä sahalaitoksia ja höyläämöjä
varten otettu käytäntöön erikoiskaavakkeita,

joissa on yksityiskohtaisia tiedonantoja käyte-

tyiksi tulleista raaka-aineista ja puolivalmis-

teista ynnä valmisteiden laadusta. O. R. S.

Teologi, teologian (ks. t.) tutkija t. opiskelija,

jumaluusoppinut.
Teologia (kreik. iheo's = jumala, ja logos =

oppi), jumaluusoppi. Vanhalla ajalla nimitettiin

teologeiksi muinaisia kreikkalaisia runoilijoita,

kuten Homerosta, Hesiodosta y. m. Tämä nimi-

tys esiintyy jo Aristoteleella, sittemmin kristi-

tyilläkin ajattelijoilla. Philon nimitti Moosesta
..teologiksi". Verraten aikaisin nimitettiin Johan-
nesta Ilmestyskirjan tekijänä teologiksi. Nimi-
tys on vanhassa U:n T:n käsikirjoituksessa

Codex Vaticanuksessa, ja on siitä tullut ,,textus

reeeptukseen", jonka vuoksi Ilmestyskirjan viral-

linen nimi kirkkoraamatussamme on ,,Johannes
Theologin Ilmestys''. Myöhemmin annettiin kun-
nianimi

,
,teologi" kirkkoisä Gregorius Naziansi-'

laiselle, koska hänen kirjansa erikoisesti koski-

vat Jumalan olemusta ja kolminaisuutta. Näin
ollen t. alkuaan merkitsi oppia. Jumalasta. Myö-
hemmin se tuli merkitsemään jumaluusoppia
yliensä. Keskiaikana t. jakautui pääasiassa

kahteen osaan: luonnolliseen (1. naturalis) ja

ilmoitettuun (/. revelaia). Edellinen perustui luon-

toon ja järkeen, jälkimäinen ilmestykseen.

Skolastiikan (ks. t.) nousuaikana luonnollinen t.

oli hyvin laaja; kullihan Anselm voivansa todis-

taa sovituksenkin järjen kannalta (kirjassaan:

, :
Cur Deus homo?"]. Mutta aikaa myöten luon-

nollisen t:n ala yhä Bupistui, kunnes viimeiset

skolastikot lOeeam y. m.) selittivät koko t:n ole-

van järjenvastaisen ja uskottavan yksin kirkon

auktoriteetin perustuksella. Järjettömän uskomi-

nen oli muka erikoisesti ansiollista.

Vanhassa p r o t e s t a n t t i s e s s a jumaluus-
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opissa erotettiin uskonopissa myöskin kahden-
lai ia aineksia: artiouli puri, puhtaat uski

paleet ja articuli mix ti, sekoitetut uskonkappa
[eet jotka osaksi perustuivat järkipäätelmiin,

kuten todistukset Jumalan oletni ielun

kuolemattomuudesta. Aikaa myöten saivat jälki

maiset yhä suuremman merkityksen ja ratsiona

lisinin kautta pääsi kokonaan valtaan luonnol-
linen t.". Yleensä "li vanhemmalla uskonopilla

objektiivinen luonne, se kun käsitti yliluonnolli-

set asiat varsinaisiksi tiedon esineiksi. Valtavan
käänteen subjektiiviseen suuntaan aikaansaivat

Kant ja Schl ei e rm ach e r, edellinen osoit-

tamalla inhimillisen tiedon rajat, jälkimäinen
i ti ittamalla, että t:n varsinaisena tutkimus-

esineenä on uskonnollinen sielunelämä ja vasta

välillisesti siihen vaikuttavat ja sisältyvät yli-

luonnolliset tosiasiat. Tätä t:n kehitystä subjek-

tiiviseen suuntaan ehkäisi ajaksi Hegelin filo-

sofian vaikutus, mutta kun se oli tauonnut, on
mainittua kellitystä yhä jatkunut. Sen viimei-

senä jaksona voi pitää, nykyajan vilkasta uskon-
non historiallista ja psykologista tutkimusta
Vasta tämän kautta on myöskin uskonnollinen

kokemus päässyt oikeuksiinsa.

T:n määrittelemiseen nähden on Schleier-
mach erillä suuret ansiot. „Kurze Darstel

lung des theologischen Studiums" nimisessä teok-

j;in (1811) hän ensi kerran pätevästi esitti

t:n kirkollisen ja tieteellisen luonteen. Nykyään
on tapana erottaa t. ja yleinen uskonto-
tiede siten, että edellisen edellytyksenä on
ilmestys ja siihen perustuva kirkko, jotavastoin

jälkimäinen on filosofinen tiede, joka käsittelee

uskontoa yleisen inhimillisen kokemuksen ja

järjen kannalta.

Uudemmassa jumaluusopissa erotetaan tarkoin
toisistaan uskonto ja t. Edellinen on alku-

peräinen henkinen tosiasia, joka esiintyy havain-
noissa, mielteissä ja tunteissa, jotavastoin t.

pyrkii muodostamaan uskonnon sisällystä käsit-

teiksi ja järjestelmäksi. Tällöin se usein joutuu
suuriin vaikeuksiin, koska uskonnon syvällinen

ja monimuotoinen sisällys teologisessa kasit i

puvussa kalpenee ja kutistuu. Siitä huolimatta
jokainen kehittyneempi uskonto pyrkii teologi-

seen muodostukseen. T. on uskonnon luonnolli-

nen tytär. T:n ja elävän uskonnon välillä on
usein jännitystä. Milloin t. tahtoo tukahduttaa
jäykkiin kaavoihin uskonnollisen elämän, milloin

se taas hyökkää rakkaiksi käyneitä muotoja vas-

taan, milloin taas järkeilevällä kritiikillä pyrkii
riistämään uskonnolta sen perustukset.

Kristillinen t. jakautuu eri tunnustusten
mukaan. Katolinen t. on lujasti sidottu kir-

kon virallisesti hyväksymään oppiin, n. s. perintä-

tietoon. Viime aikoina on tosin katolisessa kir-

kossa ilmennyt huomattavia vapaampia pyrki-
myksiä, mutta ne ovat ankaruudella tulleet

tukahdetuiksi I ks. Modernismi'. Protes-
tanttinen t. on vapaampi ja tunnustaa
ainoastaan Raamatulle ohjeellisen arvon. Protes-

tanttisessa t:ssa on huomattavissa useita eri vir-

tauksia. Tunnustuksellinen t. panee pää-

painon siihen, että t. lausuu ilmi ja järjestää

tunnustuksen sisällyksen. Raamatullinen t.

tahtoo ammentaa sisällyksensä yksinomaan Raa-
matusta, jonka se katsoo sisältävän yhtenäisen
elämiinjärjeStelmän. Välit y st. tahtoo saada

keskenään sopusointuun kristinuskon ja yleisen

ivi tyselämän. Spekulatiivinen t. I

taa kehittää u k lon järjestelmän jostakin ylei-

sestä uskonnollisista perusaattei

Nykyään t. jaetaan tavallisesti kolmeen pää-

haaraan h i s t o r i a 1 1 i - e e n, järjestel-
m ä I I i s e e n ja k ä y t ä ii n ö 1 1 i s e e n t:aan.

Historiallinen t. taas jakautuu raamattutietec
mi ja kirkkohistoriaa n.

H n a m a t t u t i e t e e s t ii ks. t a rkemin i u ;

Raamatullinen teologia, K a a m a t u n-

kritiikki. Ra am a t u nk ä s i k i r j o i t u k-

s e t, l; a a m a tu nk ä ä n n ö k s e t. R a a m a-

I n n I e k s t i ja Hermeneutiikka. —
K i r k k o li i s t o r i a s t a ks. Kirkkohisto-
ria, P a t r i s t i i k k a, S k o 1 a s t i i k k a,

Mystiikka, Uskonpuhdistus. l'u h-

d a s o p p i s u ii s. Pietismi, Ratsiona-
1 i s m i. — J ä r j e s t e 1 m ä 1 1 i s e s t ii juma-
luusopista ks. Dogmatiikka, Siveys
o p p i, S y m h o 1 i i k k a ja Dogmihisto-
ria. — K ä y t ii n n o 1 1 i s e s t ii j u m alun-
opista ks. t., K a t e k e t. i i k k a. II omi le

t i i k k a , Liturgiikka, Jumalanpalve-
lus ja Kirkko-oikeus. (Paul VVerule, „Ein-

Eiihrung in das theologische Studium" (19fl).]

E. Ka.
Teologian erotutkinto 1. jumaluusopil-

linen erotutkinto, yliopistomme juma-
luusopillisessa tiedekunnassa suoritettava tut-

kinto, joka tuottaa pätevyyden paitsi papinvir-

kaan (papiksivihkimisen jälkeen) myöskin, eräitä

lisämääräyksiä noudattamalla, uskonopin lehto

rinvirkoihin sekä aistiviaUiskoulun johtajanvir-

koihin ja aistiviaUiskoulun tarkastajauvirkaan.

1. e:oa varten on ensin suoritettava n. s. val-
mistava oppikurssi heprean kielessä.

li:n T:n kielessii, yleisessä uskonnon- ja sivistyi

historiassa, sielutieteessä ja filosofian propedeu-

tiikassa (jumaluusopillinen e s i t u t-

kinto). Paitsi tutkintoja jumaluusopillisissa

aineissa kuuluu t. eioon kirjallinen kypsyyskoe
ja kielikoe suomen tai ruotsin kielessä (s. o.

siinä toisessa kotimaisessa kielessii. joka ei ole

opiskelijan äidinkieli) ynnä erinäisiä harjoituk-

sia (m. m. saarnaamisessa ja katekisatsionissa

sekä messuamisessa) . T. e:n vaatimukset ovai

määrätyt arm. as. 11 p. helmik. 1886.

Teologian kandidaatti (ks. Teologia ia

Kandidaatti). jumaluusopillinen, yliopi

tossa suoritettava oppiarvo, jota varten meidän
yliopistossamme vaaditaan filosofian kandidaatti-

tutkinto (arvosanat Rooman, Kreikan sekä iiii

maiden kirjallisuudessa sekä filosofiassa tai his-

toriassa) sekä tutkinto jumaluusopin teoreetti-

sissa osissa sekä niissä käytännöllisen jumaluus-
opin kappaleissa, jotka ovat tarpeelliset papin-

viran hoitamiseen. Tämä arvo tuottaa saman
pätevyyden papinuralla ja koulutoimen alalla

kuin jumaluusopillinen erotutkinto.

Teologian lisensiaatti (ks. Teologia ja

Lisensiaatti), jumaluusopin lisensiaatti, yli-

opistollinen oppiarvo, joka yliopistossamme saavu-

tetaan suorittamalla jumaluusopin kandidaatti-

tutkinto sekä julkaisemalla jotakin jumaluusopil-

lista ainetta käsittelevä väitöskirja ja suoritta-

malla lisensiaattitutkinto. Tutkintoon ilmoittautu-

van on tuomiokapitulin todistuksella osoitettava,

että hän on vähintään kaksi vuotta toiminut
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papin virassa (voidaan erityisissä tapauksissa

vähentää I v:ksi). T. 1. on vapautettu vakinai-

n in saavuttamiseksi vaadituista kuu-

lusteluista ju näytteistä.

Teologian tohtori, jumaluusopillinen oppiarvo.

i jumaluusopillinen tiedekunta antaa juh-

lallisessa promotsionissa teologian lisensiaateille

(ks. t.) sekä bonoris causa muillekin; tämä arvo-

nimi voitiin myöskin saada hallitsijalta.

Teologinen iks. Teologia), jumaluusoppia
koskeva, jumaluusopillinen.

Teologinen aikakauskirja, Helsingissä kuu
kausittain ilmestyvä aikakauskirja, jonka 1896

perusti prof. G. G. Rosenqvist, ollen lehden pää-

toimittajana \:u 1915 loppuun. V:sta 1916 tuli

niinittä jaksi prof. E. Stenij. E. Ka.
Teologinen erotutkinto ks. Teologian

i r otu t k i n t o.

Teonperiaate, ahtaammassa merkityksessä ope

tusmenetelmällinen periaate, jonka mukaan kun-

kin opetusaineen opetukseen on saatava, varsin-

kin alemmilla asteilla, mahdollisimman paljun

käsitoimintaa, koska lapsen kehitys kulkee „kä-

päähän ja taas käteen". Saks. Fr. Fröbel

toteutti ensimäisenä laajemmassa määrässä tätä

aatetta perustamissaan lastentarhoissa (ks. t).

Xiistii se nyk. on pyrkimässä muihinkin oppilai-

toksiin. Enimmän jalansijaa se on saanut Yhdys-
iii kuuluissa, joissa n. s. tekevä opiskelu-

tapa („learning by (Joiun") °n suuresti vallalla.

Levitessään tämä periaate on yhä muuttumistaan
muuttunut luovan, omavaraisen työn p e r i-

teeksi, josta suunnan nimi työkoulu
(ks. t.). Suomessa t. tuli iskusanaksi Oulun
15:nnessä yleisessä kansakoulukokouksessa 1911

asiasta pidetyn esitelmän johdosta. — T. esiin-

tyy vieläkin laajempana opetusolojen järjestely-

periaatteena, ja tarkoittaa se tällöin paitsi käy-
löllisten opetustapojen suosimista myös käy-
Bllis-teknillisten op tusaineidenkin ottamista,

vieläpä pääaineiksi, koulujen ohjelmaan. Raa.
Teonsana ks. Verbi.
Teopneustia (kreik. theo's = jumala, ja pneuma

; i ks. Innoitus.
Teoreema ks. Teoreemi.
Teoreemi ikreik. thei/rema < 1heöre'in = kat-

sella) ks. V ä i 1 1 ä m ä.

Teoreetikko (ks. Teoria), henkilö, joka tar-

koin tuntee jonkun asian teorian; teorian yksi-

nen harrastaja.

Teoreettinen iks. Teoria), teoriaa koskeva,
in perustuva, tietopuolinen.

Teoreettinen (1. t i e t e i s o p i 1 1 i n e n) filo-

sofia, ne filosofian osat. jotka kohdistuvat tietä-

miseen sinänsä, vastakohtana „praktilliselle" 1.

käyt ii n n ö 1 1 i s e 1 1 e filosofialle (ks. 1. 1

.

T:n E:n osia ovat logiikka ja tieto-oppi, meta-
ikka, luonnonfilosofia ynnä sielutiede, mikäli

on filosofiaan luettava (ks. n. sekä Filo-
sofia, palsta 1075-76).

Teoretiseerata 1. teoretisoi d a (ks. Teo-
ria, rakennella teorioja, perustella teorioihin.

Teoria ikreik. theöri'a alk. = katseleminen, —
esim. näyttämöesitysten katseleminen. — sitten

tieteellinen tarkastelu 1. tutkimiisi , tieteellinen
-. „tieteisoppi". Yleisessä merkityksessä =

tiedonomainen l. älyperäinen asiain tarkastami-
joten teoreettinen on = tietoon kohdistuva,

ipuolinen vrt. esim. Teoreettinen filo-

sofia). Tieteellisessä kielenkäytössä t. usein eri-

tyisesti tarkoittaa ilmiöiden selittämistä johts

maila niitä deduktiivisesti yleisistä, laeista 1. peri-

aatteista. Monissa tieteissä erotetaan sen mukai-
sesti empiirinen I. kokemusperäinen osa ja teo

reettinen osa. Niin esim. fysiikassa kokeellinen

fysiikka ja teoreettinen fysiikka; jälkimäinen
johtaa fyysilliset ilmiöt matemaattisista ja me-

kaanisista peruslaeista. Jokainen tiede pyrkii

rakentamaan yhtenäistä teoreettista oppijärjes-

telmää, joka selittää sen kokoamaa kokemus-
peräistä tietovarastoa yleisten periaatteiden poh-

jalla. Missä ei ole tiedossa varmasti todistettuja

peruslakeja, siinä keksitään hypoteettisia alku-

olettamuksia. Sellaisiin perustuvat tieteelliset

t :l ovat tietysti itsekin vain hypoteettisesti päte-

vät ja saavat usein pian väistyä uusien t:ain

tieltä. — Musiikin t:sta ks. Musiikki.
A. Gr.

Teoslaina (ruots. förlag) on teollisuuslaitok-

sen irtaimia koneita, raaka-aineita, puolivalmiita

ja valmiita tuotteita, vastaan annettu laina. Alku-

jaan laina oli annettava raaka-aineena tai rahana
ehdolla, että maksu tapahtuu "valmistetuissa tava-

roissa, mutta käytäntö on pitkän horjumisen jäl-

keen hyväksynyt, että t. maksetaan takaisin

rahassa. Vanhimpien asetusten mukaan t.-kiinni-

tys tuotti esine-oikeuden — omistus- t. pantti-

oikeuden — tehtaan tavaroihin, myöhempien ase-

tusten mukaan lakimääräisen etuoikeuden sekä

tuottaa nykyjään voimassaolevien asetusten mu-
kaan sovinnaisen etuoikeuden t:n-

ottajan liikkeeseen kuuluvaan kalustoon ja val-

misteisiin. T.-kiinnitys ei siis tuota sellaista

panttioikeutta kuin kiinteistön kiinnitys. Se
antaa velkojalle ainoastaan etuoikeuden omai-
suutta pakollisesti myytäessä toisten velkojain

edellä, mikäli omaisuutta on paikalla ja mikäli

se vielä kuuluu velalliselle. Irtaimiston vapaa-

ehtoinen luovutus, vaikkapa se tapahtuisi ilman
julkisuutta ja omaisuus jäisi myyjän haltuunkin,

hävittää siis tuon etuoikeuden, samoin tehtaan

tai tavaran muuttaminen toiseen paikkaan. Jotta

t. ulosmittauksessa tuottaisi etuoikeuden, tulee

sen myöskin olla maksettavaksi tuomitun, joka
seikka vaikuttaa, että etuoikeutta harvoin voi

käyttää hyväkseen muulloin kuin velallisen kon-
kurssissa. T.-kiinnityksen voi vahvistaa vain

teollisuus-, mutta ei käsityölaitoksiin eikä maan-
viljelystilojen irtaimistoon. V:n 1909 maan-
vuokra-asetuksen 30 § antaa vuokranantajalle t.-

oikeutta läheisesti muistuttavan pidätysoikeuden

vuokramiehen paikallaolevaan irtaimistoon kar-

jasta, koneista y. m., jota edellinen on jälkimäi-

selle maanviljelyksen harjoittamista varten usko-

nut. — Lainsäädäntö erottaa, tarpeettomasti

kyllä, vuori- ja ruukintöiden t:t. jotka emu ni-

min kiinnitettiin • vuori kollegissa ja nyk. kiinni-

tetään asianomaisessa kihlakunnanoikeudi ssa

(aeet. '24 p. helmik. 1748 ja 22 p. maalisk. 1854),

sekä muiden teollisuuslaitosten t:t, jotka aikai-

semmin kiinnitettiin hallioikeudessa mutta nyk.

kiinnitetään maistraatissa i llallijär jestys 2 p.

huhtik. 1770. keis. jul. 12 p. jouluk. 1859). —
Lainvalmistelukunta on (1901) laatinut ehdotuk-

sen laiksi t. -kiinnityksestä, minkä johdosta eri-

näiset virastot ovat antaneel lausuntonsa, joiden

pää tsällys on, samoinkuin lakiehdotuskin, jul-

kaistu painosta 1902. V.n 1914 valtiopäivillä
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tehtiin asiasta anomusehdotus, j >l ;i ei kuitenkaan
ole ehdittj [oppuunkäsitellä. - T.-järjestelm

paitsi meillä, tunnettu vain Ruotsissa ja Nor-

jassa, jotapaitsi I »n käytäni

BitS muistuttava floating eharg* i rl Kauppa
I i.ii.n 17 luvun 7 §; etuoikeusas tus 1868, 3 §,

muutettu asetuksella 3 p. jouluk. 1895; kunink.
teolli iuuspi i- ilegil 19 p. toukok. 1739, 23 §).

[Antti Tulenheimo taso lainakiinnityksestä"

(Kauppalehti u:o( 15 ja 16 L915).] El. K.

Teosofia (kreik. theo's - jumala, ja sophi'a

viisaus), „jumalanviisaus". I. Filosofinen ajat-

telu, joka etupäässä kohdistuu Jumalan olemuk-
ilville saamiseen. Vanhastaan on esiinty-

nyt filosofisia oppisuuntia, jotka ovat luulleet

voivansa salaperäisellä, välittömällä näkemi-
sellä" päästä tajuamaan Jumalan olemusta pa

remmin kuin selvällä, ymmärryksenmukaisella
ajattelulla on mahdollista (vrt. Intuitsioni,
M y stiik k a). Muinaisaikana uusplatonilaisuus

oli sellainen „teosofinen" oppisuunta. Keski-

ajalla useat mystikot antautuival sentapaisiin

mietiskelyihin. Uuden ajan filosofiassa ovat esim.

Böhme, Baader. Saint-Martin sekä Schelling myö-
hemmällä iällään esittäneet teosofis -mystillisiä

oppeja (ks. n.). Itämaiden uskonnoissa ja filo-

sofisissa oppikunnissa tavataan monialla ja

limuissa muodoissa teosofista ajattelua.

2. Viime vuosikymmeninä on t:n nimen omis-
tanut liike, jonka pani alkuun venäläissyntyi-

nen rouva Blavatsky (1. Blavatskij, ks. t.). V.

1875 perustettiin hänen, II. S. Olcottin y. m.
toimesta New Yorkiin ..Teosofinen seur a",

joka (muutamia vuosia myöhemmin) määrit-
teli tarkoituksensa asettamalla päätehtäväk-
seen: muodostaa yleisinhimillisen veljeysliiton

perusytimen ; edistää vertaavaa uskontojen ja

filosofian tutkimista; tutkia ihmiselämässä ilme-

neviä salaperäisiä 1. „okkultisia" voimia.

Näissä harrastuksissa t:aa johtavat m. m. seu-

raavat vakaumukset. Kaukaisista ajoista asti

on uskonnoissa ja mystillisessä filosofiassa ollut

olemassa „esoteerisena", salaisena oppina syvempi
tieto Jumalasta ja olemassaolon arvoituksista

kuin se katsantotapa, mikä vallitsee nykyisessä
länsimaisessa tieteessä. Tämä salaviisaus on kul-

kenut perintönä eräässä vihittyjen ,.mestarien"
1. „adeptien" veljeskunnassa, jonka opista t. luu-

lee päässeensä osalliseksi muutamien intialais-

ten ..mahatmain" (1. adeptien) avulla, joita t:n
perustajat ovat tavanneet. Yhä vieläkin voi se

ihminen, joka antautuu teosofisiin harjoituksiin

ja mietiskelyihin, kehittyä sille kannalle, että

hän pääsee välittömään yhteyteen näkymättömän
maailman kanssa ja sisäisesti „näkee" salattuja

asioita, saavuttaen siten välittömän, epäilemät-

tömän tiedon yliaistillisesta olevaisesta sekä

maailmankaikkeuden menneisyydestä ja tulevai-

suudesta. Tämän t:lle ilmoitetun salatiedon

mukaan Jumala, joka ensimäisenä, absoluutti-

sena kaiken perustuksena on persoonaton ja sopi-

vimmin nimitetään intialaisella nimellä ,,1'ara-

brahmaksi" („Brahman takana olevaksi"', vai-

kuttaa sisäisenä elämällä ja lakina kaikes a

olevaisessa. Sentähden maailman suuressa kehi-

tyksessä, huolimatta näennäisistä ristiriidoi ta,

kukki edisi ii hyi ti loppum-iara-l yi sun i toi u-

tuu täydellinen oikeudenmukaisuus; jokainen

olento saa tarkalleen sen kohtalon, minkä hän

ansaitsee ja itse valmistaa il elleen. Ihminen on
sisäiseltä olemukseltaan joka

kehittyy iä\ delli 13 3 1 tä kohl i

kehityksessä, uusi ui uv ien „reinkarnatsionien"
(uudelleen ruumiistumisten) kautta tvrt. S i

•
1 u n v a e 1 1 u si ; hänellä on takana
ikään edi Iän suunnattoman pitkä kehityskulku.
Kaikki teol ja ajatukset tuottavat, ikuisen lain

aan, välttämättömän, niitä vastaavan Beu-

rauksen; tämä syyn ja seurauksen laki on
..karma" 1 Lannan laki". Sen johdosta jokai-

seen ihmiseen kehittyj sisäinen luonne I. olemus,
jota myöskin nimitetään ..karmaksi" ja Joka OU
tulos hauen i'::-iiin ja hänen Biclioiota ajatuk-

sistaan 1.1 i. elämä L ja entisissä inkarnat
ueissaan ynnä myöskin pitkällisissä, inkarnat ii

nein välisissä olotiloissaan näkymättöm
maailmassa; sen mukaisesti hän seuraavassa ruu-

miistuinisessaan syntyy sellaisiin elämänoloihin,
jommoisia hän on ansainnut. Ihmisessä on 7 eri

„prinsiippiä" 1. »aspektia", jotka yhdessä muo-
dostava! hänen olemuksensa; alhaisin on karkea
ruumiillisuus; toiset, — „astraaliruumis" y. m.,

—

ovat asteittain yhä hienommat ja henkisemmät,
korkein ylevää, puhdasta henkisyyttä, yhtä kuin
itse jumalallinen henki. Nykyisissä ihmisissä

ovat enimmäkseen ainoastaan alemmat prinsiipit

kehittyneinä: mutta siihen sieluun, joka nykyi-
sessä elämässään ja \astaisissa ruumiistumisis-
saan yhä pyrkii kohoomaan valoa kohti, kehittyy
vähitellen noita korkeampia voimia, jotka muo-
dostavat hänen varsinaisen, henkisen persoonalli-

suutensa 1. itseytensä.

Teosofinen liike saavutti suurenmoista menes-
tystä, ensin varsinkin Intiassa, sitten myöskin
Englannissa, Ameriikassa y. m. Rouva Blavat-

skyn kuoltua syntyi kuitenkin hajaannusta. Pää
järjestönä on ..Teosofinen seura", jonka keskus-

johto on Intiassa Adyarissa, eräässä Madrasin
etukaupungeista. Tätä järjestöä ovat johtaneet

ja kirjallisuudessa edustaneet m. m. Olcott,

A. P. Sinnett, Annie Besant (ks. t), C. W. Lead-

beater ja saksalaisen haaran johtaja B. Steiner.

Siihen kuuluu myöskin Suomessa toimiva Teo-

sofinen seura, joka perustettiin 1907 ja johon

nykyään (1916| kuuluu 24 ..loosia" ja 625 jäsentä.

Suomessa on varsinkin P. Ervast lukuisilla teok-

silla ja esitelmillä edistänyt teosofisen liikkeen

levenemistä. Sen äänenkannattajina ovat olleet

aikakauslehdet ..Omatunto" (1905-07) ja ..Tie-

täjä" (v:sta 1908 alk.). — Ameriikassa muodos-

tui erityinen järjestö, jota johti AY. Q. Judge,

sitten Katherine Tingley ja joka on toiminut
— vähän Suomessakin — nimellä ..Yleinen vel-

jeys ja teosofinen seura". [Blavatsky. ..The s'

doctrine" (3 os. 1888; suom. ..Salainen oppi",

I 1910-13, II 1 nide 1914), sama. ..The key to

theosophy" (1891; suom. ..Teosofian avain" 1906) ;

Sinnett. ,,The ocoult jvorld" ja ..Esoterie budd-

hism"; Leadbeatei. „Teosofiian ulkopiirteet"

(suom. 1904); Ervast. ..Valoa kohti" (3 :S p

19091.1 A. Or.

Teosofinen, teosofiaan (ks. t.1 kuuluva, teo-

sofian mukainen.
Teosofinen seura ks. Teosofia 2.

Tepic, territori Meksikossa, Ison valtameren

rannalla. Bio Grande de Santiagon ja Rio de

Mezquitalin ala- ja keskijuoksujen ympärillä;

28.371 km2
, 171,173 as. (1910). — T. ou vuori-
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nm (toimiva Ceboruco niminen tulivuori), met-

säinen. Tuottaa tupakkaa, sokeria, puuvillaa,

.kaita puulajeja, kautsukkia y. m. - Pää
kaupunki T. sisäilmassa, "JS km San Blas

nimisestä satamakaupungista, jonne rautatie;

iii. 77s as. (1910). Puuvilla-, pellava- ja sikari-

teollisuutta.

Tepidarium [-&'-} (lat., tepidus = haalea)

,

hien kylpyjen osasto room. kylpylaitol

Teplitz / lilsj (tsek. Teplici
;

\ :sta 1S95 virall.

hönau), kaupunki ja kuuluisa kylpy-

paikka Pohjois Böömi -ä lähellä Saksan rajaa,

kauniis-a Biela-joen laaksossa ratojen risteyk-

I

Ju.TTT as. (1910). — Useita kauniita kirk-

koja, m. m. evankelinen, Claryn ruhtinaan linna

kirkkoineen ja puistoineen, vanha ja uusi raati

huone, kylpyläpuisto, jo>sa Kaiserbad ja kasino,

kaunis kaupunginteatteri. Useita oppilaitoksia,

museo. T:n merkitys perustuu ensikädessä kuu-
hiisiin terveyslähteisiin (vesi enimmäkseen alkali-

suoloja sisältävää), joiden vettä
(+ 34°-

-f-
48° C)

käytetään etupäässä kylpyihin Heiniä, luuvaloa,

halvauksia y. m. s. vastaan). V. 1912 kylpy-

vieraiden luku oli T.7T6 henkeä (kaikkiaan vie-

raita kävi Ttssä 27,600 henkeä). — Teollisuus

myöskin kukoistava, perustuen läheisyydessä ole-

viin rikkaisiin ruskohiilikaivoksiin; valmiste-

taan monenlaisia kangas- ja vaatetustavaroita.

kem. tuotteita, saippuaa, lasi-, savi-, suklaateok-

da, huonekaluja y. m. m. Sähköraitiotie. —
T:n lähteet mainitaan keksityiksi jo 762. Asia-

kirjat kertovat niistä vasta 1500-luvulla. T. itse

mainitaan 1100-luvulla. Syysk:ssa 1813 T. oli

kolmen liittoutuneen hallitsijan päämajana.
E. E. K.

Teplouhov [u'hof]. 1. Aleksandr T. (1811-

85), ven. metsäherra. muinaisesineiden keräilijä.

joka Perman läänin pohjoisosasta, ylisen Kaman
varsilta keräsi aikanaan suurimman kokoelman
„pcrmalaisia" ja „tsuudilaisia" vaskisia muinais-
esineitä. Kokoelma on muodostunut (etupäässä
v-ta 1867 alkaen) suurimmaksi osaksi T:u
alaisten metsäherrain ja talonpoikain avulla ja

i utta. Kaivauksia T. suoritti vain muu-
tamissa linnoissa ja uhripaikoissa Garevaja, Lo-
movatovka ja Malyj Tui jokien varsilla. T:n
kuollessa oli kokoelman numeroluku 2,702 sekä

-i tuhatkunta saviastianpalaa. — 2. F e o-

dor Aleksandrovitä T. (s. 1845), edelli-

sen poika, metsäherra, jatkanut kokoelman kar-
tuttamilta, joten sen numeroluku 1902 oli 5,930.

lukuunottamatta saviastianpaloja. Esineet ovat
etupäässä 700-1 300-luvuilta j. Kr. Vanhempia on
hyvin vä i öt ovat edelleenkin pääasiassa

iin läänin luoteiskulmalta. T. on sisarus-
' kanssa muodostanut kokoelman fideikomis-

se on säilytettävä Iljinskoessa (Permin
läänissä i Teplouhov suvun hallussa niin kauan
kuin suvussa on joku jäsen, joka harrastaa mui-
naistiedettä. — T. on julkaissut useita kirjoituk-
sia kokoelmansa esineistä „Permskij kraj"ssa ja

Permin arkistokomissionin „Trudy"ssa. Kokoel-
-iiiii julkaisi A. Spitsyn sar-

..Materialy po arheologii Rossii", n:o 26
suuren kuvateoksen (40 kuvataulua, n. 1,000 ku-
vaa) : „Drevnosti Kamskoj tsudi po kollektsii
Teplouhovyh". A. M. T.

Teppoinen, Tuomas (k. 1609), suom. soturi,

kunnosti itsensä Juhana III:n venäläissodassa.

saaden v. 1ÖT-". verovapauden tikilleen Valkiamat-
kan k \ 1 ii Muolaassa |a 1S94 laanitykseksi maa
tilan Viipurin pitäjässä sekä kaupungintalon Vii-

purissa. Suomen retkellään 1599 Kaarle herttua

kääntyi vanhan soi.unhon puoleen, uskoen hä-

nelle Venäjän rajan suojeluksen ja 300 ratsumie-

hen pestaamisen sitä varten. Loppuvuotensa T.

näyttää eläneen Viipurissa; hänen kuoltuansa
leski Anua S\ eiiinlytär ja poika, hänkin Tuomas
T.. saivat verovapautensa uudistetuksi ja jälki-

mäinen oli mukana Pihkovan piirityksessä 1G15.

|Hist. arkisto 19. Pöytäk. siv. 52-56.] K. O.

Teptjaarit 1. tepteerit, tataarilainen kan-
sanheimo, asuvat baäkiirien seassa pääasiallisesti

Ufan, Orenburgin ja Samaran kuvernementeissa,
lukumäärältään n. 300.000. uskonnoltaan muha-
mettilaisia. V:sta 1855 t. virallisesti luetaan bas-

kiireihin kuuluviksi (v:n 1897 väenlasku ilmoit-

taa baäkiirien ja t:n yhteislukumäärän 1,4:19,136

hengeksi i

.

Teraliitti, harvinainen emäksinen mutta sa-

malla alkalirikas vuorilaji, jossa on aineksina
plagioklaasia, kalimaasälpää (vähän), nefelii-

ii iti . pyrokseenia. biotiittia ja oliviinia. Tava-
taan muiden nefeliininpitoisten vuorilajien seu-

rassa, m. m. Kuollan niemimaalla. P. E.
Tex-apeutiikka. taudinhoito, ks. Terapia.
Terapeutit (kreik. therapeute's - palvelija),

askeettinen munkkikunta, joka erään Filonin kir-

joittamaksi väitetyn teoksen mukaan eli Egyp-
tissä Kristuksen aikana. K. T-t.

Terapeutti (kreik. therape'uein = hoitaa) , hoi-

tava lääkäri.

Terapeuttinen (ks. Terapeutti), lääkitse-

mistä, tauilinhoitoa koskeva, esim. t. aine, t. toi-

menpide.
Terapia ikreik. therape'ia = hoito) , taudin-

hoito ynnä taudinhoito-oppi. T. tarkoittaa mil-

loin taudin alkusyyn poistamista, ollen siis laa-

dullaan syyperäinen 1. kausaalinen, tahi

se pyrkii vain lieventämään potilasta kiusaavia
vaivoja tai muita taudinoireita siten helpottaak-
seen hänen tilaansa ja niinmuodoin myöskin
edistäen hänen paranemisensa ehtoja, jossa ta-

pauksessa t. on vain p a 1 1 i a t i i v i n e n. E k s-

spektatiivisella t:lla tarkoitetaan hoi-

toa, joka tähtää tilapäisten taudinoireiden lie-

ventämiseen, kunnes taudin todellinen luonne
ehtii selviytyä, niin että sittemmin voidaan ryh-

tyä enemmän Byyperäiseen hoitoon. T:aa sano-
taan radikaaliseksi, kun sillä pyritään

tyystin poistamaan taudin syy (esim. useilla

operatsioneilla) . T. on empiirinen, kun se

perustuu käytännölliseen kokemukseen, vaikkapa
tämä kokemus olisikin tieteellistä perustelua
vailla. T. saattaa myöskin olla kokeellinen,
kun kokilli maila pvnt-i-in p i isi ni i in k isit> kseen

siitä, mille kannalle t. olisi asetettava. Mikäli
mahdollista Lääkäri pyrkii aina etupa

maan taudin luonteen selväksi, s. o. diagnostisee-

raamaan taudin, voidakseen sitten määrätä r a t-

sionaalisen hoidon taudillisen tilan korjaa-

miseksi. Ja juuri tämä seikka se vaatii lääkä-

reiltä pitkili opinnoita ja niihin perustuvaa
suurta asiantuntemus a, sillä olematta selvillä

taudin todellisi tietenkin myös
hoito kokonaan hapuilemiseksi ja taudista p

neminen sattuman varaan. Tn muotoja ja

hoitotapoja on suuri määrä. Erotetaan lääke-
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huilu, kivennäisvesihoito, dieetti I. '<'' ajäi

telmähoito, kylpyhoito, medikomekaaninen hoito,

fysikaalinen hoito, johon luetaan eri lajil radio-

terapiaa, valo .1 1
!

i
|;i radiumhoito; kirurginen

hoito, j. n. e. .1/. B.

Terassi (ransk, terrasae, lat. terra maa),

penger, porrasmainen kohoutuma puutarhassa,

ral 'n auksen edustalla y. m.

Terassilinnoitus iks. Terassi), jyrkälle

vuorenrinteelle rakennettu linnoitus, jossa kukin

ylempi linnoituslinja kohoaa alemman n li.

AI. i. //.

Teratologia (kreik. teräs ihmemerkki; epä-

sikiö, ja logos oppi), oppi eläimien ja kasvien

epämuodostuksista. ks. Epämuodost ukset.
Terbiumi, alkuaine, harvinainen maametalli.

Kim. merkki Tn. 8. 8.

Terborch [-bork], Gerard (1617-81); alan-

koni, taidemaalari, oppi taiteensa ensi alkeet koti-

kaupungissaan /.«ollessa isältään ja kehittyi

sitten Haarlemissa P. Molijnin johdolla. Jo koti-

maassaan, mutia varsinkin laajoilla matkoillaan
Englannissa, Italiassa ja Espanjassa hän sai huo-
mattavia vaikutuksia Frans Haisin. Rembrandtin,
Tizianon ja Velasquezin teoksista menettämättä
>ilti itsenäisyyttään. Hänen erikoisalanaan oli-

vat muotokuvat ja varsinkin v:n 1655 jälkeen,

jolloin hän asettui asumaan Deventeriin, hirnui

laatukuvat. Hänen muotokuvansa ovat yksin-

kertaisen vaikuttavia, vailla kaikkea taiturimai-

suuden, valotehon ja tekotavullisen loisteliaisuu-

den tavoittelua. Somaa voi sanoa myös hänen
laatukuvistaan: niissäkin oli puhtaasti taiteelli-

nen puoli, etenkin hieno ja miellyttävä värisoin-

nutus pääasia, itse- tapahtuma toisarvoinen

seikka. Hänen varakkaita porvarikoteja esittä-

ville maalauksilleen on herkkä, intimi tunnelmal-

lisuus ominaista. Kallisarvoisten kankaiden —
silkin ja sametin — maalaajana on T:lla mesta-
rin maine, hän käytti puvuissa mielellään heleitä,

kauniita värejä, mutta osasi samalla hienojen

vivahdusten avulla välttää liian voimakkaita ja

räikeitä värivaikutelmia. Siten on hänen laain

kuvillaan yleensä kotoisen lämmin, mutta samalla

sivistyneen ylhäinen leima. [A. Rosenberg, „Ter-

borch" (1895).] F. L.

Terceira [-jic'iia], saari Azoreissa, kooltaan
toinen ryhmän saarista, 421 km'-'. 48,920 as.

(1900). — Kauttaaltaan tuliperäinen (korkein

huippu Caldeira de Santa Barbara 1.047 m yi.

merenp.), kärsii usein maanjäristyksistä. Hedel-

mällinen, hyviä karjanlaitumia. Pääkaupunki
Angra, 10,057 as. (1911).

Terceira [-pe'ira], Antonio Jose de
Sousi (1792-1860), T:n herttua, Villat'lori'n

kreivi, portug. sotapäällikkö ja valtiomi s; oli

mukana Napoleonin sodissa; kannatti v:sta 1820

uskollisesti nuorta kuningatarta Maria da Glo-
riaa ja otti sitten tehokkaalla tavalla osaa tais-

teluihin Dom Miguelia vastaan. Sisällisen sodan
jälkeen hän kartistien (v. 1826 annetun valtio-

säännön kannattajien) johtajana otti huomat-
tavaa osaa Portugalin puoluetaisteluihin ja oli

monta eri kertaa pääministerinä. J. F.

Terebintbinae, kaksisirkkaisparvi, jonka edus-

tajat ovat enimmäkseen puita tai pensaita, joissa

on runsaasti tärpätin tapaisia öljyjä. Kukassa on
selvä pohjuskehrä hetiön ja emiön välissä. K.L.

Teredo ks. L a i v a m a t o.

Terek. 1. .loki \ enU jällä I' in Kaul
T:n provinssissa, alkaa Kazbekin lounaisrinteellä

i i i9 m yi. merenp., tekee puolikaaren itäänpäin
ii ympäri, päästen Ben pohjoispuolelle, vir-

taa pohjoista kohden, kaartaa luoteeseen virra-

ten Kalianlalaisni i länsipään, kääntyy
sitten äkkiä. itään kä>in ja lopulta koilliseen, las-

kien laajan, tavattoman sokkeloisen suiston (pää-

haara! Novyj T., Staryj T. ja Talovka, 50-65

Uin pilkat) kautta Kaspian nn i i-i-n : 010 km
alue 60,000 km-'. Suurimmat lukuisista lisäjoista:

Ardon, I mli, .Malka, Sunza. Vuolas varsinkin

yläjuoksussaan. Alempana monessa kohtaa yli

'/•_. km leveä. — T:n laaksoa Kaukasusvuoriston
poikki noudattaa Gruusialainen sotilastie. Sen
pohjoispäässä T:n varrella on Yladikavkazin
linnoitettu kaupunki. — 2. Provinssi (ven. Tcr-

skuja oblastj) Kaakkois Venäjällä, Etu-Kaukaa-
sian itäosassa, liaspian-meren rannalla. T.-joen

ympärillä, Kaukasuksen pääharjanteen pohjois-

puolella; 72.913 km-, 1.2)0.7110 as. larv. 1913),

10 kin'-':llä. — T:n eteläosan täyttää mahtava
Kaukasus (ks. t.) haarakkeineeii. T:n suun ympä-
rillä ja sen pohjoispuolella on tasaisia aroja,

jotka paikoin ovat aivan erämaanluontoisia, pai-

k taasen rämemäisiä. Etelässä on laajoja metsä-
alueita (havupuita, tammi- ja pyökkilajeja, Rho
<l<„ l, mli ini-puita y. m.). Pääjoki T. ; verraten pie-

net osat T:n provinssista kuuluvat Kumau (koil-

lisessa ja luoteessa) ja Sulakin (kaakossa) vesi-

alueisiin. Kuljettavia vesiteitä 90 km (ainoas-

taan lauttausväylänä käytettäviä). Ilmastossa

hyvin suuria paikallisia vaihteluja. Yleensä il-

masto mantereinen. Georgievskissa tasangolla

(luoteessa) v:n keskilämpö -4-10,s°C, tammikin
— 7,->° C, heinäkin

-f-
24° C. Vuoristossa erotus

eri vuodenaikojen välillä ei ole läheskään niin

jyrkkä; Vladikavkazissa v:n keskilämpö 4-8,5°C,

tammikin —4,s°C, heinäkin +20,2°C. Tm ja

Kumau jokilaaksoissa raivoo malaria; vuoris-

tossa ilmanala terveellinen. Vuotuinen sade-

määrä Vladikavkazissa 823 mm, Kizljarissa (Tui

suistossa) 274 mm. Arolla puhaltavat enimmäk-
seen itä- ja kaakkoistuulet, usein kovina myrs-

kyinä, kesällä tuoden kuivuutta ja kuumuutta, tal-

vella kylmyyttä. — Asukkaista venäläisiä 33,7%,
n. s. vuoristolaisia (täetsenejä, tserkessejä, ingu-

seja) 40,8%, turk.-tataarilaisia (kumykkejä, nogai-

laisia) 10,5%, osseetteja 10,s%, armeenialaisia

1,3%, saksalaisia 1%, juutalaisia 0,;%. Uskon-
tunuustukseltaan 43,4% on kreik.-katolisia. 52

muhamettilaisia, 1% protestantteja. Lukutaitoi-

sia 12.;', (Kaukaasiassa keskimäärin 12,4%). —
Maataloutta harjoittaa 81,1%., käsi- ja tehdasteol-

lisuutta 5,39;,, kauppaa ja liikennettä 4.4%.

V. 1913 korjattiin vehnää 21S.100 ton.. maissia

214,800 ton., ohraa 122,000 ton., hirssiä, kauraa,

ruista, perunoita y. m. Lisäksi viljellään vähän
pellavaa, hamppua, viiniköynnöstä, hedelmäpuita

y. m. Karjaa pidetään suuret laumat; 1913 he-

vosia oli 301.700, nautakarjaa 947.000, lampaita

ja vuohia 2,311,300, sikoja 107,500 kpl. Mehi-

läishoito tärkeä. — Mineraalikunnan tuotteita

-ainiaan: naftaa (Groznyjn luonai 650,000 ton.

il 007; Bakun jälkeen Venäjän tärkein nafta-

alue), sinkkiä, lyijyä (74% koko Venäjän lyi-

jynsaaliista) ja hopeaa sekä vähässä määri ä

suolaa. Kuuluisa T. on miueraalilähteistään, joita

on etenkin sen luoteisosassa; tunnetuimpia ovat
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Pjatigorsk, 2eleznovodsk, Essentuki ja Elisio

.. Teollisuus kehittymätön; aksiisista vapaan
teollisuuden valmistusarvo 1910 oli 7.: milj.mk.,

työväestö 1,227 benkeä. Aksiisin alaisissa teolli-

suuslaitoksissa (polttoöljypuhdistamoissa y. m.)

työväestö oli 1,125 lunkia. Kotiteollisuus aivan

alhaisella kaunalla. — Rautateitä 500 km (Taka-

Kaukaasiaan menevä rata kulkee T:n halki). —
Kansakouluja 441. keskikouluja 17, ammatillisia

keski- ja alempia kouluja 10, muita kouluja 13

(oppilasmääristä tilasto ei tiedä mitään; 1910).

Sairaaloita 28, lääkäreitä 114 (1911). — Hallin-

nollisesti T. jakaantuu 11 piirikuntaan. Pääkau-
punki Vladikavkaz. — Ven. kasakoita ja

karkulaisia alkoi asettua T:n tienoille 1550-lu-

vulla muodostaen sinne sotilaallisia yhdyskun-
tia, joiden suojiin sitten aikaa myöten muita
uutisasukkaita alkoi saapua, siten T. tasaisesti

asteittain vallattiin. E. E. K.

Terenki (ransk. terrain, terrt = maa), maa
peränlaatu, maanlaatu, maa-ala.

Terentius /-/< /. P u blius T. A f e r (n. 190

159 e. Kr.), room. huvinäytelmä nkirjoittaja,

ilkuaan orja, kotoisin Karthagosta. Vapaaksi
i T. joutui nuoremman Scipio Africa-

nukseE i hänen ystäviensä piiriin sekä sai ker-

tomuksen mukaan heiltä apua kirjallisessa työs-

sään. T:n kr, ikkalaisista alkuteoksista mukai-
lemat huvinäytelmät ovat paljoa sirommat kuin
luinen vanhemman aikalaisensa Plautuksen kap-
paleet. T:n kieli on hienostuneempaa ja näytel-

mällinen rakenne kiinteämpi ja täydellisempi.

T:n 6:sta näytelmästä ovat tärkeimmät luonne-
komedia „Anoppi" (Hecyra), „Itsensäkidut-

taja" (Heautontimorumenos) ja ,,Veljekset"

Iphce), joita myöhemmät kirjailijat useasti

hyväkseen käyttäneet. T:n näytelmiä ovat

julkaisseet m. m. K. Dziatzko (1884), A. Fleck-

eisen (1898) ja Tyrrel (1902). K. J. E.

Terentius Varro ks. V a r r o.

Teresia, Pyhä (1515-82), esp. pyhimys
nta Teresa de Jesus). T., joka oli syn-

tyisin Kastiliasta, meni nuorena karmeliittiluos-

tariin ja perusti 1563 uuden u. s. Joosefin luosta-

rin. Tässä hän pani toimeen ankaran luostari-

säännön, joka m. m. määräsi ruoskimista kol-

masti viikossa ja avojaloin kävelemistä. Jumaluus-
opissa T. edusti fransiskaanilaista mystiikkaa
ja kehitti erinäisissä teoksissa omituisen opin
rukouk.-ista. Tämän hän sanoi kohoutuvan nel-

ssa .sanomattomaan hurmaukseen, jol-

loin alemmat sieluutoiminuat katoavat. V. 1682
ilistettiin pyhimykseksi ja 1814 Espanjan

auojeluspyhäksi. Hänen sääntöänsä noudattaa
kaksi munkkikuntaa. [P. Alphouse, ..Pratique
de 1'oraison mentale et de la perfection d'apres

I herese et St Jean de la eroix" (1909),
Baraa. „M£ditations de St. Therese" (1910).]

E. E-a.
Terfsund [terv-], n. 4 km pitkä, kapea salmi

Paraisten saaristossa Stortervon ja Lemlaksön
isä, vie Paimionselän länsipuolelta Paraisten

sisävesiin. T:n lounais. -11a rannalla sijaitsee T:n
k y 1 ii ja laivalaituri (Turun-Salon eteläi-

aivareitin varrella).

Tergoviste [tyrgovi' ste] (myös T ä r g o v i s-

tea. Tirgoviste), kaurunki Romaani
sa-Valakiassa. KarpaaUien eteläjuurella,

Dämbovitsan piirikunnan pääkaupunki, Talo-

1 \. Painettu w
/« 17

natsan oik. rannalla. Bukarestin-Pitesci'n rauta-

tielle vievän haararailan varrella; 9,398 a,

(1900). — Kolmisenkymmentä kirkkoa (joukossa

kaunis Metropoljtaanikirkko, rak. 1515). Rau-
nioita 1300-luvulta. Arsenaali, lukio, ratsuväen
harjoituskoulu y. m. T:n pohjoispuolella on
polttoöljy-lähteitä, joista saatua öljyä puhdiste-

taan T:n puhdistamoissa. — Oli 1585-1716 Vala
kian pääkaupunkina: 1500-luvulla siinä oli

00,000 as. Suurvaltainsodassa T. joulukin alussa

1916 joutui saks.-itäv. joukkojen haltuun.

E. E. K.
Tergu-Jiu [tyrguziu] (myös Tirgu-Jiu ja

Tärgu-Jiului), kaupunki Romaaniassa, VähUn-
Valakian luoteisosassa, Karpaattien eteläjuuri 11a.

Jiu-joen vas. rannalla, haararailan varrella, Gor-
jiun piirikunnan pääkaupunki; 6,634 as. (1900).— Sairaala, lukio, keraaminen koulu, teatteri.

piirikunnan museo. Harjoitetaan maataloutta
puutavara- ja polttoöljykauppaa. — T.-J:n luona
marraskissa 1910 käydyissä taisteluissa saks.-

itäv. joukot mursivat romaanialaisten vasta-

rinnan, saaden sen jälkeen helposti haltuunsa.

Vähän-Valakian. E. E. K.
Terhi (Asperugo [noru min ns), rento Borragi-

noce<B-heimon ruoho, jolla on takertuva varsi,

pienet, siniset kukat ja suuri, liuskalaitainen

verhiö. Kasvaa pihoissa, lastauspaikoilla j. n. e.

kautta, maan, mutta yleisenä vain paikoitellen.

K. h.

Terho, tammenterho, tammen pähkinä ja sen

kantaa ympäröivä, puutunut kehto. K. L.

Terijoki. 1. Kuuta. Viipurin 1.. Äyräpään
kihlak., Terijoen nimismhsp. ; kirkolle Terijoen
rautatieasemalta 1 km. Pinta-ala 46, i km 3

,

manttaalimäärä 3,08. 115 hevosta, 285 nautaa
(1913). T:n kunnassa lasketaan kautta vuoden
asuvan n. 20,000 henkeä ja kesäisin yli 90,000,

pääasiallisesti venäläisiä kesävieraita. (T:n kun-
taan kuuluu 2 suurta huvila-asutusta: T. ja

Kellomäki.) T:n luter. asukasmäärä kirkonkirj.

mukaan 1915 4.111 henkeä. — Suomalaisia kansa
kiuluja 4 (1916). Yhteiskoulu, 8-luokkainen
(aloitti toimintansa 1907 2-luokkaisena), oma
talo (valmistui 1910). Venäläisiä kouluja: kim
naasi ja kansakoulu. Apteekki. Useita lääkä-

reitä |9 ehiinl i ik tr; — Seuroja )a vhdistyksi i :

raittiusseura, voimisteluseura, nuorisoseura, eläin

-

suojelusseura, työväenyhdistys. 3 kirjastoa.

Vv. 1908-09 T:lla ilmestyi oma .sanomalehti

..Terijoki". — Teollisuuslaitoksia: O.-y. Kello-

mäen tehtaat (saha. mylly ja turvepehkutehdas) ;

T:n olut- ja virvoitusjuomatehdas; Salinin vir-

voitusjuomatehdas. — T:n kylä ja huvila-
asutus (toistaiseksi vielä järjestymätön yhdys
kunta) on T:n kunnan keskuspaikka ja samalla
koko Karjalan-kannaksen huomattavin liike-

keskus (,,Kannaksen pääkaupunki")
,
joka jo 1500-

luvulla mainitaan yhtenä Äyräpään kihlakun-

nan vilkkaimmista liikepaikoista. Kesäisin on

toimessa yli 100 kauppapuotia (m. m. Pietarin

ja Helsingin useiden huomattavimpien liikkeiden

haarakauppoja) . Rahana on melkein yksinomaan
ollut Venäjän raha. Paikallista liikennettä viilit

lavat automobiilit, auto-omnibussit ja n. 300 var-

sinaista pika ajuria. Asutuksilla on huomattava
kaupunkilaisleima, varsinkin valtatien varrella.

Huvilat osaksi erittäin komeasti rakennettuja,

kauneine puistoineen. Huvilavuokria kannetaan
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Terijoki. Valtatie. Terijoki. Kasino.

M<ivn rantaa Terijoella.

vuosittain lähes 1 milj. mk. Maanhinta huvila-

palstoista on vaihdellut 2-0(1 mk:aan neliö-

syleltä. — Erikoisena vetovoimana T:lla on sen

suurenmoinen m e r i k y I py 1 ä. luonnonihanine
hiekkarantoineen. Suurimmat hotellit: Kasino,
Riviera ja Bellevue. [M. Uotinen, , .Uhatut pitä-

jät", sivv. 1-32 (Viipuri 1911).] — 2. T:n lute-
rilainen seurakunta, hallituksenpitäjä,

Savonlinnan hiippak.. Viipurin rovastik. ; kuulu-
nut aikaisemmin Kivennapaan, määrätty erotet-

tavaksi omaksi khra-
kunnaksi sen. päät.

30 p:ltä marrask. 1004

(mikä toteutui 1 p. tou-

kok. 1909). — Kirkko
tiilestä, rak. 1907-08.

- 3. T:n kreikka-
laiskatolinen
seurakunta, kuu-
luu Suomen kreikka-

laiskatolisen hiippa-

kunnan toiseen rovasti-

kuntaan. Kirkko (,,Ka-

saanin kirkko")- — 4.

Kautatienasema
MI 1.) Viipurin-Pieta

rin rataosalla, Raivo-
lan ja Kellomäen ase-

mien välillä. 80 km
Viipurista, 49 km Pie-

, tariin; Suomeen päin

tulevan liikenteen t n 1 1 i t a r k a s t u s p a i k k a.

Saapuvien matkustajien lukumäärä 1913

376.181, lähtevien 373.4119; saapuvaa
tavaraa sam. v. 30.743 ton. (huomattavimmat
määrät: puutavaraa 10.732 ton.. tiiliä 2.07S ton.,

jauhoja ja ryynejä 2.099 ton., kiviä, kalkkia ja

Terijoen suomalainen kirkko.

Terijoki. Kesakuva merikylpylästä.

sementtiä 2.074 ton.. väkirehua 1,425 ton.), läh-
tevää tavaraa 4,741 ton. (huomattavim-
mat määrät: öljyjä, tervoja ja valaistusaineita

718 ton., puutavaraa 638 ton.). /.. K-nen.

Terijoki I. T e e r i j o k i ks. K r n u n u p y y n-

j ok i.

Terijärvi ks. T e r v a j ä r v i.

Terin rannikko, myös Terskin ranta
(ven. Terskij beregj ks. Kuolla n n i e m i-

m a a, palsta 57.

Teriodontit ks. N i s ä k ä s 1 i s k o t.

Teriö (corolla), kukan sisempi kehälehtikieh-

kura. T:n, jonka tehtävänä on suojella kukaa
sisempiä osia ja varsinkin houkutella hyöntei-

siä, muodostavat t e r ä 1 e h d e t. jotka ovat

tavallisesti värikkäitä (ei vihreitä), hentoja

rakenteeltaan ja joko erillään toisistaan (eri-

lehtinen t.i tai. korkeammalle kehittyneessä

kukassa, yhteenkasvettuneita (y h d i s 1 e h t i-

n e n t.). Eräissä kukissa (perhomaisissai on
osa teräh hdistä yhteenkasvettunut. osan ollessa

erillisiä. Terälehden lehtimäistä yläosaa nimite-

tään lavaksi, kapeampaa tyviosaa, jolla se

kiinnittyy tav. kukkapoh jukseen. kannaksi,
tai jos se on pitkä. kynneksi. Yhdis-

lehtiseu t.:n leveämpää yläosaa sanotaan 1 a i-

t e e k s i, alempaa, kapeata osaa t o r v e k s i.

Torven ja laiteen rajalla on nielu. Muuta-
missa kukissa on terälehtien sisäsivulla pieniä

lisäkkeitä, jotka muodostavat lisä-t:n. T. oi,

s ä t e i t t ii i n e n. jos kaikki terälehdet ovat

yhtäläisiä, muuten vastakohtainen. T:D
muoto, väri, rakenne j. n. e. vaihtelevat mel-

kein rajattomasti, mutta on samalla lajilla

hyvinkin pysyvä. Vaihtelu johtuu erilaisista

sopeutumisesta varsinkin pölyytystä edistämään.

Hedelmöittymisen tapahduttua t. useimmiten
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kuihtuu. T.-muotoja erotetaau useita. Säteittäi-

siä erilchtisiä t:itä ovat ruusumainen,
melkein kynnetön, tav. 5-lehtincn (mansikka),

ristimäinen, 4-lehtinen, kynnen pituus vaih-

televa i nauris:, neilikkamainen, '5-lehti

nen, pitkäkyntinen (neilikka). Säteittäisiä yhdis

lehtisiä t:itii oval ratasmainen, hyvin

lyhyttorvinen, litteälaitainen (peruna), * u p-

pilo m a i ii e n ja torvi m a i n e n, pitkätorvi-

sia (esikko, tupakka) ia kellomainen (kis-

aankello). Vastakohtaisia erilehtisia t :itä ovat

ner k o m a i n e n. ju>sii ."i:stii terälehdestä 2 on
yhteenkasvettunut ja muodostavat t:n ven-
hon, muut ovat erillisiä ja muodostavat t:n

sivustoille Biivet ja ylimmäksi suuren pur-
jeen (hernekukkaiset) ; orvokkimainen
(orvokki). Vastakohtaisia yhdislehtisiä t:itä

ovat k i e I < k k e i n e n. jossa on pillimäinen

torvi ja yksipuolinen, litteä laide (voikukka) ja

li n n 1 i m a i n •' n. jossa y 1 ä h uu 1 i (tav.

hetiön päälle kaartunut kypärä) ja a 1 a-

huuli sijaitsevat vastatusten (pillike). K. L.

Termaalikylvyt (kreik. therme = lämpö), läm-

pimistä, yli 34° C luonnon lähteistä valmistetut

mineraalivesikylvyt. Näillä on etupäässä termi-

nen s. o. lämmön aikaansaama vaikutus, mutta
osaksi myös kemiallinen, s. o. veden sisältämiin

kaasun ja suolan aiheuttamasta ärsytyksestä joh-

tuva. T:yjä on monta eri lajia (vrt. Tli e mi i ti

ja ne sisältävät kaasuja ja erilaisia mineraali-
suoloja. Aikalisiä t :yjä, joita käytetään hengitys-

elinten katarreissa, maksa- ja munuaistaudeissa,
saadaan esim. Eilisissä, Neuenah rissa ja Vieliyssä;

alkalisuolaisia vatsa-, suoli- ja sokeritaudeissa

käytettyjä, esim. Karlsbadissa ; suola- ja kaasu-
t:yjä vatsa- ja sydäntaudeissa, VViesbadenissa,
Xaulieiinissa. Baden-Badenissa y. m.: rikki-t :yjä

iho- ja kuppataudeissa, reumatismissa. Aachenissa,
Alx-les-bainsMssä y. m. A. T.

Terin es ks. Termiitit.
Termi ilat. terminus, raja, käsite). 1. ..Teknil-

linen t." Oat. terminus technicus), oppisana
(ks, ti. Logiikassa ..terminus" entisaikaan mer-
kitsi nimenomaan käsitettä tai käsitettä ilmai-
sevaa sanaa. A. Gr.

- Uni., algebrallisella merkkikielellä ilmaistu
suure, joka yhteen- tai vähennyslaskumerkillä
on yhdistetty toisiin samanlaisiin suureisiin.

Esim. algebrallisessa lausekkeessa —3a?+5ab—2c2

-':
-f-5o6; —2c- t:ejä. T:ssä on huo-

ini' onotettava kolme seikkaa: merkki, n u-

merokoeffisientti (esimerkissä j 3 ; 5 ; 2)

.la kirjainlauseke (tl-: uh; e- ). .los nuniero-
koeffisientti on 1. ei sitä kirjoiteta näkyviin.

U. 8:n.
Termi ks. T h e r m i t.

Termiikka (kreik. thermf lämpö), lämpöoppi,
osa tästä, joka käsittelee lämpö-

tilan muutoksien aikaansaamia tilanmuutoksia.
Termiina ks. Te r m i i n i.

Termiini 1. ter m ii na ilat. terminus = raja),
nuinsili t u m i iri|: ir, i. jolloin, jota ennen
tai |onka jälkeen jonkin tulee tapailtua: luku-
kausi. — Erittäin tärkeitä ovat preklusii-
visel i:i. ionien laiminlyönti tuottaa oikeuden
menetyksen, esim. valvontapäivät, muutoksen-
hakumääräpäivät y. m. — vrt. Määräpäivä.
Termiinikeinottelu (ks. Termiini), keinot

lelu, jota voidaan harjoittaa pörssissä n. s. ter

miinikauppojen yhteydessä käyttämällä hyväk
seen sitä eroa, joka on olemassa tavaran hin-

nassa kaupanteko- ja kaupantäytäntöpäivänä. vrt.

P ii r s s i ja I > 6c o u v e r t.

Termiinilasku (ks. Termi in ii. yhteisen

keskimaksuajan laskeminen useammille eri ai-

koina erääntyville korottomille pääomille. Jokai-
nen pääoma kerrotaan erääntymisajallaan ja

näin saatujen lukujen summa jaetaan pääoi n

summalla.
Termiitit (Termittdm), yhteiskunnittaan elä-

viä hyönteisiä, jotka melko lailla muistuttava!
muurahaisia, mutta ovat ruumiiltaan pehmeäm-
piä, väriltään
vaaleampia, usein

aivan valkeita

(yleinen nimitys
..valkoiset muu-
rahaiset"). Tiima
yli lii lii isyys on
kuitenkin vain

ulkonainen. T.

kuuluvat jyrsijä

korentojen (Cor-
rodentiaj, ks. t.. Termiittejä. Vasemmalla luhtien: koi-

lalikoon. T:llä on ras, naaras, sotilas ja tyutermiitti.

työnjako 1. n. s.

kastijako hyvin pitkälle kehittynyt. Kaikilla on
2 piiäkastia: savuttomat 1. työeläimet ja suku

puolieläimet. Työt., jotka ovat osaksi sukupuoli-
elimiltään surkastuneita koiraita, osaksi naaraita,

jakautuvat puolestansa tav. kahteen eri kastiin:

sotilailiin ja tavallisiin työeläimiin. Nämä voi-

vat vielä jakautua eri lailla, esim. kokonsa
mukaan ..suuriin". ..keskikokoisiin" ja ..pieniin"

sotilailiin tai työläisiin. — Sukupuolielaimis.su

l koiraissa ja naaraissa) voidaan usein erottaa

kahdenlaisia yksilöitä: ..varsinaiset kuninkaat"
ja ..kuningattaret", sekä ..varakuninkaat" ja

..kuningattaret". Edelliset ovat aluksi siivellisiä.

mutta katkaisevat myöhemmin siipensä. Varsi-

naiset, kuningattaret voivat monasti hedelmöitet-

tyinä paisua tavattoman suuriksi. Niinpä on
afrikkalaisen Termes bellicostis-\a.jia naaras van-
hana 8 kertaa niin pitkä ja leveä kuin nuorena.
Kussakin yhteiskunnassa on yleensä vain yksi

ainoa varsinainen kuningas ja yksi varsinainen
kuningatar, jonka .suuruus näyttää eri lajeilla

olevan riippuvainen yhteiskunnan suuruudesta.

„Varakuninkaat" ja „varakuningattaret", joita

on useampia, ja jotka, ovat jonkinlaisia kesken
kehitystään pysähtyneitä ..nymfejä", saavuttavat

sukupuolikypsyyden vain siinä tapauksessa, että

varsinainen kuningas ja kuningatar tuhoutuvat.
— T. rakentavat itsellensä pesiä, jotka suuresti

vaihtelevat laadultaan ja muodoltaan. Jotkut
lajit, kuten esim. etelä-eurooppalainen Termes
lucifugus, tosin kaivavat itsellensä asunnoksi
vain aivan yksinkertaisia maanalaisia, haarautu-

via käytäviä, mutta useimmat lajit rakentavat

maanpäällisiä pesiä, joista jotkut suuruudessa
voittavat kaikkien muiden eläinten rakennukset.

Niinpä voi esim. austraalialaisen Eutermes i>!t>~i-

/"ojmw-lajin keilanmuotoinen pesä. tulli 6:nkin m:n
korkuiseksi. Tunnetaan toisia pesiä, jotka ovat

lieriön-, pylvään-, pyramidin-, lakkisienen . pal-

lon- y. m. muotoisia. Rakennusaineena t. käyt-

tävät joko hietajyviä ja multaa tai hienoksi

pureskeltuja piinsiruja, joihin sekoitetaan sylki-
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ja niaharauhasten erittymiä. Tiilen valmistettu
..muurilaasti" jähmettyj kivenkovaksi, joten
pesät, joissa usein on erotettavissa monta sisäk
kilin olevaa osastoa erilaisine kammioilleen, tule-

vat hyvin lujatekoisiksi. -Tormiit inpesion pinta
n kokonaan suljettu, ja niistä johtoa käytäviä
vain .m alle. T. ovat hyvin valonarkoja. Vain
parvullessaan siivekkail '.lumet lentelee n pan i i

valossa. Muuten ne aina pysyvät pimeydessä. —

T. ovat parhaasta päästä kasvinsyöjiä, mutta ne
eivät ole ravinnon valinnassa kovin tarkkoja.

Niille kelpaa miltei mikä hyvänsä, joka vain

kasvikuntaan kuuluu, olkoon sitten elävää tai

kuollutta, vihantaa t. puutunutta, kovaa tai peh-

meää. Useat t. harjoittavat myöskin n. s. sieni-

viljelystä. Monin paikoin t. tulevat erinomaisen
vahingollisiksi. Kaivamalla seinähirret ontoiksi,

ne usoin saavat suuretkin rakennukset sortu-

maan. Samalla tavoin ne voivat hävittää huone-
kaluja, kirjastoja, arkistoja, vaatteita, vilja-

varastoja, puuistutuksia, vainiolla kasvavia
vihanneksia, jopa vehnälaihojakin juurineen ja

koisineen. - Monin souduin alkuasukkaat svil

viit t:ejä joko raakoina tai paistettuina. T:n pe-

sistä saadaan hyvää rakennusainetta ihmisasun-
toihin. Yleisesti käytetään pesiä myös leivin- ja

paistinuuneina. — T:n pahimpiin vihollisiin kuu-
luvat muurahaiset. Monet nisäkkäät (esim. muu-
rahaiskarhut, muurahaissiat, vyötiäiset, muura-
haiskävyt ja nokkaeläimet) sekä muutamat mate-
lijat ja linnut syövät t:ejä mieliruokanaan. —
T:ejä tunnetaan n. 350 lajia, joista useimmat,
elävät Afrikassa. Itä-Intiassa. Austraaliassa ja

Etelä-Ameriikassa. Vain jotkut, harvat lajit tava-

taan Pohjois-Ameriikassa ja palearktisclla

alueella. [K. Escherich, „Die Termiten".]

V. 8-s.

Termiittien vieraat, eläimiä (etupäässä kova-
kuoriaisia), jotka asustavat lermiitinpesissä ja

suhtautuvat isäntiinsä eri tavoin, kuten muura-
haispesissä elävät muurahaisvieraat omiin isän-

tiinsä, vrt. Muurahaisvieraat.
Terminalia, Comftretocete-heimoon kuuluva

kasvisuku; troopillisia pensaita ja puita, joilla

on isohkot, yksinkertaiset, vuoröttaiset t. mel-

kein vastakkaiset lehdet ja pienet vihreät t. val-

keat kukat harvahkoissa kukinnoissa. Etu- ja

Taka-Intiassa sekä. Itä Intian saaristossa kasva-

van T. Chebula-\num myrobalanien ni-

mellä tunnettuja hedelmiä käytetään purkituk-

seen ja mustavärjäykseen (vrt. Parkikset).
Useiden lajien kuorta käytetään myös parki-

tukseen, ja parin lajin, esiin, intian-meren saa-

ristoissa kasvavan ja muualla tropiikeissa usein
viljellyn, kauniin '/'. Cotojppo-puun Biemeniä syö-
dään (,,troopilliset mantelit"). T.-lajeja viljellään

myös huonekasveina, (I. V-s.)

Termini (myös T. Imereae), piirikunnanpää-
kaupunki Italiassa, Länsi-Sisilian pohjoisranni
kolia suurenmoisen kauniissa asemassa Paler
mosta n. 30 km itään; 18,162 as. (1901). — Tuo
miokirkko I .a Matriee, muutamia muita huomat
tavia kirkkoja (1400-luvulta; freskoja) kau-
pungintalo (1600-luvulta), lukin. tekn. koulu,

kirjasto, museo, kaunis kaupunginpuisto, muuta-
mia jäännöksiä vanhalta ajalta. Harjoitetaan
tonnikalan ja anjoviksen pyyntiä, kauppaa (vie-

dään viljaa, öljyä, viiniä), merenkulkua .vkä

sekalaista teollisuutta. .Suuri kylpylaitos jo van
halla ajalla tuniieltuine kuurnille lähteineen. —
T. oli vanhalla ajalla 'Uurnin- Eimerenses. Jou-

tui ensimäisen puunilaissodan lopulla roomi
sille.

Terminismi liat. terminus = määrä), oppi,

jonka mukaan Jumala on ihmisen kääntymiselle
asettanut määräajan, jonka jälkeen se ei enää ole

mahdollinen. Maisteri Johann Georg Böse opetti

kirjassaan ..De termino salutis" (1698), -että

Jumalalla on valta asettaa ihmiselle minkä
määräajan hän haluaa. Kun määräaika on lopussa,
on armonaika samalla kulunut. Useat, pietistit

kallistuivat tähän oppiin, mutta puhdasoppiset
luterilaiset pitivät sitä salaisena kalvinismina.
Böse erotettiin virastaan, ja riitaa jatkui jonkun
vuoden Rostockin ja Leipzigin yliopistoissa.

E. K -n.

Terminologia (termi, ks. t., ja logos = oppi)

,

oppisanasto; oppi- ja ammattisanojen (termvni
tcclniici) johdon, merkityksen j. n. e. selitys.

Terminus (lat.), rajapyykki, raja, myös olen-

uoitu rajain jumala. — vrt. Termi, Ter-
miini. — Terminalia, aluerajain juhla.

Terminus technicus ks. T e r m i.

Termoalkoholometri ks. A 1 k o h o 1 o m e t-

ria.
Termobarometri ks. Barotermometr i.

Termodynamiikka (kreik. thermö = lämpö, ja

</ ii n n m is = voima) 1. mekaaninen lämpö-
teoria ks. L ä m p ö.

Termoelektrisiteetti ks. L ä m p ö s ä h k ö.

Termofoni I kreik. therme = lämpö, ja pliön?
= ääni). 1. Skotl. Trevelyanin 1820 valmistama,
metallien (lämmöstä) laajenemiseen perustuva,

sävelen synnyttävä messinkitanko. Tangossa
on kaksi terävää särmää, joiden sivut muodos-
tavat suoran tai tylsän kulman keskenään niin,

että niiden väliin syntyy matala lovi. Tämän
pituussuunnassa on tankoon liitetty kärkeen päät-

tyvä varsi. Kun t:ia kuumennetaan ja se pan-

naan terineen lepäämään särmikkään lyijytan-

gon särmälle niin. että varren kärki nojaa alus-

taan ja t:lle anuitaan sysäys, kuuluu sävel.

Syynä tähän on se. että sysäys saattaa t:n kai

listoinaan vain toisen teränsä varaan, jolloin

lyijy sen kohdalla äkkiä laajenee. Laajennuk-
sesta t. tulee heitetyksi toiselle terälleen lepää-

mään, siitä johtuva lyijyn laajennus tällä koh-

den palauttaa t:n takaisin edelliseen asentoonsa.

Toisiaan nopeasti seuraavat t:n liikke t synnyt-

tävät sävelen. — 2. Teletermomi-trin (ks. t.) peri-

aatteeseen perustuva koje, jolla teollisuuslaitot
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hi i \ . m. vi. liian m 111 iii cl i .illa olevilla
I

: ti

kuilla vallitseva lämpötila. U. S:m.,

Termofori (kreik. thermS = lämpö, ja pherein
i . kuumennuskoidossa käytettävä «»luit

ii. Ukaisemmin nimitettiin t:ksi lit-

teitä läkki tai vaskipellistU laitettuja, kunniaa

vetl-.i sisilti\M sxilicitt kuumennettuja lautasia,

etikkahappois lla natronilla täytettyjä kumityy-
t. m. s., joita käytettiin kivun lievittäjinä

ia saamaan aikaan kipeään ruumiinosaan veren-

tungosta. Sähkö-t. on vaatteella päällystetty

stikankaasta laitettu tyyny, jonka sisällä

kiertää mctallilangan kietoma asbestipunos.

Langan vastus on suhteellisen suuri ulkojohtoon

ittuna, joten se sähkövirran kulkiessa kuu-

menee ja kuumentaa asbestia ja lähellä oli via

vaatekerroksia sekä ruumiin kudoksia. Metalli-

langan pituus ja paksuus määräävät vastuksen,
jota voidaan pienen lisälaitteen, järjestäjän,

avulla mielin määrin muuttaa. Tteja on olemassa

monen muotoisia pienistä esim. korvaa ja silmää
varten käytettävistä isoihin issias- ja koko ruu-

mista lämmittäviin, operatsioneissa käytettäviin

tyynyil.in saakka. Valmistetaan myös koti-

maassa (Salosen patentti). Käytetään hermo-,

lihas- ja nivelsäryissä usein hieronnan edellä.

K. T.

Termografi (kreik. thermS = lämpö, ja grapheitt

- kirjoittaa) ks. Ilmatieteelliset kojeet.
Termografia (kreik. therme = lämpö, ja gro>

p/iein = piirtää), ruumiinlämmön tai kuumeen
muutosten kuvaunollinen esittäminen käyrän
avulla.

Termohierouta (kreik. therme = lämpö) , läm-
pimillä hieromavälineillä annettu hieronta. Täm-
möisiä ovat esim. läkkipellistä laitettu silinteri,

joka pyörii ollen akselinsa molemmista päistä

yhdistetty haarukan tapaiseen kädensijaan.
Silinteri on täytetty etikkahappoisella natronilla

sekä päällystetty f hi mllilla. Ennen käyttöä pide-

tään tätä hieromarullaa kuumassa vedessä

.
tuulia, jolloin etikkahappoinen natroni Iiu-

kenee. Vedestä nostettua suola kiteytyy vähi-

n päästäen vapaaksi lämpöä, jota se on sito-

nut. Vasta n. kolmen tunnin perästä se saa-

vuttaa huoneilman lämmön, joten sitä voi käyt
tää ainakin tunnin apin lämpimänä hierontaan.
Ilse hieronta on tä.-sii vähäpätöistä, mutta ter-

minen ärsytys saa jotakin aikaan, vaikkakaan
t. ei ole käytännössä kovin yleinen. Lihas-, nivel-

ja hermosäryissä on sillä vaihteeksi monen muun
ivan imikossa merkityksensä. K. T.

Termohypsometri (kreik. therme = lämpö, hyp-
korkeus, ja metron = mitta) 1. h ypso ter-

in ometri ks. Barotermometri.
Termointegraattori ks. K r o n o t e r m o-

m e t r i.

Termokauteri (kreik. therme = lämpö, ja kau-
ter = polttaja) 1. PaquelinMn polttoko j e.

veitsen-, neulan- y. m. muotoinen, ontto, plati-

nasta tehty koje, joka. sitä ensin liekissä kuumen-
nettua, siihen johdetulla bentsiini-ilmasekoituk-
sella pidetään hehkuvana ja jolla sitten kirurgi-

reissä voidaan toimittaa leikkauk-
sia verenvuotoa välttämällä.
Termokemia (kreik. therme lämpö, ja

kemia. ks. t.). oppi kem. ilmiöiden Iämpösuh-
-a kem. prosesseissa joko irtautuu

tai sitoutuu lämpöä. Edellisessä tapauksessa

ilmiötä sanotaan eksotermiseksi, jälkimäi-

sessä e n dot e r m i s ek si. Esim. palaminen on
eksoterminen reaktsioni. kun taas esiin, metallien
pelkistyminen oksideistaan ja orgaanisen ainein

syntyminen kasveissa ovat endotermisia. Kaik-
kien näiden ilmiöiden tutkiminen lämpösuhde-
kannalta sekit eri aineiden muodostumis-
ia m m ö n määrääminen on t:n asia. Kemialle
iirkcita teoreettisia johtopaatoksia on tilli alalla

tehty. T:n varsinaisia perustajia ovat Berthelot,

Xaunuinn ja J. Thomsen. Edv. II j.

Termoluminissenssi (kreik. therme = lämpö,
ja 1 u m i n i s s e n s s i, ks. t.l, heikon lämmit-
tämisen kautta syntynyt valoilmiö.

Termolyysi (kreik. Ih< rmv = lämpö, ja lyein

= irrottaa), terminen dissosiatsioni, lämmön ai-

heuttama aineiden hajaantuminen. N. N.

Termometri (kreik. therme = lämpö, ja metron
- mitta) ks. L ä m p ö m i t t a r i.

Termometria (kreik. therme = lämpö, ja metron
= mitta), lämpötilan määrääminen lämpömitta-
rin (termometrin) avulla, erittäinkin ruumiin
lämpötilan mittaaminen.
Termometrografi (kreik. therme = lämpö, met-

ron = mitta, ja graphein = kirjoittaa) , koje, joka
sisältää sekä maksimi- että minimilämpömitta-
rin.

Termomultiplikaattori (kreik. thermB = lämpö,
ja m u 1 t i p 1 i k a a 1 1 o r i, ks. t.), koje, joka
saadaan, kun termoparisto (ks. L ä m p ö s ä h k ö)

yhdistetään herkkään galvanometriin.
Termonde [-mö'd] (flaamin kielellä Dender-

monde), arrondissementin linnoitettu pääkau-
punki Belgiassa, Itä-Flanderissa, Denderin suussa
Sehelden varrella, ratojen risteyksessä; 10,141

as. (1904). -- Kaunis kirkko (1100-luvulta) ja

raatihuone (1300-luvulta). kärsivät pahasti pom-
mituksesta syksyllä 1014. Asukkaat harjoittavat

puuvilla- ja pellavateollisuutta. -- T. oli keski-

ajan lopulla tärkeä teollisuuskaupunkina, sit-

temmin linnoituksena; 1500-, 1600- ja 1700-

luvuilla sitä usein piiritettiin. Saksalaiset valloit-

tivat T:n syysk. 1914.

Termoparisto ks. Lämpösähkö.
Termoskooppi (kreik. therme = lämpö, ja sho-

pein = katsella) , kappaleen lämpötilan vaihteluja

ilmaiseva koje. T. ei kelpaa lämpötilojen mittaa
miseen kuten lämpömittari.
Termospullo (kreik. thermS = lämpö), kaksin

kertaisseinäinen pullo, jonka seinien välinen tila

on ilmasta tyhjä lämmön johtumisen estämi

seksi sisäpullosta. ulkopuoliseen tai päinvastoin.

Ulkopuolisen pullon sisäpinta on hopeoitu, joita

kaikki sisäpuolisesta lasipullosta hohtava lämpö
siitä paremmin heijastuisi takaisin. Pullo sul-

jetaan tulpalla ja. kiinniruuvattavalla metalli-

suojuksella. T : n lasin pitää olla parainta lajia,

jotta se pysyisi lämmönvaihteluista särkymättä.

T:ssa voidaan kauan aikaa säilyttää juomaa
joko kuumana tai kylmänä. (V . 8:n).

Termostaatti (kreik. therme = lämpö, ja sto>

to's = asetettu) . 1. Laite, jota kemiallisissa, fysi-

kaalisissa, biologisissa ja lääketieteellisissä

laboratorei sa käytetään muuttumattoman ja

tasaisen lämpötilan aikaansaamiseksi suljetussa

tilassa. Luotettava (. saadaan, kun valmistetaan

umpinainen, kaksinkeri i einäinen laatikko

rautapellistä ja seinien väli täytetään aineella

|
joka ei muuta lämpötilaansa kuten i un. jäillä
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tai kiehuvalla vedellä. Toisenlaisissa tseissa läm

niitetään laatikkoa altapäin Bunsenin lampulla,

Ka» un tuloa lamppuun säännöittelee automaa!
tisesti lämpömittarin tapainen koje, [onka astia

on t:n sisässä. Lämpötilan kohotessa ttssavähen-

tää nouseva elohopeapatsas kaasuvirtaa, aiinettä

edellinen lämpötila jälleen palautetaan, jolloin

elohopeapatsas vetäytyj kokoon ennalleen.

,1 . s:,,,.

•2. Lämmön vaikutuksesta itsestään toimiva

palohälyytyslaitos Eräs laji t :ia on pieni, useasti

rasianmuotoinen laite, josta sähkölangat johta-

vat johonkin hälyytyskelloon ja numerotauluun,
näyttäen niissä vaara uhkaa. Kun lämpö nousee

vi sun milliin, syntyy i n sisällä hil\\t-.sti

varten tarpeellinen sähkökosketus. Sähkölangai
voi asettaa myös kuten palokelloissakin (ks.

Palokello) niin, että merkinanto nikan, jos

johto katkeaa tai joutuu epäkuntoon. T:ejaaae
telaan suojeltavan huoneen kiiltoon n. :i m toi-

sistaan oleviin riveihin, etäisyys nussi on im,
joten koko huone (rakennus) tulee tarkastuksen
alaiseksi. Niitä käytetään myös yksityisesti kui-

vaushuoneissa ja akselilaakerien kuumenemisen
(varsinkin vaikeasti luoksepäastävissa palkeissa

olevien) tarkastamiseksi. — Sähkökosketuksen
aikaansaa metallin im. m. elohopean) laajenemi

nen, kahden eri metallin erilainen laajeneminen,

käyrän metallisen eetteriputken Oikeneminen
(kun eetteri alkaa kiehua n. +40°C), helposti

sulava metalli (1 paino-osa tinan, l osa kadmiu-
mia, 2 os. lyijyä ja 4 os. vismuttia, sulan

-f-
63° Ci joka pidättää jousta, j. n. e. On myös

olemassa t:eja, jotka voi mielivaltaisesti a -ett. ia

halutussa lämpöasteessa toimiviksi. [Crosby-Fishe,

, llandbook of fire protection" (1914).] t. I'-.s.

Termoterapia (kreik. therme = lämpö, ja thera-

pe'ia = hoito) , lämpöparannus, erilaisten lämpö-

määrien metodinen käytäntö terveydellisessä tar-

koituksessa. T. koko laajuudessaan käsittiiii, kuten
vesiparannus I. hydroterapia eri asteisen kylmän
ja kuuman veden käyttelyn, kylmiin ja kuuman
ilman, kylmien ja kuumien välineiden kuten
jäähdyttäjien, hauteiden y. m. käytiin. Tavalli-

sesti kumminkin ymmärretään t:lla mahdollisim-
man korkeiden lämpötilojen sovelluttamista

parannukseen. Eniten on tullut käytäntöön
kuuma ilma. Jos käytetään vettä kuumentajana,
sietää sitä korkeintaan 40-50° C, mutaa ja savea
45-55°, vesihöyryä 50-60°, hiekkaa 55-65°, kuu-
maa ilmaa 85-95°. On tapauksia, joissa paikal-
linen kuuma ilmakäsittely on ollut 150° jopa
enemmänkin. Jo 100° jopa allekin oleva kuuma
ilma pidetään riittävänä saamaan aikaan sein

moisia fysiologisia muutoksia, jotka edistävät

parantumista. Tärkeimpiä näistä ovat lisäänty-

nyt verentungos (hyperemia), joka on aktiivinen
1. arterii Uinen ja Bierin tutkimusten mukaan
vaikuttavimpia parantumisen aikaansaajia. Paitsi

tätä paikallinen kuumennus lisää läheisten kudos-

ten lämpötilaa muutamilla koko- tai osa asteilla;

esim. kädenselkää kuumentamalla on kämmenen
lämpö saatu kohoamaan 4°. Yleensä tämä vai-

kutus ulottuu vain muutaman em.n syvälle.

Yleislämpötilassa, joka ympäröivästä temperatuu-
rista huolimatta pysytteleiksen samana, tapahtuu
myös perusteellisen kuuma-käsittelyn ohella, kor-

keintaan 1 ^/-j-2 : ii nousu. Lihaksiin lämpö vai-

kuttaa rauhoittavasti, jännitystä alentavasti

(kouristuksissa). Hermojen ärtyisyys kohtalai

lämmössä lisääntyy, korkeassa kuumuudi
alenee. Verisu t laajenevat lämmössä sen joh-

dosta, että niitä laajentavat hennoi ärtyvät

Verenpaine laskee 10-30 mm elohopeaa, riippuen
kiiiimennu.-ajasta ja -alasta. Sydämen toiminta

kiihtyy. Myöskin veressä tapahtuu muutoksia
Leukosyytit lisääntyvät, mutta kuumissa
kylvyissä niiden luku vähenee. Useissa tapauk-
sissa äkillinen kuumuus ja kylmyys saavat saman-
laisen ärsytyksen aikaan. Niin on laita esim.

hengityksen, joka. käy perusteellisemmaksi ja

nopeammaksi. Hien eritys lämpökäsittelyissä
1 nat uiinpia ilmiöitä, Samalla kuin hikirauha

set ovat vilkkaammassa toiminnassa, alenee

virtsaneritys. Kova kuumennus hajoittaa run-

saasti munanvalkuaisaineita ja saa aikaan näi-

den eriämistä virtsassa. Sapen ja mahanesteen
eriämiseen vaikuttaa lämpö taas edullisesti;

samoin yleiseen aiiieenvaihtoon, vilkastuttaen

ja edistäen sitä sekä siten yleensä solutoimintaa.

T:lla on voimakas ja edullinen vaikutus

yleensä elintoimintaan. Sairaloiset tuotteet poistu-

vat, kudokset elpyvät, solujen lisääntyminen edis

tyy. T:lla onkin laaja käytäntö varsinkin reu-

maa 1 1 isissä ja aineen vaihdolta udeissa, mutta myös
hermosäryissä, munuais ji Bappikiviahkyissa,

koliikeissa, munuais-, rakko- ja naistaudeissa

\ m. 1 ssa käytetään erilaisia laitteita ja koneita

Termaalikvlvvt, termit, termofori ja termohieronta
kuuluvat t:n alaan. Eniten ovat käytännÖE
teinioioiit (ks. t.) ja kuumailma-aparaatit. Viime-

mainittuja on erilaisten ja erisuuruisten laati-

koiden ja tynnörien muotoisia, joissa ilma kuu
menee palavan väkiviinan tai kaasun sekä uu-

demmissa sähkön avulla. Erityisten säätäjien

avulla voidaan näissä laitteissa lämpömäärä jär-

jestää mielinmääriu. Höyry- ja kuumailmakaap-
pien vaikutus on niinikään termistä laatua. Sa

nioin pääasiallisesti säihkövalokaapin, jossa lämpö
säteillen kohtaa ihoa ja niin ollen tunkeutuu

syvemmälle, kuin edellisissä. Viimemainituissa
tulee lisäksi vielä kysymykseen valosäteiden vai-

kutus, varsinkin kaarivalohoidossa. Näitä on
paikallishoitoa varten eri ruumiin osille laadit

tuja. esim. kaarivaloheijastaja, Mininin lamppu,
olkapään ja lantion lämmittäjä y. m. Kuuma-
ilmasuihku fön ansaitsee myös mainitsemisen.
Suurena edistysaskeleena t:ssa on pidettävä d i a-

t e r m i a- (läpikuumennus) 1. t e r m o p e n e-

i ratsioni- (läpitunkeva lämpö) koneen keksi-

mistä. Tässä korkeajännityksine;i ja voimakas
(suhteellisen suuri amperi-määrä) sähkövirta kul-

kee kudoksien läpi. synnyttä' n sh Iiii lämpöä.

Mitään sähkövir-

ran vaikutuksia

tai ominaisuuksia
ei tunnu, ainoas-

taan miellyttävä

lämpeneminen jopa
kuumeneminen sy-

vemmällä olevissa

kudoksissa. Kos.
teiden elektrodien

välityksellä, joiden

l uh i- olla tiiviisti

ihossa, johdetaan
lämpöä s\ imytlävä
sähkövirta jonkin Diatermiakosittely.
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ruumiinosin jopa keskuselimistönkin läpi.

Ilisesl riikuttaa diatermia nivel- ja lihas-

reumat isi ii* a, munuais- ja sappikiviähkyssä,

bermosär >6Ä y. m. syvemmällä olevissa säryissä,

joihin pin'akininieniius ei ulotu. K. T.

Termotonus, se olotila, jossa kasvi maksimi
ninirailämpötilojen välillä on kasvacmiskykyi-

iicii. Vastakohtana ovat lämpö- ja kylmähorros.
K. h.

Termotropisrui (kreik. th erme = lämpö, ja

käänne), 1 ä m |> ö h a k uis u u s. usei-

den kasvavien kasviosien (esim. juurien, sieni

i

.

- 1 1 y. m.) kyky taipua johonkin lämpöläh-

teeseen päin (positiivinen t.i tai siitä pois

negatiivinen t.). Selvimpänä t. on huo-

mattu juurilla, joilla sr korkeammassa lämmössä
on negatiivinen, alhaisemmassa positiivinen.

K. L.

Ternate ks. M o 1 u k i t.

Teruaux [-nffj, Louis Mortimer (1808-

71 . ransk. politikko ja historioitsija; valittiin

1S4'_' edustajakamariiu ja oli V:sta 1848 ensin

kansalliskokouksen ja sittemmin lakiasäätävän
kokouksen jäsenenä kuuluen kuningasmielisiin.

Louis Napoleonin pantua toimeen valtiokaappauk-

i p. jouluk. lSöl T. siirtyi yksityiselämään
Ikoi tutkia vallankumouksen historiaa; va-

littiin 1871 kansalliskokoukseen; hänen kuului-

sin teoksensa on ..Histoire de la T rreur 1792-94

d'apres des documents authentiques et inedits"

[6 Qid., 1862-69), joka m. m. sisältää asiakir-

joiden alkuperäiset kappaleet hävisivät kom-
mnunikapinan aikana toukok. 1871. J. F.

Terneerata (ransk. ternir), värjäyksessä,

muuttaa kemiallisten aineiden vaikutuksen
avulla värjättyjen kudosten ja kankaiden väri-

vivahduksia. Sellaisina kemiallisina aineina

voidaan käyttää esim. rauta-suoloja, oksalihappoa

y. n,

.

N. 8.

Terni ivanhan ajan Interamna Naliars), kau-

punki Keski-ltaliassa, Perugian provinssissa
i mbriassa, Roomasta pohjoiseen viljavalla tasan-

Keran varrella ratojen risteyksessä : 32,939
as. (1911; kuntana). — Tuomiokirkko (osaksi

1200-luvulta), San Francescon kirkko (1200-

tuvulta. lieskoja, kaunis kellotorni 1400-luvulta),

roomal. amfiteatterin, auringontemppelin ja sil-

lan jätteitä; teku. opisto, seminaari, teatteri.

Piispanistuin. Suuria rauta- ja terästehtaita

isarilevyjä, tykkejä, ampumatarpeita Ita-

lian laivastoa varten, kiskoja, rautaputkia y. m.)

,

'. kunink. asetehdas, kehräämöitä, sa-

\. m. Käyttövoimaa saadaan T:n lähellä

Velinu joessa olevista luonnonkauniista Cascata
delle Marmore nimisistä putouksista (kolme, yh-

-i 190 m korkeaa putousta, syntyneet 272 e.

Kr. M. Curius Dentatuksen puhkaistessa väylän
Lacus Velinus nimisille järvelle), jonne sähkö-

rautatie. — T. mainitaan perustetuksi 072 e. Kr.
Se lienee racituksen synnyinkaupunki. T:n luona
ranskalaiset 1798 voittivat napolilais-armeian.

E. E. K.

Ternimaito ks. 1' i li k a m a i t o.

Terpandros, kreik. laulaja, kitaransoittaja ja

tii ä kotoisin Leshoksen Antissasta (7:nnellä

vuosis. e. Kr.i. tunnettu kitaransoiton ja kita-

-lettävä,, nomos-laulun iks. N o m o s)

ittäjänä; m. m. hänen kerrotaan lisänneen
kitaran kielten lukumäärän 4:stä 7:äan. N. 675

e. Kr. T. sai Spartassa voiton Karneia- juhlan
laulu- ja soittokilpailussa. Nähtävästi T. on
välittänyt Lesboksessa kehittyneen laulannon ja

soitannon leviämistä Euroopan Hellaaseen, lä-

hinnä doorilaisten keskuuteen. Hänen sävel

[yksistään ei ole mitään säilynyt, hänen laulu-

teksteistään vain aivan vähäpätöisiä ja osaksi

epäilyksenalaisia katkelmia. o. E. T.

Terpeenit, erinäisten kasvien, etenkin havu
[niiden ja Ci/r/is-lajien kukista, lehdistä, kuo-
resta ja puusta saatujen eetteristen öljyjen

hiilivetyjä, joiden yleinen kem. kaava on Ci H 1H .

Paitsi näitä hiilivetyjä on eetterisissä öljyissä

näiden I :n muodostamia yhdistyksiä, kuten ter-

I

uialkoholeja, terpeenialdeliydejä, terpeeni-

ketoneja y. m. Terpeenialkoholeja ja terpeeni-

aldeliydejä, joiden yleinen kaava on CioHi80.

CioHmO tai Cioll^nt), nimitetään kamferi-
1 a j e i k s i. tavallisen japaninkamferin mukaan
(ks. Kanvertti). — T:ejä eristetään eette-

risisfä öljyistä, joita tavallisesti saadaan kas

vien osista vesihöy rytislauksen avulla, jakotis

laamalla näitä. T:n kiehumapisteet ovat n. 140°-

190° :n C välillä. Nijtä voidaan eristää myös
eetterillä, petrolieetterillä y. m. s. uuttamalla.
— T:n tieteellisen tutkimuksen alkoi saks. ke-

misti Wallach 1884. Tällä laajalla alalla on
sittemmin työskennellyt monta kuuluisaa tutki-

jaa, esim. Seminler, Baeyer, Wagner sekä meillä

Asehan ja Komppa. Nykyisen tutkimuksen mu-
kaan voidaan t. jakaa neljään ryhmään: 1) o I e-

fiiniset t., varsinaiset t., seskvi-t..
ja p o 1 y-t. — Olefi inisten t :n hiiliketju

on avonainen. Ensimäisenä näistii mainittakoon
hemiterpeeni, isopreeni, CgHg, jota saadaan
kuivatislaanialla kautsua sekä tärpätistä. Se on
haihtuva. 37°:ssa C kiehuva neste, josta poly-

tnej isoimalla saadaan keinotekoista
kautsua. Myrseeni, CioHie, on myös olefiini-

nen terpeeni. — Varsinaiset t :t jaetaan

m o n o s y k 1 i s i i n, joiden hiiliketju muodos-
taa yhden suljetun renkaan, ja bisyklisiin,
joissa on kaksi suljettua rengasta kussakin mole-

kylissä. Monosyklisiä t:ejä ovat m. m. seuraa-

vat: t e r p i n e e n i, 180°:ssa C kiehuva sitruu-

nantuoksuinen neste, jota on kardemumma- ja

korianteriöljyssä, y. m. ja jota saadaan eri

tavoin useista muista t:stä; t e r p i n o 1 e e n i,

jota saadaan happojen avulla terpiinihydraa-

tista y. m., kiehumapiste n. 186° C; f elia n-

d reeni, jota on m. m. Phellaiidrium-, tähti-

anis- ja eukalyptusöljyssä; li moneeni eli

il i p e n t e e n i, jota on pomeranssinkuori-, sit-

ruuna-, bergamotti-, kumina- y. m. öljyissä ja

saadaan myös isopreenistä, on pysyvimpiä t :ejä ;

s y 1 v e s t r e e n i. jota on suom. ja ven. tärpätti-

öljyssä ja earvestreeni, 178°:ssa kiehuva

neste. — B i s y k 1 i s i ä terpeenilajeja ovat m. m.

seuraavat: Pineeni, tavallisen tärpättiöljyn

pääosa (ks. Tä rpäti i), eniten levinnyt kaikista

t:stä. Suom.. ven. ja ruots. tärpättiöljyssä on

pineeniä hyvin vähän, koska se muuttuu muiksi

t:k.si kuivatislauksessa. Kuiva kloorivety yhtyy

pineeniin pineenihydrokloridiksi I. „keinotekoi-

seksi kamferiksi". Pineenin kiehumapiste on

155 C. Sm ohella esiintyy terpeeni n o p eni,

kiehumapiste 162°-163°; -itä on myös sitruuna

öljyssä. K .i m i <• e n i a oi, luonnossa vähän. Sitä

voidaan valmistaa pineenistä; se on kiinteä ter-
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peeni, jota on kamferiöljyssä, Siitä voidaan val-

mistaa kamferia. Bot 113 leeni on helposti

haihtuva terpeeni. Fenkeeni on an kuin

tujeeni keinotekoinen terpeeni, jota voidaan
valmistaa esim. fenkylialkoholista. Sabinee-
ti i a on Juniperus eabina kasvin öljyssä. —
K ;i mf orila j i 1 oval t :n lähisukuisia aineita

Näistä 111ai11itinkn1.11 sitraali I. geraniaali,

k a r v o n i. k a r o n i. k a m f e r i (ks. K a n-

v c r tti), ja 1 e n k o n i. Terpeenialkoholit ovat

useasti hyvätuoksuisia aineita, joita käytetään
parfymiteollisuudessa Sellaisia ovat m. m. ge
r a n i o 1 i, n e r oi i, 1 i n a I o I i, 1 e r p i n e o I i.

(ks. t.i. bo r n eol i (ks. K a n v o r 1 1 i). s i 1

r o n e 1 1 o 1 i, mentoli (ks. t.) y. m. — T:n
1 ilukuisuus aiheutuu isomeriasuhteista. Niiden
molekylissä on joko yksi tai kaksi kaksoissidettä

hiiliatomien viilillä. Ne yhtyväl helposti halo-

geenivetyihin. Niiden haju on ominaisen aro-

maattinen ja miellyttävä. N i hartsautuvat ja

polymerisoituvai helposti. Hapettuessaan ae muo-
dostavat lukuisia yhdistyksiä. Esiintyvät useasti

optillisesti aktiivisissa muodoissa. — Seskvi-t.
ovat eetterisissä öljyissä esiintyviä paksuja öl-

jyjä. Ne kiehuvat n. 250°-280° :ssa C. Epämiel-
lyttävänhajuisia aineita. Niitä on m. 111. k a d i-

n c e n i, jota on m. m. patsuliöljyssä, ka ry o

p h y 1 1 e e n i neilikkaöljyssä, s a n t a 1 e e n i

y. 111. Niiden yleinen kaava on CisHji. — P o 1 y-t.

ovat koi-keassa lämmössä kiehuvia paksuja öljyjä,

joita on palsameissa ja hartseissa. Sellainen on
esim. hartsia tislattaessa muodostuva diterpeeni

CsoHaa, k o 1 o f e e n i. [Asehan. „Chemie der ali-

eyklisehen Verbindungen" ; Gildemeister-Hoff-

man, ..Die ätherischen Oele"; Wallach, „Terpene
und Campher"; Hjelt-Aschan. ..Lärobok i orga-
nisk kenii".] S. S.

Terpentiini ks. T ä r p ä 1 1 i.

Terpiini, kein. yhdistys, jota saadaan t.-h y d-

r a a 1 1 i a kuumentamalla. T.-hydraattia saa-

daan m. m. pineeniä sisältävästä tärpättiöljystä.

alkoholin ja typpihapon avulla. Tätä käytetään
lääkkeenä. T : iii tui t.-hydraattia kuumennettaessa
rikkihapossa syntyy t e r p i n e o 1 i a, n. 215° :ssa

kiehuvaa, hyvälle tuoksuvaa, paksua öljymäistä
ainetta, jota käytetään hajuvesiteollisuudessa ja

lääkkeenä. S. S.

Terpineoli, eräs hyvälle tuoksuva öljymäinen
a i ne. ks. Terpeenit ja Terpiini.
Terpsikhore [-kho'-] t

..kooritanssista (tai

-laulusta) iloitseva", kreik. runoudessa yksi 9: stfi

muusasta (runottaresta); kuvaillaan tätä nykyä
lähinnä tanssitaiteen edustajaksi. O. E. T.

Terra (lat.), maa. — T. ineognita, tunte-
maton maa. — T. f i r m a, mannermaa. — T. p o n-

d e r o s a. baryytti.

Terra cotta ks. Terrakotta.
Terra di Siena [-&na] (it., = Sienan multa),

erikoisen voimakkaanvärinen laji luonnollista

värimultaa, n. s. keltaokraa (ks. Okra), jota

011 pääasiallisesti Toscanassa (Sienassa) ja Har-
zissa. Multa esiintyy kiiltäväpintaisina kappa
leina, jotka hienonnetaan, sihdataan, jauhe-

taan, lietetään ja pestään. Hyvä lasuurivärinä
käytetty väri. Normaalivärejä. S. S.

Terrakotta (it. lerracotta < terro = maa, ja

potta = poltettu), poltettu, lasittamaton, ruskea,

kellertävä tai punainen savi. T:aa käytettiin

jo esihistoriallisina aikoina astioiksi kaksoisvir-

ranmaassa seinäpintojen vuorauksessa, Bab
11 .1 ja Persiassa koristetiilien ja -liusl

valmistukseen. Sittemmin t :11a on ollut runsas
käytäntö vaasien, aniiikin ajan lamppujen
arkkitektonisten koristeiden y. m. valmistut
(ks. Sa v iteol li s u us). T:n käytti, taiteel

lisiin tarkoituksiin on myöhemmälläkin ajalla

ollut useiden mestarien suosiossa. Luca della

Robbia on ensimäinen, pika suurempiin t.-vei

toksiin ryhtyy käyttämään lasitusta ia eni.il

värejä; hänen pojanpoikansa Andrea ja täi

pojat Girolamo, Luca, Ambrogio ja Giovanni
kehittävät tätä tekniikkaa. Oivallinen esi

m ilki emaljivärien käytöstä t :n yhteydestä on
Pistojan Ospedale del Ceppon friisi. T:n kä 1

tel ij öistä mainittakoon vielä Sperandio Guido
Mazzoni (k. 1519), Giuseppe Mazza, C. M. Clo-

dion (k. 1814K Uudemmankin ajan taideteoin

suudessa t. on suosittu aine, joskaan sen huokoi-
nen rakenne ei ylitä hyvin kestä ilman vaiku-

tuksia kuin useat muut saviteollisuuden tuot-

teet.

Terramaarit (it. terramara < terra marna
merkelimaa), Pohjois-Italiassa useissa paikoin

tavattavat keinotekoiset, vallin ja vallihaudan
aikoinaan ympäröimät maakummut, joille kivi-

ja pronssikaudella oli sijoitettu paaluasumuksia.
T:n asukkaiden alkuperästä on lausuttu eri-

laisia arveluja. (O. Montelius, ,,La civilisation

primitive en Italie" (1895-1911); B. Modestov,
„Introduction ä 1'histoire romaine" (1907).]

K. ./. //.

Teirarnara-paalutukset ks. Terramaarit.
Terrario (lat. terra = maa), suurempi t. pie-

nempi, tav. lasiseinillä varustettu säiliö i useim-

miten laatikkomainen), jossa tutkimustarkoituk-
sessa t. muuten idätetään erilaisia pieniä maa-
eläimiä (myös kasveja), samoinkuin akvariossa
(ks. t.) vesieläimiä. T:ssa koetetaan tällöin mah-
dollisimman täydellisesti jäljitellä eläimen luon-

nollisia asuinpaikkoja, siis laitetaan pohjalle

sopiva maakerros, vesisäiliö y. m., kasvatetaan
sopivia kasveja j. n. e. Troopillisia eläimiä hoi-

dettaessa, munia kehitettäessä y. m. käytetään

tarpeen mukaan erikoisilla lämmityslaitteilla

varustettuja t:oita. — T:oiden (ja akvarioiden)

valmistusta ja eläinten hoitoa niissä käsittele-

västä kirjallisuudesta mainittakoon aikakauslehti

..Blätter fiir Aquarien- und Terrarienkunde"
(v:sta 1890). /. V-s.

Terra rossa (it., = punainen multa), punainen
laudan- ja savenpitoinen maalaji, joka kuuluu
luonnollisiin okralajeihin (ks. Okra). Sitä on

Etelä-Euroopassa monissa paikoin. Hienoksi jau-

hettuna, lietettynä ja pestynä sitä käytetään
värimultana. S. S.

Terraville [teraril], kaivoskylä Yhdysvalloissa.

Etelä-Dakotan valtion länsiosassa, Mustien kum-
pujen (ks. t.) pohjoispäässä Lawrencen kauntissa,

rautatien varrella Deadwoodin kaupungista län-

teen. Suomalaisia työskentelee paljo T:n kaivok-

sissa; ensimäiset saapuivat seudulle 40-45 v. taka-

perin. Osaksi hyvin toimeentulevaa väkeä.

Terre Haute [terehöt], kauniin pääkaupunki
Yhdysvalloissa, Indianan valtion länsiosassa, kiil-

lettävän VVabash-joen vas. korkealla rannalla,

Wabash Erien-kanavan varrella, monen radan
risteyksessä; 03.529 as. (1914). — Oikeustalo,

kaupungintalo; useita oppilaitoksia, pari isoa
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kirjastoa. Harjoitetaan suurta teollisuutta (lähis-

tössä kivihiilikenttiä) ;
varsinkin mainittakoon

riinapolttimot, valtion suurimmat. Koko teol-

lisuuden valmistusarvo 1909 oli 113 milj. mk. —
T. II n paikalle rakennettiin 1810 11 linnake suo-

jak-i intiaaneja vastaan. Linnakkeen turviin

syntyi pian asutus, joka 185:1 sai kaupungin
oikeudet.

Terrieri ks. K o i r a.

Terrine [-i'n] (ransk.), liimimalja.

Territoriaali (lat. territVrium = maa-alue),

aluetta koskeva, aineellinen.

Territoriaaliarmeia, joukko-osasto, joka t.i\

(lenin ii in jostakin n.iirii\,.ti valtion osasta

(territoriumista). T:oja ovat esim. saks. ja itäv.

ipuolustus, it. mobiilimiliisi, Romaanian,
Serbian. Bulgaarian y. m. territoriaali joukot.

Hanskan t. vastaa Saksan maanpuolustusjouk-
koja.

•

.1/. o. E.
Territoriaalisysteemi (ks. Territoriaali
Systeemi), kirkko-oikeudellinen oppi. jonka

mukaan maan hallitsijalla on oikeus määrätä
muassa vallitseva uskonto. Tämän järjestelmän

tunnuslauseella on cujus rcgio, ejns religio, s. o.

kenen maa. sen uskonto. E. K-a.

Territorialiteettiprinsiippi (ks. Territo-
riaali. ja Prinsiippi), alueperiaate, jonka
mukaan valtiovalta käsittää kaiken valtion

alueella oh van. Rikosoikeudessa esim. tarkoite

taan sillä periaatetta, jonka mukaan kunkin val-

tion tulee rangaista ainoastaan omalla alueellaan
tehtyjä rikoksia samoinkuin myöntää rikoksen-
tekijäin luovuttaminen (ks. t.) valtiosta ainoas-

taan siinä tapauksessa, että rikos, mistä heitä

ayytetään, on tehty sen valtion alueella, joka

pyytää luovuttamista. Alueperiaatetta, vaikka-
kin se alkuaan on ollut, yleisesti tunnus-
tettuna, pidetään nykyään täydellä syyllä

vanhentuneena. Paitsi että on alueita, jotka
eivät kuulu millekään valtiolle, ja joilla siis

rankaisematta saisi tehdä mitä hyvänsä, on vielä

huomattava, että alueperiaate tekee omasta
maasta turvapaikan, johon vaaratta voidaan saa-

pua ulkomailla tehtyjä rikoksia pakoon, kun oman
maan tuomioistuimet eivät voi rangaista sellaisia

rikoksia, jotka ovat tehdyt valtion alueen ulko-
puolella. Kun ei useampien maiden lakien mukaan
oman maan kansalaisia voida luovuttaakkaan toi-

lerj valtion rangaistaviksi, jäävät kysymyksessä
olevat henkilöt aina tällaisissa tapauksissa ilman

istusta. Englannissa ja Yhdysvalloissa on
Ma t. Ne, päinvastoin kuin muut valtiot,

luovuttavat kuitenkin myöskin omia kansalai-
D näiden muiden valtioiden alueilla tekemistä

rikoksista, mikäli niiden ja kysymyksessä ole-

vien valtioiden välillä on solmittu sopimus
rikoksentekijäin luovuttamisesta, ja tehty rikos
siinä on mainittu luovutusta aiheuttavien teko-

jen joukossa.

Valtio-oikeudessa, kysymyksen ollessa jonkun
henkilön valtioon kuuluvaisuudesta, sanotaan
t;ksi periaatetta, jonka mukaan kaikki valtion
alueella syntyneet henkilöt luetaan valtion ala-

maisiksi. laisinkaan kiinnittämättä huomiota
vanhempain kansallisuuteen. Germaanilaisen ja

skandinaavilaisen oikeuden mukaan on valtioon
kuiiluvaisuus yleensä katsottu riippuvaksi van
hempain kansallisuudesta (jus sanguinis), roinaa
nilaisessa. samoinkuin engl.-amer. oikeudessa

sitävastoin on pääpaino annettu syntymäpaikalle
i jus soli). Alueperiaate, joka aikoinaan on ollut

kaikessa jyrkkyydessään voimassa Ranskassa.
Englannissa ja Espanjassa, esiintyy nykyään
lainsäädännössä ainoastaan lievennetyssä muo-
dossa. Syntymäpaikka ei yksinään, vaan ainoas
taan yhteydessä eräiden muiden seikkain kanssa,

määrää mihin valtioon joku henkilö on katsot

tava kuuluvaksi. K. G. I.

Territoriumi (ks. Territoriaali). alue;

käytetään tavallisesti aumastaan valtion alueesta

puhuttaessa.

Terrorismi (lat. terror = kauhu) , hirmuvalta,

varsinkin jakobiinien Ranskassa toukok. 1793-

lieinäk. 27 p. 1794 harjoittama (,,la terreur").

—

Terroristi. t:n kannattaja. — Terrori-
seerata, harjoittaa hirmuvaltaa: pakottaa
joku johonkin pelotuksella, täyttää kauhulla.

Terschelling- 1-sc'llirj], Friisein-saaristoon kuu-
luva saari Alankomaiden rannikon edustalla;

51 km2
, 4,008 as. (1905). Kuuluu Pohjois-Hollan-

nin maakuntaan.
Terserus [se'-], Johannes E 1 a i (1605-78),

piispa. T. oli syntynyt Leksandin pitäjässä Taa-
lainmaassa, tuli yliop-

pilaaksi Upsalassa 162S

ja vihittiin papiksi

1630. Vv. 1633-37 teke-

mällään ulkomaanmat-
kalla hän opiskeli var-

sinkin Wittenbergissä,
Jenassa ja Helmstädi
issä ja tutustui m. m.
Yrjö Calixtuksen edus-

tamaan syukret ismiin,

hyväksymättä kaiten

kaan kaikkia maini-

tun suunnan oppeja.

Kotimaahan palattu-

aan T. toimi lehtorina

Vesteräsin lukiossa,

kunnes hänet Upsa-
lassa 1639 maisteriksi vihittynä nimitettiin 1640

kolmanneksi jumaluusopin professoriksi Turun
yliopistoon. Suomessa hän saavutti ennen pitkää

mainetta etevänä opettajana ja vihittiin 1648

(ensimäisenä Turun yliopistossa) jumaluusopin
tohtoriksi. Sam. v. hän muutti professoriksi

Upsalaan. Kun v:n 1647 valtiopäivillä tehtiin

ehdotus ..Formula concordia'''n ottamisesta Ruot-

sin kirkon tunnustuskirjaksi, vastusti T. sitä

ankarasti, ja säätyjen päätös jäi, luultavasti osaksi

juuri hänen vaikutuksestaan, vaille kuningatar

Kristiinan vahvistusta. Siten hän joutui papiston

keskuudessa harhaoppisen maineeseen. Aatelis-

tossa hän taas herätti itseään kohtaan vasten-

mielisyyttä kannattamalla v;nl650 valtiopäivillä

reduktsionia. Sitävastoin hän nautti Kaarle X: n

Kustaan luottamusta siihen määrin, että tämä
vastoin papiston toivoa nimitti hänet 1658 Turun

piispaksi. T:n toiminta piispana ja yliopiston

varakanslerina on monessa suhteessa ansiokas.

Kansan lukutaitoa, edistettiin, papiston virantoi-

mitusta ja elämää valvottiin tarkasti ja kirkko-

kuria pidettiin ankarana.. Samalla koetettiin

poistaa aateliston patronaaf t ioikeuilesl a johtu-

via epäkohtia. Papiston katekisoimistaitoa lisä-

täkseen piispa julkaisi 1662 laajan „Förklaring

öfver catechismum". Kun hän siinä osoitti su-

.Inhanncs Terserus.
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vaitsevoisuutta toisten kirkkokuutain jä eniil

kohtaan ja esitti muutamista opinkappale) ta,

kuten hv \'ien töiden merkityksestä ja Kristuk-

ien tuonelaan astumisesta, itsenäisiä mieli

piteitii, niin professori Sve lius iks. t.) kir-

joitu kirjasen „Warningh Eör affall ifrän troone",

jossa hän, piispan nimeä mainitsematta, syytti

h uit i useista kerettiläisyyksistä 1. keskeytti

kirjan painattamisen ja hyökkäsi vuorostaan
eiaiissii liiti:; pidetyssä yliopistollisessa väitti

tilaisuudessa Svenoniusta vastaan, leimaten

lilluen eriiän oppinsa pahan hengen vaikutta

maksi. Yliopiston konsistori asettui Svenoniuk-
sen puolelle, ja kun T. ei suostunut permittä

m. i. ui oppejaan, niin hallitus asetti erityisen

komitean asiaa tutkimaan, erottaen samalla T:n
virantoimituksesta. Sain. V. hallitus julisti ,.For-

mula eoneoi ilia'"n Ruotsin kirkon tunnustuskir-

jaksi. Kun nyt T:n asia joutui Hilil kokoontu-

neilla valtiopäivillä pappisoiidyn käsiteltäväksi

antoi se hänestä langettavan tuomion, ja niin T :n

täj t\ l, nyt antamastaan peruutuksesta huolimatta.

pyytää virastaan ero. Elettyään sitten vuoden
ajan perse allisessa palkkapitäj ässään Parai-

sissa T. tuli Tukholmaan, ensin liiihlarholmin,

sitten Klaran seurakunnan kirkkoherraksi ja

vihdoin 1U71 Linköpingin piispaksi. T., joka

virkakuntoisuutensa ja oppinsa puolesta oli

Ruotsin kirkon ensimäisiä miehiä ja jolle aat-

teellisessa laajanäköisyydessä vain harvat veti-

vät vertoja, hankki kiivaudellaan, omavaltaisuu-
dellaan ja häikäilemättömyydellään itselleen pal-

jon vihollisia, jotka persoonallisesta vastenmie-
lisyydestä häntä kohtaan suuresti lisäsivät edis

tysmiehen osaksi tulleita vaikeuksia. [J. Teug-
ström, ,, Minne öfver Johannes Elai Terserus"

(1795).] A. J. P-ii.

Terska (glans penis)) ks. S ukup u o 1 i el i-

Iil e t.

Terskantulehdus ks. T e r s k a t i p p u r i.

Terskatippuri, terskan ja esinahan sisälehden

pinnallinen, märänsekaista nestettä erittävä
tulehdus.

Terskin rauta, paremmin: Terin r a n-

n i k k o (T u r j a n rannikko), ks. K u o 1-

1 a n niemi m a a, palsta 57.

Tersseronit (esp. tercerones) , nimitys, jota ro-

maanilaisessa Ameriikassa käytetään mulattinais-
ten ja valkoisten miesten lapsista.

Terssi ilat. tertius = kolmas) , mus. 1. Astei-

kon :!.s aste. — 2. Sävelsuhde kahden sävelen
välillä, jotka, asteikkokulussa esiintyvät kahden
puolen jotakin muuta säveltä. Laadultaan t:t

ovat .,suuni „pieni-i ja ..vähennettyjä . buuri
ja pieni t. yhdessä muodostavat kolmisoinnun.
Jos pieni t. on suuren yläpuolella, syntyy duuri-
kolmisointu; jos se on sen alapuolella, syntyy
möllikolmisointu. Suuri t. on kaiken soinnulli-

suiulen alkuitu (Mayrhofer), joka pienen t:n
avulla avartuu täydeksi soinnuksi puoleen tahi

toiseen. — o. Kolmisoinnun keskimäinen sävel,

joka . \ ilitt i j in i (im (hunttina i \ htcenliitt i i

soinnun äärisävelet. T : ti soinnullinen vaikutus
on yleensä pehmeä ja mukautuva'. Sama sävy
on melodisessakin sävelkulussa etenkin prrussäve-

len t:llä. /. Ä.
Tersteegen [-Uf], (ierhard (1697-17691,

saks. mystikko ja hartauskirjaili ja. Toimittuaan
nuoruudessaan kauppiaana ja rihmankutojana T.

»ntautui v.sta 1 7Js kokonaan hengellisen seura-

puhujan ja kirjailijan toimeen. Hänen vaiku
tuksensa oli varsinkin Reinin maakunnissa suuri

ja hänen kirjansa ja virtensä saivat paljon luki

joita vieraissakin maissa. Hänen teki n

hengellisiä virsiä on n. 100, niistä useat i

istuneita ja henkeviä. Suom. virsikirji

un virsi :;ii-l hiilien kirjoittamansa. Suomeksi on

myös käännett} T:n ..Hengellisiä kirjeitä".

[..Gesammelte Schriiten" (8 aid. 1844-45).]

Tertiaauikuume ks. II o r k k a.

Tertiäärit (< lal. tertius = kolmas) , eräiden

munkkikuntain mies ja naishaarojen ulkopuo
lella olevan kolmannen järjestön jäsenet, jotka,

tavallisesti maallisessa kutsumuksessaan eläen,

tahtovat toteuttaa munkkilaisuuden ihanteita.

Kusimäiset varsinaiset t. järjesti premonstra
teiissiiniiiikiston |ks. t.i perustaja Norbert
fj Miuella vuosi.-. Varsinaisen merkityksen
t. .saavuttivat kuitenkin vasta kerjäläis-

mnnkist.ojen kautta 13:nnelta VUOS1S. aikain.

Fransiskaanien ja dominikaanien harjoittaman

herätyssaarnan koskettamien, semminkin kau
punkien porvaristoon kuuluvien maallikkojen
säilyttämisiksi veljeskuntain vaikutuksen alai-

suudessa heidän elämänsä järjestettiin erityi-

sellä säännöllä, jonka mukaan heidän tuli kart-

taa sellaisia maallisia huvituksia kuin näy-

telmiä, tanssia, hekumaa y. m. ja harjoittaa eri-

tyisiä hartaiideiimiiotoja, kuten paastoa, rukousta
ja hyviä tiiitä. Tässä maallisessa (sekulaarisessa)

muodossaan t. nopeasti levisivät, mutta ennen
pitkää useat eivät enää tyytyneetkään tällaiseen

puolinaiseen askeesiin, vaan asettuivat yhtei

seeii elämään ja tekivät munkkilupaukset. Täl-

laiset sääniiöstetyt (regulaariset) t. ovat varsi-

naisten luostariiiHinkistojen kaltaisia. Paitsi fran-

siskaani- ja dominikaauivel jeskuniiilla on, useim-

miten mies- ja naispuolisia sekä maallisia että

luostarit :eja m. m. karmeliiteilla, serviiteillä,

minimeillä., trinitaareilla, passionisteilla ja augu--

tiinolaiserakoilla. [H. Holzapfel, ..Geschichte des

Franziskanerordens" (1909); I. Jeiler, ..Normal-

luieh för die Mitglieder des 111. Ordens" (26 :s

pain. 190ö) ; J. Kleiuermanns, Der dritte Orden
von der Busse des heiligen Dominieus" (1885).

|

A. J. P-ä.

Tertiarius [-&'-], tertiääri, ks. Tertiäärit.
Tertiavekseli (lat. tertius = kolmas) , kolmas

kappale vekselistä, jota on kirjoitettu useampia
Tertium liat.), kolmas. T. e o m p a r a-

t i o n i s [-ffn-J, vertailun kolmas jäsen, se mikä
kahdella toisiinsa verratulla on yhteistä. — T.

n o n d a t u r, kolmatta [mahdollisuutta] ei ole.

Tertiäärikausi, kvartäärikauden edellinen

kenötsooisen maailmankauden ensimäinen geo-

loginen kausi. vrt. Tertiäärisysteemi.
Tertiäärinen, kolmantena järjestyksessä oleva;

tertiäarisysteemiin (ks. t.) kuuluva.

Tertiäärisysteemi (ransk. tertiaire, < teriiä'-

rins - kolmanneksen käsittävä, kolmanteen [jak-

soon] kuuluva, ja systeemi, ks. t.i. meso
,'i'ii-i-ii sarjan ja kvartäärisysteemin väliset muo
dostumat. Faunististen eroavaisuuksien peru -

teellä t. jaetaan seuraavasti alaosastoihin:

{e o s e e n i

o 1 i g o s e e n i

/mioseeni
lp 1 i os e e n i

Nuortertiääri I. neogeeni
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Sulun li. ii im i ii i uykys usein erityisenä

tonu paleoseeni, jolla ymmärretään kai-

kista vanhimpia paleogeeuisia kerroksia.

T. on hyvin malttava, yli kaikkien mantereiden
ja vyöhykkeiden levinnyt kerrossarja..Sama maa-

li koliin uli jonkun nsan aikakautta meren-

pohjana peittyen merisedimentteihin, seuraavan
taas mantereena, jolloin sille kuivuvissa laguu-

neissa, suolattomissa vesissä ja rämeissä kasaan-

tui murtovesi ja järvikerrostumia luonteen-

omaisine tossiileineen. ,
i leisel matalan meren- ja

amuodostuks I todistavat taajoista meren
tasapinnan vaihteluista. Varsinaisia syvän meren
muodostuksia csiinlyj vain siellä täällii. Sisäi-

rakenteeltaan t:n sedimentit ovat enimmäk-
seen löyhiä ja hauraita. Ainoastaan vanhemmissa
osastoissa tavataan kovempia, aikaisempien
periodien vuoriiajeja muistuttavia kalkkeja.

kvartsiitteja ja kvartsiittisia liuskeita. Yleensä
tertiääristen kerrostumani aseutosuhteet ovat ver-

rattomasti n urivtymittsmimmit kuin mesozocis-
ten: parhaasta päästä ne lepäävät vaakasuo-
rina.

Tn raja alustaansa, liitua, vastaan on läpeensä

sangen jyrkkä ja luonnollinen. Syynä tähäu on
se että Euroopassa kuten muuallakin manner-
perusta, liitukauden suurten tranSgressionien jäl-

keen laajalti sukeltaa esiin. Vielä tertiäärikau-

den aikaessa oli mantereilla itä-läntinen pää-

pituussuunta. Suuri välimeri Thetys, joka
mesozooiselln maailmankaudella erotti pohjoiS- ja

manteret, ulottui tertiäärikauden vanhim-
pien vaiheiden aikana yhä edelleen Atlantista

Intian valtamereen ja Tyyneen mereen. Se
peitti alle. ui koko eteläosan Eurooppaa nyk.
Alppien ja Kaipaat tien pohjoispuolelle, Länsi-

i -eka osan Keski Aasiaa ja TakaTntiaa
etelässä työntyen syvälle Poli jois-Af rikkaan.
Lralin itäpuolitse se yhtyi leveällä salmella

lis-Jäämereen. Tässii meressä kerrostui
n u m m u I i i t t i k a 1 k k i. luonteenomainen sedi-

mentti, joka paksuina kerroksina leviää Pyre-
neilta Sumia saariin asti. Toinen osa Thetys-
meren sedimenteistä on terrigeenistä alkuperää.

konglomeraatteja, hiekka-, savi- ja merkelikiviä;
paikoin yli J.iiiin m:n vahvuisina kerrossar joina.

Alppien ja Karpaattien alueella, jotka viime-

mainitut kohosivat merestä matalina saarina,

tunnetaan moiset kivettymäköyhät muodostumat
niinellä flysch dc\ t.i. Thetys-meren pohjois-

puolella, s. ". Alppien pohjoispuolella Euroopassa,
meri oli tertiäärikauden alussa vetäytynyt Tans-
kaan ja Pohjanmeren ympäristöön, multa eteni

sieltä oligoseenikaudella yli Etelä-Skandinaavian
ja Pohjois-Saksan. Atlantin pohjoisosissa oli ole-

massa manneryhteys Euroopan ja Pohjois-
Aineriikan \älillä. todennäköisesti uyk. Islannin
ja Fär-saarten kohdalla, samoin myös Koillis-

Aa-ian m Pohjois-Ameriikan välillä. Jo varhain
tertiäärikauden alkuvaiheilla lienee yhteys Van-
han mantereen ja Austraalian sekä Afrikan ja

Intian välillä katkennut. Hieman myöhem-
min lienee vajonnut Afrikan ja Etelä-Ameriikan
välinen maasilta. Viimemainittu maanosa ja

Pohjois-Ameriikka olivat näihin aikoihin erillään

toisistaan. — Mioseenikaudella Thetys-meri
Euroopassa yhä levisi muuttaen samalla muo-

3a. Pitkä maakaistale kulki Alpeilla Dalma-
tian ia nyk. Aige»an meren alueen \li Vähään-

Aasiaan. Lopulta kätkisi Thetys-meren yhteys
Intian valtameren ja Poh jois Jäämeren kanssa.
Syntyi valtava sisämeri, joka oli laajimmillaan
mioseenikauden puolivälissä. Myöhemmin tämä
meri kuroutui kahteen pääosaan, joista toinen
levisi nykyisen Välimeren alueelle, toinen n. -.

s a r m a a t ti n e n 1. pontinen S i S ä m e r i

käsitti Tonavan maat sekä Mustanmeren ja.

Ara.lo -kasptalaisen alueen. Molemmat meret olivat

jonkun aikaa toistensa yhteydessä m. m. Alppiini

pohjoispuolitse kulkevan merenhaarän kautta,
multa erkanivat sittemmin kokonaan. Sarmaat-
tinen meri. jolla m. m. oli oma valas- ja hylje-

eliiiniistönsä. oli lopuksi laskuton. Vasta myö-
hemmin syntyivät vajoamisten kautta nykyiset
Välimeren ja Mustanmeren syvänteet sekä eri

merialueita yhdistävät salmet. Oardanellit,

Aigeian-meri, Gibraltar, Englannin kanaali y. m.
Mantereiden ja merien keskinäiset suhteet saivat

vähitellen nykyisen luonteensa. — Rinnan näi-

den muutosten kanssa tapahtui tertiäärikaudella

valtavia poimutuksia, jotka johtivat maapallon
mahtavimpien vuorijonojen syntyyn. Ilmiö sai

alkunsa jo eo.seeuikaudella, jolloin Pyreneit
alkoivat muodostua. Myöhemmin, oligoseeni-,

mutta varsinkin mioseenikaudella kohosivat m. m.

Atlas-vuoret, Alpit, Apenniinit, Karpaatit. Bal-

kanin vuoret. Kaukasus-vuoret, Länsi Aasian
poimuvuoret, Tiensan, Himalaja. Itä-Aasian vuori-

ketjut sekä Pohjois- ja Etelä-Ameriikan Kordil-

lieerit, jotka kaikki ovat osia ympäri maapallon
kulkevasta suuresta poimuvyöhykkeestä. Entisen
Tlielvs-altaan pohjakerrostumat kohosivat täten

pilvien tasalle; Himalajalla m. m. tavataan
nummuliittikalkkia 5,000 m:n korkeudessa. Poi-

mujen suuntaan vaikuttivat monin paikoin rat-

kaisevasti viereiset lujat pidätvsalueet. Vuorijono-
poimutukseen liittyi vilkasta vulkaanista toimin-
taa. Tavattomat määrät eruptiivisia massoja,

trakyytteja. ryoliitleja, andesiitteja ja basaltteja

tunkeutui ilmoille; myös tertiäärisiä graniitteja

tunnetaan. Tämänaikuisia ovat m. m. Islannin.

Kä.r saarten ja erittäinkin Dekanin 300,000 km !

laajuiset basalttipatjat. Useimmat nykyajan toi-

mivista tulivuorista sijaitsevat yllämain. suu

rella poimuvyöhykkeellä. — Ilmasto oli ter-

tiäärikaudella Euroopassa verrattomasti nykyistä

suotuisampi. Tiima näyttäytyy kasvillisu u-

d e s s a. Kokonaisuudessaan kasvistolla on uuden-
aikainen leima, kaksisirkkaisilla valta-asema.

Lämpöisen Thetys-meren ranta-alueita Euroopassa
verhosi eoseenikaudella troopillinen kasvillisuus.

Gooos-, Phcenix- ja Sa&aZ-palmuja kasvoi Englan-
nissa saakka. Ilmasto alkoi sitten hitaasti kyl-

metä. Vielä oligoseenikaudella oli se suuressa
osassa Eurooppaa subtroopillinen. Huippuvuo
rilla, Grönlannissa y. m. pohjoisissa seuduissa

kasvoi muotoja sellaisia kuin magnolioita, plataa-

neja, saksanpähkinäpuita, pyökkejä, tammia,
iii.iiiiinutpeläjiä y. m. Tältä ajalta on koruesinei-

siin yleisesti käytetty meripihka iks. t.i. Mm
seeiiikauilella palmukasvillisiius lopullisesti hävisi

Ke-ki Euroopasta, mutta vielä monia ainavihe-

n::itsevi i muotoja j u pieli:. Naista muodostui

vat suureksi osaksi Keski Euroopan tunnetut

ruskohiili-esiintymät, jotka paikoittain -aa

vuttavat jopa i" 11 oin vahvuuden. Ilmaston yhä
vilistessä syrjäytyivät ainavihenit puulajit leh

tensävaristavien tieltä. Plioa iikauden lopulla
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ilmasto lienee ollut jokseenkin nykyistä vaa

taava. Sitten icurasi jääkausi edeltäville tun
tmi- ja tundrakasvillisuuksineen ; kvartäärikausi

alkaa Eläimistöön nähden on tertiää-

rissä buomattava vanhanaikuisten, vielä liitu

kaudella runsaasti esiintyneiden muotojen, kuten
suurien liskoeläinten, ammoniittien ja belemniit-

tien täydellinen puute. Ripeän kehityksen suo

rittaval tänä aikana korkeammat äyHäiseläimet,

luukalat, käärineet ja linnut. Mutta eritoten

antava! aikakaudelle leimansa valtavaan kehi-

tykseen kohoavat istu kalliset i mettä
väi set, jotka anastavat matelijaeläinten mui-

naisen valta aseman. Pussielaimiä oli vielä

Euroopassakin, mutta pian ne hävisivät tyystin.

Vanhimpien istukallisten keskuudessa ei yleensä

vielä voida selvästi erottaa nykyisiä lahkoja, vaan
niissä esiintyy eri ryhmien kuten kavioeläinten,

petoeläinten ja hyönteissyöjäin tunnuksia rinnak-

kain. Myöhemmin eri ryhmät erilaistuvat sei

västi. mutta vasta aikakauden loppuvaiheilla alka-

vat nykyiset suvut ilmaantua. Monet tertiääri-

set nisäkäsryhmät, kuten jyrsijämäiset tillodontit,

kavioeläimiin yhdistetyt prototeriot, typoteriot ja

toxodontit, puhumattakaan yksityisistä, usein

varsin eriskummaisista ja suurikokoisista muo-
doista, ovat tyystin kuolleet sukupuuttoon.
Euroopassa eleli lämpöisellä tertiäärikaudella

nykyajan troopillista faunaa muistuttava eläi-

mistö. Siilien kuului kookkaita norsueläimiä.

kuten mastodontteja, dinoterioita ja varsinaisia

norsuja, virtahepoja, sarvikuonoja, apinoita ja

monenlaisia kavio- ja petoeläimiä. Viimemaini-
tuista peljättävimpiä lienee ollut sapelitiikeri.

Vasta tertiäärikauden viime vaiheilla eläimistö

alkaa täällä saada toisen, hieman nykyaikaisem-
man leiman. Näinä aikoina lienee myös ihminen
erilaistunut eläimellisistä kantavanhemmistaan.

V. A. K-io.

Tertseroli (it. terzvolo), pieni pistooli.

Tertsetti, mus., kolmen solistin esitettävä

laulusävellys. T:ejä tavataan etenkin vanhemman
tyylin oopperoissa.

Tertsiini (it. terninä), alkuaan it. runomuoto,
joka käsittää kolmesta 1 1-tavuisesta säkeestä

muodostettuja säkeistöjä. Toinen säe on aina

loppusoinnullinen seuraavan säkeistön ensimäi-

sen ja kolmannen kanssa, kun taas koko t.-sar-

jan päättää yksinäinen säe, jolla on yhteinen

loppusointu viimeisen stroofin keskimäisen sä-

keen kanssa. (Siis kaava: aba, beb. cdc, . . .

xyx. y). T:n keksi nähtävästi Dante, käyttäen
sitä ..Divina eommedia"ssa; myöhemmin se tuli

hyvin suosituksi ia levisi eri maiden runou-

teen. Sen alkuperiin muutamat tutkijat johtavat

3-säkeisestä ritornellfsta, jota tavataan it. kan-
sanrunoudessa, toiset taas provencelaisista sir-

ventes-runoista. [Schuchardt, „Eitornell u. T."

(187:')).] E. W-s.
Terttu ks. Kukinto.
Tertullianus [-n'-]. Q u i n t n s S e p t i m i u s

Florens (k. n. 230). latinalainen kirkonopet-

taja. T.. joka oli pohjois-afrikkalainen synnyltään,

harrasti nuoruudessaan filosofisia ja lainopillisia

opinnoita, kunnes n. 20-vuotiaana kääntyi kris-

tinuskoon. Tällöin hän jo oli tunnettu asian-

ajaja Karthagossa, mutta hän heitti nyt maal-

liset toimet ja antautui etupäässä kirjallisesti

työskentelemään kristinuskon hyväksi. Hänen

vanhimpia kirjoituksiaan ovat puolustuskirjat
„Apologeticu8" (hallitukselle; ja „Ad natioi

(kansalle), joissa hän tahtoo osoittaa krimiin

lukon etevämmyyden kreikkalaisen filosofian rin-

nalla Muita hiinen kirjoituksiaan ovat: ..Ka-

teestä". ..Katumuksesta". ,,Näytelmistä" j. ii. e.

Kirjat ovat to. Iisi uksia T:n hermo Uineesta .

intohimoisesta luonteesta; niissä vaihtelevat

koileval sukkeluudet, kirpeä iva |i Silli. Kir
jailijana on T:lla suuria ansioita latinan I i. i

käyttäjänä kristinuskon palveluksessa. I u

sanoja (esim. trinitas), tuli hänen välityksellään

käytäntöön ja toiset, kuten »aoramentum, testa

im nim, i, xnriiliim, saivat uuden merkityksen, joka
sitten vakiintui. Kristillistä kolminaisuus- ja

perisyntioppia hän erityisesti kehitti. Hänen
teologinen katsantotapansa oli realistinen.

Hiin teroitti stoalaiseen tapaan, että sielu 00
erikoisia hienoa ainetta, joka siittämisen kaulia

menee perinnöksi vanhemmilta lapsille. Vaikka
T. nuoruutensa opinnoista jonkun verran tunsi

filosofiaa, ei hän kuitinkaan antanut sille mi!

arvoa. Ivaten filosofian päätelmiä hiin julistaa

kristinuskon opinkappaleet tosiksi juuri sentäh-

den, että ne järjen kannalta ovat mahdotto-
mia. Paradoksi: credo, qvia nisunhan (= uskon,

koska se on järjetöntä) sanotaan hänen
lausumakseen, mutta hänen teoksistaan sitä ei

löydy. — Siveysopissa T. oli rigoristi. Hän
ei vastustanut ainoastaan teatteria ja koron-
ottoa, vaan hylkäsi kaiken seuraelämän ja

varoitti kristittyjä avioliittoon menemästä, koska
loppu on lähellä. Kun montanismi (ks. t.) levisi

Pohjois-Afrikkaan, sai se T:sta innokkaan kan-
nattajan. Uskoipa hän heidän profetoiviin nai

siinsakin ja heidän hurmanäkyihinsä. Hänen
suhteensa yleiskirkkoon tästä tietenkin huononi
mutta ei kai koskaan kokonaan katkennut. Anka-
rasti kirkollinen Karthagon piispa Cyprianus kun-
nioitti T:ta aina opettajanaan. Afrikan mnntanis-
tit muuttuivat kuitenkin yhä enemmän ahtaaksi

lahkoksi, jonka jäseniä nimitettiin tertulliano-

laisiksi. Vasta keisari Justinianukseu aikana
lahko lopullisesti hävisi. [Alb. Hauck. ..Tertullian-

Leben und Sehriften" (1877); ..Bibliothek der

Kirehenväter" (7:s osa, 1912).] E. K-a.

Terva (saks. Teer, engl. tar), elimellisten

aineiden, puun. kivihiilen, ruskohiilen, turpeen,

y. m. s. kuiva- 1. hiiltotislauksessa muodostunut,

tummahko, sakea, aromaattinen neste, jossa on

hyvin useita erilaisia elimellisiä sekä yksinker-

taisia että yhdistettyjä aineita toisiinsa sekoit-

tuneina. Elimelliset aineet yleensä ja erittäinkin

suurimolekyliset hajaantuvat kuumennettaessa,

ilman ollessa estettynä ottamasta osaa reaktsio

niin. jättäen hiilirikkaan kiinteän jäännöksen

ja muodostaen kaasumaisia ja nestemäisiä aineita,

joista viimemainitut voidaan jakaa vesimäisiin

ja öljymäisiin. Juuri viimemainittuja nimitetään

t : k s i . T:n laatu riippuu ensiksikin niiden raaka-

aineiden laadusta, joita hajaantumistislaukses^a

käytetään, ja lisäksi lämpötila y. m. olosuhteet

vaikuttavat siihen. T:aa valmistetaan puusta.

turpeesta, kivihiilestä, ruskohiilestä, bitumiini-

sista liuskeista, hartsista, luista y. m. ja näin

saadaan puu-, turve-, kivihiili-, ruskohiili- ja

liuske-t:aa sekä hartsi- ja eläinöljyä. uljykaasu-

ja vesikaasu-t. ovat mainittujen kaasujen val-

mistuksessa saatuja sivutuotteita.
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T:n fysikaaliset ominaisuudet ja kemiallinen

laatu riippuu paitsi raaka aineista ja lämpö-

tilasta, myös paineesta ja tislausajasta. T:n väri

vaibtel e ruskeasta pikimustaan : om. p. on 0,si-l,io.

T. on helposti juoksevaa tai sakeata riippuen

tislauksessa vallitsevasta lämpötilasta. Jos raaka-

aine äkisti ja kuvin kuumennetaan, hajaantuu
t. osaksi muodostaen kaasumaisina pysyviä 1 > :

•

jaantumistuloksia ja hiiltä. Saatu t. tulee pien

pitoista ja paksua. Päinvastaista laatua on

hitaasti .ia alhaisessa lämmössä tislaamalla

saatu i. Mitä korkeampi lämpötila tislattaessa

-itä monimutkaisemmaksi seokseksi t. tulee

sekundääristen hajaantumisien ja yhtymisien

takia ja tällöin muodostuu pääasiallisesti aro-

maattisia yhdistyksiä. Alhaisessa lämpötilassa

saadaan etupäässä ali faattisiä kein. yhdistyksiä.

Puut. (pyroleum pini t. pix liquida) on pak-

suhko, tumma, öljymäinen, aromaattistuoksuinen,

karvaanmakuinen neste. Se liukenee kokonaan
absoluuttiseen alkuiin, iin sekä jääetikkaan. Sitä

saadaan puuta hiillettäessä tervahaudoissa tai

erityisissä retorttiuuneissa. 100 kg: sta ilmakui-

vaa puuta saadaan o.s-S.s kg t:aa. Sellaisen t:n

prosenttinen kokoomus, i«>ta valmistettaessa

lämpötila ei ole noussut yli 400° C. on seuraava:

Männyn t. . .

Kuusen ,, . .

Koivun .. . .

Pyökin .. . .

Hiilin

%
Vetyä

%
Happea

(ja typpeä)

%

Palamis-
tani pt)

kaloreissa

68.4

t;n.,

65.2

•n,»

6.„
".-'

T.o

6.5

24,7

26,7

27,.

31,7

740S
7125
7080
6395

Puu t :lli- on ominaista hapenpitoisten kem. yhdis-

t runsaus. Se sisältää rasvahappoja, esim.

ctikkahappoa ja niiden estereitä. Sitäpaitsi on
siinä hiilivetyjä sekä paljon happamia yhdistyk-

tenoleja, kresoleja. guajakolia, kreosolia,

pyrogallolin estereitä, paraffiinihiilivetyjä ja

pikeä. T:sta erotetaan tislaamalla „keveät
öljyt" ..raskaista öljyistä". Keveät
öljyt tislautuvat ensin ja niitä käytetään samoin
kuin bentsiiniä. Kaskaita öljyjä käytetään
impregnoimiseen. Viimemainituista saadaan puh-
distamalla savunhajuista öljyä, kreosoottia (ks. t.),

josta eristetään lääkkeenä käytettyjä kreosolia

ja guajakolia. Xislausastiaan jää lopuksi mus-
tan sitkeää pikiii (pix aolida). Suomessa valmis-

ti t:aa pääasiallis sti havupuista. Se on
iinpitoisuutensti takia h htipuu-t :aa paljoa

arvokkaampaa ja -itä käytetään m. m. puutöi-
d n. köysi n, kattopahvin y. m. sivelemiseen.

Havupuu-t :-ta sa daan raakaa tärpättiöljyä ja

kev itä hartsiöljyjä (- Kienöl), jota käytetään
lukko i nissojen valmistukseen. Koi v u n-

I. tuobitervasta (tökötti) tislaamalla saatua
t t>lj.\ i käytit t m venäläistä |uhtinahkaa valmis-

tettaessa; sen haju johtuukin tässä öljyssä ole-

vista aineista. Suomeen tuotiih tuohi-t:aa 1913
unia. I*mi I : ii valmistuksesta ks. Tervan-

poltto.
Tn rv et. on tummanruskea taikinamainen

i sulava. väkevänhajuinen aine.

100 kg: sta ilmakuivaa turvitta, saa aan 2-4.5 kg
turve t:an. Tämä sisältää emäksisiä aineita,

fenoleja ja neutraaliöljyjä. Neutraaliöljyistä on
40-45% olefiineja, 30-35% aromaattisia hiili-

vetyjä ja 25-30% paraffiineja. fenoleissa on
pääasiallisesti k a r b o 1 i h a p p o a. Kaukoja feno

leja on suom. turpeesta saatu keskimäärin 35%,
saksalaisesta 21%." Turve-t:aa käytetään puun
säilyttämiseen tai valmistetaan siitä paraffiinia,

kreosoottia ja asfalttia.

Saksissa ja Thiiring missä tislataan alenne
tussa paineessa tertiäärikauden ruskohiilestä

r u s k o h iii i-t:aa. Tämä teollisuus alkoi n. l*r> l.

Kuskohiili t. on hyvin arvokasta. Sitä saadaan
hiilistä n. 5-10 %. Se on ruskeanvärinen
puolijuokseva kuvin pahanhajuinen aine. Om.-p.

0,s2-0,9ii. Sulaa 2ä-;>0° :ssa C. Se sisältää pää

asiallisesti paraffiinihiilivetyjä ja vähäisen tyj

dyttämättömiä sekä aromaattisia hiilivetyjä.

Siinä un myös fenoleja, kresoleja. typpiyhdiste,

>iä sekä pahanhajuisia rikkiyhdistyksiä. Rusko-
hiilen kuivatislauksessa t. on päätuote. Rusko
hiili-t :aa tislatessa saadaan aluksi ..raaka
öljy ä" ja sitten p a r a f f i i n i m a s s a a.

J alelle jäänyt osa on joko pikeä tai koksia.

Raakaöljystä saadaan puhdistumalla ja jakotis-

taamalla ruskohiilitervabentsiiniä
ja solaariöljyä 1. n. s. ..saksalaista petro-

lia" (kiehumap. 175-275° C), jota ennen käyl I

tiin polttoöljyn asemesta, mutta nyt puhdistus

ja moottoriöljyinä, vaunun rasvoina, öljykaasun
valmistukseen rautatievaunujen valaisemista var-

ten, Dieselmoottorien käyttövoimana y. m. Paraf-

fiinimassa on tärkein osa tervaa (ks. P a r a f-

fiini). V. 1911 valmistettiin Saksassa n. 74,000
tonnia ruskohiili! :aa, josta saatiin n. 12.000 tmi

nia raakaa paraffiinia.

Ominaisuuksiltaan ruskohiili -t: n tapainen on
Skotlannin bitumiinisista liuskeista saatu

1 i u s k e-t. Liuskekivien orgaaniset aineet ovat

eläinten (kalojen y. m.) jätteistä syntyneitä öljy-

mäisiä aineita. Teollisuuden päätuotteena ovat
nestemäiset öljyt ja paraffiini. Sivutuotteena

saadaan ammoniumsulfaattia. V. 1909 valmistet-

tiin Skotlannissa 3 miljoonasta tonnista liusketta

2S0.000 ton. raakaöljyä, 57,000 ton. ammonium-
sulfaattia. Öljystä saatiin puhdistamalla 25,000

ton. paraffiinia. Liuske-t:aa valmistetaan samoin
kuin ruskohiili-t :aa alennetussa paineessa tislaa-

malla.

K i v i h i i 1 i-t. on kaikista t.-lajeista teknilli-

sesti tärkein ja tieteellisessä suhteessa mielen-

kiintoisin. Aina v:een 1850 asti oli tämä hai-

tallisena sivutuotteena kaasutehtaissa. joissa

kivihiilestä hiiltotislauksella valmistettiin valo-

kaasua. Kivihiili-t : aa käytettiin aluksi puun
sivel miseen. noen valmistukseen tai poltto-

aineeksi. Tärkeäksi kauppatavaraksi se tuli, kun
siitä valmistettua raskasta öljyä alettiin käyt-

tää ratapölkkyjen tervaamiseen ja kun värit h-

taat alkoivat sitä käyttää ti rvaväriaineiden

raaka-aineena. Kivihiili-t. on paksua, mustaa ja

pahanhajuista nestettä, jonka om.-p. on l,i-l,i-

1600-luvun loppupuolilla kemistit alkoivat

tutkia kivihiili-t: aa. Englannissa saivat Beeher

ja Serle 1681 patentin keksinnölleen valmistaa

pikiä ja tervaa kivihiilestä. Vielä v:n 1826 tie-

noilla mainitaan kaasutehtaissa saatua kivihiili-

i aa harvoin käytetyn. V. 1S40 mainitaan

Englannissa kivihiili t :sta valmistetun kivennäis-

öljyä (hydrokarbur) ja paraffiinia. Viimemaini-

tun valmistus alkoi Saksassa v:n 1850 tienoilla.

Kivihiili-t :aa alettiin tislata n. 1840. N. s.
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kevolta kivihiili t :>1|\ i<i ruvettiin k i\ 1 1 un i ui

m. m. n. s. Brönnerin vetenä, likatahrojen pois

tamiseen kankaista. länsimainen suurehko saks.

tehdas kivihiili l :n jalostamiseksi perustettiin

1860 Berliinin läheisyyteen. - Kivihiili-t:n

kokoomus vaihtelee suuresti riippuen käytetyn

kivihiilen laadusta ja tislauksessa vallitsevista

olosuhteista, etenkin lämpötilasta. 100 kg sta

kivihiiliä saadaan 2-6 ke, kivihiili-t :aa. Rasvahii-

let antavat enemmän. Kivihiili-t. on hyvin moni-

mutkainen eri aineiden sekoitus. Siitä on eris

tilty eri tavuin useita satoja yhdistyksiä, joista

useat ovat k' m. teollisuudelle tavattoman tär

keitä ja yhä uusia keksitään. Puu- ja turve-t:n

sisältäessä pääasiallisesti happmkkMta yhdistj

si;i. esim. fenoleja, ia rusko sekä Iiuske-t:n sisäl-

t o st i pai |on ]>;i i ai in niiniin i I \ j i. k n ilnili t. SIS il

tää suurimmaksi osaksi aromaattisia hiilivetyjä.

Näistä ovat tärkeimpiä bentsoli, toluoli,
k s j 1 n 1 i. m e s i t y 1 e e n i. s ty r oi i, ii a f-

taliini, d i f e n y li. f 1 u o r e e n i. a n t r a

s e e n i. f e n a n t r e e n i. p y r e e n i ja k r y-

seeni. Neutraalisista yhdistyksistä mainitta

koon alkoholi, asetoni, kiunaroni ja karbatsoli.

Kivihiiliini happamista aineista tärkeimmät
ovat E e n o 1 i 1 naftolit ja k r e s o 1 i t sekä

typellisistä aineista p.yridiini, aniliini ja kino-

liini. Pääosana t:ssa on piki, jota siinä on
n. 50-6(1 <;,.. Happoja siinä on vain nimeksi. Kivi-

hiili-t :ssa olevien tärkeimpien aineiden paljou-

den osoittaa seuraava luettelo:

Kaasutehtaiden Koksitehtaider
terrassa tervassa

Kevyitä bentaoleja l,s—2 °/
( ,

0,i-0,s°',

Kaskaita „ 0,s—1 „ 0,6—1 „

Karbolihappna, puhdasta . . . (l,fi— „ 0^— 0,5 „

NaitaliiDia, „ .... 4—6 „ 5,5-10 „

Antraseenia, „ .... 0,3-0,5 „ 0,3— 0,5 „

Pvridiiniemaksia 0,ss „ 0,53 „
Raskaita tervaMjyjä 20-30 „ 20-30,.
Pikeä 50-60 „ 50-60 „
Hiiltä 20 „ 10 „

käytetään myös uudenaikaisempia vakumiti

Kivihiili-t :aa

ivrt. K o k s il

saadaan pääasiallisesti koksi-

ja valokaasutehtaissa ja sitä-

paitsi pienet mää-
rät generaattori-

kaasun valmistuk-
sen ohella ja ma-
suuneista. Suuret
määrät kivihiili-

t ;aa käytetään sel-

laisenaan, esim.

kattohuovan ja kim-
röökin valmistuk-
seen, puu-, rauta-,

kivi- y. m. esinei

den sivelemiseen,

polttoaineena y. in.

Kivihiili-t. jaloste-

taan sitten usein

erityisissä t. -teh-

taissa. Siitä erote-

taan ensin vesi mah-
dollisimman tark-

kaan ja se tisla-

taan sitten rautai-

sissa retorl issa

(kuva li. joista tulevat höyryt tiivistetään eri-

tyisissä jäähdytysputkissa (kuva -). Tislauksessa

l.

aparaatteja (kuva
neljänä jakotis

leenä | Eral 1 in

n iii.i
|

1. k e

v 3 e t ii I j y t

ITU -e. n. nm. p.

o (i .-., .; 2. k es

k i ö l j y i

lioliiil jj

230 :seen,

l.oi ; ::.

k a a t

230 270c

l"i-le kootaan taVall

ikar

ITU

om.-p.

r a 8-

ö IJ3 <

-

3i en. oin.-

p. Lm ja 4. a n t r

1 .liiiihdytyspulkistn.

aseeniöljy. y 1 i

!70 seen, om.-p. 1,1 o. .lälelle jäänyt osa. piki.

lasketaan ulos relortin pohjasta. Ki

öljyt jakotislataan kolonniaparaateissa (kuva l

ja tisleet puhdistetaan ensin natronlipeällä. joka

[loistaa fenolit, sitten miedolla ja vihdoin väke-

iäluh

ä. Sublimoimisaparaatti.

viillä rikkihapolla. Näin puhdistetut osat jako

tislataan sitten kolonniaparaatissa, jolloin saa-

daan ensin bentsoli a, sitten toluoli a ja.

lopuksi k sy loi ia. Kikkihappoisesta pesu-

vedestä saadaan pyridiinejä. — Keskiöljyjä on

tervassa 10 1.V;;. Ne sisältävät arvokasta kar-
bo li happoa ja suurimman osan tai nafta-
liinia (ks. t.l. Naftaliini kiteytyy

tettäessä ja puristetaan

ulos sekä sublimoidaan
(kuva 5), jälelle jää neste-

mäinen raaka karboli-

happo, joka otetaan siitä

10-prosenttiseen nation

lipeäliuokseen. Tästä ero

tetaan puhdas karboli

happo rikki- tai hiili-

hapolla, ja puhdistetaan

sittemmin kolon n ia pai aa

tissa, jonka jäähdytysput-
ket ovat tehdyt joko sin-

kistä tai hopeasta (ks.

Fenoli). Keskiöljyjen

hapon pääosa on kresolia.

jota käytetään desinfi-

sioimiseen. Happamia ja

neutraalisia tervaöljyjä

saippuaan sekoittamalla

saadaan kreoliinia ja lyso 4 Kolonniaparnatti.



1437 Tervahauta—Tervakoski 1438

lia (ks. M, jotka oval myös desinfisioimisaineita.

Kivihiili t : 11 raskaissa öljyissä on naftalii-
nia, metylinaftaliinia, ksylenoleja, naftoleja,

paraffiinihiilivetj jä y. m. vielä tarkemmin tutki

matta 1 i tm it \ aineita. Raskaita öljyjä kr, lv-

i iiii :i ratapölkkyjen impregnoimiseen ja Diesel-

moottorien käyttöaineena.— Antraseeniöljy sisäl-

tää arvokasta antraseenia, fenantreenia,

kryseeniö ja paraffiineja, Antraseeni kiteytetään

k\lmas»i ja -u\ iiii i
i hi sekä lihetetiui ensin

filtteri puristi missä puristettuna viirit riita isiin.

missä siitä valmistetaan alitsariinia. Osa antra

iöljyii mi n. s. k a r b oi i n eu m i a, tumman-
ruskeata puun säilytysainetta. Jälelle jäänyt

piki cm seos suurimolekylisiä, bitumiinisia tunte

mattomia kein. yhdistyksiä ja niihin sekoittu-

nutta liiiltii. — Suomeen tuotiin kivihiili-t :aa

1912 39,675 lii ja 1913 iii. 745 hl. Saksassa
jalostettiin kivihiili-t :aa 111 1 2 yli 1 milj. tonnia.

T.-tuotteiden käytäntö on äärettömän laaja ja

monipuolinen. Niitä käytetään suurissa mää-
rin etenkin väriaineita (ks. Väriaineet)
valmistettaessa. Sitäpaitsi niistä valmistetaan
monia lääkeaineita, tuoksu-, desinfisioimis-, valo-

kuvaus- ja räjähdysaineita y. m. Esim. bentso-

lista saa<laan nitrobentsolia ja aniliinia, toluo-

lista trinitrotoluolia ja sakariiuia. fenolista

pikriinihappoa ja salisylihappoa, naftaliinista

indigon valmistuksessa tärkeää. ftaaliliappoa.

antraseenista alitsariinia. j. n. e. vrt. Kivi-
hiili. Koksi. V a 1 o k a a s u. [Georg Lunge,
„Die Industrie des Steinkohlenteers"; M. Klar,

„Technologie der llolzverkohlung": II. Bergström
VVesslen. ,,Om träkolning": J. Bersch, ..Die

Verwertung des Holzes"; Ost, ..Lehrbuch der
ehemisi-lien Technologie" (1914).] 8. S.

Tervahauta ks. Tervanpoltto.
Tervahovi, avara tervatynnyrien säilytysalue

(eeim. Oulussa).

Tervajoki, rautatieasema (IV 1.). Seinäjoen-
Vaasan rataosalla. Orismalan ja Laihian ase-

mien viilillä. 42 km Seinäjoelta, 32 km Vaasaan:
etäisyys Helsingistä 461 km.

2. T. 1. Py hännän joki. Suomussalmen
reittiin kuuluva joki Ristijärven pitäjässä, alkaa
kahdella haaralla, joista eteläinen, Hiisijoki.
lähtee Kuhmoniemen puolelta (Saarijärvestä

y. ni.i sekä itäinen, varsinainen T. Hyrynsal-
mella pienistä snojärvistä. Hiisijoki, juostuaan
Ison-Pyhännän järven läpi, yhtyy T:een. jonka
jälkeen T. laskee Pienen-Pyhännän kautta va-

semmalta Emäjokeen (yläpuolella Ristijärveä),
tuoden keskiveden aikaan 14 m3 vettä sek:ssa
korkean veden aikaan 53 m3 ja matalan veden
aikaan 7 m*). L. //-«< n.

Tervajoki, myös Teerijoki 1. Teri-
joki ks. K r u ii n u p y y n j o k i.

Tervajärvi (myös Terijärvi. Teeri-
lärvi ja T e i r i | ii r v i). 1. Kunta. Vaasan
I., Pietarsaaren kihlak., Kruunupyyn-Terva järven
Dimismiesp.; kirkolle Kruunupyyn rautatiease
malta :;7 km. Kokkolasta 44 kni.' Pinta-ala 206.»
km3

, josta viljeltyä maata (1910) 3.7X6 ha (siinä
luvussa luonnonniityt 1.937 ha). Manttaalimäärä

:. talonsavuja 29S. torpansavuja 33 ja muita
savuja 249 (1907). :',.5S6 as. (1915); läsnäole
vasta väestöstä <2.:n;4i 1 9 1 oli ruotsinkielisiä
2,885 ja suomenkielisiä 79. 473 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 355 :llä (1901).

392 hevosta, 2,135 nautaa (1913). - Kansakou-
luja 5 (1916). Säästöpankki. - Teollisuuslaitok
sia: Djupsjöbackan saha. Kolaroin saha ja mylly,
kirkonkylän mylly ja saha. Timmerbaekan mylly
ja lunmylly. (Irundforsin ja Furun myllyt, lliist-

backan sähkölaitos. Insjiiu osuusmeijeri, Kirkon
kyliin. Högnabban ja Kolamin aahkurinverstaat.

2. Seurakunta. konsistorillinen, Turun
arkkihiippak., Kokkolan rovastik.; kuulunut
v-.sta Kiii2 saarnahuouekuntana Kruunupyyhyn
ja \:sta 1669 kappelina (saaden ensimäisen kap
pa Iäisensä 1(571). määrättiin erotettavaksi omaksi
klirakiinnaksi keis. käskykirjeellä 12 pzltälokak.
1868 lensiniäineii khra v :sta 1875). - Kirkko
pulista, rak. 1774. uudistettiin ja laajennettiin

1X77. [L. H. Sandelin. „Arkeologisk och histo-

risk beskrifning öfver den svenskspräkiga delen

af Pedersöre hiirad" (Suom. muinaism.-yhd.
aikak. XIV, sivv. 94-107).] h. Ilnr».

Tervajärvi, kylä Jaakkiman pitäjässä, n. 25

km kirkolta kaakkoon. Rukoushuone, valmistui

ja vihittiin tarkoitukseensa elok. 1909.

Tervakko ks. L y e h n i s.

Tervakoski, paperitehdas (omistaja T e r w a-

koski Aktie Bolag. osakepääoma v :sta 1888

2 milj. mk., toimeenpaneva johtaja konsuli Leo-

nard Waseniusi Janakkalan pitäjässä Aliinyl-

lyn 1. Talolan rälssitilalla. Vanajaveden-reittiin
kuuluvasta Alasjärvestä lähtevän T:n varrella,

8 km Ryttylän asemalta (Helsingin-Hämeenlin-
nan radalla) länteen. — T. on Frenckell & Sonin
paperitehtaan jälkeen iältään Suomen toinen;

sen perusti ISIS saadun oikeuden nojalla kamari-
neuvos (i. <l. Nordensvan. Tehtaassa oli aluksi

kaksi valssia, v :sta 1839 viisi. V. 1840 ruukki
siirtyi perustajan pojalle G. Nordensvanille. joka
1850 ryhtyi muuttamaan laitosta konepaperiteh-
taaksi (valmis 1S54| ottaen sain. v. yhtiömie-
hikseen protokollasihteeri O. Meurmanin ja kaup-
pias B. C. Steniuksen: Meurmanin kuoltua sara. v.

jatkettiin v:sta 1851 liikettä toiminimellä Nor-
densvan & Stenius. V. 1854 Nordensvan myiT:n
tilan ja osuutensa paperitehtaaseen Steniukselle,

joka 1856 puolestaan myi kaikki kauppiaille

A. F. Waseniukselle ja J. L. Borgströmille, jotka

jatkoivat liikettä toiminimellä A. F. Vasenius
& L. Borgström v:een 1863. jolloin tehdas paloi.

Tehdasta ruvettiin heti rakentamaan uudestaan,

kolmanneksi yhtiömieheksi otettiin Otto A. Malm
Pietarsaaresta ja samalla päätettiin liike muut-
taa o.-y:ksi (osakepääoma aluksi 1,500,000 mk.;
säännöt senaatin vahvistamat 18(55). Toinen
paperikone hankittiin 1869, kolmas 1905, uusi

käsipaperiruukki valmistui 1906, paperinliimaus
kone hankittiin 1913. Valmistus käsittää etu-

päässä savuke-, silkki-, kopio-, posti-, kirjoitus-,

piirustus-, imu- ja painopaperia (raaka-ai ma
ryysyt), ollen 1880 479 ton. (arvoltaan 827,

mk.), 1890 662 ton. (962.000 mk.). 1900 697 ton.

(1,036,000 mk.) ja 1914 1.166 ton. (2,200,000 mk).
Käyttövoima saadaan etu] lasai neljästi hdyrj

koneesta (700 hevosv.) ja höyryturbiinista 1
225

hevosv.). Koskesta -ainiaan kautta v:n vain nx
hevosv. i1 turbiini); lisäksi tulvavedellä ke-

väällä (2 viikon aikana) 500 hevosv. (2 turbii-

nia). Paperitehtaan 'hella T:lla on omaa tar-

vetta varten kor jauskonepaja. pnusepii ntyöpa ja.

saha ja kalkkiuuni. Kuukin työväestöön 1914

kuului 443 henkeä (joista 257 naista, 186 miestä),
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jotka kaikki asuvat tehtaao läheisyyteen ra ken

netuissa työväenasunnoissa saaden vapaan läm-

mön ja valun, yhtiö kustantaa kansakoulun (130

oppilasta ja 3 opettajaa p.UTi. Tehtaalla on myös
klubihuoneisto, jossa kokoussali (tilaa 600 hen-

gelle), kirjaston ie (2,000 nid.) y. m, Yhtiö
omistaa lisäksi T:n ja T oivan maatilat
Janakkalan pitäjässä sekä useil lita tiloja

Janakkalan, Rengon ja Lopen pitäjissä, yhteensä
n. 9,000 ha (1917). Edellinen käsittää Alimyl
lyn 1. Talolan '/-.• manttaalin rälssitilan ja Hovi-

lan l
/a manttaalin verorusthollin T:n kylässä

sekä 1'unkamaau 3
,„ manttaalin verotilan Kapia-

kin kylässä. Siihen kuuluvan rälssitilan ..sen

alla olevine kaksine myllyineen" mainitaan Ju-

liana 111 1570 lahjoittaneen [äänitykseksi Pon
tus de la Gardielle; 1800-luvun alussa G. G. Nor-
densvan omisti T:n tilan, jonka seuraavat omis-

taja! olivat G. Nonlensvan (v:sta 1840), B. C.

Stenius (v:stä 1854), A. F. Wasenius ja J. L.

Borgström (v:sta 1850). T:n o.-y. (V:sta 1864).

"ivan tilaan kuuluu Toivan 1. Vahteriston '

,

manttaalin verotila. Kuosaaren 3
/, manttaalin

verorusthoill ja Tuomolan '

2 manttaalin rälssi-

tila, kaikki Vähikkälän kylässä. Ne joutuivat

1800-luvun alussa oston kautta kamarineuvos
II. K. Nordensvanille. jonka pojan, .). II. Norden-
svanin, perilliset 1873 myivät tilat T:n o.-y:lle.

(E. E. K.)

Tervaleppä ks. L e p p ä.

Tervanpoltto on maassamme jo ammoisista
ajoin harjoitettu elinkeino. Vanhin menetelmä
on tervan polttaminen n. s. t e r v a h a u d o i s s a.

N. v:n ISliO paikoilla alettiin Suomessakin polt-

taa tervaa n. s. t e r v auuneissa. — T. on
meillä puun, tavallisesti havupuiden, kuiva- 1.

hiiltotislausta, jonka päätuotteina ovat terva,

tärpättiöljy ja puuhiilet. Puun päämassa on sel-

luloosaa ja ligniiniä, jotka molemmat sisältävät

hiiltä, vetyä ja happea. Jos puuta ilmassa kuu-
mennamme, syttyy se palamaan ja tuloksena on

hiilidioksidia ja vesihöyryä, jotka haihtuvat.

Kun puuta kuumennetaan siten, että estetään il-

man hapen vaikutus siihen, syntyy monenlaa-
tuisia hajaantumistuloksia, jotka helposti voi-

daan ottaa talteen. Puuta suljetussa astiassa

kuumennettaessa erkanee siitä ensin siihen

imeytynyt kosteus vesihöyryinä. Lämmön nous-
tessa yli 100° :n

sesti hajaantua.

Siitä alkaa nous-

ta etikkahappo-
höyryjä, ja havu-
puusta myös tär-

pättiä. Etikka-
happoa ei sellaise-

naan ole puussa,

vaan puun ke-

mialliset aineet

muodostavat sen
ha jaantuessaan.

Kuumennettaessa
n. 280" :seen al-

kaa puumassa
itsestään kuu-
meta ja siitä

kehittyy hiilidi-

oksidia ja hiili-

monoksidia, etik-

alkaa puu vähitellen kemialli-

kahappoa, ja vähän puuspriitä sekä tervaa. Puun
it8eetään kuumetessa ii. 400°:seen kehittyy suu
ria määriä hiilivetyjä ja tervaa. Jäännös on
hiiltä, jonka laatii riippuu lopullisesta kuumeilta
luisesta. Alla oleva taulu osoittaa hiiltyiu

kulun Solnvartzin uunissa ja tulokset eri lämpö
tiloissa.

T. tervahaudassa on jotenkin ii

mutkainen ja kokemusta kysyvä tehtävä. Tei
vakset s. o. tervan polttamiseen tarvittavat

puut valmistelaan koloamalla seisovassa met-
sässä. Koloaminen on kasvavien puiden osit-

taista kuorimista pihkan syntymisen edi-tämi
seksi. Kitukasvuisia puita käytettäessä koloami-

nen (kuoriminen) suoritetaan yltympäri niin kor-

kealle kuin ulotutaan, n. 3 m korkealle. Keväällä

kolottu puu kaadetaan seur. talvena ja katkotaan

pölkyiksi. Kekeväkasvuisten puiden koloaminen
toiiuiti taan tavallisesti kolmessa osassa. Ensiker-
ralla kuoritaan puu 2 m korkeudelle ja u. 3 tuu-

man levyinen osa kuorta jätetään pohjoispuolelle

liiviksi. Puu saa sitten pihkoittua 2-4 v.

ten kolotaan puu uuden kerran vielä korkeam-
malle ja se saa seistä muutaman vuoden. Kol-

mas koloaminen tapahtuu vuotta ennen poltta-

mista. Koloamista harjoitetaan vain enää- ala-

arvoisissa puissa. Tervaspuina käytetään myös
I e r v a s k a n t o j a, joiden juuren sydänpuu on
erittäin hartsi- ja tärpättiöljyrikasta. Kannot
nostetaan koneilla tai räjäytetään rikki dyna-

miitilla, ja pilkotaan sopiviksi kappaleiksi. Ter
vaspuut ajetaan talvella polttopaikalle ja pilko-

taan pakkassäällä. Hyvän tervashalon läpi-

mitta ei saa olla 3 cm:iä suurempi. Pilkotut ter-

vakset pinotaan harvasti tervahaudan ympä-
rille kuivumaan kahdessa kehässä seisoviin ter-

vaspinoihin. Pinot jaetaan erikoisella tavalla

n. s. t e r v a s sy 1 i k s i, joiden määrästä arvioi-

daan rakennettavan tervahaudan tuleva koko ja

muoto.
Tervahautoja on kahta tyyppiä: loivaan

mäkirinteeseen tavallisesti kotipolttoa varten

tehty kourumainen (kuva 1) ja suurempaa tuotan-

toa varten valmistettu suppilomainen hauta. Jäl-

kimäinen, joka i ntisaikoina näyttää varustetun

pohjaan tehdyllä umpinaisella säiliöllä, kaive-

taan tuulilta suojattuun paikkaan. Se on tasareu-

nainen, loivasti suppilomainen kuoppa (kuva 2 a),

jonka syvyys on kymmenesosa sen halkaisijasta.

Hiiltvmisjaksot
Veuen pois-

tuminen
Hapenpitoi-
sia kaasuja

Hiilivety-

hajautumi-
sen alku

Hiilivety

jakso
Dissosioi-
tumisjakso

Vetykaasun
muodostu-
minen

Lämpötila °C . . . .

Muodostuneen puuhii-
li-n hiilenpitoisuus °/

(l

„ 1 Hiilidioksidi
Tuvistv- IHiiiimon-
mättömät 1 oksidi
kaasut vetv

volymi-o/o
JHiilivedyt

1 ra 3 kaasun poltto

Tiivistytettäviä kaa-

150 -200

60,o
i;s„

30,5

0,o

2,o

1.100

Vesihöyryä

200-280

08,o

66,5

30,s

0,a

3,s

1,210

Vesiho.v rv ,1

ja i-tikka-

happoa

280-380

78,o

35,6

20,5

5,5

36,5

3,920

Etikkahap-
poista puu-
spriitä ja ke-

veää tervaa.

380-500

84,o

31,5

12.3

7,5

48,s

4,780

Paljon pak-
sua tervaa

500-700

89,o

12,3

24,5

42,7

20,4

3,630

Paljon pak-
sua tervaa
(paraffiinia)

Vahan kaa-
suja

700-900

91,o

0,1

9.6

80,i

S.T

3,160

Tuskin mi-
tään

Hyvin vähän
kaasuja

Vahan

Suuri paino
alue

vaasuja

n vähennys
>ssa.

Paljon taasuja.
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Kauan mi tehty johtotorvellisiakin hautoja. Tor-

vea (kuva i varten, joka tehdään sahalla halkais

tusta ja sitten onteloitlusta tukista, kaivetaan

oja haudan keskustasta siihi n suuntaan, millin

haudan paikka viettää. Yläpuoliskon toiseen pää-

hän porataan tervalle juoksureikä. Tervahau-

dan |n>lijaii tulee olla tiivis ja tasainen. Se

rakennetaan (availi-- -ii savensekaiselle hiekka-

maalle. Pohja lyödään kovaksi ja sivellään

illa ii. 7 cm: n vahvuudelta. Ensikerralla

pohja mi vielä hatara, mutta toiseen polttoon s'

mi läpäisemätön ja kova imeytyn en tervan ja

tei vaveilen vaikutuksesta. Tervasmiilun
innot. i vaikuttaa suuresti saadun tervamäarän pal-

jouteen. S tavallis sti rakennettava pallon-

puolikasta hieman korkeammaksi, koska yläosa

kuumeilee palaessa muodostuvien kuumien kaa-

li vaikutuksesta nopeammin ja koska pala-

inisen tulee tapahtua mahdollisimman tasaisesti

sisäänpäin, ettei muodostunut terva palaisi. Tu-
lokseen vaikuttaa myös paljon tervaksien
1 a il o u t a t a p a. (Sysimiilusta ks. M i i 1 u.)

Tervasmiiluissa täytyy latomistavan olla sellai-

nen, ettei s,, pane mitään esteitä tervan juok-

sulle tervahaudan keskipisteeseen. Tervakset
ladotaan siis sisäänpäin kallelleen kerros ker-

rokselta jyrkempää n. joten keskiosassa olevat

puut tulevat seisomaan pystyssä. Sitäpaitsi ase-

tetaan tervakset tervan kulun helpottami-

seksi suomukseen kattopäreiden tapaan (kuva 4).

Ennen latomista pannaan tervahaudan navan
päälle litteä kivi, joka estää roskia tukkeamasta
johtotorven reikää. Kun hauta ou ladottu, peite

tään miilu ensin huonommalla puukerroksella,
sitten sammalilla ja marjanvarsiturpeella (pinta

sisäänpäin). Sytyttämistä varten jätetään ala-

reuna n. 20 cm:n korkeudelta peittämättä. Turve-
kerroksin päälle heitetään vielä multaa peit-

teeksi. — Tervasmiilun sytyttäminen
tapahtuu tyynellä ilmalla ja samalla kertaa joka

puolelta. Tuulella sytyttäminen on alettava tuu-

len alta. Virit ysreiät tehdään n. 30 cm
läpimitaten ja ne täytetään hienoilla tervas-

siileillä. Kun tuli on syttynyt, tuketaan reiät.

Tärkein ja seuraava tehtävä on tulen kulet-
i n e n. Periaatteena hoidossa on saada

palaminen rajoitetuksi ulommaiseen. hiilty

»iättömiä sisäpuolisia tervaksia ympäröivään
hiiltyneeseen kerrokseen. Tulta koetetaan siis

kulettaa kerroksittain yli miilun sen juu-

resta huippuun asti. Näin menetellen on tervak-
sien kulutus polttoaineeksi vähäisin ja ter-

van saanti siis runsain. Kulettamista edistetään
tekemällä henkireikiä halutuille paikoille, ja

palaminen taas ehkäistään nuijimalla jossakin
paikassa tiiviiksi kulloinkin sitä vaativa paikka,

in ilmanpääsy ehkäistyy. Tulen kulkua voi

ita kepillä, jolla pistelemällä saadaan sel-

ville, kuinka syvältä hauta jo on sysillä. Tervas-
miilun eri paikoista nousevasta savusta voidaan
tuntea palamisen kulku. Sen tulee olla har-

maata vesihöyryä. Jos se on valkoista, on tuli

liian suuressa vauhdissa, ja jos se on mustaa.
on tuli menossa napaan polttaen tervaa. Euo-
nosti poltettu tervasmäin voi mennä tuhka-
ka-aksi ja tervaa syntyy siitii tuskin ollenkaan.
Hyvin hoidettuna miilu palaa kerroksittain ja

tuli hiillyttää puita n. puolen metrin vahvuu-
delta kerrallaan. Tervaa alkaa tulla haudasta

46. IX. Painettu «
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vasta ensimäisen kiertokerroksen jälkeen, jonka
aikana tulee vain tervavettä. .lohtoputkeu suu
ou suljettava tapilla ja tervaa lasketaan siitä

vain määräaikoina. Terva lasketaan kaukaloon,

jossa se ensin saa jäähtyä ja josta se kootaan
tei \ alv nny reilun. Te r V a I y n n y r i sisältää

125 litraa (terva viedään kaupan kruunatuissa,
m i ii it viiinuotoisissa tynnyreissä! jotka ti lellin

hongasta kahdeksanvanteisiksi) . Tervahaudan
polttamiseen kuluu viikko ja enemmänkin riip-

puen sen suuruudesta. Kuu terva on lakannut
juoksemasta, tukitaan miilu tuoreella, seipäillä

piukkaan lyödyllä mullalla. Parin vuorokauden
kuluttua aletaan sitä purkaa. Peite poistetaan

ja hiilet heitetään haudan ympärille läjiin.

Tällä tavoin saadaan sysiä n. 5-10 tilavuuspro-

senttia. — .Muutamissa paikoin poltetaan koti-
tarpeeksi tervaa suppilomaisessa kimpassa.

jonka keskustasta johdetaan maahan kaivettu

torvi. Kuoppaan ladotaan tervakset tiiviisti ja

niiden päälle asetetaan tavallinen pata ylös-

alaisin. Tämän päälle ladotaan polttoaineiksi

risuja ja puita, tuli sytytetään ulkopuolelle

pataa ja pidetään tasaisena. Näin saadaan pieni

määrä tervaa ja raakaa puuetikkaa hyvin lyhyessä

a j assa.

T. tervahaudoissa on vaivaloista ja ilmoista

riippuva; sen ohella syntyneistä hajaantumis-
tuloksista saadaan vain vähemmän haihtuvat
osat talteen, kun paljon hyvin arvokkaita tuot-

teita haihtuu ilmaan, imeytyy maahan tai palaa.

Hukan estämiseksi alettiin t :oa harjoittaa muu-
ratuissa kiviuuneissa. Vanhin ruots. tervailuni

on Funckin uuni (kuva 5) 1700-luvun alku-

puolelta. Tämäntapaisia uuneja parannettiin
sitten siten, että niitä alettiin lämmittää eri

puilla ulkoapäin. Näistä johduttiin vihdoin 1870-

luvulla käyttämään pysty- tai vaakasuorassa ole-

via pienehköjä, rautalevystä tehtyjä retort-
t e j a, joista tulleet kaasut johdettiin erityisiin

tiivistyslaitteisiin, mistä kaikki syntyneet tulok-

set voitiin ottaa talteen. Tämänlaatuisia retort

teja 1. te rva uuneja on käytännössä useita

eri lajeja. Niitä on vanhempia jaksoit ta i-

s i a, joissa siis poltto on keskeytettävä hiilten

poistamis- ja uunin täyttämisajaksi, sekä jat-
kuvia (kontinuitiivisia). Ne voidaan jakaa myös
sellaisiin, joissa tervakset saavat suoraan läm-

pöä tulisijasta johdetuista palamistuloksista ja

sellaisiin, joissa uuni lämpiää sen ympäri kulke-

vissa kamuissa johdetuista kuumista palamis
tuloksista. Edellisiä ovat S e h vv a r t z i n (kuva
fil ja Ljungbergi n u u n i t. jotka tav.

i aki liuetaan kuonal iilistä. Jälkimäisiä ovat esim.

e a r li o-u u n i t. (kuva 7), joiden hiiltosäiliön

muodostaa suuri seisova, n. 400 ms :n vetoinen

rautalevy-lieriö. Lämmityskaasut. kulkevat koko
ajan uunin ulkopuolella. K u i I u-u u n i t (kuvat

8 a ja 8 b) toimivat jatkuvasti, koska uunin (A)

alla on erityinen jäähdyttäjä (li), johon hiil t

kiniininä voidaan laskea heti kuivat islauksen

loputtua ja uuni voidaan ylhäältä heti täyttää.

Ameriikassa käytetään t:ssa erityisiä vaunu-
uuneja (kuva 9). Nämä ovat rautaretortteja

(A), joiden kumpuisissakin päässä on ovet.

Näistä kuljetetaan kiskoja myöten puilla lasta

t ut vaunut iin sisään. Ovet. suljetaan ja hiilty

misen loputtua vedetään vaunut hiilineen erityi-

seen jäähdytys! eeseen (B) ja uudet vaunut
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ervahauta kotipolttoa värien.

Suppilonmuotoisen tervahaudan läpileikkaus.
a. Supp 2 b. Suppilonmuotninen suuri tervahauta ja

tervotynnyreitä.

3 Tervanjuoksutustorvi (alempi kuva: torven toinen

puolisko irrallaan*.

5 Fum-kin tervauuni

7. Carbo-uunien läpileikkauksia

.- 1

4. Ladottu tervasmiilu.

8. s.hvvartzin tervauuni.

8 a. Kuilu-uunin läpileikkaus.
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10. Putki-uunin läpileikkaus.

S b. Tervatehdas kuilu-uuneineen.

11. Tervauunin läpileikkaus. 13. Puuhapon ]a -kaasun erotus-

laitteita.

12, .hiuhdyttfija.

=====5—5=*—^

H. Tervasäiliöitä. 17. Friis-Teljeslen rautainen retortnuun
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lykätään aisään. Muista uintilajeista mainitta-

koon vielä p utki u u n i t (kuva 1(1), puiki
v a ii ii u-u u n i t. G r ö n d a 1 i n u u n i.

T. eräänlaatuisessa tervauunissa (kuva 11)

tapahtuu seuraavalla' tavalla. .1 on puilla täy-

tetty suljettu uuni. jonka pohjassa OD johto-

putki D. ruuissa olevat puut kuumentuvat tuli-

sijasta /.' tulevista, uunin ympäri kulkevista lie-

keistä. Uunissa lämpiävät puul ylhäälle nouse
vista kaasuista eniten ja vesi alkaa sieltä haih-

tua pakottuen höyrynä pohjan kautta ulos, kul-

kien putken (E) läpi jäähdyttäjään (F), juosten

sieltä säiliöön (,'. Tiivistynyt neste on puuetik
kaa I. puuhappoa. 'rämän päälle kerrostuu, jos

puut ovat havupuita, raakaa tärpättiöljyä. Uunin
yläosassa ovat puut nyt kuivaneet, ja ne alka-

vat siiliä äkisti hajaantua, hiiltyä, n. 270° :ssa

C. Nyt, lopetetaan tulisijassa lämmittäminen,
kaasunmuodostuminen yltyy ja voi viilistä heit-

tää savella tiivistetyn täyttöaukon kannen {lj

uunin suulta. Hiiltymisen alettua muodostuu
tervaa, joka johdon (l>) kautta juoksutetaan säi-

liöön //, sekä etikkahappoa ja puuspriitä suurin

osa. Hiiltyminen jatkuu ylhäältä alaspäin ja

lämmittäminen lopetetaan kokonaan, kun se on
jatkunut pohjaan asti. Hiiltymisen kulku voi

olla ylläolevasta eroava riippuen uunien raken-

teesta, puusta ja menettelytavoista. Kun uunissa

johtoputki on ylhäällä, asetetaan sen jatkoksi

ensin t e rv n n e r o I t a j a, sitten j ä ä h d y t-

tä jä (kuva 12) ja erityinen laitos (kuva 13),

missä puukaasut ja puuhappo erottuvat toisis-

taan. Uuneista tulleiden nestemäisten tulosten

säiliöillä käytetään puuammeita (kuva 14), joissa

on kaksi hanaa laskemista varten, alempi,

josta terva kourua (Ti) myöten juoksee terva-

säiliöön (H), ja ylempi, josta puuetikka juok-

see astiaan (O). Puukaasut johdetaan pestäväksi

etikkahaposta ja puuspriistä pesulaitoks en

(kuva 15) ja siitä joko poltettaviksi tulisijaan

tai käytännöllisemmin voimatarkoituksiin käy-

tettäviksi. Uuneissa saadaan tiivistyinättöiniä

puukaasuja 15-20 painoprosenttia puun kuiva-

ainetta kohti laskettuna.

Tervauuneista saadaan kahdenlaatuista, omi-

naisuuksiltaan hyvin erilaista tervaa. Uuneista
saadut tulokset tiivistyvät tiivistäjiin t rvana ja

puuetikkana. Nämä erottuvat toisistaan seistes-

sään, mutta osa tervaa liukenee puuetikkaan.
etenkin jos tässä on paljo etikkahappoa ja

puuspriitä. Puuetikasta saadaan sitä puhdist t

laissa siihen liuennut terva erilleen. Tässä ter-

vassa on n. 8% etikkahappoa, 32% vettä ja

60% pikeä. Edellisen laatuisessa seistessään

eronneessa lehtipuutervassa on n. 2 % etikka-

happoa, 0,65 % puuspriitä, 17 % vettä. 5 %
keveitä ja 10 % raskaita öljyjä sekä n. 64 %
pikeä. Terva m ä ii r ä ä, mikä uuneista saa-

daan erilaatuista puuta hiiltämällä, osoittaa

seur. luettelo:

30 -40 k^ tervaa ma:sth*

12—17 „

Männyn tervaskannoista . .

Kuivasta männystä ....
„ kuusesta 8 „ „ „

Harvennuspuista (mäntyä ja kuusta) 5 — 12 „ ., ,.

Saharimoista, mäntysistä .... 4 - 10 „ „ „

„ kuusisista .... 5—6 „ „ „
Koivupuusta 10-15 „ „ „

Tervan puhdistaminen vedestä ja

puuhaposta toimitetaan avonaisissa puuammeissa,

joissa terva lämmitetään höyryputkispiraalilla.
Jos tervassa on keveitä Öljyjä, puhdist' li i

erityisissä te r v a nice i 1 1 oap a r aat e i ssa
(kuva iiii ja öljyt otetaan tullein. Nämä sisäi

täväl kuumentaessa muuttunutta tärpätti
öljyä, jonka pimeni on muuttunut dipente
niksi, ja h i i 1 t o ö 1 j v j ä, joista esim. e -

i

t ipal sisältävät m. m. asetaldehydiä, un a

asetonia, bentsolia, toluolia ja ksylolia sei<ä eri

näisiä pahanhajuisia aineita, joiden kiehuma-
piste on sama kuin tärpättiöljyn, minkä arvoa

nami \ ihent iv it. Kivvit.i oljyji puhdistetaan
vain piituotteen t irpnttiitljyn eristämiseksi.

Erilaatuisista puista hiiltämisen ohella saadun
puhdistetun tärpättiöljyn määrän osoittaa s-nr.

luettelo.:

Männyn tervaskannoista .... 6—10 kg I ni*:iä kotiti

Kuivasta männystä 0,?—2 „ „

„ kuusesta 0,i „ „

Suurista mäntyhaoista .... 0,? „ „ „
Harvennuspuista (mänlyä ja kuusta) 0,2—0,8 „ . „ „

Saharimoista, mäntysistä .... 0,2— 0,s „ „

„ kuusisista .... 0,os „ „ „

Ruotsissa valmistetaan vuosittain n. 350,000 kg
tärpättiöljyä puuntislauksen ohella. V. 1913 oli

Suomessa 20 puuntislauslaitosta, tervanpolttimoa

ja pikitehdasta. Henkilökunnan lukumäärä
niissä oli 114. Raaka-aineiden koko arvo oli

228,400 mk. ja tuotannon bruttoarvo 517,200 mk.

V. 1914 olivat vastaavat luvut: 18, 85, 203,200,

499,400. Tervanvienti 1913 oli 22,221 hl ja sen

arvo 544,415 mk. Suurin osa Suomen tervateh-

taita on Keski-Suomessa, jossa niitä 1911 oli 13.

Tervatehtailijat ovat liittyneet keskenään ren

kaaksi muutamia harvoja lukuunottamatta.

Terva oli Suomessa Ruotsin vallan aikoina

maamme tärkeimpiä vientitavaroita. Vanhempi
tilasto viennistä on vaillinainen. 1700-luvun

keskipalkoilla oli Suomen vienti n. 72,000 tyn-

nyriä vuosittain. Vienti on vähitellen alentunut.

Seur. taulu osoittaa myöhempää tilastoa viisi-

vuotisjaksoissa :

Vientimäärä Vientiarvo

8886—90 161,482 hl 1.731,847 mk
1191-95 135,363 „ 1.895.082 „

1896-1900 108,656 „ 1,540,217 „

1901-05 70,753 . 1,300.987 „

1906—10 33,771 „ 678,896 „

Puuhappoa saadaan, puun kuiva-aineelle

laskettuna, männystä 36 %, tervaskannoista 28 %,
kuusesta 36% ja koivusta 43%. S,1 puhdistetaan

ja siitä erotetaan puusprii (ks. Puuetik k ai.

Puuhapossa on puuspriitä (mainituista puu

lajeista saatua, kuiva-aineesta laskettuna) 2,j,

2,o, 2,5 ja 3%. Tämä erotetaan puuhaposta eri-

tyisessä aparaatissa, jolloin saadaan n. 20% puu

spriitä; tämä väkevöidään tislaamalla. Raaka
puusprii sisältää n. 60% metylialkoholia, 15%
asetonia, aldehydejä y. m. 8% ja vettä n. 17';.

Suomessa valmistetaan yhdessä tehtaassa tästä

puhdasta metylialkoholia. Etikkahappoa ei Suo

messa nyk. vielä valmisteta puuhaposta.

Etenkin Pohjanmaan kaupungit sekä Turku

ja Viipuri harjoittivat ennen vilkasta tervakaup-

paa. V. 1648 annettiin N o r r 1 a n n i n terva-
komppanialle 20 v:ksi yksinoikeus määrä-

hinnasta viedä ulkomaille kaikki Tukholmaa ja

Nevanlinnaa pohjoisempana poltettu terva. Kruu-
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oulle luli sen kuitenkin suorittaa joltinenkin

tullimaksu. Suomen asukasluku oli silloin

n 400,000, ja t. "li tarkoin keino suurien vero-

rasitusten ja muiden tarpeiden tyydyttämiseksi.

Turusta vietiin 17:nnen vuosis. alkupuolilla

n. 12,000 tynnyriä v:ssa. Viipurin vienti oli sil

loin n. 10,000 t\ un) i iii ja n. 50 v. myöhemmin
n. 36,000 tynnyriä. Mainittu tervakomppania ei

kuit nkaan pitänyt huolta suolan y. m. tarpei

den tuonnista ja valituksia sen toiminnasta teh-

tiin valtiopäivillä. Suomen porvarien valituk-

Bista huolimatta annettiin iuisi vn.'. tainpa

uudistuneelle tervako m p p a n i ai 1 e

1661. Hintojen aletessa polttivat tervanpoltta-

jat enemmän pitääkseen tulojaan entisten tasalla.

I
.

i

- 1 ii oli seurauksena, ettei komppania voinut

ottaa kaikkea tervamäärää vastaan, peläten hin-

nan ulkomailla laskevan. Komppania hyötyi

siniristi, se korotti hintoja ulkomailla saaden

sumalla kilpailijoita Norjasta. Puolasta y. m.
V. 1672 komppania teki vararikon. Vielä kol-

maskin komppania oli toimessa, kunnes terva-

kauppa vapautettiin 1682. Seitsemän vuotta

myöhemmin eräs kauppaseura sai taas

yksinoikeuden v:een 1712 asti. Suuri pohjan

sota teki sitten lopun komppanioiden toimin-

nalta. — Suomessa alkoi tervateollisuus muuttua
kotiteollisuudesta tehdasteollisuudeksi v:n 1860

paikoilla, jolloin tervahautojen käyttämisestä

siirryttiin tervauuneihin. Tähän aikaan harras-

tettiin innokkaasti puun, erittäinkin ti rvaskan-

tojen hiillyttämistä. Terva- ja tärpättitehtaita

rakennettiin ympäri maan. Innostus laimeni

kuitenkin, kun havaittiin, että kannattavaisuus
oli huono. Tehtaat lakkauttivat pian toimin-

i. Käytetyt minimuodot olivat silloin tii-

lisiä mantteli uuneja Valtio lähetti sti-

pendiaatin tutkimaan t. -tapoja Venäjälle. Seu-
rauksena oli t:n harrastuksen eneneminen, kun
tutustuttiin käy tunnollisempiin uuni muotoihin.

1890-luvulla perustettiin joukko uusia tärpätti-

in tervatehtaita. Eräs meillä ennen paljon käy-

uunimuoto on F riis-vel jesten r a u-

i e n retortti-uuni (kuva 17). Näissä
katkaistun kartion muotoisissa uuneissa on

ylhäällä kannella suljettava pieni täyttöaukko.
Retortin laidassa on myös ovella suljettava

aukko. Retortti on muurattu uuniin siten, että

palamiskaasut tulipesästä kiertävät ruuvikana-
via [litkin retortin kylkiä rutkin. Retortin kan-
nesta lähtee tärpättiputki mennen p i k i-

yntiivistäjään, lieriönmuotoisten
vaskiastiaan, johon pikiöljy kokoontuu. Tärpätti-

tiivistyy jäähdytysastioissa. Retortin poh-
liihtee tervaputki, mennen tervan-

tiivistä j ä ä n. Tänne tulee retortin ala-

'a pikiöljy- ja tärpättiöljyhöyry.jä. jotka joh-

detaan pikiöljyntiivistäjään. — T.-tuotteina täm-
möisestä 13 m 3 sisältävästä retorttiuunista on

tervaskantoja tislattaessa: 4-5 tynnyriä
tervaa. 160-230 1 tärpättiöljyä, 40-50 1 pikiöfjyä,

500 750 1 tervavettä 1. puuetikkaa ja 46-50 hl

Terva ja pikiöljy myydään sellaisenaan,
t&rpättiöljy puhdistetaan. Muita tuotteita ei

n eillä välit ttavasti ole otettu talteen, vrt.

P ii u n t i s 1 a u s, Terva, P u u e t i k k a. Puu-
hiili. Miilu ja Pii u. [Ilmo Lassila. ,Ter-

vanpoltto tervahaudassa"; Hilding Bergström
och Gösta Wesslen, .,Om träkolning"; W. Bersch,

Tervapääskynpn.

..Die Verwendung des Holzes"; M. Klar. ,,Techno-

logie der Ilolzverkohlung": H. Ost. ..Lehrlnieh

der eliemisehen Tephnologie" ; 0. Asehan. ..(Mier

die Bestandteile d< s Birkenholzteers" ; Mennander-
, Juvelius, ..Tiärtilvärekningen i Österbotten."

(1747) ; A. F. Soldan. ..Tervanpoltosta Suomessa

ja kuinka se olisi parannettava"; K. O. Fylir

vall. „Bidrag tili svenska handelslagstiftningens

historia, I. Tjärhandelskompanierna".] N. S.

Tervapääskynen, myös torni- 1. linna
p ä ä sk y n en (Cypselus apus), t:n heimoon kuu-

luva, suuresti tavallisia pääsky-

siä muistuttava kirskulintu. Vä-

riltään musta, ruskeanhohtava.

valkeakurkkuinen. Siivet ovat

erittäin pitkät ja suipot. Pyrstö
kaksihaarainen. Nokka hyvin
pieni, mutta kita suuri. Taka-
varvas eteenpäin kääntyvä, kyn
net terävät ja käyrät. Asustaa
koko Euroopassa, ja itäänpäin

Itä-Aasiaan saakka. Maamme
etelä- ja keskiosissa t. on joten

sakin yleinen. pohjoisempana
harvalukuinen, esiintyen aina
Jäämeren rannalla saakka. T. on
myöhäisimpiä muuttolintujamme,
saapuen maahamme toukokuun
loppupuolella tai vasta kesäkuun
ensi päivinä. Nopeasti ilmaa halkoen se pyydys-
tää avaraan kitaansa hyttysiä y. m. pieniä hyön-
teisiä. Pesii onttoihin puihin ja Etelä- ja Keski-
suomen kaupungeissa rakennuksien koloihin.

Munat (2-3) valkeita. Talvea t. viettää Mada-
gaskarilla ja Etelä-Afrikassa. E. M-o.

Tervas ks. Tervanpoltto.
Tervasroso ks. Ruostesienet.
Tervatie ks. Viertotie.
Tervauuni ks. Tervanpoltto.
Tervavene ks. V e n e.

Tervaväriaineet ks. Väriaineet.
Tervaöljy ks. Terva.
Terveydenhoito jakaantuu niinkuin terveys

oppikin (ks. t.) aina sen mukaan, mikä ala mil-

loinkin on terveydenhoidollisten pyrintöjen esi-

neenä. Siihen katsoen, että yksilöiden terveys

ja yleensä väestöjen ja kansojen yleinen ter-

veydentila niin suuresti koskee yhteiskuntien

yhteisiin etuihin, on käynyt tarpeelliseksi niin

hyvin lainsäädännön tietä kuin kuntienkin puo-

lesta siiätää noudatettavaksi erikoisia määräyk-
siä mitä erilaisimmilla elämisen ja olemisen

aloilla, määräyksiä, joiden kautta yksilöiden

täysi toimintavapaus jossakin määrin rajoittuu

ja supistuu. Hallinnollinen as; tus joulukuun
22 p:ltä 1879 vahvistaa Terveydenhoitosäännön
Suomenmaalle, joka sisältää eri säännöksiä ter-

veydenhoidosta maalla ja kaupungeissa. Tämä
yleinen terveydenhoitosääntö neuvoo kuntia

lisäksi paikallisilla säännöksillä taydentimiin ja

olojensa mukaisesti sovittamaan terveydenhoidol-

lisia toimenpiteitä. Kaupunkeja varten on laa

dittava erikoinen kaupungin valtuuston hyväk-

symä te r v e y d e n hoit o
i
ä r

j e s t y s. Kau-

pungeissa valvoo yleistä terveydenhoitoa ter-

veydenhoitolautakunta, maalla, kun-
nallislautakunta. Yleisen terveydenhoi-

don huolenpidon esineenä ovat m. m.: asuinpaik-

kani terveellisyys, juomaveden ja ruokatarpeiden
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puhtaus ynnä elinkeinoliikkeiden harjoittamisen
valvominen tavalla, joka voi torjua mahdollisesti

uhkaavaa vaaraa. Niinpä ovat erikoisen valvon-

nan alaisia kaupungeissa: tehtaat, työhuoneet,

ravintola! y. m. s-, jotka ehkä voivai olla ylei-

selle terveydentilalle haitallisia. Kaupunkien
rakennusjärjestykset sisaltavit cilnnsksii siiti

mitä rakennuksia tehtäessä ja sisustettaess

terveydenhoidon kannalta vaarinotettava. Eri-

koinen lainsäädäntö huolehtii ammattihygieniasta,
s. o. työväen suojelemisesta tehtaissa ja teolli-

suuslaitoksissa; tällaisia ovat paitsi erinäisel

»äännökset elinkeinolaissa lii p:ltä maa-
lisk. 1879 muutoksineen, keisarillinen asetus
a. m m a 1 1 i v a a r a I t a suojelemisesi a

4 p:ltä huhtik. 11)14 ja laki työstä leipo-
moissa 4 p:ltä kesäk. 1908. Lisäksi erikoinen

laki t a p a t u r m a vakuutuksest a •">

|>:itä jouluk. 1895 täydentää tyiiväensuojelusta

maassamme. Viialoin yleisessä rikoslaissa
on säädöksiä, jotka tarkoittavat yleisestä liiken-

teestä maalla ja vesillä johtuvain vaarain tor-

jumista. Ampuma -aseiden ja räjähdysaineiden
käsitteleminen ynnä myrkyllisten aineiden val-

mistus, myynti ja varastossa liitäminen ovat

liuoskin viranomaisten tarkempien määräysten
ja silmälläpidon alaisia.

K n 1 k u t a u t i e n ja muiden tarttuvien
t a u ti e n estämisestä on säädöksiä yleisessä

rikoslaissa ynnä terveydenhoitoasetuksessa, joka
viimemainittu m. m. taudin esiintymisestä säätää

ilmoitusvelvollisuuden ynnä erilaisia, toinen
pitcitä tartunnan leviämisen torjumiseksi. Näi-
den määräysten nojalla, jotka etupäässä kohdis-

tuvat äkillisiin tarttuvien tautien vastustami-
seen, voi lääkintöhallitus antaa tarkemmat ohje t

kulku- ja tarttuvien tautien estämisestä tervey-

denhoitolautakuntien ja kunnallislautakuntien
si ka' piirilääkärien toteutettaviksi. Muutamista
taudeista on sitäpaitsi voimassa erikoiset mää-
räykset ja asetukset. Niinpä, koleran ja ruton
suhteen on kansainvälinen tartunnanleviämisen
estäminen saatu aikaan Pariisissa 3 p. jouluk.
1 903 tehdyllä kansainvälisellä te r-

veysliittokirjalla, mikä sisältää m. m.
\ lei-iä säännöksiä, joita mainittujen tautien uha-
tessa on noudatettava kaikissa terveyssopimuk-
seen liittyneissä maissa. Koleran vastustami-
seksi Suomessa on sen lisäksi annettu erikoinen
senaatin päätös 20 p:ltä huhtik. 1910, joka sisäl-

tää tarkempia määräyksiä tarp 'liisistä toimen-
piteistä (vrt. Kolera). Toimenpiteet isonrokon
vastustamiseksi perustuvat v:n 1879 terveyden-
hoitosääntöön, minkä lisäksi valtiosäätyjen hy-
väksymä asetus 17 p:ltä jouluk. 1883 säätää roko-
tusvelvollisuuden kaikille niille, jotka eivät ole

isoarokkoa sairastaneet. Sukupuolitautien vas-

tustamisesta ks. Prostitutsioni. Eri-

koista lainsäädäntöä tuberkuloosin vastustami-
seksi i i Suomessa toistaiseksi vielä ole, vaikka
monilla valtiopäivillä aina v:sta 1891 lähtien on
anottu toimenpiteitä tämän tuhoisimman kroo-
nillisen tarttumataudin leviämisen torjumiseksi.
- Yleisen t:n toimenpiteet ovat siten luonteel-

taan ..profylaktisin", tautien tarttumista ja le-

viämistä ynnä yleensä terveyden vahingoittu-

mista torjuvia toimenpiteitä, vrt. Työväen
li y g i e n i a ja T e r v e y s o p p i.

Yleistä terveydenhoitoamme koskevan uuden

Terveysikkuna.

asetuksen luonnoksen on laatinut valtion 1900

s ettama komitea, jonka 1908 valmistunut mie-

tintö ei toistaiseksi kuitenkaan vielä ole johta-
nut mihinkään toimiin valtion

puolelta. [M. Rubner, M. V. Gru-
lier ja M. Ficker: „Handbuch der

Kygiene"; K. J. Stahlberg, „Suo-
men hallinto oikeus".]

1/. OB.
Terveysikkuna, ikkunan ylä-

osaan sovitettu avauslaite, jonka'
avulla yläosa ikkunaa (sekä sisä

että ulkopuolinen), voidaan muka-
vasti yhdellä vedolla avata tai

sulkea. Tätä laitetta on oi massa
Useita erilaisia rakenteita.

K. s. K.

Terveyslautakunta (ruots. aundhetsnämnd,
saks. Gesundheitsamt) tulee terveydenhoidosta 2.2

p. jouluk. 1897 annetun kcis. asetuksen mukaan
olla joka kaupungissa. Maalla on kunnallislauta
kunnan tehtävänä pitää huolta terveydenhoidosta,
milloin ei eri viranomaista ole sitä. varten ase-

tutin. T saa virkatoimissaan ' i\tt<i poliisi-

viranomaisten virka-apua. EL rt.

Terveyslähteet ks. K i v e n nais v e d e f.

Terveysmaito ks. J o g h u r t.

Terveysoppi 1. hygienia on se lääketieteen

haara, joka tutkii ja selvittää, mikä on tervej

delle eduksi, mikä taas haitaksi ja vahingoksi
Lääketieteen us iden muiden alojen pyrkiessä

hoitamaan sairauksia ja tauteja sekä palautta-

maan murtunutta terveyttä, on t:n päämääränä
terveyden säilyttäminen ja vahvistaminen. No
jautuen tieteellisten tutkimusten saavuttamiin
tuloksiin ja varteenottaen käytännöllisen koke-

muksen antamia viittauksia t. pyrkii määrittele
mään terveyden menestymisen edellytyksiä ja

ehtoja sekä keksimään ja neuvomaan toimen-

piteitä, mitkä milloinkin voisivat terveyttä edis

tää ja haitallisia vaikutuksia poistaa tai ainakin

lieventää. Riippuen siitä, tarkoittaako jokin

terveysopillinen toimenpide vain yksityisen ihmi-
sen terveyden säilyttämistä ia vahvistamista
vai tähtääkö se kokonaisien kansakuntain ja

yhteiskunnan terveyden ehtojen parantamiseen
puhumme yksilökohtaisesta ja ylei-
sestä t:sta. Varsin jyrkkää rajaa ei kuitin-

kaan voida vetää näiden t:n alojen välille, sillä

ne ovat. usein hyvin läheisissä tekemisissä tois-

tensa kanssa. Toiselta puolen näet yhteiskunnan
terveyssuhteet ovat riippuvaiset juuri yksilöiden

terveydentilasta; toiselta puolen jokainen edis

tys yhteiskunnan terveydellisissä oloissa tulee

vuorostaan hyödyttämään sen yksityisiä jäseniä.

Niin ollen yhteiskunnalla on yksilöiden tervi \

teen katsoen tärkeät asiat valvottavinaan, eikä

ole vain yksilöiden yksityiseksi asiaksi katsot-

tava, onko heidän terveytensä hyvä vai liuoin',

ovatko he työkykyisiä vai kyvyttömiä omalla

työllään pitämään huolta toimeentulostaan. Yksi-

lön kannalta katsoen on t:n pääsääntönä: karta

ajoissa terveydelle haitallisia vaikutuksia ja vah-

vista samalla terveyttäsi niin, että se kyki ne

kestämään sellaisia tervoydenvastaisia seikkoja.

joita ei voida välttää. Jotta terveysopilliset toi-

menpiteet voisivat saavuttaa tarkoitetun pää-

määrän, täytyy niiden vastata ruumiin elon-

ilmausten vaatimuksia; on pyrittävä siihen, että
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ihteet, joissa ihmiset elävät, ovat sellaiset,

.•it.i elimemme voivat niissä menestyksellä toi-

mia. Niinpä tulee ilman olla puhdasta ja kukon
Hiukseltaan kunnollista, jotta hengityksemme
voisi siinä hyvin suoriutua; ravinnon tulee olla

sopiva ja riittävä; luonnon määräämä suhdeval-

litkoou t\dn ja levon välillä J. n. e. Karkaise-
i pintaamme Iks. Huumiin karkaise-

minen! voimme tehdä itsemme vastustuskykyi-
kylmän vaikutuksia vastaan ja torjua

vilustumistauteja ; tarpeellisella varovaisuudella

voimme karttaa monenlaisten tarttuvien tautien

ulaa. esim. keittämällä juomaveden, jossa on
epäillä piilevän lavantaudin tai koleran

tartuntaa. — Vaikka t:n periaatteet ja pää-
i aina on sama, niin ovat sen antamat oh-

leuvot sovellettavat olojen mukaan riip-

puen siitä, mikä ala milloinkin on kysymyksessä.
n 1 1 ii

i

>ii liotetaan: asuntohygienia, t e li-

das hygienia, kouluhygienia, y h-

teiskuntahygienia, rotuhygienia
j. n. e. ynnä yksilökohtainen h y g i e-

vi t . T e r v e ydenhoit o. M. 0-B.
Terveyspoliisi, viranomainen, jonka tehtävänä

on terveydenhoidon vaarinpitäminen. Maalla on
tav. kunnallislautakunta tai vartavasten ase-

tettu terveyslautakunta, kaupungissa terveys-

lautakunta. Myöskin voi olla asetettu erityinen

poliisipalvelija vartavasten t:ksi. El. K.
Terveyspolitia ks. Poli t ia ja Poliisi.
Terveyssuola, jauhomainen, lääkesuoloja sisäl-

seos, jossa on magnesiumhydratokarbonaat-
-r.keria ja natriumhydrokarbonaattia, viime-

mainittua suurin osa. Sen tulee liueta n. 16 osaan
vettä kirkkaasti. Sitä voidaan käyttää vatsatau-

n liiallista vatsahappoa poistamaan. Nauti-
1-2 g:u annoksissa muutamia kertoja päi-

Sen liiallinen ja pitkä-aikainen käyttä-
minen voi koitua vaaralliseksi elimistölle.

S. S.

Tervik [Icrrik]
.

(ennen T i e r f f j o k i.

Tervvejoki, Terve joki), maatila Perna
jan pitäjässä, luonnonkauniilla paikalla Perna-

ihden rannalla, käsittää 7 allodiaalisäteriä

ja 1 rälssitilan T:n kylässä sekä Baggnäsin
2 rälssitilaa, yhteensä manttaalia, n. 2,500 ha.
Meijeri. — T. mainitaan jo 1421 kihlakunnan-
kiira tien i-i untopaikkana ja 1494 eräässä valtion-

aja Sten Sturen kirjeessä. V:n 1500 seu-
duilla T:n omisti asemies Ericus Petri (Dufva)

;

oltuaan 1500- ja 1600-luvuilla m. m. Lichtone-,
von der 1'renelip- ja VVuhl-sukujen hallussa se

siirtyi 1760 avioliiton kautta vphra, myöh. maa-
herra Otto Wilhelm de Geerille (k. 1769). Tämä

isännöitsi tilalla v:eeu 1855. jolloin suvun
Buom. miespuolinen haara sammui. Tällöin tila

li, niinikään avioliiton kautta. Ehrnrooth-
nka hallussa se vieläkin on (nyk. omis-

taja G. Ehrnroth). — Kartanon kaksikerroksi-
nen, puinen päärakennus on 1700-luvun alku-
puolella. T:ssä on arvokas kokoelma huonekaluja,
vaskipiirroksia ja kivipainokuvia y. m. pääasial-

i 1700-luvulta ja 1800-luvun alkupuolelta
-ekii yksi maamme vanhimpia ja suurimpia iSljy-

ui -muotokuvakokoelmia. Alkuperäinen ko-
oka oli vielä suurempi, on kuitenkin

m hajoitettu perinnönjaossa im. m. Tjuster-
oy kartan E. Cg. & E. K. \i

Tervola (varhaisimpina aikoina Lapin-

niemi). 1. Kunta. Oulun 1., Kemin kihlak..

Kemin-Tervolan nimismiesp.; kirkolle Tervolan
rautatieasemalta n._ I km. Kemin kaupungista
lähes 50 km. Pinta-ala 1,783,5 km2

,
josta viljel-

ty" maata (1910) :'.190 ha (siinä luvussa luon

nonniityt 2.061 ha). Manttaalimäärä 29 '/..,,

talonsavuja 229. torpansavuja 51 ja muita savuja

713 (19U7i. 3,880 as. (1915); 572 ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 416:11a

(1901). 359 hevosta, 1,783 nautaa (1913). —
Kansakouluja 4 (1916). Säästöpankki. Haara-
apteekki (Kemin pääapteekin). — Teollisuuslai-

toksia: Suukosken, Palokosken ja Kaisajoen
myllyt sahalaitoksilleen. Liuskakivilouhimo
(katonkattamiskiveä) . — Luonnonnähtävyyksiä:
Pisavaara. Törmävaara, Valkiavaara y. m. —
2. S e u r a kurit a. konsistorillinen, Kuopion
hiippak.. Kemin rovastik. ; Kemiin kuulunut,
1627 perustettu, kappeli (sai oman papin 1673).

erotettiin omaksi khrakunnaksi keis. käskykirj.
10 piitä jouluk. 1860 (ensimäinen vakinainen
khra v:sta 1880). — Kirkko puusta, rak. 1864-

65. [Z. Castron, „Vanhan ajan muistoja Kemin.
Tervolan ja Simon seurakunnista" (Suom. mui-
naisin.-yhd. aikak. XIV).] L. H-nen.
Terzka (Terzky, Trcka) (k. 1634), bööm. kreivi,

keisarillinen kenraali, vVallensteinin alapääl-

likkö ja lanko; nautti suuressa määrin viime-

mainitun luottamusta, kunnostautui Lutzenin
taistelussa. Etupäässä T. sekä llov taivuttivat

vVallensteinin upseerit allekirjoittamaan n. s.

Pilsenin reverssin (tammik. 1634), jossa lie lu-

pautuivat viimeiseen saakka puolustamaan yli-

päällikköä. T. tehtiin siitä syystä keisarin

anteeksiannosta osattomaksi, ja vVallensteinin

murhan tapahtuessa hänet keisarin kannattajat
surmasivat Egerissä yhdessä Hovin ja Kinskyn
kanssa. G. R.

Terä, lastujen tai osien irroittamiseeu joko
käsin käytettävä tai koneeseen kiinnitettävä työ-

kalu, jossa on leikkaava särmä; toisinaan tar-

koitetaan t:llä juuri tätä terävää särmää. Käsin
käytettävät t:t kiinnitetään useimmiten puiseen

pit.imeen (veitsen-t. päähän, kirveen-t. varteen,

höylän-t. tukkiin, sahan-t. kahvaan tai kehys-

puihin), koneterät erikoiseen kiinnittimeen

(pora-t. istukkaaseen, sorvin-t. supporttiin, puu-

höylän-t. kutteriin). Terän terävyys- (n. s. te-

roitus-) kulman suuruus riippuu pääasiallisesti

leikattavan aineen kovuudesta, puuta varten käy-
tetään pienempää kulmaa (n. 15-30°) metalleja

varten suurempaa (n. 40-85°). — T:ksi sanotaan
vielä m. m. kiillottamiseen käytettävää kiillotus-

rautaa (ks. t.i. Po P-o.

Teräaseet ks. A s e e t.

Terälehdet ks. Teriö.
Teräs, rautalaji, jonka hiilimäärä on alle 1,« %

ja joka voidaan karaista, vrt. Rauta.
Teräskynäteollisuus ks. Kynäteolli-

s u U s.

Teräslanka valmistetaan teräksestä (ks. t.j

kuten rautalanka (ks. t.i raudasta. Jotta I

kestäisi taivutuksia, on se ennen kivti 'i | us
tittävä. s. o. kuuni. -unettava punahehkuun, jo

jälkeen se hitaasti saa jäähtyä. W. H o

Teräslevy, teräksestä valssilaitoksissa valmis

tittti levy (vrt. Rautalevy). T:n valmistuk-

seen käytetään useimmin erikoisteräslajeja

(kromi-, nikkeli- j. n. e. terästä' sillä t:n käy-
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täntö (esim. höyrykattiloihin, pa ussareihin j. n e.)

vaalii siltä suurempaa lujuutta kuin tavalliselta

rautalevyltä. T:stä valmistetaan li-ik^i sahaa-

teriä, teräskyniä, kellonjousia j. u. e. W. W-o.

Teräspiirros eroaa vanhemmasta vaskipiirrok-

sesta (ks. Vaskipiirros) vain siinä, että

metallipohja on paljoa kovempi ja piirtäjän työ

sen mukaan vaikeampaa, epävapaampaa ja vähem-
män tuntehikasta. Tn viivavaikutus on yleensä

hienompi kuin vaskipiirroksen, mutta samalla

myöskin kylmempi, kovempi ja yksitoikkoisempi.

Sen jälkeen kuin vaskilevyjä on opittu karkai

semaan, joten niistä saadaan mahdollisimman
monta jäljennc3ti on t. vähitellen alkanut

i
i id t

syrjään. Eteviä teräksenpiirtäjiä ovai olleet

Anderloni ja Kr. Kuolle. /'. L.

Teräspulveri, hionta- ja puhdistustarkoituk-

siin käytetty jauhe, saatu karkaisemalla valko

hehkuun kuumennettu teräs kylmässä vedessä ja

sitten jauhamalla. W. W-o.
Terästäminen, uuttaminen (keittäminen),

jonka avulla takorautaisin alasimen selkään

kiinnitetään teräslaatta tai kirveen, viikat-

teen, auran, vantaan tai muun työaseen tako

rautaiseen lapaan liitetään teristä teriksi Nam
säästyy kallista terästä, jotapaitsi on helppo

takoen muovailla itse työase pehmeästä takorau-

dasta. Teräs kiinnitetään joko halkaisemalla

itse ase (lapa) reunasta ja pistämällä näin syn-

tyneeseen suuhun kiilamainen teriiskappale tai

halkaisemalla teräskappale ja sovittamalla lavan

kiilamainen reuna tähän halkeamaan ja sitten

uuttamalla lopullisesti kiinnittäen ne toisiinsa.

—

Pintakaraisu on terästystapa, jolla rauta-

esineet (mutterit, laakeritapit) karaistaan vain
pinnaltaan koviksi, sisustan jäädessä pehmeäm-
mäksi. Esineet kuumennetaan hiilenpitoisten

aineiden (luujauhojen, hiilimurskan, nahka- ja

kaviomurun) seassa tai ripotetaan pinnalle nii-

den kuumina ollessa verisuolaa jolloin rauta
muuttuu pinnaltaan teräkseksi ja veteen pistet-

tynä vain sen pinta karkenee. Po P-o.

Teräsvalu, kone- ja sotatarvetcollisuudessa

y. m. tarvittavien erilaisten esineiden valmista-

minen valamalla sulatetusta teräksestä (laajem-

massa merkityksissä yleensä taottavasta rau-

dasta). Valaminen toimitetaan useimmin valanta-

teräs- (rauta-) teollisuuden yhteydessä ja sula

metalli lasketaan suorastaan Martin-, Bessemer-

t. sähköuunista, joskus myös sulattimista, har-

vemmin kupoliuunista, kaavoihin. Valettaessa
syntyvien epäedullisten jännitysten poistamiseksi

kuumennetaan esineet heti valmistuttua lieska-

uunissa punahehkuun ja annetaan niiden sitten

hitaasti jäähtyä. T., joka onnistuakseen vaatii

suurta asiantuntemusta ja huolellisuutta, on
valantaraudan valmistuksen rinnalla raudantuot-
tajamaissa kehittynyt suurenmoiseksi teollisuus-

haaraksi, vrt. Rautavalimo. IV. W-o.
Teräsävel, mun., dominantin 1. huippusävelen

kvintti, asteikon 2:nen aste (ks. Sekunti).
Melodisissa lopukkeissa on t. tärkeimpiä
perussävelen vastakohtia. Suom. runosävelmissä
useimmiten esisäe päättyy tieen, jälkisäe perus-

säveleen. T:n sävy on keveä ja terävä. /. K.

Terävastainen, epipetaalinen. on sisemmän
hedelehtikiehkuran asento, kun heteet sijaitsevat

vastapäätä terälehtiä. vrt. Verho vastai-
li e n. K. />-

Teschen ftehän] (puol. ' ieszyn), kaupunki llä-

vallan Sleesian itäosassa (T:n vanhassa ruhtinas-

kunnassa), Olsan varrella, ratojen haai

12 189 a>. (1910), enimmäkseen Baksalai

moni. il. -katolisia. Kymmenkunta kirkkoa,

arkkiherttuan linna, JoBei 11 :n muistomerkki.
Sekalaista teollisuutta. Saks. ja puol. ylälukio,

saks. ylärcaalikoulu, opettajaseminaari, opetto

lalaisi ininaari. imusi o y. m. T:ssä Maria Tere-

sia ja Fredrik II 177U tekivät rauhan
lopetti liaiirin perintösodan.

Tesdorpf, Edward (1817-89), tausk. maan
viljelijä; osti 1840 Ourupgaardin y. m. tiloja

taistelin saarella Ji laajensi nuti vi li niva

hemmin melkoisesti. T. pani tiloillaan toimeen
järkiperäisin, kannattavan mnataloinlen. joka

tuli olemaan mallina koko Tanskan maatalou
delle, ja toimi muutenkin tarmokkaasti Tanskan
maatalouden eri haarojen kehittämiseksi. ./. F.

Tesla, Nikola (s. 1856), itäv. fyysikko.

Läpikäytyään (Irazin teknillisen korkeakoulun T.

muutti 1882 Ameriikkaan, missä hän työsken-

teli yhdessä Edisonin kanssa, perusti New Yorkiin
lahoratorin sähkötutkimuksia varten. T:n kuu-
luisimmat keksinnöt ovat n. s. tesla-virrat
iks. t.i 1892, magneettinen kiertokenttä H'888)

ja voimansiirto kiertovirran avulla. (U. S:n.J

Tesla-virrat, Teslan keksimät vaihtovirrat,

joiden jännitys ja vaihtoluku on erittäin suuri.

T :oja voidaan herättää kuvassa kaaviolliseni i

esitettyjen kojeiden, avulla. Ison kipinäindukto-
iin A s kuiuläärilaugan päät ovat yhdistetyt kali

den Leidenin pullon CC sisäisiin päällystyksiin.

Ulkopuoliset päällystykset yhdistetään toisiinsa

vahvalla vaskilangalla. Tässä johdossa on muu-
tamia kierroksia käsittävä primäärivyyhti P ja

kipinäaukko J, jossa välkähtää kipinä jokakerta,

kun kondensaattori purkautuu. Purkauksien
luku on sangen suuri vaihdellen 100.000 :sta

1,000.000 :aan sekunnissa. Sekundäärivyyhdes-ä S
syntyy sentähden hyvin korkeavireisiä (jänni-

tys monta sataa tuhatta volttia) ja nopeita

induktsionivirtoja, n. s. t:ja. Induktsionikojeen P8
(Teslan t r a n s f o r m a a 1 1 o r i n) lankojen
eristämistä vahvistetaan upotta-

malla koko koje paraifiiniöljyyn.
— T:illa on monta sangen huo-

mattavaa ominaisuutta. Mielen-

kiintoinen on niiden vähäinen
fysiologinen vaikutus ihmisen

ruumiiseen. Verkalleen vaihte-

leva induktsionivirta aiheuttaa

johdettuna ruumiin läpi kipuja

ja vahva vaihtovirta voi aikaan-

saada kuolemankin, mutta sen

sijaan tavattoman korkeapainei-

set t :t eivät tuota mitään tuskia.

Ilmiön arvellaan johtuvan siitä,

että tällaiset virrat edentyvät
vain johtajan (johtolangan tai

ihmisruumiin) pintaa myöten
ennättämättä syventyä sen sisä-

osiin. Sangen voimakkaat ovat
t:jen valovaikutukset. Jos esim.

pannaan toisen navan yhteyteen
pitkä, päästään eristetty metalli-

lanka, niin se pursuaa pitkin

pituuttaan joka suunnalle sinertäviä säteitä.

Molempiin napoihin liitettyjen, yhdensuuntaisten.

'AW"AWA

i/wwwv
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i In kk mi asetettujen metallitankojen rälissipur-

kauliiu säleitä, jotka muodostavat pitkiin, siner-

tävän valojuovan, roisen navan yhteyl en saa

trttu G isslerin putki täyttyy voimallisella

valolla. Tällainen putki rupeaa myös hohtamaan,
Icei sitä pannakkaan navan välittömään

vteen, vaan ainoastaan kahden napoihin joh-

ii yhdistetyn vaskilevyn väliin. Tämän
tosiasian perusteella Tesla on koettanut keksiä

uuden sähkövalaistus-menetelmän (T e s 1 a-1 a m-

I
> ii t>. mutta ilman mcrkittiiviii tuloksia. —
T:jen käyttöä lääketieteessä sanotaan a rs. in

valisatsioniksi iks. Sähköpariin-
n u b). V. S:».

Tesma (Milium effusum), korkea, kalju, hyvä

tuoksuinen, leveälehtinen, suuri- mutta harvaröj

hyinen lehtohcinä, joka on maassamme jokseenkin

yleinen. K. L.

Tesman-yrtti ks. A d o x a m o s c h a t e 1 1 i n a.

Tesseraalinen järjestelmä = regulaarine n

järjcstelm ii. ks. K i il e.

Tessin. 1. .Toki ks. T i c i n o. — 2. Kauttoni

lit. Ticino, lat. Ticinus) Etelä-Sveitsissä. Italian

rajalla, Lugano- ja Maggiore-järvicn pohjoispuo-

lilla: 2,813 km1
, josta dirviä (yli 10 ha) 76 km 2

:

150 as. (1912; 1910: 156J00. joista uskon-

noltaan katolisia 140.759. kieleltään italialaisia

149.424 henkeä). 50 km-:llä (Sveitsin harvimmin
asuttuja kanttoneja). — T. on suurimmaksi

-i alppialuetta, johon joet ovat uurtaneet
syviä, asutuskeskuksina ja liikenneväylinä tär-

keitä laaksoja. T. jaetaan tav. kahteen osaan

;

etelässä, Lugano-järven ja siihen laskevan Vedeg-
gion ympärillä. Lag» Maggioren pohjoispään itä-

puolella olevan Monte Ceneri nimisen vuoren

553 m yi. merenp.; sen läpi Sankt Gotthardin
rata kulkee 1.; km pitkässä tunnelissa) etelä-

puolella on Sottoceneri. Koko muu kanttoni on

nimeltään Bopraceneri; siinä asutus keskittyy

Ticino-joen laaksoon (Vai Bedretto, Vai Leven-
tina ja Riviera), Lago Maggioren pohjoispäässä,

Ticinon suun ympärillä olevaan tasankoon (Valle

Magailino), luoteesta Lago Maggiorecn laskevan
Maggian laaksoon (Valle Maggia) ja Ticinon

oen Brennon laaksoon (Vai Blegno). Ilmasto
järvien tienoilla hyvin lauhkea (v:n keskilämpö

-f- 1 1°-+ 12° C, tammikin -f-
1°-+ 2° C), vuoris-

k\ Imempi. Kastanja kasvaa vielä 900 m.
viiniköynnös 700 m yi. merenp. — Elinkeinoista

maatalous on tärkein: 1912 kauttonin pinta-

ulasta oli metsiä 25,7 %, peltoa, viinitarhoja

km-'i sekä niittyä ja laidunmaata yhteensä
4^.4';. Karjanhoito ei ole yhtä kehittynyt kuin
pohjoisemmissa kanttoneissa; 1911 T:ssä oli

1 levosta. 41,800 nautaa. 12.705 sikaa.

9 126 lammasta, 52,378 vuohta. Silkkiäistoukan-
hoito vähenemässä. V. 1911 työskenteli teollisuus-

hiin alaisissa tehtaissa 7,690 henkeä.. Kotiteolli
suus verraten kehittymätöntä; 1905 kotiteolli-

suutta harjoitti :'.:in henkiä (etenkin korren-
punontaa). — T:n halki kulkee Sankt Gotthardin— Opetusolot huononlaisella kannalla. —
Hallitusmuoto kansa nvaltainen; kansanäänest] s.

Lakia säätää 4 v:ksi valittu suuri neuvosto;
toimeenpanovalta on 5-henkisellä valtioneuvos-
tolla. — Pääkaupunki v:sta 1878 li e 1 1 i n /. o n a.

E. E. K.
Historia. T:n kanttonin alue kuului

keskiajan loppupuolella suurimmaksi osaksi Mila-

non lierttuakuntaan. mutta Sveitsin valaliit I ulai

set hankkivat sen itselleen 15:nnellä ja 16:nnella
vuosis. Valaliittulajset hoitivat tätä it. aluettaan

huonosti, kuitenkin sen asukkaat jäivät 1798
llelvetian tasavallan yhteyteen, koska he silloin

pääsivät yhdenvertaisiksi entisten herrojensa
kanssa, eivätkä Napoleonin toiveen mukaan
yhtyneet Cisalpiiniseen tasavaltaan. N. s. media
tsioni-säännön mukaan 1803 muodostettiin maasta
nyk. T:n kanttoni cdtiskunuullisine valtiosään

töineen, joka 1814 muutettiin ylimysvaltaiseksi.

Jo ennen Ranskan heinäkuun vallankumousta
valtiosääntö jälleen muutettiin kansanvaltaiseni

maksi. Kuitenkin jatkuivat puolueriidat kirkol-

listen ja vapaamielisten viilillä. V. 18:19 jälki-

mäiset pääsivät voitolle, jolloin luostarit osaksi

lakkautettiin ja hengellisiltä riistettiin koulujen

johto. V. 1875 kirkolliset (1. ultramontaanit) sai-

vat enemmistön suuressa neuvoskunnassa; he

väärinkäyttivät valtaansa m. m. erottamalla vas-

tenmielisiä opettajia ja virkamiehiä. V. 1883

säädettiin yleinen kansanäänestys (referendum,
ks. t.) ; 1886 kirkkolaki muutettiin ultramontaa-

niseen suuntaan. Ultramontaanien sorto aiheutti

vihdoin kapinan pääkaupungissa Bellinzonassa

:

radikaalit ryhtyivät 1890 aseisiin ja valtiolliseen

murhaan ja kukistivat siihenastisen hallituksen.

Nyt Sveitsin liittohallitus sekaantui asiaan,

uudisti järjestyksen, toimitutti yleisen kansan
äänestyksen, jossa vapaamielinen perustuslain

muutos päätettiin, sekä asetti takaisin entisen

hallituksen, johon kuitenkin nyt otettiin vapaa-

mielisiäkin jäseniä. Kun lisäksi 1S91 säädettiin

suhteellinen vaalitapa, palasi vähitellen rauha

T:n puolueoloihin ; uusia vapaamielisiä muutok-
sia perustuslakiin tehtiin seur. vuosina. (!. /,'.

Tessin /-'"'»/. 1. Nikodemus T. van-
hempi (1615-81), ruots. arkkitehti, aikansa ete-

vimpiä, siirtyi Stralsundista Ruotsiin lo:.9 ja

ensinnä Axel Oxenstiernan palveluksessa oltuaan

tuli Jean de la Val',een jälkeen kuninkaan arkki-

tehdiksi 1646. Suurvallaksi kohonneen Ruotsin

taide-elämässä T:n aluksi saksalaista, sittemmin

uutta it.-raii.sk. makusuuntaa edustava toiminta,

tuli saamaan suuren merkityksen. Etenkin

1050, -60- ja 70-luvuiLa, jolloin T. sai lukuisia

hovin, rikkaan aateliston ja kirkon töitä suori-

leitavakseen, se muodostui erinomaisen runsaaksi

ja monipuoliseksi. Mainittakoon vain Drottning-

liolmin (.,Ruotsin Versailles", nuor. T:n päät-

tämä) ja Strömsholinin kunink. linnat; Sko-

kloster ja Eriksberg y. m. aatelishoveja; A. Oxen-

stiernan, S. Bäätin, K. O. Wrangelin (nyk. hovi-

oikeuden) talo. valtiopankin talo. Karoliinilai-

nen hautakappeli iT. nuor: n valmistama) y. m.

monumentaalisia rakennuksia Tukholmassa; kir-

koista tärkeimpänä Kalmarin sentraalirakenlei-

nen tuomiokirkko (1660-99). Tukholman kau-

punginarkkitehdiksi T. tuli ensimäisenä 1661,

aateloitiin 1074. luopui viroistaan 1680.

2. Nikodemus T. nuorempi (1654-1728),

edellisen poika, arkkitehti ja valtiomies, kehittyi

ammattiinsa opintomatkoille (1673-80) Italiassa

(Fontanan ja Bernini'n johdolla), Saksassa, Rans-

(Lenötre) ja Englannissa. Kotona T:iä odotti

luistava toiminta ja hänelle uskottiin ensi töiksi

Ulriikka Eleonooran kruunausjuhlallisuuksien jär-

jestäminen. Linna ja hoviarkkitehdiksi T. nimitet-

tiin isiin kuoleman jälkeen 1681, Tukholman kau-
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punginarkkitekdiksi 1682; aluksi isiinkin lopetta

mnttomat työt (Drottningholmin ja Strömsholmin
sisustustyöt \. m.) Buurimmalta osalta siirtyivät

T : n hoidettaviksi. Rakennustoiminnan Bupistuessa

1600-luvun viime vuosikymmeninä (Kaarle Nl:n
reduktsionin vaikutuksesta) T:n taiteellinen toi-

minta tuli liikkumaan eniten kuninkaallisten ja

julkisten rakennusten aloilla (Auditorium Gusta

viiiniim l psalassa, ECungsörin kirkko, Karls-

kronan saks. kiikku . Vesterisin tuomiokirkon
torui. Rosersbergin uudistus ja Steningen uutis

työt-, Tottien talo ja oma talo, nyk. ylimmän
käskynhaltian talo Tukholmassa y. m.). Toisen

kinan ulkomailla käytyään (1687-88) uuttu

kuninkaallista linnun varten opinnoita harjoitta-

massa T. valmisti karoliinilaisen ajan ja oman
kin etevimmän työnsä Tukholman linnan uudesta

rakentamissuunnitelmat 1688. Tyiit aloitettiin

1692. Näiden jo täydessä vauhdissa ollessa

vanha linna paloi 1697, mutta aloitettiin heti

uudelleen väljempiiiiu n i i 1 1 a kaavaan, kuukauden
kuluessa valmistuneita uusia piirustuksia nou-

dattamalla, ja samalla T. nimitettiin kuninkaal-

listen rakennusten ja puutaxhain yli intin. Imi

tiksi. Varain puutteen takia töissä (Kaarle XII :

n

sotien aikana) kumminkin tuli seisaus, ja niihin

voitiin uudelleen ryhtyä vasta 1727 T:n pojan

Karl Gustaf T:n johdolla; senjälkeen ne jatkui-

vat v:een 1741. jolloin viimemainittu nimitel-

tiin valtakunnan neuvokseksi. Vasta 1754 linna

oli siksi valmis, että kuninkaallinen perhe saat-

toi sinne muuttaa. — Lahjakkaasta ja hienosti

sivistyneestä T:stä tuli niin Ruotsin rakennus-

taiteen kuin koko taide-elämänkin johtaja.

Isäänsä verraten luinen suuntansa oli jyrkemmin
italialainen välttäen kumminkin sen liikanai-

suuksia, joiden hän ei arvellut sopivan pohjoi-

seen ilmanalaan. Mutta ulkomaillekin T:n maine
levisi, ja hän suoritti tilauksia m. m. Tanskan
Kristian V:lle i

Kööpenhaminan linna), Puolan
August. Väkevälle ja tsaari Pietarille. Valtiolli-

sella alalla, jolle hän aika ajoittain joutui,

Tiliä ei lopulta ollut samaa menestystä. Hän
tuli hovimarsalkaksi 1701, valtaneuvokseksi 1712,

kreiviksi ja Lumiin yliopiston kansleriksi 1714.

T. oli Kaarle XII:n suuressa suosiossa, ja kun
tiiniä vähän ennen kuolemaansa suunnitteli Ruot-

sin hallinnon uudelleen järjestämistä, oli T. hiin n

läheisimpiä luottamusmiehiään. Uuden valtiolai-

toksen aikana T. esiintyi holsteinilaisen puolueen

ystävänä, tuli senvuoksi kuninkaan kanssa kirei-

siin villeihin ja oli 1727 pakotettu luopumaan
ylimarsalkan virasta, jossa toimessa oli ollut

v:sta 1705. V-o N.

3. Karl Gustaf T. (1695-1770), kreivi,

ruots. valtiomies, edellisen poika. Nuoruusvuosi-
naan T. sai kehittää erinomaista synnynnäistä
taideaistiaan Ranskaan. Italiaan ja Saksaan teke-

mällään opintomatkalla. TTänen valtiollinen

uransa alkoi vapaudenajan alusta. T. liittyi 1723

holsteinilaiseen puolueeseen. Kun puolueen välit

Arvid Hornin kanssa alkoivat kiristyä, tahtoi

tämä toimittaa hänet pois Ruotsista, ja niin T.

joutui 1725 lähettilääksi Wieniin. Mutta hän
käytti tätäkin asemaansa vastustaakseen Hornin
valtiollisia aikeita ja saapui sitten kotimaahan
taistelemaan v:n 1727 valtiopäivillä Hornia vas-

taan. Holsteinilaisen puolueen kukistuminen
riisti T:ltä vaikutusvallan muutamiksi vuosiksi.

mutta 1731 hänen vaikutuksensa alkaa uudel
leen muista, ja kun v:n 1734 valtiopäivillä

holsteinilaisen puolueen tähteistä syntyi ranska

laismielinen vastustuspuolue, joka oli alkuna
hattupuolueelle, liittyi T. siihen, v. 1738 h. ne t

valittiin hattujen toimesta m, ia marsalkaksi, t

alkaen T. oli liat liipuolueen huoma I uimpia miehiä.

Hattujen valtuutettuna Pariisissa 1731) 42 hän
sai aikaan, että Ranska antoi melkoisia apu
i uhoja Ruotsille ja suostui edulliseen kauppasopi
muksi en. Pariisin salongeissa ja taiteenharra
taiain piireissä luin esiintyi mitä loisteliaimmiii.

L ihettil i ui i liuskassa 17 1 I torjui sulavaa

iän. joka uhkasi Ruotsia main. maan puolelta,

kun holsteinilainen Aadolf Fredrik oli valittu

kruununperilliseksi. Voitettuaan hienolla käytön

tavallaan kruununperillisen puolison Len n ,

Ulriikan suosion T. saavutti mitä huomattavim-
man aseman hänen hovissaan. Aadolf Fredrik
alkoi hänen vaikutuksestaan lähennellä hattuja

ja hän näyttää olleen Loviisa Ulriikan lähimpiii

uskottuja valmisteltaessa suunnitelmia kuningas-

vallan laajentamiseksi. Venäjän hallitus teki

vaatimuksia T:u syrjäyttämisestä, hänen toi-

mensa kun olivat sille epämieluiset, mutta sen-

sijaan että olisi kukistunut T. sai kansliapresi-

dentin viran 1747 ja määrättiin prinssi Kustaan
opettajaksi. Kansliapresidenttiuä hän torini

Venäjän uudistuneet yritykset sekaantua Ruotsia

sisäisiin asioihin, ja Tanskan kanssa saatiin toi-

meen 1749 sopimus, johon päättyi kruunuuperil
lisen vaalista aiheutunut riita. Mutta pian T.

joutui Loviisa Ulriikan vihoihin, ennen kaikkea
senvuoksi, että vallanlaajennussuunnitelmista ei

tullut mitään. Kun Aadolf Fredrik nousi valta

istuimelle, rikkoutuivat välit kokonaan. T. luo-

pui 1752 kansliapresidentin virasta ja 1754

eräistä muista toimistaan. Tuhlailevaisuuden

vuoksi hänen raha-asiansa olivat joutuneet huo-

nolle kannalle. Hän oli tosin saanut runsaita

apurahoja säädyiltä, ja mainituista viroista erot-

tuaan hän sai nauttia palkkansa eläkkeenä,

mutta hänen taloudellinen tilansa oli kuitenkin

niin vaikea, että hänen täytyi myydä runsaat

raha- ja luonnontieteelliset kokoelmansa sekä

kirjastonsa. Myssyjen päästyä valtaan 1700 hänen

eläkkeitään pienennettiin ja hän olisi joutunut

häviöön, ellei Ranskasta olisi tullut apua. Prinssi

Kustaa sai vihdoin 1769 sovinnon aikaan T:n
ja kuningasparin välillä ja sam. v:n valtiopäi-

villä hänelle annettiin takaisin suurin osa hänen
eläkkeestään. — Valtiollisen toimintansa ohella

T. m. m. hoiti 1745-61 Turun yliopiston kanslerin

virkaa ja yli-intendenttinä hän valvoi Tukholman
linnan rakennusta. Hedelmänä hänen taidehar-

rastuksistaan oli kallisarvoinen taulukokoelma,
joka sittemmin on joutunut Ruotsin kansallis-

museoon. Kirjallisuuden alalla hän oli mestari

ransk. tyylin käyttämisessä, mutta vaikutti

ansiokkaasti myös ruotsalaisen proosatyylin

kehittymiseen. Kaunopuhujana hän oli aikansa

mainioimpia; puheista ovat useat painetut.

T:n kirjoitelmista ovat tunnetuimmat 1751 ja

1753 painetut, prinssi Kustaalle kirjoitetut kir-

jeet. Hänen erinomaisen laaja ..päiväkirjansa",

joka sisältää kirjoitelmia mitä moninaisimmilta
aloilta, oli tarkoitettu vain hänen jälkeläisilleen

ja ainoastaan osia on siitä myöhemmin painettu.

K. W. R.
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Tessjö ä ks. Taasianjoki.
Testa, X o m m a s o G l> e r ar d i d e 1

(1818-81), it. huvinäytelmänkirjoittaja. Harjoitti

lakitieteellisiä opinnolta Pisan yliopistossa, toimi

Bittemmin asianajajana Firenzessä. Oli mukana
\:n 184S vapaustaistelussa, joutui itävaltalaisten

vangiksi, mutta vapautettiin jo seur. v. Kirjal-

lisin uransa T. alkoi romaanilla ..11 figlio del

luisia i, In" ; hän on julkaissut myöskin muutamia
muita romaaneja i..l.a tarina del diavolo", „La
povera e la ricca", 1852) sekä joukon poliittisia

liinoja. Hänen oikea alansa ovat kuitenkin lmvi-

i m iin.il. joissa hän sujuvalla kielellä, sattu-

i komiikalla ja miellyttävällä huumorilla jos-

l,in ilman erikoisempaa omaperäisyyttä ja syvem-
mälle tunkevaa luonteenkuvausta käsittelee tos-

.i laisia kansanelämää. Myöhemmissä kappa-
leissaan lian kääntyy poliittisen satiirin alalle.

I n lähes 40 komediaa käsittävästä tuotannosta
mainittakoon: „Una folla ambizione", „Un

gio per istruzione", „I1 sistema di Giorgio".

„ll sistema di Lucrezia", „Cogli uomini non si

scherza", .,11 padiglione delle mortelle", „I1 regno
.ii A. leluille", „Le false letterate", ,,La inoda e la

iglia", „Le scimmie", ,,Le coscienze elastiche",

.11 vero blasoue", ,,La caritä pelosa", ,,Oro ed
erpellu". ..La vita nuova" y. m. — T:n kootut
näytelmät ilmestyivät nimellä ..Teatro comico"

6-58, 4 nid.; täydellisempi painos 1872-83).

E. W-a.
Test act [Hki] on laki. jonka Englannin parla-

mentti pakotti Kaarle 11: n hyväksymään 1673.

asi, ettei kukaan päässyt valtionvirkaan tai

ut tulla parlamenttiin valituksi n. s. supre-

matia-valan lisäksi vannomatta, ettei hän uskonut
i laiis-uK-tantsiatsio-oppia, s. o., leivän ja viinin

ttumista Kristuksen ruumiiksi ja vereksi.

T. a. kumottiin 13 p. huhtik. 1829. A". O. L.

Testamentti (lat. testäme'ntum < testä'ri -

todistaa; ottaa todistajaksi). 1. Jälkisäädös;
lakit., oikeustoimi, jossa joku lausuu viini isen

tahtonsa siitä, miten hänen kuolemansa jälkeen

änen jälkeensä jäävän omaisuuden, jäämis-
i kanssa meneteltävä. T. johtaa alkunsa

roomal. oikeudesta, jossa se lienee kehittynyt
ptsionista. Kanonisen oikeuden välityksellä

t. tuli germaaniseen oikeuteen. Vanhempaan
ruuls. oikeuteen t. otettiin vähitellen maakunta-
lakien aikana. Nimitys t. on yksi niistä har-

i vieraskielisistä sanoista, joita 1734 v:n
laki sisältää. T:n-ti kijä on latinaksi testator,

puolinen testalrix, se, jolle t:ssa on luvattu
etuja, on testami ntai ius.

Suomen voimassaolevan oikeuden mukaan voi-

t. tehdä kirjallisesti tahi suullisesti kahden
-lujan läsnäollessa. Ainoastaan, jos todista-

jia ei ole ollut saatavissa eikä t:n-tekijä
jälkeenpäinkään kuolemaansa asti ole voinut
hankkia todistajia t :ia vahvistamaan, on kir-

jallinen i. ilman todistajiakin pätevä, kun se

itaan I :n tekijän omakätisesti kirjoitta-
i in .'1 ekirjoittamaksi. Todistajain käyt-

täminen oi säännöllinen lm teon muoto. Se on
välttämätön muodollisiin-, jonka noudattamatta
jättämisistä seuraa, että t. on mitätön, vaikka

inkin olisi todistettavissa. Ilman todis-

tehty t. on poikkeusmuoto, joka vain ylem-
pänä mainituilla edellytyksillä on pätevä. Sen
johdosta ittä todistamattoman t:n pitää olla

tekijän kirjoittama ja allekirjoittama, on se tie

leisopissa nimeltään Irslamvnl nm hologra phn m

.

Paitsi tässä mainittuja kahta t:n teon muotoa
on käytännössä hyväksytty kolmaskin, niin. jul-

kinen, tuomioistuimen edessä tehty t. — T:n
pitää, niinkuin yleensä oikeustoimien, olla tehty

terveellä ja täydellä ymmärryksellä s kä vapaasta
I. liidosta. Allitta sen sijaan että muihin oikeus-
toimiin nähden aina oletetaan näin olevau, kun
ei päinvastaista asianlaitaa todisteta, on t:sta

voimassa, että riidan sattuessa sen, joka väit-

tää t:n laillisesti tehdyksi, on näytettävä toteen,

että t:n-tekijä on ollut mielentilansa puolesta
normaali ja toiminut vapaasta tahdostaan. — T.

on yksipuolinen oikeustoimi, s. o. t:n-tekijän

tahdonilmaisu on pätevä, ilman että myönty-
mistä tarvitaan omaisuudensaajan puolelta. T.

astuu voimaan vasta t:n-tekijän kuollessa ja
t:n-tekijä voi sen milloin tahansa peruuttaa tahi

sitä muuttaa. Sitoumus, jossa t:n-tekijä selit-

tää luopuvansa oikeudestaan t:n peruuttamiseen
tahi muuttamiseen, ei ole pätevä. T:n peruutta-
miselle ei ole määrättyä muotoa säädetty, vaan
se saa tapahtua millä tavalla hyvänsä, kun vain
peruuttamistahto käy ilmi. — Vaikka t. astuu
voimaan huolimatta t:n saajan myöntymyk-
sistä, tulee t:n-saajan kuitenkin määräajassa
ilmoittaa, tahtooko hän nauttia t:ia hyväkseen.
T:n-saaja on siinä tarkoituksissa velvollinen

kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai

tiedon t:n-tekijän kuolemasta ja t:sta, näyttä-

mään t:n siinä oikeudessa, jonka piirissä vaina-

jalla on ollut asuntonsa. Tätä t:n näyttämistä
sanotaan t:n valvomiseksi. Jos t:n-saaja
laiminlyö t:n valvomisen säädetyssä ajassa, on
t. mitätön. Valvomisen jälkeen on t:n-tekijän

perillisille annettava t:sta tieto, toimittamalla
heille oikeaksi todistetut jäljennökset t:sta.

Perillisillä — kuitenkin ainoastaan lähimmillä—
on sitten valta yön ja vuoden kuluttua tiedoksi-

annosta lukien moittia t:ia, nostamalla kan-
teen sen mitättömäksi julistamisesta tuomioistui-

messa; muussa tapauksessa t. tulee päteväksi,

vaikka se alkuaan jostain syystä olisikin ollut

virheellinen tahi lainvastainen.

T:ssa voidaan joko määrätä, että koko omai-

suus tahi murto-osa siitä on siirtyvä määrätylle
henkilölle, samaan tapaan kuin perintö lain

mukaan, tahi se voi myös sisältää säädöksen
siitä, kenelle vissit omaisuusesineet, esim. joku
määrä rahaa, ovat joutuvat. Edellisessä tapauk-
sessa on omaisuuden siirtymiseen nähden ole-

massa n. s. universaali- 1. kokonais-
suksessioni ja t.-määräystä senvuoksi nimi-

tit ii ii n u n i v e r s a a 1 i m ii ä r ä y k s e k s i. Jäl-

kimäisessä takauksissa t. taas järjestää n. s.

singulaari 1. e r i k o i s s u k s e s s i o n i n ;

sitä koskevaa t.-määräystä nimitetään 1 e g a a-

tiksi (ks. t.) — T. voi sisältää määräyksen
siitä, että jäämistö tahi osa siitä on annettava

erityisen toimitsijan hoidettavaksi. S Haista toi

milsijaa nimitetään t :n-t o i m e e n p a n i j a k s i

(ruots. lestamentsexekutor) . — T:n eri lajeja

ovat m. m. f i d e i k o m i s s i 1. s ään 1 ii-

ii e r i n t ö (ks. t.) ja keskinäinen t. Keski-

uäinen t. varsinaisessa merkityksessä on ole-

massa, kun kahden tahi useamman henkilön t.-

määräykset ovat toisiinsa sidotut siten, että toi-

sen voimassaolo on riippuvainen toisista. Taval-
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lisimmin keskinäisiä, t:eja teU \ it aviopuolisot,

jolloin he useimmiten määräävät, että jomman-
kumman kuoleman jälkeen eloonjäävä saa < nsin-

kiiollocn omaisuuden talii luin saa liallitu jaka-

matonta |p<s;i;i kuolemaansa saakka, jaettavasta
molempain kuoltua pesään kuuluva omaisuus on
menevä joko perillisille tahi muille t:ssa Kimi-

tetyille henkilöille.

Oikeus m mi Hi t :11a iiinnstosti on luonnol

listen perillisten edun suojaamiseksi laissi rajoi-

tettu osaksi siten, että vissinlajista omaisuutta
ei ollenkaan ole lupa testamentata ja osaksi niin.

että määrät ynsuuruinen osa koko omaisuudesta
on jätettävä perillisille iks. Pakko-osa).
Maalla olevaa perimysmaata tai sen vastiketta

ei saa antaa t :11a. Kaupunkilaisoikeuden mukaan
on taas lupa testamentata korkeintaan */« omai-
suudesta, jos rintaperillisiä on. Ellei rintaperil-

lisiä ole. vaan muita kotimaisia perillisiä, saa

t : 11a aulaa kaiken ansaitun kiinteän ynnä peri-

tyn ja ansaitun irtaimen sekä korkeintaan puo-

let peritystä kiinteästä omaisuudesta kaupun-
gissa. Kun ainoastaan ulkomaisia perillisiä jää,

saa kaupunkilaisoikeuden mukaan antaa kaikki.

Jos t :11a annetaan enemmän kuin laki sallii, saa-

daan t. oikaistuksi lain säännösten mukaiseksi,

mutta muilta osiltaan se pysyy voima-saan. [\Y.

Chydenius. ..Arfs- ooh testamentsrätt" (2:nen
pain.); F. O. Lilius. ..Testamentin muodosta":
K. Olivecrona, „Testamentsrätten" (2:nen pain.);

J. Ph. Palman. ..Hättshistoriska bidrag tili tolk

ningen at 17.'!4 ars lag" (2:nen pain.): Tl. A.

Wrede. «Förklaringar tili Ärfda balken" (1911).

J

A. Mrncn.
2. ks. R a a m at t u, K a a n o n. V a n h a t. ja

Uusi t.

Testamentti. Vanha ja Uusi. ks. 11 a a m a 1 1 u.

Testifikatsioni (lat. testifieiTtin). lakit., todis-

taminen todistajien avulla.

Testikkelit (lat. testieuli), kivekset (ks. t.).

Testimonium /-<"/-/ (lat.). todistus. — T. s |> i-

ritus san e ti. pyhän hengen todistus.

Testis, kives, ks. Kivekset ja Suku-
puolielimet.
Test-sääntö ks. Test act.
Testudinaria. /Koscoreacece-heimon suku:

monivuotisia ruohokasveja, joilla on tavattoman
iso. mukulamainen, puoleksi maanpäällinen juu-

rakko ja vain yhden kasvukauden elävät, pitkät

ja ohuet, haaraiset. pyöreähköjä lehtiä kannat-
tavat, maata pitkin kiertelevät varret. Kap-
maassa kasvavaa T. elephantipes-\a'jia viljellään

usein kasvihuoneissa. Sen tärkkelysrikas juu-

rakko voi olla 3 m ympärimitaten ja 1 in pitui-

nen sekä painaa 300 kg; ennen valmistettiin siitä

„hottentottileipää".

Testudo ks. Kilpikonnat.
Tetania (ransk. tStanie), tavallisesti lapsissa

ja ntiorissa henkilöissä ilmenevä n. s. tooninen
1. yhtämittainen kouristus käsien ja jalkojen

lihaksissa, minkä vaikutuksesta sanotut ruumiin-
osat saattavat tuntimääriä ja päiviäkin olla jat-

kuvassa kouristuksentilassa. T., joka saattaa

esiintyä mitä erilaisimmista syistä henkilöissä,

joiden hermosto on kovin herkkä ja helposti

ärtyvä, ei yleensä ole sinänsä mikään erittäin

vaarallinen tauti, voiden jälleen korjaantui»

aiheuttavien sairaloisten taudintilojen parannut-
tua. .1/. OB.

Tetanus ks. ,1 ä y kkäkourist u .-.

Tetartoedrinen ks. K i d e.

Tete [täi] (ransk.), |)ää; sotajoukon t. lai-

vaston etumaisin kärki. - A la t6te, etu

päässä, johdossa. — Tsti i t6te [tetat&l],

pää päätä vasten; kohtaus t. keskustelu kali

den ki sken.

Tethys ftithy'sj, kr ik. tarustossa Uranoksen
(taivaan) ja Gaian (maan) tytär. Okeanoksen
(maailmanvirran) puoliso; hänen poikiaan olivat

kaikki jokijumalat, hänen tyttäriään okeanidit

(olennoidut purot ja lähteet); joskus häntä sano-

taan kaikkien jumalien kantaäidiksi, ks. Okea
n os. O. K. T.

Tetovo (Kalkandelen), kaupunki Etelä-Ser-

biassa, ent. turk. Kosovon vilajeetissa, Vardariin
laskevan Sarskarijekan varrella, ylisen Vardarin
ympärillä olevassa T:n laajassa laaksossa:

10,070 as. (1910). T. vallitsee Skopljesta Priz-

reniin vievää tietä. Harjoitetaan kaikenlaista

käsiteollisuutta.

Tetra- (kreik.), n li-.

Tetrabranchiata ks. Mustekalat.
Tetradymiitti, romboedrinen harmaa metalli

kiiltoinen kivennäinen, kokoomukseltaan telluri-

vismuttia (BijTes) ; Selmeczbänyassa Unkarissa.

P. E.

Tetradynamia ks. Linnen s i i t i n j ä r-

j es tel m ä.

Tetraedri (kreik. /c/ra- = neli-, ja hedru. = sivu)

kidemuotona on oktaedrin hemiedrinen vastine.

ks. Kide.
Tetraedri (kreik. litra- = neli-, ja hedra -

pinta), neljän kolmion rajoittama kappale, s. o.

kolmesärinäineii pyramidi. Säännöllistä
t :iä rajoittaa neljä tasasivuista, yhteellistä kol-

miota. Sen pinta-ala on a2 j/a ja tilavuus [J^J.

T:n pinnat muodostavat keskenään 70° 31' 44"

suuruisen kulman. /". 8:n.

Tetraediiitti ks. F a 1 e r t s i.

Tetragonia expansa, U u d e n S e e 1 a n n i n

p i n a a 1 1 i. ks. P i n a a t t i.

Tetragoninen järjestelmä (kreik. tetra- = mli-,

ja göni'ä = kulma) ks. Kide.
Tetragonolobus ks. P a r s a h e r n e.

Tetrakisheksaedri, regulaariseen järjestel-

mään kuuluva kidemuoto, ks. K i d e.

Tetrakordi, mus. (kreik. tetra- = neli-, khord?
= kieli), nelisävelinen asteikonkatkelma. Muinais-

kreik. musiikinteoria johti asteikkomuodostukset
kahden yhtäläisen (tahi erilaisen) t:n yhteen-

liittymisestä. T:n äärisävelet muodostivat aina

puhtaan kvartti-intervallin. Erilaisuutta aiheutti

Vs-sävelaskelen sijoitus joko alimmaiseksi (doori-

lainen t.), keskimäiseksi (fryygialainen t.) tahi

ylimmäksi intervalliksi (lyydialainen t). T:ien

tärkein käytännöllinen merkitys oli siinä, että

melodinen sävelkulku muinaisilla sivistyskan-

soilla usein rajoittui t:.n puitteisiin. Samoin on

asianlaita nykyisten luonnonkansojen musiikissa

ja kaikessa primitiivisessä melodiikassa.

/. A".

Tetralogia ks. Trilogia.
Tetrametri (< kreik. tetra- = neli-, metron =

mitta), nelimittasäe. Tavallisesti Ulla tarkoite-

taan neljästä dipodiasta (ks. t.) muodostettua
säettä; yleensä t. on keskijaolla (ks. Sesuuri)
jaettu kahteen tetrapodiaan (ks. t.). Kreik. (ja
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roomal.l runoudessa esiintyy trokaisia, jambisia

tnapestisia t:eja, enimmäkseen katalektisia

i .1 . Esimi rkkejä :

trokoinen t.: ^—
. ^//-w —— — ~ —

jambinen t.: — ~
//
— ——— —

> • 'n
anapestinen t.: — — — — — — — //

Tetrametyleenidiamiini ks. Putressiiu i.

Tetrandria ks. L i n n 6 n siitinjär j e s

t e 1 m i.

Tetianitrometylianiliini 1. tel r j 1 i. uusi

räjähdysaine, jota saadaan nitreeraamalla mono-
tai dimetylianiiiinia. Sulamisp. 127° C. T:n vai-

kutus mi voimakkaampi kuin trotylin (ks. Tri-
ttitrotoluoli), mutta se on hiomiin kalliim-

paa. S. 8.

Tetranychus Us. Lehtipunkki.
Tetrao ks. Metso ja Teiri.
Tetrapodia- (kreik., < tetra- = neli-, pus -

jalka), neljän runojalan muodostama rytmillinen

ryhmä, nelijalkasäe, usein lähinnä kokoonpantu
kahdesta dipodiasta (ks. t.i. 0. E. T.

Tetrarkia ks. T e t r a r k k a.

Tetrarkka (kreik. letra'rkhes < tetra- = neli-,

ja arkin in = hallita), neljännesruhtinas, maan
neljänneksen hallitsija. — Tetrarkia, tetrar-

allitusalue.

Tetrastes ks. Metsäpyy.
Tetrodon ks. Pallokala.
Tetronaali, väritön, karvaanmakuinen, kitei-

nen, rikinpitoinen, sulfonaalin tapainen unilääke.

S. S.

Tetscben [-sen], kaupunki Pöhjois-Böömissä,
lähellä Saksan rajaa, Elben oik. rannalla Pol-

Eenin suussa, ratojen risteyksessä; 10,376 as.

(1910). saksalaisia. — Kreivi Thunin linna (rak.

1667-7:!. kappeleilleen, kokoelmineen, kirjastoi-

neen ja puistoineen), kaupungintalo. Josef II n

muistopatsas. Riippusilta vastapäätä, Elben oik.

rannalla, olevaan Bodenbachiin. Yläreaalilukio.

Puuvilla-, paperi-, saippua-, kemiallista y. m.
teollisuutta. .Satama. — Ympäristössä luonnon-
kauniita seutuja.

Tettenborn, E r i e il r i c h Karl ( 1 778-1845)

,

vapaaherra, saks.-ven. kenraali. Palveltuaan ensin

Itävallan armeiassa T. siirtyi 1812 Venäjän pal-

velukseen ja kunnostautui v:n 1812 sodassa ratsu-

väenpäällikkönä hätyyttäen menestyksellä Mos-
kovasta palaavia ranskalaisia; miehitti 1813
Berliinin ja .sittemmin Hampurin, niistä hänen
kuitenkin pian täytyi poistua. V. 1814 hän
kevyen ratsuväkiosaston johtajana piti yllä yh-
teyttä liittoarmeiain kesken; meni 1818 Bade-
nin palvelukseen ja oli v:sta 1819 lähettiläänä
Wienissä. .]. F.

Tetuan liituuni. Diagath), kaupunki Pohjois-

Marokossa, Välimeren rannalla, etelään Ceutasta,
iijan-Marokon pääkaupunki, puutarhojen ki S-

kelhi Marrilin vas. rannalla; n. 30,000 as., joista

7,000 juutalaista (asuvat eristetyssä, Mellah
nimisessä kaupunginosassa) ja 400 eurooppalaista.
— Verraten siisti, kadut väljät, useita huomat
tavia varakkaiden maurilaisten (Espanjasta kar-
koitettujen jälkeläisiä) omistamia yksityistaloja.

Korkean muurin ympäröimä; sitadelli, kaunis

päämoskeia, kuvernöörin palatsi. katolim n

kirkko. Valmistetaan tohveleita y. m. Satama
(.linnoitettu) verraten huono. I lk aaukauppa
vähäinen. Nykyrsen T:n perustivat Andaluu
sian maurilaiset 1402. Oli tunnettu merirosvo
pesä. Espanjalaiset valloittivat sen muutaman
kerran. V. 18IHI he ( )'l (onneliin johdolla I :n

luona saivat voiton marokkolaisista. jotka

sam. v. pakotettiin T:n rauhaan. V. 1913 espan

j alaiset miehittivät T:n. E. E. K.

Teubner [töibnsr], saks. kustannusliike Leip

zigissä, per. 1 S24 ; pääalana filologiset teokset

(lat. ja kreik. klassikoiden kriitillisiä painoksia)

ja korkeampi opetustoimi.

Teucrium, lajirikas huulikukkaisheimon suku.

varsinkin Välimerenmaissa. Ruohoja tai pen

saita, joilla on väkevä tuoksu. Koriste- ja enti-

siä lääkekasveja. A'. /..

Teufelsbriicke [töifelsbri/ks] (saks.. =
,, pirun-

silta"), silta .Sveitsissä. Uri'n kanttonissa, Reus-

siu yli, Sankt Gotthardin radan varrella lähellä

Göseheneniä, alkuaan 30 m kuohuvan joen ylä-

puolella; uusi silta 6 m vanhan yläpuolelle rak.

1830.

Teukros (lat. Teucer), kreik. sankari

tarustossa Salamiin kuninkaan Telamonin avio-

ton poika, jonka hänelle synnytti hänen hal-

tuunsa joutunut troialainen kuninkaantytär He-

sioue. Esiintyy Iliadissa etevänä jousimiehenä,
velipuolensa Aiaan uskollisena toverina. Kuu
hän palasi Salamiiseen. ajoi hänet Telamou maan-
pakoon, sentähden ettei hän ollut voinut torjua

Aiaan tuhoa. Pitkien harhailujen jälkeen T. tuli

Kyprokseen ja perusti sinne Salamis * nimisen
kreik. kaupungin. O. E. T.

Teurastus, teuraseläinten tappamistapa, jossa

mahdollisimman nopean ja tuskattornan hengiltä

ottamisen ja täydellisen verenlaskun avulla pyri-

tään laatunsa ja säilyväisyytensä puolesta par-

haan ravintolihan saantiin. Eri teurastus-

tavoista mainittakoon: suoranainen verenlaske-

minen rintapistolla tai kaulanleikkuulla (tähän

kuuluu muun muassa juutalaisten sektaustapa)

,

verenlaskeminen edellätoimitetun selkäytimen

pidentymän vioittamisen jälkeen (niskapistolla

tai -lyönnillä) sekä verenlaskeminen tapahtuneen
tainnutuksen (otsalyönnin) jälkeen. Inhimilli-

simpänä ja tarkoitustaan vastaavimpana on |d

dettävä viimemainittua menettelytapaa. Kp.
Teurastuslaitos 1. teurastamo on laitos,

jossa eläinten teurastus tapahtuu tarkoitustaan

vastaavasti ja inhimillisesti, jossa ihmisravin-

noksi kelpaamattomat eläimet tai niiden osat

joutuvat hävitettäviksi tai muihin tarkoituksiin

käytettäviksi, jossa lihan käsittely toimitetaan

sen laadun pysyttämiseksi ja parantamiseksi seka

yleisen terveydenhoidon vaatimuksia vastaavasti

ja joka, ollen teuraseläinten kauppapaikkaan
yhdistettynä suuresti edistää (a j n- i t i i lifca-

kauppaoloja paikkakunnalla.

T:n paikan valinnassa ovat seuraavat seikat

olettavat huomioon: Sen tulee siiatta siksi kau-

kana kaupungista, ettei se pitkiin aikoihin kau-

pungin laajetessa joudu sen kanssa yhteyteen.

Sinne tulee eri lahoilta johtaa hyvät tiet, «len-

kin rauta- ja raitiotie, jotka voidaan kiskoilla

yhdistää laitokseen. Sillä tulee olla oma maan
alainen likaviemäri. joka ei kulje asutun kau-

|
punginalueen läpi. Lopuksi oma vesijohtolaitok
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• ii a Verrattaessa '-ii maiden t:ia i

erotetaan kolme eri rakennustapaa. 1. Sai
tain e n. jossa <

- - i rakennukset oval ilman buu-

rempia pihoja ja käytäviä hyvin läheisessä yhte;

dessä toistensa kanssa, usein kaikki saman katon
alla. Tällaisen rakennustavan etuna on pienehkö
maa-alue, vähäiset rakennuskustannukset, hel-

pompi töiden valvonta ja hyvä suoja vetoa.

^esasr*
Viijuiriu kaupungin teurasluslaitos.

sadetta ja kylmyyttä vastaan. Varjopuolena on
tietenkin vaikeus laajentaa laitosta. Tällainen
rakennustapa sopii paraiten kunnille ja pienem
mille kaupungeille, jotavastoin 1. ranskalai-
nen rakennustapa laajoine pihoineen ja käytä
vineen paremmin sopii suurkaupungeille. Sen
etuna on mahdollisuus myöhemmin vapaasti laa-

jentaa laiteista. Varjopuolet taas käyvät ilmi

saks. tavan eduista. Vielä on olemassa 3. n. s.

saksalais-ransk alainen rakennustapa,
jossa rakennukset sijaitsevat ransk. tapaan eril-

lään toisistaan, mutta ovat katolla varustetuilla

käytävillä yhdistetyt. Tämän rakennustavan edut

ovat ilmeiset ja sitä aletaan yhä yleisemmin
käyttää eri maissa. — T:t rakennetaan nykyään
siten, että henkilö- (virkailijain- ja palveluskun-
nau) rakennukset sijoitetaan yhteen ryhmään
(etupiha), karjanmyynti- ja -säilytyspaikat toi-

seen (karjapiha), teurastushallit yhdistetään väli

katoksella konehuoneisiin ja lihan ja elinten säi-

lytyshuoneisiin, kolmanteen ryhmään tulevat

suolipesimöt ja lantahuone (t:n piha) sekä nel-

jäntenä saniteettiosasto rakennuksineen (sani-

teettipiha).

T e u r a s t u s h a 1 1 e i s s a eläimet teuraste-

taan, nyljetään, sisälmykset otetaan ulos sekä

tarkastetaan. Halliin jäävät ruhot riippumaan
kunnes liha on ehtinyt hieman jäähtyä. Pienem-
missä t:issa on vain yksi teurastushalli eri i

I
iin

lajeja varten, jotavastoin suuremmissa on kaksi

huilia, toinen hevosia, nautoja, vasikoita ja lam-

paita, toinen yksinomaan sikoja varten. Hyvin
suurissa t:issa on sitävastoin kutakin eri eläin-

lajia varten eri teurastushalli, sekä hevosia var-

Suurkarjan teurastushalli Viipurin teurastuslaitoksessa.

ien erillään sijaitseva pienehkö teurastai

myöskin koiria voillaan teurastaa. Suurkar-
i

i ii i e u i as tus h ai 1 eis e a kulkee
n. 3-4 m:n korkeudella permannosta kaksi rin

nakkaisia ilmarataa, jotka molemmilla päät

nillä yhtyvät. Välikatoksen puoleisella

iiiillä yhtynee! ilmaradal jatkuvat jäähdyttämöön.
ETallin keskellä kulkevista ilmaradoista eriääjoka
teuraspaikalla haaroja, jotka yhtyvät lähellä sivu-

seiniä kulksviin ilmaratcihin. N inu vuorostaan
yhtyvät hallin päädyissä edelläkerrottuihin,
iin keskellä kulkeviin ratoihin. — Raavaiden ia

hevosten teurastusta varten on hallin seiniin

kiinnitetty varmuushissilaitteita, joista raavas
helposti siirretään ilmaraiteilla kulkevalle ,,kul

jetuskissalle" kuljetettavaksi viili lialliin ja jääh-

dyttämöön. Päiden ja sisuksien ripustamista
varten on jokaisella teurastuspaikalla tarpeelli-

nen määrä galvanoituja koukkuja. Vasikoita ja

lampaita varten on eri teurastuspenkit, joissa

eläimet tainnutetaan ja puoleksi nyljetään, jonka
jälkeen ne lopullista käsittelyä varten nostetaan
ilmarataa myöten kulkeville erityisille .Juoksu
'kissoille" pienkarjaa varten, joiden avulla lihat

siirretään jäähdyttämöön. Hallista välikatokseni

tullessa on tav. vaaka, jolla lihat ilmaradan ohi

kulkiessaan punnitaan.

S i k o h a 1 1 i n permanto on osittain koroitettu

lavaksi. Tälle lavalle johtaa ulkoapäin ovi. jonka
kautta siat tuodaan oven edessä olevaan karsi-

nnan tainnutettaviksi. Lavan vieressä <m isolee-

ratuilla seinillä varustettu lämmin vesiämme kar-

vojen irroittamista varten. Sen etupuolella ja

sivuilla on pöytiä, joissa sikojen ulkopuolinen
puhdistus toimitetaan, jonka jälkeen ne ripuste

taan ilmaradalla kulkeville juoksukissoille, joissa

tarkastus tapahtuu. Lihojen jonkunverran jääh-

dyttyä työnnetään ne ratoja myöten jäähdyttä-
möön. Suuremmissa t:issa on viedä sikohallin

yhteydessä eri huone trikiinien tarkas-
tusta varten. — Pienemmissä t:issa on tav.

vain yksi s u o 1 i p e s e m ci, suuremmissa sitä-

vastoin useampia jokaista teurastushallia varten.

Seinämiin on sijoiteltu pöytiä ja rautalevy-

ammeita suolien, maksojen ja sorkkain puhdis-

tamista varten. Puhdistusammeisiin on johdetta

kylmä- ja lämminvesijohdot. — Edellä selostetun

rakennusryhmän yhteydessä on tav. vielä lanta-
huone, jonne nautojen ruuansulatuskanavaa
sisällöt tyhjennetään, sieltä päivittäin korjatta-

viksi.

Ajanmukaisen t:n välttämättömän osaston

muodostavat j ä ä h d y I t ä m ö t. joita on kaksi,

etu- ja varsinainen jäähdyttämö. Etujäähdyttä-

mössä säilytetään lihoja teurastuspäivän jälkei-

seen aamuun, jolloin ne joko ovat poisvietäväl

tai muutettavat varsinaiseen jäähdyttämöön. —
Varsinaisessa jäähdyttämössä pidetään ilma keino

tekoisesti -f-
2- -j- 4° C lämpöisenä. Lihan pitempi-

aikaista säilyttämistä varten on kahdelle vastak-

kaiselle seinälle järjestetty rautaisia säilytyshäk-

kejä, joiden syrjään vedettävät ovet voidaan

lukita. Tav. on vielä huoneen keskellä valurauta-

patsaisiin rivittäin kiinnitettyjä galvanoituja

koukkuja lihojen ripustamista varten.

Tärkeimmistä rakennuksista on vielä mainit-

tava saniteettilaitos. jossa sairaat eläi-

met teurastetaan. Sen yhteydessä on destruk-
t o r i, jolla ravinnoksi kelpaamaton liha hävite-
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tään, sekä sterilisaattori, ehdollisosti k. 1

m lilia» sterilisoimista varten. Rakennuk-
ou vielä laboratori, jossa bakteriologiset

tutkimukset toimitetaan. Muista huoneistoista

..a mainittava talinsulatushu o n e, missä

teurastamosta saatu rasva ja tali jalustetaan.

k o n e li ii o n e e t suurine höyrykoneilleen ja

jäähdytyskoneistoilleen ja toisarvoisen ja sterili-

soidun lihan myyntihuone sekä vesijohtolaitos ja

ravintola ynnä hallitus- ja palveluskunnan

rakennukset. Varsinaisen teurastamon yhteyteen
kuuliin \ ielä suur- ja pienkarjanave-
tat, joissa määrättyinä viikon päivinä pidetään

eläinmarkkinat ja joissa eläimillä on tilaisuus

i rasittavien kuljetusmatkojen jälkeen.

Kokemus on osoittanut, että t:t ovat yleensä
taloudellisesti kannattavia laitoksia. — Nykyään
pyritään vielä siihen, että niiden johtajina toimii

eläinlääkäri ja että ne ovat kuntien eikä yksityis-

ten henkilöiden huostassa. — Suomessa on ajan-

mukaisia t :ia vain Viipurin ja Tampereen kau-

pungeilla. Helsingin kaupungin rakennettavaksi

päätetty t. tulee kaikin puolin uudenaikainen;

kustannukset on arvioitu n. 3 milj. mk:ksi.
Kp. & K. W. Aa.

Teurastusnaamari on väline, joka, samalla

kuin .se peittää eläimen silmät, on varustettu eri-

llä lyömis- tai ampumalaitteella teuraan

tainnuttamiseksi. Kp.
Teurastuspaino, se osa eläimen koko ruumiin

I. elävästä painosta (ks. t.), joka sen teurastettua

[alelle, kun nahka, sisälmykset, pää, (häntä)

lajain lihattomat osat etupolvesta ja kinte-

oiaspäin erotetaan, munuaiset rasvoineen
kuitenkin mukaan otettuina. Sisusrasva 1. tali

lasketaan erikseen ja se tekee täysikasvuisella

naudalla tav. u. 1-16 kg. Nautaeläimen t. vaih-

telee rodun, iän ja lihavuuden mukaan 42-70%
ästä painosta, sian 60-80-90%, lampaan t:sta

tulee lihojen osalle n. 45-07% ja talin 3-10%.
Naudan vuota painaa tav. 5-8% elävästä tai

6% t:>ta. Elävän eläimen t. voidaan arvi-

oida paitsi punnitsemalla myös tähän tarkoituk-

seen sovitetuilla nauhamitoilla, joita on esim.
- .1. K j

eli st riimi n mittauslaite nautain ja

sikain t:lle sekä E. O. Arenauderin ja G. Dahlan-
derin sommittelema ..Arax" -mittanauha nauto-

iii painon määräämiseksi, josta t. saa-

nnilla prosenteissa. E. v. K.
Teurasuhri (hepr. sebuli). israelilaisten van-

himpia uhreja; osa uhriteuraan lihasta asete!

tiin leivän kanssa uhripöydälle Jumalaa varten.

osa naulittiin yhteisessä ateriassa iloisen mieli-

ulan vallitessa. Yhteinen ateria liitti siihen

ottavat toisiinsa ja jumaluuteen veriveljey-

den biteillä. Vanhimpina aikoina oli teurastus
11a uhritoimitus, mutta sen jälkeen kuin

'.m aikana v:n 620 vaiheilla kaikki uhraa-
minen siirrettiin Jerusalemin temppeliin, muut-
tui t:n luonne kokonaan teurastuksen kadot-
taessa uskonnollisen merkityksensä. Ar. II.

Teutari i=Tötan ks. Stortötar.
Teuterström, Thomas ks. Adlercreutz.
Teutoburgerwald (Teutoburger \YaUl) ks.

S a k s a. palsta 563 jaTeutoburgin metsä.
Teutoburgin metsä, metsäseutu Luoteis-Sak-

a Ems- ja YVeser-jokien välillä, pituus
n. 115 km, leveys vain 3-10 km. Kuuluisa V. 9

j. Kr. siellä tapahtuneen taistelun vuoksi, jossa

germaanit Axminius johtajana voittivat room,
sotapäällikön Varuksen legiooneineen. Paljon on
väitelty siitä, missä paikassa metsää taistelu

tapahtui. • K. (1.

Teutonit, germ. kansa, jonka alkuperäiset

asuinsijat luultavasti olivat Pohjanmeren ran-

nalla (Elben alijuoksulla) ja joka kimbrien (ks.t.)

kanssa n. 110 e. Kr. hyökkäsi Galliaan; Ma-
rius voitti heidät 102 Aipin- Sextiien luona, jossa

suurin osa surmattiin. Osa kansasta lienee kuiten
kin jäänyt kotiseuduilleen, jossa heidän nimeänsä
myöhemminkin mainitaan. K. O.

Teutsch [töitä], Georg Daniel (1817-93),

saks. piispa ja historioitsija, oli v:sta 1867 Trans
silvanian saksilaisten evankelisena piispana,

v. 1867 Unkarin valtiopäiväin ja v:sta 1885
Unkarin ylähuoneen jäsen; julkaissut m. m. teok-

sen „Geschichte der Siebenbttrger Sachsen", jota

hänen poikansa Friedrich T. (s. 1852),

v:sta 1906 evankelinen piispa, jatkoi. ,/. F.

Teuva (ruots. östermark). 1. Kunta,
Vaasan I.. Närpiön kihlak., Teuvan nimismiesp.

;

kirkolle '/a km Teuvan rautatieasemalta. Pinta

ala 558.5 km2
,
josta viljeltyä maata (1910) 8,829

ha (siinä luvussa luonnonniityt 1.109 ha). Mant-
taalimäärä 41 167

/?8s. talonsavuja 458, torpan-

savuja 184 ja muita savuja 512 (1907). 8,476 as.

(1914); läsnäolevista asukkaista (6,689) 1910 oli

18 ruotsinkielistä. 1.340 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 886:11a (1901). 827

hevosta, 2,822 nautaa (1913). — Kansakouluja 8

(1916). Säästöpankki. Kunnanlääkäri. Haara-
apteekki (Kaskisten pääapteekin) . Keuhkotauti-

huoltola (omistaa Tuberkuloosin vastustamis-

yhdistys). — Teollisuuslaitoksia: kirkonkylän
saha ja mylly. Norin, Perälän ja Kiipin kylien

sahat sekä Äystön 2 sahaa, Perälän kylän 2 myl-

lyä, lakkitehdas (Riihimäki & kumpp.), Tmuusi
lakkitehdas, T:n osuusmeijeri, T:n tiilitehdas.

—

2. Seurakunta, hallituksen, Turun arkki-

hiippak., Vaasan alarovastik.: kuulunut Närpiöön
rukoushuonekuntana (n. v:sta 1638), sai oman
papin 1693 ja kappelioikeudi t kunink. käsky-

kirj. 16 p-.ltä huhtik. 1694. erotettiin omaksi

khrakunnaksi 13 p. elok. 1795. — Kirkko tii-

lestä, rak. 1801-63, korj. 1892. — 3. Rautatie-
asema (V 1.) Seinäjoen-Kristiinan-Kaskisten

radalla. Kainaston ja Perälän asemien välillä, 79

km Seinäjoelta. 33 km Kristiinaan ja Kaskisiin.

h. E-nen.

Teuvanjoki (ruots. Tjöckä), pieni joki

Etelä-Pohjanmaalla (Närpiönjoen ja Isojoen

välisellä aineella), laskee Pohjanlahteen Kristii-

nankaupungin luona.

Tevere ks. T i b e r.

Tewfik (Tauti k) pasa, Mehemed (1852-

92), Egyptin kediivi, Ismail pa-.in vanhin poika.

V. 1866 sulttaani tunnusti hänet Egyptin pc

rintöruhtinaaksi ja 1879 sulttaani T:n isän erot

tamisen jälkeen nimitti hänet kediiviksi; myö-
hemmin T. länsivaltani vaatimuksesta sai varsi-

naiset hallitsijanoikeudet. T:llä oli aikomuksena
poistaa epäkohdat maan hallinnosta, unilta

osoitti raha asiain järjestämisessä niin suurta

myöntyväisyyttä Englannin ja Hanskan läheltä

mille tarkastajille, että Byttyi sotaväen kapi

noita (1881'. V. 1882 T. menetti kaiken vallan.

jonka anasti kansallisen puolueen päämies irabi

pasa. Englannin toimesta T. kuitenkin asetet-
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tiin jälleen raitaan, ja hän oli siitä saakka I

lannista riippuvainen. G. II.

Texas [tehoa], valtio ilyh. Iex.{ Yhdysvaltain
lounaiskulmassa (n. s. eteläisiä keskivaltioita),

Meksikon rajalla, Meksikon-lähden luoteispuo

lella; 088,044 km-' (Yhdysvaltain suurin valtio),

3,896,542 as. (1910; 1914 arv. 4,257,854 as., väki

luvullaan Yhdysvaltain viides), 6 as, km*:llä
(harvimmin asuttuja valtioilai. — Rannikkoa
reunustavat laguunit, joita merestä erottavat

pitkät, kapeat, särkkien muotoisel saaret (suu

iin Padre island yli liiti km pitkä, vain pari km
leveä). Pinnanmuodostukseltaan T. jakautuu

neljään osaan. Lähinnä Meksikon-lahtea on 100-

500 km leveä, tertiäärisistä ja viriä nuorem-
mista kerroksista syntynyt alatasonko, jokasisä
osissaan on erittäin hedelmällistä n. s. mustaa
preeriaa ja koillisessa sankkojen mäntymetsien
peittämää. Alatasankoa seuraa liitu-, trias-,

ki\ Huili ja siluni imuoilostumista syntynyt aal-

toinen kumpuvyöhyke (n. 250-300 km leveä),

joka suurimmaksi osaksi on viljan ja puuvillan-

viljelykseen soveliasta preeriaa, mutta liinm ssä,

Nueces- ja Rio Grande-jokien välillä erämaan-
luontoista, ie iss i. sitävastoin metsäistä Valtion

läntisen osan täyttää suuriksi osaksi ylätasanko-
alue (etupäässä liitukauden aineksista syntynyt)

,

johon myöskin kuuluu osa melkein aivan erä-

inaanluontoisesta Llano Estaeadosla |ks. t.l. Val-

tion luoteisimmat ja lounaisinimat osat kuulu-

vat (ireat Basiniin (ks. t.) ; korkeimmat huiput

ovat lounaassa (Guadalupe peak lähes 3,000 m
yi. merenp.). — Joet rajoittavat T:ia pitkät mat-
kat pohjoisessa (Red river), idässä (Sabine ri-

ver) ja lounaassa (Rio Grande). Muita jokia

T:ssa ovat: Trinity, Brazos, Colorado, Nueces
(Meksikon lahteen) ja Canadian (Mississippiä

lisäjokeen Arkansasiin). Useat niistä ovat pit-

kiä, mutta koska niiden vesimäärä on tavatto-

man vaihteleva (toisinaan melkein vedettömiä,

sateiden jälkeen taas tuhoisia tulvia), ei niillä

ole juuri lainkaan liikennemerkitystä ; vähäinen
on niiden merkitys myöskin voimanlähteinä
(1908 T:n jokien koskista otettiin vain 9,900
lievosv.). — Ilmasto (yleensä terveellinen, ranni-

kolla malariaa) vaihtelee suuresti eri osissa;

rannikolla kaakossa lämmin, saderikas (Galves-

tonissa vuotuinen sademäärä 1.210 mm), kuivuu
länteen ja pohjoiseen mentäessä (vuotuinen sade-

määrä El Pasossa 236 mm). Ylätasangolla tal-

vet kylmät (T:n luoteisosassa 111 p:nä v:ssa

lämpömittari alenee alle 0°:n). Kylmyyttä tuo-

vat pohjoistuulet (norihers) puhaltavat usein
kauas etelään. Orkaanit ja tornadot tuottavat
usein suurta tuhoa (Galvestonin hävitys 1900).

- N. 24 '
c . valtion pinta-alasta on metsää [yel-

lou pinc y. m.) kasvavaa: metsäteollisuus hyvin
tärkeä. Laajat alat on korkeaa pensaikkoa kas-

vavaa aroa (chaparral). Alkuperäinen eläimistö

on suuresti vähentynyt; kuitenkin tavataan vielä

karhuja, antilooppeja, susia, useita isoja kissa-

eläimiä y. m., jotavastoin biisoni on säilynyt

vain sekarotuisena jollakin farmilla. — Asuk-
kaista 11806: n. 7,000; 1830: n. 52,000; 1850:

212,592; 1870: 818.579; 1890: 2,235,523) ulko-

mailla (Meksikossa. Saksassa y. m.) syntyneitä
1910 oli 6.«% (5,8% 1900), neekereitä 17,7%
(20.4 f,

v 1900). intiaaneja puolisen tuhatta. Suo-
messa syntyneitä virallisen tilaston muk. oli 160.

Kirkkokunnista baptisteilla ja metodisteilla

on eniten jäseniä. E 1 i nkeino t. T. on > li

i Main huomattavimpia maatalousvaltioita.

Maanviljelys tuottaa maissia (45, i milj. hl 1914),

vehnää (5,i milj. hl), kauraa (8,i milj. Idi. in

siä <'-.» milj. hl; Yhdysvaltain toinen riisivaltio),

perunoita, tupakkaa, sokeria (ruoko-), hedelmiä;
kaikkiin tärkein kuitenkin on puuvilla, jonka

tuottajana T. on Yhdysvaltain tärkein \.iiii...

tuottaen 1914 4,560,000 paalia, n. l
/a Yhdysval

tain koko puuvilla n sadosta. Suuret ovat karjan-

laitumiksi sopivat alueet; 1915 1 ssa oli 1,192,000

hevosta, 753,000 muulia. <1.2ii7.oii(i lehmää (josta

lypsylehmiä vain 1,086,000), 2,114,000 lamma ta

2.880,000 sikaa. M iiieraaliknniian tuotteista

tärkeimmät ovat polttoöljy (70. i milj. mk: n ar-

vosta 1913; Yhdysvaltain tärkeimpiä polttoöljy-

valtioita), kivihiili, asfaltti, elohopea. Koko vuori

työn tuotannon arvo 1913 oli 104.» milj. mk. -

Teollisuuden haaroista mainittavimmat ovat liha

ja säilyke- (valmistusarvoltaan 220 milj. mk. 1909),

mylly- (168,< milj. mk.), saha- (166.8 milj. mk.),

puuvillansiemenöljy- ja -kakku- (155 milj. mk.;

Yhdysvaltain huomattavin), vaunu- ja koneteoll)

suus; teollisuuden koko valmistusarvo oli l,414.i

milj. mk. Tärkeimmät teollisuuskeskukset : Dallas,

Houston, San Antonia, Fort YVorth ja Galveston.
- Rautateitä 1913 oli 24,633 km, lisäksi S42 km
sähkö- ja gasoliiuiratoja. — Ulkomaankauppa
keskittyy Galvestoniin, joka on Yhdysvaltain ja

maailman tärkein puuvillanvientisatama. — V.

1912 kansakouluissa oli 830,642 oppilasta. Lukui-
sia college, university ja normal school nimisiä

oppilaitoksia (Austinin University of T:ssa 196

opettajaa. 3,496 oppilasta). — Perustuslaki v:lta

1870. Kuvernööri valitaan 2 v:ksi. Senaattiin

valitaan 4 v:ksi 31, edustajakamariin 2 v:ksi

109 jäsentä. Yhdysvaltain kongressiin T. lähet-

tää 2 senaattoria ja 18 edustajaa. Pääkaupunki
Austin (33.218 as. 1914). — T. kuului alkuaan
Meksikkoon. käsittäen myöskin osan nyk. Nen'

Mexikon valtiosta. Uutisasukkaita sinne alkoi

1800-luvun alkupuolella tulla Yhdysvaltain etelä-

valtioista. V. 1835 texaslaiset joutuivat sotaan

hallituksen kanssa, ja seur. v. heidän päällikkönsä

Houston San Jacinto-joen luona tuhosi kokonaan
Meksikon lähettämän sotajoukon. Sam. v. T. julis-

tautui itsenäiseksi tasavallaksi, joka 1845 liittyi

Yhdysvaltoihin. Raja Meksikkoa vastaan oli

riidanalainen, riidasta sukeutui 1846 sota. Yhdys-

valtain ja Meksikon välillä, jossa jälkimäinen

hävisi, tyytyen Guadalupe Hidalgon rauhassa

1848 Rio Granden rajaan. Orjasodassa T. oli

etelävaltioiden puolella. E. E. K.

Texel [tessel], eteläisin Friisein-saarista

Alankomaiden rannikolla. Zuiderseen suulla, kuu-

luu Pohjois-Hollannin maakuntaan: 23 km pitkä,

10 km leveä, 178 km2
, 5,805 as. (1905). Merta

vastaan T:iä suojaavat osaksi padot, osaksi

hiekkakinokset. Erinomaisia laidunmaita. Asuk-

kaiden pääelinkeinona on lampaanhoito; vuosit-

tain viedään 20.(100 lammasta Englantiin. Paljo

myödään myös villaa ja lammasjuustoa. Harjoi-

tetaan myöskin maanviljelystä, kalastusta, meren-

kulkua. — Pääpaikka Den Burg.
Textus receptus, oik. textus ab omnibus rccep-

tus (lat.), s. o. kaikkien hyväksymä teksti, ks.

R a a m a tuutekst i.

Teza, Emilio (1831-1912), it. tiedemies
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aauskriitin ja vertailevan kielitieteen professori

-i Bolognassa, sitten Pisassa ja vihdoin Pado-

i T. oli suuri käytännöllinen kielten o

oli m. m. myös opiskellut suomea. Hänen kir-

jallinen toimintansa Bisältää suunnattoman jou-

kon enimmäkseen pieniä kirjoitelmia eri tieteel

lisistä aineista, myös useita runonkäännöksiä.

Näistä tutkielmista koskivat useat suomenkin
kieltä : m. m. tutkielma suomalaisista lähtien

nimistä ..Xoini di stelle"), Martin Fogelista

Nomenelator Einnicus' mandato da Mar-

tiuo Fogel im Italia", ks. Fogel), Kaleva!

(„Discorso inaugurale", 1880). josta hän myös
julkaisi 16:nnen runon italiaksi käännettynä ja

ksillä varustettuna (..Mancano tre parole",

1894). T. on myös italiaksi kääntänyt Rune-

bergin ..Hannan" lilm. 1910). [Valvoja 1909,

>7-9.] E. .V. .s.

Tezel /lellii/. Johann (n. 1465-1519), saks.

katolilainen pappi. Opiskeltuaan Leipzigissä T.

liittyi n. 1489 doininikaaueihin. Toimittuaan jo

1504-10 Saksalaisen ritarikunnan palveluksessa

larnaajana hän esiintyi v:sta 1516 alkaen
Manuin arkkipiispan Albrecht Brandenburgilai-

ila asiamiehenä anteen kauppaamiseksi Pie-

tarin kirkon rakentamista varten ja tuli siinä

toimessa antaneeksi aiheen Lutherin esiintymi-

anekauppaa vastaan 1517. [N. Paulus,

...Johann Tetzel der Ablassprediger" (1899) ;

P. Mandounet, „Jean Tetzel et la predication des

indulgences" (1900).] A. J. P-ä.

Th, toriumin (ks. t.) kem. merkki.
Thackeray [päkjrij, William M a k e-

peaee 1811-631, engl. kirjailija, s. Kalkutassa
18 p. heinäk. 1811, k. Lon-
toossa 24 p. jouluk. 1863.

I tuli 6-vuotiaana Eng-
lantiin ja, saatuaan siellä

kasvatuksensa, matkusteli
useissa Euroopan maissa.
Hän harjoitti jonkun aikaa
taideopinnolta, aikoen an-

tautua maalaajaksi, mutta
huomasi sitten taipuniuk-

siensa viittaavan koko-
naan kirjalliselle alalle.

Salanimellä Michael An-
gelo Titmarsh T. julkaisi

„Frazer's magazine" leh-

dessä ensimäiset kerto-

muksensa, niiden joukossa
,,The history of Samuel

great Hoggarty diamond"
: 38; suom.). V. 1840 T. tuli tunnetun val-

tiollisen pilalehden .,Punch"in avustajaksi kirjoit-
taen siihen m. m. sarjan teräviä satiireja, jotka
ilmestyivät koottuina nimellä ,,The book of

1848). T:n ensimäinen laajempi teos
ja samalla hänen paras saavutuksensa oli romaani
..Vanity fair" (1847-48). Se on realistia-satiirinen
kuvaus engl. seuramaailmasta. sen itsekky;.

-tä onttoudesta. Esitys on voimakasta,
lievää huumoria, ja luonteenkuvaus on

usta todellisuudesta saatua. T:n muista ker-
aksista mainittakoon: ,,The luck of Barry

Lyndon" (1844i
; ..Arthur Pendennis" (1850),

johon sisältyy tekijän nuoruudenmuistoja;
ry Esmond" (1852), romaani kuningatar
m aikakaudelta; sen jatkoa on tavallaan

•

W
.
M. Thackeray

litmarsh and the

..The Virginiaus" (1859), jonka tapahtumat ovat
Ameriika.n vapaussodan ajoilta; ,,The Neivcomis"
(1854); ..I.ovcl the yidower" (1861); ,,The adveu
t.ures of Philip" (1862). T. on kirjoittanut myös
kin joukon runoja, jotka ilmestyivät kokoelmana
,,Ballads" (1855). Englannissa ja Ameriikaesa
pitämänsä luennot hän julkaisi kahtena teoksena:
..English humourists of the 18 th rentury" (185;i)

ja „The four Georges" (1861), Hän on myös
sepittänyt muutamia matkakertomuksia (,,The

Irish sketch-book", 1843 y. m.). T. on viime
vuosisadan Englannin kirjallisuuden huomatuim
pia romaaninkirjoittajia; hän ei kuitenkaan saa-

vuttanut samaa kansanomaisuutta kuin Dickens.
— T:n kootut teokset julkaistiin ensiksi 1867-60

(22 nid.) ; myöhemmistä julkaisuista mainitta-

koon hänen tyttärensä toimittama johdannoilla

varustettu painos (13 nid., 1898-99). T:n kir

jeenvaihto ilmestyi 1887. [Hannay, „Memoir of T."

(1864); Trollope, „T." (1879); Merivale and
Marzial. „Life of T." (1891) ; Melville, „Life of T."

(2 nid. 1899; uusi pain. 1907) ; Shepherd, „Biblio-

graphy of T." (1880); Whibley, „T., a critical

commentary" (1905).] E. W-s.

Thaer [tär], Albrecht (1752-1828), saks.

maatalousmies, perusti Möjliniin 1806 Saksan
ensimäisen varsinaisen maanviljelyskoulun, jossa

aikoinaan oli opiskelijoita kaikkialta Euroopasta,
toimi 1810-18 maanviljelyksen professorina Ber-

liinin yliopistossa. T. kiinnitti päähuomionsa
maan tuotantokyvyn lisäämiseen ja sitä edistä-

vään vuoroviljelykseen ja saavutti tällä alalla

suuren kuuluisuuden. T:n runsaasta kirjallisesta

tuotannosta mainittakoon hänen 4-osainen pää-

teoksensa „Grundsätze der rationellen Landvvirt-

sehaft" 11804-12). joka on käännetty useimmille

Euroopan kielille.

Thalamiflorese, De Candollen systeemin kasvi

-

lahko, eriteräisiä 2-sirkkaiskasveja, joilla heteet

ovat kiinni kukkapohjuksessa. K. L.

Thalamophora, Foraminifera (ks. t.) ryhmän
toisintonimi.

Thalamus opticus (lat.). näkökukkula. ks.

Aivot, palsta 167.

Thalassa (kreik.; uusattikalainen muoto
thalatta), meri.

Thalattosauria ks. M o s a s a u r i o t.

Thalberg flälberhj], Sigismund (1812-71).

saks. pianotaituri, Hummelin oppilas. Herätti

Wienissä huomiota jo 15-vuotiaana, saavutti

Pariisissa täyden menestyksen 1835, kilpaili kun-

niakkaasti Lisztin kanssa 1836 ja teki senjälkeen

loistavia konserttimatkoja Euroopassa sekä Poh-

jois ja Etelä-Ameriikassa. Vetäytyi 1858 Napo
liin. Sävelsi pianolle lukuisia helkkyviä virtuoosi-

kappaleita; yritteli oopperankin alalla. /. K.

Thaleia 1. Thalia /i'ä], kreik. ..kukkea", yksi

kreikkalaisten 9:stä muusasta (runottaresta).

käsitetään tavallisesti komedian edustajana.

O. E. T.

Thalen [talfnj, Tobias Robert (1827-

1905), ruots. fyysikko, tuli tähtitieteen dosen-

tiksi Upsalaan 1856 ja fysiikan dosentiksi 1859

sekä fysiikan professoriksi 1874(v:een 1896 asti).

T:n tutkimukset käsittelevät magnetismia ja

spektraalianalyysia. Edellisellä alalla hän m. m.

uuden rantakenttien tutkimismenetelmän
magneettisten mittausten avulla: jälkimäisellä

hän teki mitä tarkimpia spektraali juovien paikan
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määräämisiä mouelle metallille. Teoksia: Om de

Fraunhoferska linierna jenite teckning af deu

violetta delen ai solspektrum" (1866; yhdessä

a. .1. Angströmin kanssa), „Spektralanalys"

(1866 . Memoire -m la determination des lon

gueiirs d'onde des raies meialliques" (1868

T:n tärkein spektroskooppinen teos). „Jordmagne
tiska bestämningai i Sverige undei iren 1869-71

ooh 1872-82", „Sur la recherche des raines de

fer" (1877), Sur le spectre de fer obtenu ä Taide

«le l'arc electrique" (1885). I
1

. 8:n
Thales [-IVa] (n. 600 e. Kr.). kreik. filosofi,

m unisin Miletoksesta, yksi Kreikan seitsemästä

viisaasta, katsotaan olleen länsimaissa ensimäi

nen, joka. nojautuen luonnontutkimuksiin, on

ottanut selittääksensä maailman alkuperää. Kaik

kieri olioiden pohjaksi T. oletti viiden ainoan

ikuisin perusolevaisen, alkuaineen, joka oli itke-

tään liikkuva ja muuttuva, mikä katsantotapa,

n. s. hylotsoismi iks. t.i edelleen kehittyi

T:n oppilaista syntyneessä joonialaisessa 1. tyv

hikkojen filosofikunnassa iks. A n aksi ma n d-

r o s. A n aksi m e n e si . Tämä alkuaine on.

arvelee T., vesi; myös kaikki kiinteä syntyy

märästä ja muuttuu kerran jälleen märiiksi.

Aristoteles huomauttaa, eitä T. ainoastaan vaih-

taa tarujen Tlietiin t. Okeanoksen ruärkään alku

aineeseensa. Jospa niin niisikin, on T:lle riittä

västi kunniaa siitä, että hän on pyrkinyt muo-
dostamaan perinnäisen luomistarun järjelliseksi;

ja hiilen seliti ksess ; i ui itai jo ajatus jostain

olennaisemmasta todellisuudesta, kuin mitä muut-
tuvaiset |.i li i\ i i\ n et ai-.tiohot ovat. Tain in

takia T.ta onkin pidetty filosofiamme kanta

isänä. K. /..

Thaliacea ks. Vaippaeläimet.
Thalictrum ks. A n g e 1 m ii.

Thallium ks. T allin m i.

Thallopkyta ks. Sekovartiset.
Thallus ks. S e k o v a r s i.

Thaly. Kalman [tali kälmäm] (1839-1909),

unk. historioitsija ja politikko. vv:na 1864-60

unk. kirjallisuuden opettajana Budapestin refor-

meeratussa lyseossa. 1869-75 osastoneuvoksena
maanpuolustusministeriössä; otti v:sta 1878 val-

tiopäivämiehenä tehokkaasti osaa valtiolliseen

elämään (varsinkin sotilas , opetus- ja kansan-
sivistysasiain käsittelyyni. Julkaisi suuren jou-

kon arvokkaita historiallisia lähtlekokoelmi.i ja

tutkimuksia, jotka pääasiallisesti koskevat Thö-

kölyn ja Räköczyn aikoja; näistä mainittakoon
vain: ..Ferenc 11 Räköczyn muistelmat 1701-11

w:ii Unkarin sodasta" iistjo, useita painoksia),

..Räk.-.ezv -arkisto " J os., 1866 68), ..linre Thö-
kölyn päiväkirjat" (2 os., 1868-73), ..Archivum
Räköczianum" (10 os.. 1873-891. ..Ruhtinas Imre
Thökölyn kirjeenvaihto 1691-92" (1896); ..Kuli

tinas Perene II Räköczyn nuoruus 1676-1701"

(1881), ..J.isiä Thökölyn ja Räköczyn aikojen kir-

jallisuushistoriaan" (2 os.. 1872i, ..Kirjallisuus-

ja sivistyshistoriallisia tutkimuksia Räköczj a

ajalta" (1885). Toimitti Unkarin historiallisen

-iinan aikakauskirjaa „Szäzad.ok" 1867-75. Nuo-
rimmalla, iällään T. julkaisi joukon eepillisiä ja

lyyrillisiä runoja.

Tham. 1. Per T. (1737-18201, ruots. muinais
tutkija, nimitettiin 1760 hovi-intendentiksi sekä

1809 yli-intendentiksi, mutta vietti suurimman
ivan inkaansa maatilallaan Länsi <;<iötanniaalla

;

otti myös i.sna valtiopäiviin. Käsitteli yleisi))

kysymyksiä useissa kirjasissa, m. m. hän vaati

pyhäpäiväin lukumäärän supistamista, mikä suu-

reksi osaksi aikaansaatiin 1772 v.u valtiopai

villa. Kuuluisaksi T. tuli inuinaistutkijana,

vaikka hän suosikin i-anuiiiallis -fantastista muin-

Rudbeckin tapaan. Rahallisesti T. todella

edisti tätä tiedettä, kuten Ruotsin maakuntain
tutkimista.; hiin avusti myös Thorildia. Kirjoitta-

nut teoksen göötalaisista muistomerkeistä (1794).

2. Carl Vilhelm August T. (1812-73),

ruots. historioitsija ja maantieteilijä, fil. toht.

1836, historian lehtori Strengnäsin lukiossa, sit-

temmin samassa virassa Karlbergin sotakoulu

Julkaissut useita arkistotutkimuksiin perustuvia,
varsinkin valtiopäiväin historiaa 1600 ja 1700

luvuilla koskevia teoksia. niinikään useiden

Ruotsin läänien kuvauksin G. h.

Thames [temz] (ransk. Tamise, saks. Themst
vanhan ajan Tamesis ja Tamesa), joki Etelä Eng-
lannissa. Englannin päävirta, alkaa T. head nimi-

sestä lähteestä L15 m yi. merenp. Cotsvvold bills-

kukkuloilla Cheltenhamin eteläpuolella, vain n.

ä penink. Bristolin lahteen laskevan Severillä

suusta, virtaa kovasti mutkitellen kauniissa laak-

' -
i itäisiä pääsuuntaa sivu useiden siiurien

kaupunkien ja halki Lontoon, laskee Sheeruessin
ja Shoeburynessin välillä Noren majakkalaivan
kohdalla monen muun joen kanssa yhteiseen,

Pohjanmeren lounaisosassa olevaan suulahteen
336 km, vesialue 13.600 km-. Suurimmat lisii

piet
: VYimlrush. Eveulode, Chervvell, Thame,

Coln, Lea ivas.i. Ock, Kennet, Wey, Darent ja

Medvvuy loik.i. Oxfordin yläpuolella 1:11a on

nimenä myös Isis. — Oxfordin kohdalla T. on n.

45 m. Teddingtonin luona Lontoon yläpuolella n.

75 m. Lontoossa London bridgen kohdalla 225 m.
Gravesendin luona 630 m ja suussa 8.900 m
leveä. Juoksultaan se on tasainen, pienemmillä
aluksilla kuljettava l.eehlaileen asti. :',u km:n
päähän T. headislä; kulkukelpoisuutta un par, in

neitu 47 sululla (alin Richmondin kohdalla. Ted-

dingtonin ja Lontoon välillä). Vuorovesi uint-

iini Teddingtoniin asti. Joen syvyys London
bridgeen asti on väylässä kaikkialla yli :>.s m ja

vuoksi nostaa vedenpinnan vielä 4-6 m, joten

valtamerialukset pääsevät Lontoon satamiin asti.

Jättiläisliikenteestii 1:11a ja sen poikki Lontoon
kohdalla, ks. Lontoo. T:n liikennemerkitystä.

varsinkin kotimaisessa liikenteessä, lisäävät mo-
net kanavat, jotka yhdistävät sen naapurivesis-

töihin (T :n-Severnin kanava, Lechlade-kanava.

Wiltsin-Berksin kanava, Grand Junction-kanava

y. m.). — Teddingtonin luona T:ssä virtaa n.

20 m3 vettä sek :ssa. mutta pitkien kuivien jäl-

keen vesimäärä saattaa alentua 10 m3 :iin ja tul-

valla taas nousta 1.000 m 3 :iin. Tällöin joen ran-

nat suupuolella ovat vaarassa, sillä siellä on -• n

tuja, jotka tavallisen vuoksenkin aikana ovat 1

m:n joen pinnan alapuolella, joten niitä on suo-

jattu pitkillä padoilla, — .Suurin osa Lontoon
tarvevedestä otetaan T:stä Teddingtonin luoua

(käytetään n. 1
j3 joen koko vesimäärästä). Anka-

rasti valvotaan, ettei T:iin tai sen lisäjokiin

Lontoon yläpuolella lasketa mitään likavesiä

— T. on jokseenkin kalarikas. — T:n suu ""

lujasti linnoitettu. Lontoon yläpuolella oleva

osa T : iii on lontoolaisten suosituimpia huvimatka-
paikkoja. E. E. K.
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Than (auglosaks. thegn. f/tln), alkuansa anglo-

saksilaisen kutiinkaan sotilaallinen seuralainen.

Kynneltä vuosi s. tähtien perinnöllinen suurtilal-

linen; vastaa frankkilaista vasallia. Englannissa

t. arvo hävisi normannilaiseu valloituksen jäl-

keen. Skotlannissa se pysyi ylimpien arvomiestm
nimenä keskiajan loppuun asti. J. F.

Thanatos, kreik.. kuolema, olennoituna kuolon
baltia. Nyksin (yön) poika, Hypnoksen mneu)
»eli. Kuvailtiin tavallisesti kauniiksi, veljensä

seksi nuorukaiseksi. Alkuaan häntä ajatel-

tiin ankaraksi ja tylyksi, myöhemmin lempeärn-

mäksi : ruomalaisajan sarkofagien korkokuvissa

hän usein esiintyy hentona nuorukaisena tai poi-

kasena kädessään alaspäiu käännettv tulisoihtu.

0. E. T.

Thapsakos, vanhalla ajalla kauppakaupunki
Syyriassa, Eufrat-joen alimman kaalamopaikau
kohdalla: sen rauniot luultavasti Kl Hammämiii
läheisy \ iii ssä.

Thapsus. vanhalla ajalla kaupunki Pohjois-

Afrikassa meren rannalla Karthagosta kaakkoon
päin: sen läheisyydessä Cffisar v. 46 voitti se-

naatin puolueen joukot ; raunioita lähellä Di-

masta Tunisissa. J. F.

Tharandt [tarant] (Tharant), kaupunki Sak-

sassa. Saksin kuningaskunnassa. Dresdenistä
10 km lounaiseen Chemnitziin vievän rautatien

ta \YiMe \Yeisseritz nimisen Elben lisäjoen var-

rella; '2.967 as. (1905). — Kuuluisa metsä-

akatemia (per. 1811; oppilaita 93 1914-15) run-

saine kokoelmineen, kunink. puisto (yli 1,800 puu-

lajia!, sauatori. Läheisyydessä T:n linnan rau
niot ja uusi Suminski'n kreivien linna.

Thargelia [n?'-], muinaiskreik. elo- japuhdis
-lila. jota Ateenassa ja useissa joonialaisissa

yhteiskunnissa vietettiin Tli a rgelion- kuukaudessa
(touko-kesäkuulla) Apollonin kunniaksi. Kuu-
kauden 6:ntena pantiin toimeen juhlallinen koko
yhteiskunnan puhdistus, jolloin m. m. kaikki,

mikä oli saattanut yhteiskuntaa, saastuttaa, säly-

tettiin muka kahden henkilön (kaiketi pahan
tekijäin! kanneltavaksi: vanhoina aikoina nämä

pharmakoi tapettiin; sittemmin näkyy
mmiten tyydytyn siihen, että heidät karkoi

tettiin maasta. Seuraavaa päivää, 7:ttä, vietet-

tiin Apollonin syntymäpäivänä. Silloin hänelle

uhrattiin viljasadon y. m. esikoisia ja pantiin
m. m. toimeen miesten ja poikien köörien kil-

pailuja.

Thasos. -aari Aifr.ian-meren pohjoisoE

Kavalan-lähden suulla, vastapäätä Mesta (Kara
suistoa vain 6 km mantereella, josta sen

taa T:n salmi: muodoltaan pyöreä, n. 2."> km
läpimitaten 393 km. n. 12.000 as. -kreikkalaisia.

anottaan muhamettilaisia). T. kuuluu geolo-

•t Rhodope-vuoristoon. on vuorinen (korkein
Rypsarion 1.042 m yi. merenp.), rannat

tyrkkiä. Vesirikas. Verraten metsäinen. Tuot-
taa puutavaroita, viiniä, öljyä, hunajaa. Van-
halla ajalla kuuluisat kultakaivokset ja marmori-
louhokset ovat hyljätyt. Pääpaikka Panagia

- isrannikolla. _- Foinikialaiset asettuivat
T:lle sPI | kultarikkauden houkuttelemina. Joo-

liset kreikkalaiset valta-ivat saaren n. 660
e. Kr. Matkallaan Kreikkaan Mardonios mie-
hitti T:n. joka sittemmin vapauduttuaan liittyi

aan. mutta joutui vihdoin kuitenkin sotaan
kuuluin sitten vuoroin Spartalle

ja Ateenalle, 'turkkilaiset sanat sen 1462 hai

tuunsa. Sulttaani Malmiini II lahjoitti sen Me-
hemeil AliMle. Siifci pitäen se oli Egyptin kedii

\in yksityisomaisuutena (egypt. kuvernöörin hoi-

dossa), kunnes kreikkalaiset Balkanin sodan
aikana lokak. 1912 sen miehittivät. Suurvaltain-
sodan kestäessä kesällä 1916 liittolaiset valtasi-

vat T:n. E. E. K.
Thaulow, F r i t s, oik. Johan Fredrik

(1847-1906), nm j. taidemaalari, opiskeli Köö-
penhaminan akatemiassa Sorensenin ja Karls-
ruhessa (iuden johdolla. Siirtyi sitten Pariisiin,

jossa sai vaikutelmia varsinkin Maneflta liit

tyen aluksi intohimoisesti kannattamaan ja to-

teuttamaan naturalistisen ulkoilmamaalaukseu
periaatteita. Palattuaan 1881 kotia hän yhdessä
Krohgin ja VVerenskjoldin kanssa laski uuden-
aikaisen uorj. maalaustaiteen perustuksen. 1.

saavutti sekä tekotavan että värikäsittelyn alalla

harvinaisen mestaruuden; aivan erikoista huo-
miota ovat herättäneet ne hänen maisemansa,
joissa hän kuvaa lunta tai juoksevaa vettä.

Myöhempinä vuosinaau asuessaan Pariisissa hän
yhä enemmän loittoni orjallisesta naturalismista
ja alkoi panna pääpainoa maiseman ja sen hieno-

jen värivivalidusten herättämälle tunnelmalle
maalaten sen mukaisesti mielellään varsinkin pil-

visiä päiviä ja kuutamoiltoja. Hänen teoksiaan on
useita ulkomaalaisissa museoissa; sellaisia ovat
esim. ..Katu Kragerössa", ,,Hougfossen" ja ..Kim.

tamomaisema" (Kristiaaniassa), „Ravnsborg"
(Kööpenhaminassa l . ..Kuutamo Normandiassa"
(Tukholmassa) ja ..Talvipäivä Vestre Akerissa''

(Pariisin Luxembourg-kokoelmissa). F. L.

Thaumasiitti ikreik. thauma'zein = ihmetellä,

nimitys A. E. Nordenskiöldin antama aineen

omituisen kokoomuksen johdosta), valkeina ki-

teisinä kokoomina esiintyvä mineraali; kokoo-
mus vastaa kaavaa: ( 'a.si<>

:

..( 'a( 'O
:
,.C'aS0i.l "ill-jO.

Ensimäinen löytöpaikka oli Bjelken kaivos Jämt-
lannissa; sittemmin t:ia on tavattu muissakin
maissa. /'. E.

Thaumaturgi ikreik. thaumatUrgo's) , ihmei

dentekijä.

Thauvonius [•&}, Abraham (1622-79),

piispa: tuli 1649 luonnonopin ja 1659 jumaluus-

opin professoriksi Turun yliopistoon. 1667 super-

intendentiksi Narvaan, 1672 Viipurin piispaksi.

Luonnonopin professorina T. usein teki oppilait

tensa kanssa kasviopillisia retkeilyjä valmistaen

siten liavainnontekoon perustuvaa luonnontutki-

musta. Mutta hänen luonnonopilliset väitös

kirjansa, joista mainittakoon ..Ile tornia" ja

.,Ue anima in genere", ovai puhtaasti spekulatii-

visia. Viipurin piispana hän harrasti sikäläisen

lukion vaurastuttamista. •/. F.

Thea. teepensaan sinun tiet. nimi, ks i
<

Theagenes f-e'nes/, Megaran itsevaltias, ku-

kisti kansanpuolueen avulla ylimykset ja tekey-

tyi hallitsijaksi n. (140 e. Kr. /toisen arvelun

mukaan jonkun verran myöhemmin). T. kannatti

vävynsä Kylonin -ks. t yritystä päästö Atee

nan itsevaltiaaksi, mikä ei kuitenkaan onnistu

nut : itsekin hän joutui karkoitetuksi. T. bar

rasti rakennustaidetta, m. m. hän teetti Mega
raan vesijohdon. E. Rn.
Theantrooppi ks. Teantrooppi.
Theatiinit ks. Teatiinit.
Theätre francais ftpalrafräni"], runsasta vai-



147!) Theatrum europcum Thegner 1480

tion kannatusta nauttiva »ranskalainen teatl

(myös Comödie f r a n c; a i s ej , aloitti toimin-

tansa Pariisissa Hotel de Bourgognessa 16:nnen
vuosis. keskimaissa, on Suuren oopperan ja Koo-
millisen oopperan rinnalla Pariisin huomatta
vimpia näyttämöitä, buureen vallankumoukseen
saakka teatteri näytteli pääasiallisesti vain klas-

sillisia kappaleita. Teatterilla on oma Napoleo-

nin antama ja sittemmin täydennetty ohjesääntö

ja sen hallintoa johtavan valiokunnan esimiehen

määrää valtio. Nykyinen rakennus (tulipalon

jälkeen uudestaan rukennettu) v:lta 1901.

Theatrum europseum [-ä'trum -pfurn] (lat.),

,,Europan teatteri", Saksassa 1600- ja 1700-lu-

vuilla julkaistu kokoelma lentokirjasia, kerto-

muksia, virallisia julkaisuja ja muita asiakir-

joja, jotka antoivat valaistusta sen ajan histo-

riaan. Kaksi ensimäistä nidettä (1633, 1635),

jotka käsittävä! ajan 1619-33, julkaisi Ph. Abe-

lin. Myöhemmin ilmestyi 19 nidettä käsittäen

ajan v:een 1718; teos on kuvitettu. J. F.

Theba (kreik. Tkebai, lat. Tliebcc) , muinaisen
Boiotian huomattavin kaupunki, sijaitsi Kithai-

ronin pohjoispuolella, vesirikkaassa ja kumpui-
sessa seudussa. V. 458 e. Kr. rakennettu kau-

punginmuuri, jonka suunnan suurimmalta osal-

taan v:sta 1906 toimitetut kaivaukset ovat toden

neet ja jonka sisäpuolella oli myös Kadmeian
218 m:n korkuinen linnavuori, oli lähes 7 1

/a

km: n pituinen. Jo esihistoriallisella ajalla „7-

porttinen T." oli rikkaudestaan ja mahtavuudes-
taan kuuluisa. T:n linnan rakentajaksi mainit-

tiin Kadmos, sen muurin laatijoiksi Amphion ja

Zethos. T:n nimeen liittyy yleensäkin rikas ja

monihaarainen tarusto, josta kreik. runoilijat

valitsivat aiheitaan suurisuuntaisiin luomiinsa;
tiu balaiseen tarupiiriin kuuluvat m. m. Oidipus
ja hänen sukunsa sekä ,,7 sankarin" ja heidän poi-

kiensa (Epigonien, ks. t.) retket T:aa vastaan.

T. pyrki aikaisin laajentamaan valtaansa Boio-

tian muiden kaupunkien yli. 6:nnen vuosis. lo-

pulta e. Kr. määräsi sen poliittisen kannan viha-

mielisyys Ateenaa kohtaan, joka auttoi Boiotian
pienempiä yhteiskuntia (esim. Plataiaita) T:aa
vastaan. Tästä myös johtui, että T:ssa vallit-

seva ylimystö persialaissotien aikana- liittyi

Kreikan viholliseen, minkä vuoksi sen täytyi

Plataiain taistelun jälkeen luovuttaa persialais-

mieliset johtomiehensä mestattaviksi. Peloponne-
solaissodan aikana T. kuului Ateenan vastusta-

jiin. Korinthoksen sodan aikana T. ja Ateena
sitävastoin taistelivat samalla puolella Spartaa
vastaan. V. 383 t. 382 e. Kr. spartalainen Phoi-
bidas miehitti Kadmeian, ja T:n kansanvaltaisten
johtajat karkoitettiin. Mutta 379-378 e. Kr. Pelo-

pidas karkoitettujen etunenässä palasi Ateenasta,

josta he olivat saaneet turvapaikan, ja vapaut-
tivat ateenalaisten avulla T:n sen tyranneista
sekä spartalaisista. Spartan seur. vv. tekemät
sotaretket T:aa vastaan eivät tuottaneet mitään
tulosta. V:n 376 e. Kr. jälkeen T:n mahtavuus
nousi korkvimmilleen; se saattoi valtaansa koko
Boiotian ja muodosti tästä lujasti järjestetyn

liittovaltion. V. 371 e. Kr. Spartan ja T:n kes-

ken syttyneessä sodassa thebalainen sotapääl-

likkö Epameinondas saavutti loistavan voiton
Leuktran taistelussa (371 e. Kr.), joka oli alkuna
T:n hegemoniall.'. Epameinondaan sotaretkistä

Spartaa vastaan ja toiminnasta Peloponnesok-

(*•».. 370-367 e Kr., 362 e. Kr.i «eka yri-

tyksestä luoda T sta merivalta ks. E pam ei

n o n d a s; Pelopidaan toiminnasta Thessaliassa ja

Makedoniassa ks. Pelopidas. Epameinondaan
kurdema Mantineian taistelussa teki lopun T:n
valtiollisesta suuruudenajasta. Poliittisen ereh-

dyksen T. teki aloittaessaan 2:sen pyhän sodan
(356-346 e. Kr.), joka antoi Makedonian Philip-

pos II : lie aiheen sekaantua Kreikan asioihin.

Ateenan liittolaisena T. sitten turhaan koetti

tehdä vastarintaa 1'hilippokselle. Khaironeian
taistelun jälkeen sijoitettiin Kadmeiaan makedo-
nialainen varusväki. Kukistettuaan T:n aloitta-

man kapinan 335-334 e. Kr. Aleksanteri Suuri
hävitti maan tasalle melkein koko kaupungin;
6,000 thebalaista sai surmansa, 30,000 myytiin
orjiksi. V. 310 e. Kr. Kassandros koko Kreikan
avustuksella rakennutti T:n ennalleen. — Keski-

ajalla oli T:ssa kukoistava silkki- ja purppura-
kangasteollisuus. V. 1147 T:n ryöstivät perin

pohjin Sisilian normannit, jotka veivät muka-
naan Palermoon suuren joukon kaupungin käsi

työläisiä, mutta T. elpyi pian jälleen. Oltuaan
1204 lyhyen ajan arkontti Leon Sguroksen hal-

lussa T. sam. v. liitettiin Ateenan herttu^kun-
taan; puolet T:n paronikuntaa oli kuitenkin jon

kun aikaa Nicolas Saint-Omerin hallussa. Turkki-
laisvallan aikana T. oli kurja kylä. — Nykyinen T.

(uuskreik. Thivä t. Phiva, n. 4,800 as.) sijaitsee

muinaisen Kadmeian paikalla; siinä on m. m.
piispanistuin. [Fabricius, „Theben, Untersuchun-
gen uber die Topographie und Geschichte" (1890).]

E. Rn.
Theba 1. Thebe (egypt.; kreik. Thebai

Tliebe), muin. kaupunki Ylä-Egyptissä Niilin var-

rella, oli keskisen ja uuden valtakunnan aikana
Egyptin pääkaupunkina, mainitaan V:ssa T:ssa
(Jer. 4626 ; Hes. 30u-ie ; Nah. 38 ) nimellä

Nö( :Amon) ,,Arnon jumalan kaupunki" (Septua-

gintassa Diospolis), jota nuolenpääkirjoituksissa

rastaa Ni'u (< egypt. nw(t), ne - kaupunki) ja

on Homeroksen runoissa varustettu liikanimellä

,,sataporttinen". T:n loistoaika oli jo ohi, kun
Assurbanipalin assyrialaisjoukot hävittivät sen

n. 660 e. Kr. Varsinainen kaupunki oli Niilin

oikealla rannalla, vastapäätä vasemmalla ran-

nalla oli vainajien kaupunki. T:n suurenmois et

rauniot ovat Egyptin huomattavimpia nähtävyyk-
siä, vrt. Luksor, Karnak ja Medinet
Habu. K. T-t.

Thebai ks. Theba.
Thebe ks. Theba (muin. kaupunki Ylä-Egyp-

tissä) .

Thegerström [te-], Robert (s. 1857), ruots.

taidemaalari, sai taiteellisen kasvatuksensa pää-

asiallisesti Pariisissa. T. on lahjakas muoto-
kuvamaalaaja, jonka teoksille eloisa ja sattuva

luonteenkuvaus on oleellista. Hänen maisemis-

saan, joiden aiheet hän on saanut osaksi Afri-

kasta, osaksi Ranskasta ja Ruotsista, herättää

huomiota voimakas värikäsittely ja selvä paikal-

listuunelma. F. L.

Thegner [tPg-], Olof Arvidsson (1615-

89), ruots. virkamies; oli jo 1650-luvulla redukt-

sionlasian harrastajia ja tuli 1655 asetetun re-

duktsionikollegin sihteeriksi. 1668 Tukholman
oikeuspormestariksi ja oli sittemmin porvarissää-

dyn puhemiehenä useilla valtiopäivillä, m. m. 1680

ii 1 *"iS-2. kannattaen Kaarle XI-.n reduktsioni- ja
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itsevaltiuspyrintöjä. Jteduktsionimiehet veljek-

set Jakob Gyllenborg ja Anders Leijonstedt oli-

vat hänen vävyjänsä. V. 1685 T. tuli Upsalan
MUtain maaherraksi; korotettiin aatelis- ja 1687

vapaaherran säätyyn. J. F.

Theile [täilo], "j o h a n n (1646-1724), saks.

säveltäjä, Schiltzin oppilas. Toimi oikesterisoit-

tajana, musiikinopettajana ja kapellimestarina

eri paikoin, kunnes kutsuttiin Hampuriin (1678)

säveltämään sikäläisen kansallisen oopperanäyt-
tämon avajaisteosta („Adam ja Eva"). Siirtyi

1685 taas kapellimestarin uralle (YVolfenbiitteliin

ja Merseburgiin). Sävelsi 20 messua (Palestrina-

tyyliin). 2 oopperaa, passion, jouluoratorin,

..sonaatteja" 2-5 soittimelle (fuuga-tyyliin) y. m.
ti 5 tutkielmaa musiikin teorian alalta.

T:eä nimitettiin aikanaan ..kontrapunktistien
idäksi". Hänen oppilaitaan oli Hasse. /. Ä.

Theiner [tiiinar], Augustin (1804-74), roo-

malaiskatolinen teologi. T. oli nuoruudessaan
reformikatolisuuden (ks. t.) puoltaja ja kirjoitti

pappien pakollista naimattomuutta vastaan kuu-
luisan teoksen : „Die Einfuhrung der erz\vunge-

nen Ehelosigkeit bei den christl. Geistlichen und
ihre Folgen" (1828, 3 :s pain. 1893), jossa arkaile-

matta paljastetaan katolisen papiston siveelliset

puutokset. Vanhemmalla iällänsä T. muuttui van-
hoilliseksi ja sai arkistonhoitajan viran Vati-

kaanissa. Katolisen kirkon historian valaisemi-
seksi hän julkaisi suuren joukon teoksia, joista

useat ovat tärkeät nimenomaan Pohjois- ja Itä-

Euroopan historialle, esim. „Schweden und seine

Stellung zum Heiligen Stuhl, mit Urkundenbnch"
11838), ..Vetera monumenta Polonia? et Lith ta-

nifp historiani illustrantia" (1860-64, neljä osaa)

y. iti E. Ka. rf K. O.

Theiss ks. T i s z a.

Thekla, sankaritar eräässä iiusitestamentilli

apokryfiteoksessa („Acta Pauli et Thecte")
2:sen vuosis. edelliseltä puoliskolta. Tarun mu-
kaan Paavali käänsi hänet kristinuskoon Ikoniu-
missn ja sai hänestä matkatoverin. Toisen ker-

tomuksen mukaan hän on ensimäinen naismart-
tyyri. toisen mukaan hän ihmeellisesti pelastu-

neena pakanain vainoista kuoli luonnollisen

kuoleman. Hänen päivänsä on 23 p. syysk.
[llennecke, ..Neutestamentliche Apokryphen"
(1004): K. V. Tarmo. „Acta Pauli et fheclse"

(Teolooginen aikakauskirja. 1916).] Edr. St.

Tbelning [telniTjJ. Emanuel (1767-1831).
ruots.-suom. taidemaalari, joka lienee nauttinut
opetusta Tukholman taideakatemiassa C. G. Pilon
johdolla, muutti Suomeen 1700-luvun lopulla.

Täällä hän maalasi etupäässä muotokuvia, aina-

kin yhden alttaritaulun (Vihdin kirkkoon. 1798)
ja suuren historiallisen sommitelman, esittäen
hetkeä, jolloin Aleksanteri I Porvoon tuomio-
kirkossa 29 p. maalisk. 1809 vakuuttaa säilyt-

tävänsä Suomen uskonnon ja perustuslait. Maa-
laus, joka säilytetään Porvoon lyseossa, on tai-

teellisesti sangen heikko, kuten T:n muutkin tau-
lut. ;oista yksi Kangasalan terveyslähdettä
kuvaava on Cygnaeuksen galleriassa. Myöhem-
min T. muutti Pietariin, jossa hänelle myönnet-
tiin edellämainitun historiallisen maalauksen
vuoksi vuotuinen eläke ja jossa hän asui kuole-
maansa saakka. F. L.

Themis. kreik.. uskonnollisen käsityksen tai

ikimuistoisen tavan pyhittämä järjestys eli oikeus

ivrt. lat. (as). Jumalattarena T. näkyy alkuaan
olleen niitä ikivanhoja valtoja, joiden luultiin

vaikuttavan maan alta. Hän on (Aiskhyloksen
mukaan) sama kuin Gaia 1. Ge (maaemo) ; Atee-
nassa palveltiinkin Ge-T:tä. T:llä on samoin-
kuin useilla muilla maanalaisilla haltioilla ennus-
tusvoima. Hän edustaa luonnossa sekä ihmisten
ja jumalien keskuudessa vallitsevaa järjestystä

ja oikeutta; hän on Zeuksen vieruskumppani.
Hesiodoksen jumalaisjärjestelmässä T. on Ura-
noksen ja Gaian lapsia (titaaneja) ja avioliitossa

Zeuksen kanssa horain (ks. t.) ja moirain (ks. t.)

äiti. Aiskhyloksen mukaan Promethcus on hänen
poikansa. O. E. T.

Themistokles [-('s] (lat. Tfiemi'stocles) (n. 527-

459 e. Kr.), ateenalainen sotapäällikkö ja valtio-

mies. T:n isä, Neokles, kuului Lykomidien van-
haan aatelissukuun, mutta äiti oli ulkomaalainen.
Niinpian kuin T. oli aloittanut valtiollisen toi

mintansa, kävi hän pontevasti käsiksi kauas täh-

täävään ohjelmaansa: kotikaupunkinsa merival-
laksi luomiseen. Ollessaan ensimäisenä arkonttina
493-492 e. Kr. T. sai aikaan, että ruvettiin raken-
tamaan oivallista satamaa Peiraieukseen. Kun
ateenalaiset kilpailussa Aiginan kanssa olivat

alakynnessä, sai T. tästä aiheen vaatia kansa-
laisiaan hankkimaan itselleen vahvan laivaston,

mikä uhkaavaan persialaisvaaraan nähden oli

välttämätön. Laurionin hopeakaivoksista entistä

runsaammin kertyneet tulot, joita siihen asti

oli jaettu kansalaisten kesken, käytettiin T:n
ehdotuksesta 100 (toisen, epäillyn tiedonannon
mukaan 200) sotalaivan rakentamiseksi. T. oli

tästä pitäen Ateenan vaikutusvaltaisin mies, ja

häntä sai ennen pitkää koko Kreikka kiittää

pelastuksestaan
;
pakottamalla maanmiehensä tais-

teluun Salamiin luona hän aiheutti Persian lai-

vaston tappion ja sai sitten Kserkseen kiireelli-

sesti poistumaan Euroopasta. Plataiain taistelun

jälkeen ateenalaiset T:n neuvosta ryhtyivät teke-

mään kaupungistaan lujan linnoituksen; koko
Peiraieuksen niemimaa ympäröitiin muureilla.

Mutta T:n ja muiden vaikuttavien henkilöiden

(varsinkin Kimonin) kesken syntyi erimieli-

syyttä, joka päättyi siihen, että T:ta kohtasi

ostrakismi (474-472 e. Kr.). T. siirtyi Argok-
seen. mutta kun väitettiin ilmenneen, että hän
oli ottanut osaa Pausaniaan maankavallushank-
keihin, tuomittiin hänet poissa olevana kuole-

maan, minkä jälkeen sekä Ateenasta että Spar-

tasta lähetettiin henkilöitä vangitsemaan häntä.

T. oli kuitenkin jo päässyt pakoon. Hän läksi

ensin Korkyraan ja sieltä molossien kuninkaan
Admetoksen luo; mutta kun han ei sielläkään

ollut turvassa, matkusti hän Makedonian kautta
Ephesokseen (n. 469 e. Kr.). Sieltä hän 464 e. Kr.

ilmestyi Persian hoviin Susaan ja saavutti sii-

lien määrään Artakserkses I:n suosion, että tämä
teki hänet kolmen Vähän-Aasian kaupungin.
Magnesian (Maiandroksen varrella). Lampsa-
koksen ja Myuksen satraapiksi. T. kuoli Magne-
siassa, tarinan mukaan vapaaehtoisesti nautti-

malla myrkkyä, koska hän muka ei tahtonut

ottaa johtaakseen Persian laivastoa Kreikkaa
vastaan; hänen luunsa vietiin salaa kotimaahan
ja haudattiin Attikaan. T. oli Ateenan I

liäin ja kaukonäköisin valtiomies» mutta hän
oli äärimmilleen kunnianhimoinen ja juonitte

levä: hänen demonisessa esiintymisessään on
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|>ii rtuitä, jotka t<-k>-\ :i( hänen luonteenkuvaus;!

johonkin määrin arvoitukselliseksi. T:n elämä-

kerran sepittivät Cornelius Nepos ja Plutarkhos.
[Bauer. „Themistokles" (1881); Norden, studien
zur Themistoklesfrage" MS93).] /•:. Rn.
Themptander l-a], Oscar Kobert

IISI! 97), ruots. valtiomies; palveltuaan v:sta 186:1

virkauralla T. tuli 1878 toimistonpäälliköksi tulli-

hallitukseen ja valittiin sam. v. toiseen kama-
riin; tuli jouluk. 1880 konsultatiiviseksi valtio-

neuvokseksi A. Possen ministeristöön, seur. v.

raha-asiainministeriksi ja toukok. 1884 sen ohessa

pääministeriksi, missä toimessa ollessaan ajoi

perille uuden asevelvollisuuslain ja samalla ker-
iini maaverojen vähennyksen; 1881! hän sai perus-
tetuksi postisaästöpankkilaitoksen. T. kannatti
vapaakauppajärjestelmää, mutta ei voinut

viljatullin voimaansaattamista ja erosi sen
vuoksi lielmik. 1888 hallituksesta; oli sittemmin
1'ukholman läänin maaherrana v:een 1896 ja

un ikomitean jäsenenä 1895. ./. F.

Thenard [tenä'r], Louis. Jaques (1777-
ix.">7). ransk. kemisti, toimi professorina Parii-

sissa oli Hauskan kuuluisimpia luonnontutki-
joita viime vuosisadan alkupuolella. Hän on.

i viidessä Gay-Lussacin (ks. t.) kanssa, -no

rittauut tärkeitä tutkimuksia kaasujen volymi-
suhteista sekä useita perustavaa laatua olevia

puhtaasti kem. tutkimuksia. Suuret ansiot on
hänellä orgaanisen analyysin parantamisessa.
Hänen suuri teoksensa „Traite de Chimie 616-

mentaire, theorique et pratique" ilmestyi 5:ssä
painoksessa, viimeinen 1835. Edv. Bj.

Theobroma, kaakaopuun iks. Kaakao) tiet
sukunimi.
Theoderik ks. Teoderik.
Theodor (1820-68), Abessiinian hallitsija, ks.

A h e s s i i n i a, historia.

Theodor (T h e o d o r o s, kreik., = Jumalan
lahja), kreikkalaisia keisareita ks. Laskaris.
Theodora /-ö'-y". (k. 548), keisarinna, itäroom.

keisarin Justinianus I:n puoliso; erään sirkus-

palvelijan tytär, oli ensin näyttelijättärenä, tans-

sijattarena ja hetairana, tuli sitten Justinianus
l:n rakastajattareksi ja vihdoin hänen puolisok-

seen. Justinianuksen noustessa 527 valtaistui-

melle T. kruunattiin hänen kanssahallitsijakseen.

T;Ila oli suuri vaikutusvalta puolisoonsa; hän
oli viisas ja rohkea mutta myös ylpeä sekä val-

lan- ja kostonhimoinen. Varsinkin Nika-kapinan
aikana 532 hän rohkaisi Justinianusta pelkää-

mättömyydellään. Ulkonaisella hurskaudella,

oikeaoppisuudella ja kirkollisille laitoksille anne-
tuilla lahjoituksilla T. koki sovittaa entistä elä-

määnsä. G. R.

Theodorik ks Teoderik.
Theodosia ks. F e d o s i a.

Theodosius, room. keisareita. 1. T. I Suuri
(346-95), sotapäällikkö Flavius Theodosiuksen
poika. esp. sukuperää. Oli aikaisemmin osoitta-

nut kuntoa sotapäällikkönä, ja kun länsigootit

olivat Adrianopolin tappelussa 378 voittaneet ja

surmanneet keisari Vaiensin, kutsui valtakunnan
länsiosan hallitsija Gratianus hänet 379 hallit-

sijakumppanikseeu. jotta T. itäosan valtiaana

torjuisi vihollisten hyökkäyksen. V. 382 hän sai

gootit alistumaan, antaen heille kuitenkin asuin

paikkoja Traakiassa. Kun vallantavoittaja Ma-
ximus oli kukistanut Gratianuksen, tuli T. Gra

tianuksen veljelle Valeutinianus II : lie avuksi ja

voitti Maximuksen 388; 394 hän kukisti Arbo-
gastin, joka murhattuaao Valentinianue Il;u oli

kohottautunut länsimaiden hallitusmieheksi.

Täten koko lloomau valtakunta vielä kerran
yhdistettiin yhteisen hallitsijan alle. — Siaälli-

aissä oloissa T. yritti kukistaa areiolaisten lah-

koa ja lopettaa pakanuutta; hän julistutti Kons
tantinopolin kirkolliskokouksessa 381 Nikealai-

aen uskontunnustuksen ainoaksi lailliseksi sekä
kielsi 392 täydellisesti pakanauskon. Erään kapi-

nan tähden raugaistuaan Tessalonikan laupun-
gin asukkaita kauhealla verisaunalla, täytyiT:n
alistua Milanon piispan Ambrosiuksen määrää-
mään kirkonrangaistukseen. T:n kuoleman jäl-

keen jaettiin valtakunta hänen poikainsa Arka-
diuksen ja Honoriukseu kesken.

2. T. II Nuorempi (T h e o d o s i o s 401 -

50), Itä-Kooman keisari, Arkadiuksen poika,

edellisen pojanpoika. Seurasi isäänsä 408. Oli

ensin prefekti Anthemiuksen holhouksen alai-

sena; sitten (v:sta 414) T;n sisar Puleheria johti

hallitusta T:n kuolemaan saakka. Itse T. vietti

toimetonta elämää. Persialaisia vastaan sodit-

tiin jommoisellakin menestyksellä, mutta valta-

kunta kärsi suuresti Attilan johtamien hunnien
hyökkäyksistä (v:sta 441); heille täytyi luovut-

taa alue Tonavan eteläpuolella sekä myöntää vuo-

tuinen vero. T. otti innokkaasti osaa aikansa
uskonopillisiin riitoihin. Hänen aikanaan julkais-

tiin 438 Codex Theodosianus, kokoelma ki

rein julistuksia Konstantinus Suuresta hänen
omaan aikaansa saakka. G. R.

Theofanes ks. T h e o p h a n e s.

Theognis, kreik. runoilija, elegiaruuouden tär-

keimpiä edustajia, kotoisin Megarasta (luulta-

vasti 6:nnen vuosis. keskipalkoilla e. Kr.). T;n
aikana riehuivat Megarassa katkerat säätytaiste-

lut; itse hän kuului ylimyspuolueeseen, ja ele-

gioissaan hän ylisti „hyviä" (s. o. aatelisia) ja

kuvasi räikeästi ,. huonojen" (s. o. alhaisoni kel-

vottomuutta, varottaeu edellisiä antautumasta
minkäänlaisiin tekemisiin jälkimäisten kanssa;

toivoopa hän katkerassa puoluekiihkossaan
vansa juoda vastustajain mustaa verta. Sääty-

taistelujen myrskyt ajoivat hänet ainakin joksi-

kin ajaksi maanpakoon. — Säilynyt kokoelma
..T:n elegioja" sisältää joukon hajanaisia runo-

pätkiä, joista on vaikea päättää, missä määrässä

ne ovat eri runoelmia, missä määrässä irtonaisia

otteita. Suureksi osaksi ne ovat lyhyitä, ponte-

via mietelauseentapaisia, n. s. gnoomeja. Jou-

kossa on myös sellaisia runo-otteita, jotka ilmei-

sesti on poimittu muiden, eriaikuisten runoili-

jain elegioista. Jotensakin varmasti voidaan T;n
runoina pitää niitä kappaleita, joihin hän on

ikäänkuin painanut sinettinsä, sovittamalla nii-

hin sen ylimysnuorukaisen, Kyrnoksen, nimen,

jolle hän omisti kehoituksiansa ja neuvojansa. —
Valtiollisiin ja opettavaisiin elegioihin liittyy

kokoelmassa sikermä seura- 1. pöytälauluja, joissa

doorilaisen aateliston huvitteluelämä juominkei-

ueen ja poikalempineen havainnollisesti kuvau-

tuu. 0. E. T.

Theogonia ks. Hesiodos ja Orpheus.
Theokritos f-eo'-/ (s. n. 305 e. Kr.), kreik.

bukolisen runouden pääedustaja, kotoisin Syra-

kusasta; hän eli osaksi Sisiliassa, osaksi Km-
saarella, jota jotkut pitivät hänen syntymäpaik-
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kanaankin, •-.» k^< Aleksandriassa. T:n runotuo
tanuosta on säilynyt kolmisenkymmentä laajeni

paa runoelmaa ja 25 epigrammia. Ensinmainitut
luonteeltaan usein draamallisia, liittyen

u. s. mimos- runouteen. Useita saattaa pitääSisi

lian paimenlaulujen taiteellisina mukailuina; ne

ovat ,,iilyllejä". [oissa luonnon ja maalaiselämän
tuntemuksella ia rakkaudella kuvaillaan paimen-

ten askareita ja lemmenseikkoja, Toisinaan kui-

tenkin runoilijan käyttämät sovinnaiset paimen-
nimet tarkoittanevat hänen omaan tuttavapiiriinsä.

kuuluvia henkilöitä. Toiset idyllit taas loihtivat

eteemme havainnollisia tuokiokuvia suurkaupun-
kilaisten elosta ia oloista j. u. e. Jotkut runoel-

niat ovat mytologian verhoon puettuja laatu-

kuvantapaisia pikkueepoksia. T. käyttää enim-

mäkseen heksametriä, vähemmässä määrin lyyril-

Ii-i.i runomittoja; kieli on doorilaisiin ja aioli-

laisiin aineksiin sekoittunutta eepillistä taide-

kieltä. T ta on m. m. jäljitellyt Vergilius.

T:ii runot ovat m. m. julkaisseet Ahrens, ..Bucoli-

eorum gra?eorum reliqtiia?" (2 os.. 1855 59), Zieg-

l»r. 3:s pain. 1877, 1'ritzsehe. 3:s pain., toim.

Miller 11881); v. Uilamovvitz Möllendotff. ..Bueo-

lict gra?ei" (1905). [Legrand, ..Etude sur Theo-

crite" 1898
\

E. Rn.
Theoksenia f-kse' /. erikoinen laji kreik.

uhreja: uhriateriat, joihin jumalia kutsuttiin,

kuten vieraita ainakin, asettumaan ruokailusoh-

ville. Useimmiten t:oihio kutsuttiin Dioskuurit
lk>. t.i : Delphoin t:oihin kutsuttiin kaikki juma
lat Apollonia juhlimaan. Jumalien pöytätovereina
papit ja erityiset kutsuvieraat elivät uhriruuat.
Kreik. t:oita vastaavat roomal. lectisternia (ks.

Lectisterniu m). 0. E. T.

Theophaneia ks. T e o f a n i a.

Theophanes /-'('-/ (758-817), bysanttilainen

Icronikankirjoittaja, syntyisin Konstantinopo-
lista. Hoidettuaan erinäisiä hovivirkoja ja

oltuaan luostarin johtajana Bithyniassa T. har-

taana kuvainystävänä joutui keisari Leon V:n
vainon alaiseksi -iitä hänen liikanimensä

I unuusta ia I lat. Conft ssor) ; ha' n

eli m. m. 2 vuotta vankeudessa ja karkoitettiin

a Samothrakeen, missä hän kuoli. T jatkoi

Georjrios Synkelloksen (ks. t.) maailmankronik-
kaa teoksessa, joka käsitti vv:n 284 j. Kr. -813
välisen ajanjakson ja on epäkriitillisyydestään
huolimatta tärkeä lähdekirja, se kun korvaa
usfita hävinneitä teoksia. T:n kronikan julkaisi

de Boor (2 os., 1883-85). [Pargoire. ..Saint

jdiane le r-hronographe et ses rapports av.

e

Saint Theodore Studite" (1902).] E. Rn.
Theophano l-fa'-} -k. 991), kreik.-saks. kei

na kreikkalaisen keisarin Romanos II :n ja
T:n tytär: joutui 972 naimisiin keisari Otto II: n
kanssa, ja johti tämän kuoleman jälkeen halli-

Otto III n holhoojana.
Theophxastos f-m'-/ (n. 372-287 e. Kr.), kreik.

Aristoteleen lähin seuraaja n s. peri-

pateettisen koulun esimiehenä, selitti mestarinsa
oppeja realistiseen suuntaan. T:n omintakeisista
teoksista on kuuluisin kuvaus ihmisluonteista

- perustuu oivallisiin psykologisiin havayi
töihin. Vieläpä T. laajoilla kasvitieteellisillä
tutkimuksillaan, jotka koskettelevat myös kasvi-

•logiaa. on ansainnut hänelle annetun kasvi-
n perustajan kunnia nimen. R. L.

Theopompos 176-305:n jälkeen e. Kr.),

kreik. historiankirjoittaja, syntyisin Khios
relta. Isänsä mukana kotikaupungistaan karkoi
tettuna hän eli Ateenassa, missä nautti Isokrateen
opetusta puhetaidossa ja saavutti itsekin maineen
puhujana. T. palasi 332 e. Kr. Khiokseen Alek
Santeri Suuren turvissa, mutta ajettiin tämän
kuoltua jälleen maanpakoon. Oleskeltuaan eri

I
aikoissa hän 305 e. Kr. saapui Aleksandriaan,

mutta sieltä hänen oli pakko paeta Ptole-
maios I:n uhkausten pelosta. T. sepitti 2 laajaa
historiateosta, ..llellenika" (12 kirjaa), joka liit

tyen Thukydideen historiateokseen kuvaili
v \ ii 410-394 e. Kr. välistä ajanjaksoa, ja ..Phi

lippika" (58 kirjaa), joka, keskustana Philip

pos II. käsitteli tekijän omaa aikaa. Kummas-
takin teoksesta on vain katkelmia jäljellä.

I la kiitettiin hänen ahkeruudestaan ja pyrki
myksestään selvittää tapausten syitä, mutta
hiintä syytettiin parjaamishalusta ja puolueelli-

suudesta ; m. m. hän oli Ateenan katkera vihol-

linen. Vv. 1906-07 löydettiin eräästä papyruk-
sesta vv: n 395-394 e. Kr. historiaa valaisevia

tekstejä, joiden tekijäksi muutamat tutkijat kat-

sovat T-.ta. T:n teosten jätteet on koonnut
Miiller. ..Historicorum gra-eorum fraguienta"

(l:nen os., 1841). [Schranz, ,,T:s Philippika"

I 1912).] E. Rn.
Theorikon [-öriko'n] (< kreik. theöre'in = kat-

sella), muinaisessa Ateenassa valtionrahastosta
köyhien kansalaisten puolesta suoritettu pääsy-
maksu teatterinäytäntöihin. T., jonka Perikles
sääsi, teki 2 obolia henkeä kohti ja oli voimassa
\ een 338 e. Kr.; se kehittyi ennen pitkää ylei-

seksi huvimaksuksi, jota vaadittiin muitakin
tilaisuuksia kuin teatterinäytäntöjä varten, esim.
juhliin y. m. E. R-n.
Theotocopuli [-lco'p-J, Domenico (1548

1614), esp. taidemaalari, tunnettu nimellä El
Greco, syntyi Kreetassa — siitä lisänimi ,, kreik-

kalainen" — , mutta opiskeltuaan jonkun aikaa
taidetta Venetsiassa, jossa Tizian oli hänen opet-

tajanaan ja jossa myöskin Tintoretto häneen
vaikutti, hän siirtyi jo nuorena Espanjaan.
Hänen varhaisimmissa teoksissaan on italialai-

nen vaikutus vielä huomattavissa, mutta pian
hau siitä vapautui omistaen niin täydellisesti

espanjalaisen mystillis askeettisen elämän- ja

taidekäsityksen, että hänen myöhemmissä maa
lauksissaan ei mikään muistuta hänen vierasta

alkuperäänsä. Kuvaava piirre hänen taiteelleen

on, että hän on vain kerran maalannut naisen

muotokuvan — oman tyttärensä — ja vain ker-

ran käsitellyt antiikkis»a aihetta. Espanjalais-

ten ylimysten juhlallisen jäykän „grandezzan"
hän on sitävastoin kuvannut verrattoman sattu-

vasti, ja hänen uskonnollisissa maalauksissaan

elää I.oyolan ja inkvisitsionin hurja ja kaamea
uskonkiihko. Se painaa ennen muuta leimansa

hänen taiteelliseen tyyliinsä: hänen värinsä ovat

askeettisen synkkiä — mustaa, harmaata, ke!

taista — , hänen muotoilunsa impressionistisen

rohkeata, jopa suhteiltaan liioiteltuakin ja hänen
siveltimenvetonsa voimakkaan ilmehikkäitä. Kipä

siis ihme. että el (ireeo. jonka nimeä tuskin mai-

nitaan hiukan vanhemmissa taidehistorioissa, on

meidän aikanamme kohotettu Espanjan kaikkein

huomattavimpien maalaajien Riberan, Zurbara

uin. Yelasquezin ia Murillon rinnalle. F. /..

Thera ks. S a n t o r i n.
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Theramenes J-irimu 'nls] (k. 404 e. Kr.), atee-

11'n valtiomies, Bagnonia poika. T. oli sen

harvainvaltapuolueen johtajia, joka 4 1 1 e. Ki

pani toimeen a, s, 400 :d vallankumouksen, mutta
otti myöhemmin osaa kansanvaltaisen hallitus

muodon palauttamiseen. Sittemmin hän uudes-

liittyi ylimyspuolueeseen. 1. lähetettiin

404 e. Kr. ensin Lysahdroksen luo ja sitten Spar-
taan keskustelemaan rauhanehdoista ja toi Atee-

naan Spartan vaatimukset, Kun Lysandroksen
toimesta Ateenaan oli asetettu n. s. 30 tyrannia,

tuli T. Kritiaan (kfl. t.) rinnalla näiden vaikutus-

valtaisimmaksi mieheksi. T., joka edusti maltil-

lisempaa kantaa, joutui kuitenkin ennen pitkää
erimielisyyteen jyrkemmän ryhmän kanssa, ja

vihdoin Kritias pakotti hänet tyhjentämään
myrkkypikarin (404 e. Kr.). T. oli hienosti sivis-

tynyt ja kaunopuheinen, mutta poliitikkona hän
oli ryhditön ja sovitti toimintansa kulloinkin
vallitsevan tuulen mukaan. [Kiiegg, „T." (1910J.J

E. li-n.

Theriodontia, teriodontit, nisäkäslisko-

jen (ks. t.) alaryhmä.
Thermse (kreik., = „lämpimät lähteet"), van-

halla ajalla usean, lämpimien lähteiden äärelle

syntyneen kaupungin nimi. — 1. T h. H i m e-

renses ks. Termin i. — 2. Th. Selinun-
t i ss, kaupunki Sisilian länsiosassa, eteläranni-

kolla. Sen paikalla on nyk. Sciacca (17,021 as.

1901), jossa vanhan kaupunginmuurin jäännök-
siä, kaksi kastellia, lukio y. m., ja joka harjoit-

taa sekalaista teollisuutta sekä vilja-, öljy-

y. m. s. kauppaa.
Thermidor /-d(/r] (ransk. < kreik. therme -

lämpö, ja döron = lahja), lämmönantajakuukausi,
Hanskan vallankumouksen aikuisen kalenterin

yhdestoista kuukausi (gregoriaanisen kalenterin

19 tai 20 p. heinäk. — 17 tai 18 p. elok.). — His-

toi iällinen merkkipäivä oli t:n 9 p. v. II \27 p.

heinäk. 1794), jolloin Robespierre kukistettiin

ja valtaan pääsi maltillisempi puolue, n. s. t h e r-

midorilaiset (thermidorirns). J. F.

Thermit dat. thermm = lämpimät kylvyt),

luonnon lähteet, joista kohoava mineraalivesi on
ympäristön ilmaa lämpimämpi ja joiden vettä eri-

laisten kemiallisten aineiden takia käytetään
juoma- ja kylpyhoitoon useissa taudeissa. Paitsi

kemialliselta kokoomukseltaan köyhät n. s. ak-

rato-t. on vielä mainittava alkaliset, alkalisuo-

laiset, suola-, rikki-, rauta- y. m. t., jotka juoma-
hoitona käytettyinä saavat aikaan voimakkaan
aineenvaihdoksen, huuhtelevat mahalaukkua, suo-

listoa ja munuaisia ja tulevat kysymykseen näi-

den elinten häiriöissä. Usein nautitaan vesi niin-

kin kuumana kuin 50-60°C. n. 200 gr. annoksissa
kerrallaan; päivän pitkään eri tapauksissa pie-

nistä määristä aina 10 litraan jopa enemmänkin.
K. T.

Thermo ... ks. myös T e r m o ...

Thermopylai /-y'-] (kreik. = ..Lämpimät por-

tit") liat. Thermo'pylce), Thessaliasta Keski-
K reikkaan Oita-vuoren ja Malilaisen lahden
välitse johtava pääsytie, joka on saanut nimensä
siinä olevista, yli 40° :n lämpöisistä, rikinpitoi-

sista lähteistä. T. oli muinoin vain n. 50 m:n
levyinen, jyrkän vuorenseinän ja meren välinen
sola. mutta aikojen kuluessa ovat maanjäristyk-
set sekä Sperkheios-joen ynnä pienempien puro-
jen lietteet leventäneet sitä muodostamalla 3 km : n

levyisen, ramei ikon. I .lla on Kreikan
historiassa ollut suuri merkitys sotilaalli

tukikohtana. Mainehikkain In nimeen liittyvä

sotatapaus on heinäkuussa 480 1 Kr. suoritettu

taistelu. 1'idättääkseen Kserkseen maasotajouk-
koa siksi, kunnes ratkaiseva taistelu olisi tapah-

tunut merellä, lähettivät kreikkalaiset Leouidaau,
mukanaan viidettät uhatta miestä (enimmäkseen
peloponnesolaisia) T:hin; lisäksi tuli sitten

joukko lokrilaisia ja phokilaisia. Kun Kserkses

oli kulkenut Sperkheios-joen yli ja asettunut T:n
edessä olevalle tasangolle, odotti hän 4 päivää
turliaan. että kreikkalaiset vastarintaa tekemättä
jättäisivät asemansa. 5:nteuä p:nä kuningas
komensi joukkonsa rynnäkköön, mutta kreikka-
laiset torjuivat 2 päivää vihollisten yhä uudis-

tuvat hyökkäykset. Vihdoin johdatti malilainen
Ephialtes 2,000 persialaista, päällikkönään
llydarnes, Anopaia nimistä vuoripolkua myöten
1.'"indaan selkään. Nähdessään joutuvansa saar-

retuksi Leonidas lähetti luotaan enimmät jouk-

konsa ja pidätti vain, paitsi 300 spartalaista,

400 thebalaista, joiden uskollisuutta hän epäili;

700 thespialaista jäi vapaaehtoisesti. Vähäisen
joukkonsa Leonidas vei epätoivoiseen taisteluun

ylivoimaista vihollista vastaan; kun hänellä oli

Tiliään enään vain kourallinen uupuneita
spartalaisia, johdatti hän nämä eräälle kum-
mulle, missä he ,, uskollisina lakedaimonilaisten
laeille'' päällikkönsä kera kaatuivat viimeiseen

mieheen asti. — V. 279 e. Kr. puolusti n. 24,000

ateenalaisen Kallippoksen johtamaa kreikkalaista

useita kuukausia T:ta n. 170,000 kelttiä vastaan.

V. 191 e. Kr. Syyrian kuningas Antiokhos III

10.000 miehen suuruisine sotajoukkoineen vetäy-

tyi Manius Acilius Glabrion johtaman 40,000-

miehisen roomalaissotajoukon edestä T:hin, jonka

hän varusti vallituksilla. Mutta legaatti Marcus
Porcius Cato valtasi Kallidromos-vuorella olevat

linnoitukset ja kiersi kuninkaan aseman. Antio-

khos kärsi tuhoisan tappion, mistä hän, muka-
naan vain 1.500 miestä, pääsi pakoon. E. R-n.

Thermoterapia ks. Termoterapia.
Theromorpha, sukupuuttoon kuollut matelija-

ryhmä, ks. N i s ä k ä s 1 i s k o t.

Theron (therön] (k. 472 e. Kr.), Akragaan
itsevaltias, Ainesidemoksen poika, hallitsi

488 e. Kr. T. voitti yhdessä vävynsä Gelonin
iks. t.) kanssa karthagolaiset Himeran edusi

E. P-n.

Theropoda ks. D i n o s a u r i a.

Thersites [-si'tes], kreik. taruhenkilö. kuva-

taan Iliadissa Troian edustalle kokoontuneiden
kreikkalaisten rumimmaksi ja hävyttömimmäksi
mieheksi. Hänen kuvaukseensa sankarieepoksen
laulaja on ilmeisesti koonnut aatelisen kuulija-

kuntansa kaiken inhon halpamielistä. kateellista

ja julkeata alhaisoa kohtaan. O. E. T.

Thersner, UI rik (1779-1828). ruots. sotilas ja

piirustaja, syntyisin Suomesta; toimi ensin meri-

väessä ja oli laivapoikana mukana vv.n 1788-90

sodassa; otti sittemmin kenttämittausupseerina
osaa vv:n 1808-09 ja 1813-14 sotiin ja Ruotsin

ja Venäjän väliseen rajanjärjestelyyn 1810; erosi

sotapalveluksesta 1825 everstiluutnantin arvolla;

ryhtyi 1 S 1 7 julkaisemaan suurenmoiseksi suunni-

teltua näköalateosta ..Fordna oeh närvarande

nänen leskensä ja tyttärensä mui-

den avulla jatkoivat v:een 1867. J. F.
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Thesaurus /-("-/ (lat.. < kreik. ()wsauro's).

I&rre, aarrckanmiio : käytetään kielitieteellisten

.kirjojeni y. m. kokoomateosteD niinenä.

Theseus [thgsefus], kreik. muinaissankari,

tarustoa tärkeimpiä. Hänet synnytti troizenilai-

neo kuninkaantytär Aithra Ateenan kuninkaalle

Aigeukselle taikka oikeastaan Poseidon juma-
lalle. Nuorukaiseksi vartuttuaan T. läksi Troi-

Koista äitinsä luota Attikaau isäänsä etsimään.

Matkalla hän tuhosi useat peloit tavat väkivallan-

u. jotka väijyivät ohikulkevia surmatak
sensa heidät julmalla tavalla (esim. ks. Pro
krustes). Ateenassa Aigeus tunsi hänet Troi-

in )'itt im.ist i.in niukasta ja jäikin; ista.

Edelleen hän suoritti uusia sankaritöitä. Niinpä
hän torjui jättiläismäisten pallantidien hyök-
käyksen ja suisti Marathonin seuduilla riehuvan
peloittavan sonnin. Kun Ateenasta oli lähetet-

tävä määräaikaiset ihmisuhrit, 7 nuorukaista ja

7 neitosta. K reettään Minotauroksen tuhottaviksi,

liittyi T. heidän joukkoonsa, surmasi Minotau-
roksen ja pelasti itsensä ja toverinsa labyrintin

sokkeloista Minoksen tyttären Ariadnen anta-

man lankakerän avulla. Paluumatkalla T. petol-

lisesti jätti häntä seuranneen Ariadnen Naksos-
«aarelle tks. M i n o s. Minotauros, Laby-
rintti. A r i a d n e). Deloksessa pelastuneet
viettivät kiitosjuhlan, jolloin ensi kerta tanssit-

tiin Deloksen pyhiin menoihin kuuluva geranos-

(kurki-) tanssi. Kun T. ei ollut muistanut pelas-

tuksensa merkiksi vaihtaa mustia purjeita val-

koisiin tai punaisiin), niin palaavaa laivaa tä-

hystelevä Aigeus surmasi itsensä. Kuninkaana
T. m. m. torini amazonien hyökkäyksen; heidän
voitettu kuningattarensa Antiope synnytti hänelle

Hippolytoksen. Myöhemmin hän nai Minoksen
tyttären Phaidran .ks. Hippolytos ja

Phaidrat. T:n kerrottiin yhdistäneen Atti-

kan ennen itsenäiset pikkuyhteiskunnat yhtenäi-
seksi Ateenan valtioksi (n. s. synoikismos = yh-
teen asuttaminen), ja häntä kuvailtiin jalon ku-
ninkaan perikuvaksi, vieläpä välistä kansanval-
lan perustajaksi. Hänen seikkailujaan mainit-
takoon vielä seuraavat: ystävänsä Peirithooksen
kumppanina hän taisteli kentaureja vastaaan;
yhdessä hänen kanssaan hän ryösti Spartasta
ihanan Helenan, jonka kuitenkin hänen vel-

i dioskuurit vapauttivat; yrittivätpä ystä
vykset ryöstää Manalasta itse Persephonen, mutta
joutuivat manalaisten valtaan, josta Herakles sit

temmin vapautti T:n. Hänen palatessaan Atee-
naan hallitsi siellä toinen kuningas, ja T. siirtyi

SkyroB-saarelle, jossa sai surmansa. — V. 468 e.

Kr. ateenalaiset noutivat sieltä kansallissanka-
rinsa T:n luullut jäännökset ja pyhittivät hänelle
laajan ja komean pyhäkön (joka ei ole se temp-
peli, jota väärin sanotaan Theseioniksi). — T.
esiintyy monessa suhteessa Herakleen toisintona,
mutta hänen tarunsa pääpiirteet ovat nähtävästi

i joonialaista alkuperää. Häntä kuvataan
notkeaksi nuorukaiseksi, efebiksi in on
päässään vaeltajan leveälierinen hattu fpetasos)
ja hartioillaan lyhyt liehuva viitta fkhlamys).
Thesis (kreik.), runojalan koroton osa. lasku.

i g.

Thesleff, tunnettu suom. suku. polveutuu Vii-
purin porvarista ja raatimiehestä Hans T:stä,
loka 1594-1616 siellä mainitaan. Hänen pojis-

I i n = T, . 1666 viipu

r i n tuomiorovastiksi, toinen Peter T. ik. 1663
Turun hovioikeuden asessoriksi, ja tämän poika
Turun läänin maaherra Johan T. aateloitiin

ja tehtiin vapaaherraksi nimellä Stiernstedl
(ks. t.). Myöhemmin yksi suvun haara omalla
niinellään on kirjoitettu Suomen ritarihuonee-

seen (ks. alempana). A. (;

1. Alexander Amatus T. (1778-1847),
Suomen kenraalikuvernöörin apulainen. Syn-
tyneenä Vanhassa Suomessa T. meni 1793 Venä-
jän sotapalvelukseen, ylennettiin 1805 kaptee
niksi, osoittautui taitavaksi topografi ja linnoi-

tusupseeriksi, otti osaa 1807 sotaan ranskalaisia
vastaan ja Suomen sotaan 1808. V. 1811 hän nimi-
tettiin Suomessa olevien joukkojen ylimajoitus-

mestariksi ja korotettiin 1812 Suomen aatelia

säätyyn. Oli mukana 1812-14 Napoleonia vas
taan käydyssä sodassa, kohosi tällöin kenraali-

majuriksi ja 1826 kenraaliluutnantiksi. Mää-
rättiin 1819 divisioonapäälliköksi Suomeen. T..

joka piti itseään suomalaisena, oli senjälkeen
tärkeissä toimissa ja viroissa maassamme. Hän
oli jäsenenä lahjoitusmaakomiteassa 1825, jol-

loin kannatti talonpoikien oikeuksien rajoituk-

sia. Hoiti 1828-30 ja 1832-47 yliopiston sijais-

kanslerin tehtäviä. Käyden monesti luennoilla

hän saattoi toisinaan itsekin innostua kertoile-

maan näkemiään. V. 1833 hän määrättiin ken
raalikuvernöörin apulaiseksi. Tässä virassa hä-

nen tehtävänsä oli, kenraalikuvernööri Menäi-
kov kun asui Pietarissa, varsinainen kenraali-

kuvernöörin toimien hoito. Hän johti puhetta
senaatissa, hoiti kirjeenvaihtoa ja teki tarkas-

tusmatkoja; ainoastaan tärkeimmät, asiat oli

Mensikoville pidätetty. Usein hän hoiti Mensi-
kovin ollessa estettynä kaikkia kenraalikuvernöö-
rin virkatehtäviä. Senaatissa hän oli ahkerasti

mukana asiain käsittelyssä ja antoi eräissä

tapauksissa varsin huomattavia lausuntoja, ennen
muuta kysymyksen ollessa suomen kielen eduista,

joita hän puolusti, mutta yleensä ei hänen mieli-

piteillään ollut määräävää vaikutusta. T. oli luon-

teeltaan hyvänsävyinen ja hyvää tarkoittava.

unitta ei tuntenut tarpeeksi olojamme eikä

ymmärtänyt ajan virtauksia. Naivinen kumous-
liikkeiden pelko, eräät luonteen omituisuudet ja

murteellinen ruotsin kieli saattoivat hänet monesti
pilapuheiden esineeksi. Kutsuttiin 1840 Suoma-
laisen kirjallisuuden seuran ja 1843 Suomen tiede-

seuran kunniajäseneksi. Sai 1841 kenraalin ar-

von. Otti 1847, vähää ennen kuolemaansa, eron
viroistaan. K. W. R.

2. Arthur T. is. 1871), mustalaistutkija; yli-

opp. 1890; ryhtyi 1890-luvulla tutkimaan Suo-

mi ssa elävien mustalaisten oloja ja matkusteli

samassa tarkoituksessa Saksassa. Itävallassa, Vä-
limerenmaissa ja Venäjällä y. m.; oli v:n 1897

valtiopäiväin anomuksesta mustalaiskysyra
varten asetetun komitean jäsenenä ja kirjoitti

sen mietinnön; julkaissut m. m. „ZigenareneE

utbredning i Finland" Maant. yhd. aikakauskir-

jassa 1898). „Wörterbuch des Dialekts der finn-

ländischen Zigeuner" (1901).

Thesmophoria [-pho'-J, muin. Kreikassa De-
meterin |a Koren kunniaksi vietetty juhla, jossa

salaperäisillä menoilla pyrittiin edistämään maan
viljavuutta ja ihmisten sikiäväisyyttä. Se oli

yksinomaan naisten juhla ja ainakin Ateenassa
saivat vain nuhteettomat aviovaimot ottaa sji-
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hen osaa. Juhlan menoihin kuului, paitsi eri-

laisia puhdistusmenoja, paastoa
i

juhlakul-

kuetta, myöskin ylen vauhanaikuineu hedelmiini

syystaika: naiset heittivät maanalaisiin kuilui-

hin porsaita -.'-k ii taikinasta tehtyjä hedelmäni

Byyssymboleja; jonkun ajan kuluttua nostettiin

porsaiden mädänneet lihai ylös kuiluista, ja kun
1 1 1 1 1 : i sekoitettiin kylvöön, uskottiin saatavan

hyvä sato. Juhla vietettiin (ainakin Aleeni
i

pvanopsion-kuukaudessa (loka marraskuussa]
0. E /

Thesmothetit ikreik. thesmothe' lai :„oikeu

denasettajat", lainsäätäjät), muinaisen Ateenan
!l miehisissä arkonttikunnassa 6-miehinen kol-

legi : heidän tehtävänään oli määrätä oikeuden

käyntipäivät, nostaa kanne määrätyissä tapauk-

sissa johtaa erinäisiä oikeusjuttuja y. m. (ks.

Arkonttii. E. R n.

Thespiai [-a'i] (lat. ThespuB), kaupunki mui-
naisessa Boiotiassa, Eelikonin kaakkoisrinteen

ääreisellä tasangolla, Länteen Thebasta. Oltuaan
aiemmin Theban liittolaisena T. persialaissotien

sytyttyä erosi tästä astuakseen Kreikan puolus

tajien riveihin. Niinpä T. lähetti Thermopylai-
liin TUO miestä, jotka kaatuivat Leouiilaau kera.

Kostoksi siitä Kserkscs marssiessaan Allikaan
poltatti T:n, mutta tämä rakennettiin pian en-

nalleen. Plataiain taisteluun otti 1,800 thespia

laista osaa Pausaniaan johtamassa kreikkalais

sotajoukossa. 370-luvulla T. Theban ja Spartan
välisessä sodassa kauan oli viimemainitun puo-

lella, mutta pakotettiin sittemmin liittymään

muihin boiotialaisiin. Leuktrau taistelun (371

e. Kr.) jälkeen thebalaiset hävittivät T:n. Myö-
hemmin se kuitenkin jälleen rakennettiin uudes-

taan. — T. oli kuuluisa ikivanhasta Eroksen-pal-

veluksestaan, ja sen yläpuolella sijaitsevalla

Helikonilla oli niuusain kulttipaikka, johon liit-

tyivät thespialaisteu toimeenpanemat juhlat. T:n
muinaisjäännöksistä on paljastettu ainoastaan
kaupuuginmuurin ja muutamien temppelien pe-

rustat. E. R-n.

Thespis, ateenalainen runoilija, perintätari-

nan mukaan tragedian keksijä. Hyvistä läh-

teistä tiedämme, että T. sai voiton ensimäisessä

virallisessa tragediakilpailussa, mikä Ateenassa

pantiin toimeen. 534. tai 535 e. Kr. (siis Peisistra-

toksen aikana). Myöskin kerrotaan T:n vieueen

tragedian kehitystä suuresti eteenpäin järjes-

tämällä sen niin. että koorin ohessa esiintyi

erityinen näyttelijä. Horatiuksen kertoma ja

sittemmin laajalle levinnyt tarina, jonka mukaan
T. oli esittänyt kappaleensa vankkureissa, joissa

liikkui paikasta toiseen, johtuu luultavasti siitä,

että tragedian alkeet on asetettu yhteyteen eräissä

Dionysoksen juhlissa rattailla kuljetetun laivan

kanssa, jossa ajoi Dionysosta |a hänen seuruet-

tansa esittäviä henkilöitä (sama kuin myöhem-
miltä ajoilta tunnettu ..earrus navalis", josta

karnevaalin nimi johtuu). — T:n tragediat jou-

tuivat aikaiseen unohdukseen. O. E. T.

Thesprotia [-äti'a], maakunta muinaisen Epei

roksen lounaisosassa. T:ssa. joka rajoittui poh-

joisessa Thyamis- (nyk. Kalamas-) jokeen ja ete-

lä--ä Ambrakian (nyk. Arta-) lahteen, asuivat jo

Ody-seiassa merenkulkua harjoittavana kansana
mainitut thesprootit; historiallisella ajalla tämä
illyrialainen heimo oli yksi Epeiroksen 3 huo-

mattavimmasta ja joutui kreik. siirtolaisten väli

Iiii jonkun verran kosketukseen kreik. sivia

i i kanssa. / /

Thessalia (-i'aj (uusattikan Theltali'a histo

riallinen maakunta Kreiks ' igeia ii-m

Ilo varsinaisen Kreikan, Epeiroksen ja

Makedonian välissä vastaten suunnilleen nyk.

m. Magnesian, Trikalan ja ECarditsan no-

moksia (j hteensä 1 1 709 km», 381,297 i

Phthiotiksen nomoksesta. — T:n pää
. on matalan Kynoskephalffl in. soo m koi

kea) niinisen selänteen kahleen u.-aan jakama
Peneios-joen laaja allasalue. j.,ta pohjoisessa ra-

joittavat Khasia ja Olympos . ^ ; »sr, m., länni

Pindos (2,295 m) ja etelässä Othrys l ,7Js m> :

idässä. Aigeian merta vastaan sitä reunu
Olympoksesta kaakkoon lähtevä Pelion il. liisin

jonka lounaiseen päin kaartuva eteläpää -iilkee

sisäänsä laajan, viljavain rantatasaukojen reu

niistämän, järventapaisen Volon lahden, kreikka-

laisten purjehdustaidon syntymäpaikan. T:n ta

sanko on hedelmällinen, Kreikan ..vilja-aitta".

Esihistoriallisella ajalla T. oli lähemmässä
yhteydessä varsinaisen Kreikan kanssa kuin myö-
hemmin; mvkeneläiiien kulttuuri ulottui Paga-
sa-n (Volon i lahden rannoille asti. sen rannalla

olevasta Iolkoksesta (lähellä, nyk. Volon kaupun-
kia) Argonautit tarinan mukaan lähtivät ret

kelien, selittääpä Thukydides helleniläisen alku-

kodin olleen juuri mainitun lahden rantamilla

Hist. ajan alussa pohjoisesta ja lännestä maahan
tunkeutuvat thessalialaiset joko karkoitt ivat asuk-

kaat (boiolialaiset i tai tekivät heidät or|iksi (pe-

nestiti. Yhtenäistä valtiota T:aan ei syntynyt.

vaan se oli jakautunut moneen, lujasti linnoi-

tettujen kaupunkien ympärille keskittyneeseen

osaan, jotka usein taistelivat keskenään tai T:n
naapurikansojen, varsinkin phokislaisten kanssa.

Yksityiset kaupunkikunnat jakautuivat neljään

pääryhmään, tetra d iin: Hestiaiotis luoteessa

(pääpaikat Trikka. Gomphi, Ithome), Pelasgiotis

koillisessa (Larissa, Krannon. Pherai. Skotussai.

Thessaliotis lounaassa (Kierion jaPharsalosl sekä

Akhaia Phthiotis kaakossa Yolon-lahden ympä-
rillä (Larissa Kremaste ia '1'hehai Phthiotides),

joihin viidentenä tuli idässä. iigeian-meren ran-

nalla oleva Magnesia (Demetrias kaupunki). Mah-
tavimmal suvut olivat Aleuadit Larissa--.

Skopadit Krannonissa. Persialaissotien aikana

Aleuadit olivat vallassa, pitäen persialaisten

puolta. He myöskin pyysivät apua Makedonian
Philippokselta. joka 359 apunsa palkaksi anasti

koko T:n. Kynoskephalain taistelun jälkeen 196

T, sai roomalaisilta takaisin nimellisen vapau-

den, menettäen sen kuitenkin lopullisesti AugUS
t uksen aikana.. Konstautinus Suuri teki T:sta

eri provinssin. Keskiajalla romaanialaisia tulvi

T:aan niin suurin joukoin, että bysanttilaiset

kirjailijat nimittivät T:aa Tsoksi Valakiaksi;

sittemmin romaanialaiset melkein kokonaan sii-

lautuivat kreikkalaisiin. V. 1460 T. joutui turk-

kilaisten haltuun ja näiltä 1881 Kreikalle.

E. E. K.

Thessalonika = T h e s s a 1 o n i k e i ks. Salo-
n i k i).

Thessalonikalaiskirjeet. Toisella lähetysmat-

kallaan Paavali oli yhdessä Silaan ja Timo-

theuksen kanssa perustanut kristillisen seurakun-

nan Thessalonikaan (Ap. t. 17,- 9 i. uyk. Salo-

nikiin. Juutalaisten siellä nostaman mellakan
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>i lähetyssaarnaajat vetäytyivät Bereaan.

jo»ta Paavali jatkoi matkaa Ateenaan ja Korint-

tiin. .Sillä viilin 'li theus oli käynyt Thessaloni-

kassa. josta toi apostolille vereksiä tietoja seura-

kunnan tilasta il Thess, 3»), Korintista Paavali

kirjoitti inolemin.it kirjeensä thessalonikalai-

sille (v. 53 . Näissä kirjeissä hän enemmän kuin
muualla puhuu viimeisistä menoista, kristityn

tulevaisuudentoivosta ja Kristuksen takaisin-

sta. Etenkin 2:sen thessalonikalaiskirjeen

iperäisyys on monesti ollut riidanalainen.

Edv. St.

Thessalonike ks. S a 1 o n i k i.

Thetis. kreik. tarustossa merellinen haltiatar.

Nereuksen ja Doriin tyttäriä Iks. Nereidi).
i>li ennustettu, että T. oli synnyttävä pojan, joka

olisi isäänsä voimakkaampi; sentähden muut
jumalat määräsivät hänelle kuolevaisen puolison.

hurskaan Peleuksen. Koetettuaan turhaan sulhoa

torina m. m. muuttumalla milloin minkin pedon

muotoon T:n täytyi alistua. Peleuksen puolisona

hän synnytti Akhilleuksen (ks. t.i. Tämän läh-

lettyä Troian sotaan täyttämään kohtalonsa T.

palasi meren syvänteihin isänsä luo. lliadissa

idysseiassa ..hopeajalkainen" T. esiintyy hel-

länä äitinä, joka lempeästi huolehtii pojastaan

Katkerasti suree hänen kuolemaansa.
O. E. T.

Theuerdank 1. Teuerdank [töiar-J, kei-

sari Maksimilian I:n (ks. t.) suunnittelema ja

osaksi sepittämäkin historiallis-allegorinen ru-

noelma. Teos. jonka keisarin sihteeri Melehior

Piinzing lopullisesti pani kokoon, ilmestyi ensi

kerran Niirnbergissä 1517 puupiirroksilla varus-

tettuna ja on sen jälkeen useasti julkaistu.

[Biirger, ..Beiträge zur Kenutnis des Te.uer-

dank" 1902).j E. W-s.

Theurgia »kreik. theiirgi'a = jumalallinen teko),

luuloteltu kyky maagillisin keinoin vaikuttaa

jumaliin ja henkiin.

Theuriet [törie'}, Claude Adhimar
Anjrr (1833-1907), ransk. kirjailija. T. vietti

lapsuutensa Lothringenissa. opiskeli sittemmin
lakitiedettä Pariisissa |a antautui virkamies-

uralle. josta ero>i tssii. T. oli erittäin tuottelias

kynänkäyttäjä ja hän on jättänyt jälkeensä
muutamia runokokoelmia ja lukuisan joukon
romaaneja ja novelleja. Hän julkaisi sikermän
runoja nimellä ,.Iu memoriam" (1857) „Revue
des deux mondes"-l>-h<|essli. johon hän myöliem-
minkin painatti tuotteitaan. T:n tuotannosta
mainittakoon: runokokoelmat „Le ehemin des

bois" (1867), esikoisteos, jonka akatemia pal-

kitsi : ..T.e bleu et le noir" (1873 ; „Les nids"

J6 . ,.La rondi def

mois" 1 892 s,-kä proosateokset :

uvelles intimes" (1870 ; ,,Le mariage de
..i:.i\ monde" i 1877 Sous bois,

impressiona d'u n forestier" (1878); I .< Eils Mau
ison des deus Ba

1

I • Journal de

rafisia muistelmia;
.te Aurelie" 11884 Peeh« mortel" I I

irreau" - „L'affaire Froideville;
irs d'emplo; - -

:

Vmour d'automne"
L'amoiireux de la preiete" l 1889 ;

.,La

n. dangereux"
mauvais mwi i „Nos

enfants. jeunes ,-t vieil

i lianoinesse
1 39 1 . Pat „Flavie"

(1895); „Coeurs meurtris" (1896); ..Boisfleury"

(1897); „Le reluge" (1898); . .Villa tranqullle"
il899); „Le manuscrit du chanoine" (1902) ; .

oncle Fin" (1906). T. on miellyttävä kertoja,

jonka kuvaukset etupäässä liikkuvat maaseudulla,
käsitellen sm kansaa, tapoja ja elämää. Hänen
romaaneissaan vallitsee terve, raikas henki, joka
usein korvaa sommittelun heikkoudet. T. on kir-

joittanul teatteria varten pari kolme pientä kap-
paletta, joista eräs. yksinäytöksinen „Jean-
Marie" (1871), saavutti pysyvää menestystä. —
V*. 1890 T. sai Vitet-palkinnon Ranskan akate-

mialta, jonne hän itse tuli valituksi 1896. [Bes-

son. ..Andrfi Th." (1890); Bonnemain. „Pages
choisies d'Andr« Th." > 1898) .J E. W-s.
Thibaudeau Jtibödö'], Antoine Claire

(1765-1854), kreivi, ransk. politikko ja historial-

linen kirjailija: valittiin 1792 konventtiin. missä
ensin liittyi vuoripuolueeseen, ja myöhemmin
Robespierren vastustajiin, thermidoriaaneihin, oli

sittemmin viidensadan neuvoston jäsenenä ja

Napoleonin valtaan päästyä prefektinä ja valtio-

neuvoston jäsenenä; tuli satapäiväisen keisari-

vallan aikana paariksi, mutta karkoitettiin Bour-
bonien palattua maanpakoon, josta sai palata

1830; v. 1852 Napoleon IIT kutsui hänet senaat-

tiin; julkaissut m. m. ..Memoires sur la conven-
tion et le directoire" (1824), ,,Memoires sur le

consulat" (1826), ..Histoire g^nerale de Napoleon
Bonaparte" (1827), ..Te consulat et l'empire"

(1835). ./. F.

Thibaut IV [HW] (1201-53), Navarran
kuningas, triibaduurirunoilija ja säveltäjä. V. 1742
julkaistiin 63 hänen lauluistaan (La Ravalliöre)

,

valitetta\ asti epäluotettat assa nuottiasussa.

/. A".

Thibaut /libi/J. Anton Friedrich Jus-
tus (1772-1840), saks. oikeusoppinut. v:sta 1806

professorina Seidelbergissä. Napoleonin kukistu
misen jälkeen T. julkaisi lentokirjasen: ..Cber

die Notwendigkeit eines allgemeinen btirgerlichen

Rechts fiir Deutschland" (1814). jossa hän vaati

yhteistä saks. lakikirjaa. Tähän vaatimukseen
Saviguy pani vastalauseen kirjoituksessaan „Vom
Beruf unsrer Zeit fiir Gesetzgebuug und Rechts-

tvissenschaft" (1814 . jossa hän esitti historialli-

sen koulukunnan ohjelman. T:ta on sanottu, ehkä
ei kuitenkaan aivan täydellä syyllä, tälle vas

bakkaisen ..filosofisen" koulukunnan edustajaksi.

pääteos „System des Pandekten-Rechts" (1803).

Innokkaana musiikinharrastajana T. julkaisi

„t)ber Rein hei t der Tonkunst" (1825). [Baum-
V I J. T."| J. I

Thiele ftflej, Just Mathias (1795-1874,.

tansk. kirjailija. Tultuaan 1816 ylioppilaaksi T.

palveli parikymmentä vuotta kunink. kirjastossa.

Tänä aikana hän toimitti julkisuuteen arvokkaan
kokoelman kansansatuja. ..Danske folkesagn"

(4 nid. 1818-23; lisättj painos 1843). V. 1835

T. tuli taideakatemian sihteeriksi ja 1830 kunin-

kaan yksityissihteeriksi. T:n kirjalliset harras-

tukset alkoivat jo varhain, ja hänen tuotantonsa

ingen laaja, joskin vähän huomattava. Par-

haiten hän onnistuu lyriikassaan ; heikompia
ovat hänen näytelmänsä, joiden aiheet, hän useim-

miten otti kansansaduista esim. „Thyre Bo
og herremanden", 1857). T. oli läheisessä suh-

t n kuvanveistäjä rhorvaldseniin, ja tältäpoh-
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alta syntyivät hänen laajat tutkimuksen-a >,Den

danske billedhugger 15. Thorvaldsen og hana var
ker" i4 nid., is:;i 50) ja „Thorvaldsene biografi"

(4 ni<l. 1851-56). Niiliin sisältyy laaja elän.

rallini'!! aineisto, jota kuitenkin on käsitelty

ilman kritiikkiä. T:n tuotannosta mainittakoon
vielä muistelmateos ,.Af mit livs aarbeger".

[Stein. ...I. M. T." (1897).] iV-s.)

Thiele [tile], Thorvald Nicolai (1838-

1910), tansk. tähtitieteilijä ja matemaatikko, oli

ISTä 1908 Kööpenhaminan yliopistossa tähtitie-

teen professorina ja observatorio johtajana. Hän
on m. m. tutkinut kaksoistähtiä ja kirjoittanut

joukon matematiikan peruskäsitteitä ja toden-

tiäkiiisyyslaskentoa koskettelevia teoksia. Henki
vakuutusalalla T. on Skandinaavian maissa hyvin
tunnettu. Hän on henkivakuutusyhtiö ,,Hafnia"n

perustajia (1872) ollen sen esimiehenä v:stal903.

T. on uhrannut paljon työtä kuolevaisuustauluk-

kojen laatimiseen ja näiden tasoittamiskaavojen
laskemiseen. Teoksia : ..Almindelig iagttagelses-

IK89); ..Elementa?r iagttagelscslaire"

(1897) ; ,,Om definitionerne for tallet. talarterne

og de tallignende bestemmelser" (1886) ; „Om
dodelighedstavlers beregning" (1900). U.8:n.

Thierfelder [tlrfeldarj, Albert is. 1846).

saks. säveltäjä. toiminut musiikinjohtajana

Elbingissä, Brandenburgissa ja (v:sta 1888)

Rostockin yliopistossa. Sai 1890 professorin arvo-

nimen. Julkaisi akateemisen väitöskirjan ensi-

mäisten vuosisatain psalmi- ja hymnilaulusta sekä

1899 sovitelmia uus.-kreik. musiikin jätteistä.

sävelsi 5 oopperaa, 2 sinfoniaa. 3 eepillistä kuoro-

teosta y. m. I. K.

Thierry [lieri']. 1. Augustin T. (1795-

. ransk. historiankirjoittaja. Oltuaan jon-

kun aikaa opettajana maaseudulla T. palasi 1814
Pariisiin, missä toimi muutamia vuosia Saint-

Simon'in yksityissihteerinä, V. 1820 T. julkaisi

kirjoitussarjan ..Lettres sur 1'histoire de France",
jossa hän arvosteli ankarasti siihen asti nouda-
tettua epäkristillistä historiankirjoitusmetodia ja

vaati m. m. asiakirjoihin syventymistä. Näitä
periaatteita hän toteutti monivuotisiin tutkimuk-
siin perustuvassa ja loistavalla esitystaidolla kir-

joitetussa teoksessaan ..Histoire de la conquete
de 1'Angleterre par les normands" (1825). Ne
ponnistukset, joita tämä työ häneltä kysyi, hei-

konsivat hänen näköänsä siinä määrin että hänen
sittemmin täytyi työssään käyttää apulaisia,

joista ansaitsee mainitsemista hänen myöskin kir-

jailijana tunnettu vaimonsa Julie T. (k. 1844).

V. 1830 T. tuli instituutin jäseneksi; muita teok-

sia „Dix ans d'6tudes historiques" (1835), „Recits

des temps merovingien*" (1840), ..Recueil des

monuments inedits de 1'histoire du tiersetat"

(1850-56), ,,Essai sur 1'histoire de la formation
et des progres du tiers-gtat" (1853).

2. Am6d6e T. (1797-1873), historiankirjoit-

taja, edellisen veli; tuli 1828 professoriksi Besan-
conin korkeakouluun, mutta erotettiin pian viras-

taan vapaamielisyytensä tähden. Heinäkuun val-

lankumouksen jälkeen 18:10 T. toimi menestyk-
sellä prefektinä v:een 1838, jolloin kutsuttiin

anomuskirjain esittelijäksi valtioneuvostoon; tuli

1860 senaattoriksi. Virkatointensa lomassa T.

harjoitti uutteraa historiantutkimusta ja julkaisi

oukon teoksia, joissa koetti toteuttaa veljensä

mielipiteitä; niistä mainittakoon: .,Histoire des

"'^.,

Tliers.

gaulois jusqu' a hi domination romaine" (1828),

..Histoire de la Gaule sous 1'administration
romaine" (1840-47). ..Histoire d'Attila. de ses fil«

et dc ses successeurs" 1 1 856)

.

.). F.

Thiers [tiffr], Louis A d o 1 p h e (1797-

1877). ransk. valtiomies ja historiankirjoitta ia.

V. 1820 T. tuli asianaja-

jaksi Aix'n kaupunkiin,
mutta antautui pian koko
naan historiallisiin ja val-

tiollisiin opintoihin aset-

tuen 1821 Pariisiin, missä
toimi myöskin sanoma-
lehtimiehenä Pian tämän
jälkeen hän ryhtyi julkai-

ii suurta teosta val-

lankumouksen historiasta

,, Histoire de la rgvolution

francaise" (1823-27). Tämä
loistavalla kertojantaidolla

kirjoitettu teos, jossa hän
puolustaa vallankumouk-
sen aatteita ja tekojakin,

mutta jossa ilmenee pai

|on epätarkkuutta ja kritiikin puutetta, saavutti

heti laajan lukijapiirin ja perusti hänen .mai-

a historiankirjoittajana. Perustettuaan muu-
tamien muiden kanssa ..Le National" nimisen
lehden ja taisteltuakin siinä Polignacin taantu-

muksellista ministeristöä vastaan hän heinäk.

1830 sepitti sen vastalauseen Kaarle X:n laitto-

mia ordonansseja vastaan, jonka Pariisin vapaa-
mieliset sanomalehtimiehet allekirjoittivat ja joka

tuli olemaan merkkinä vallankumouksen alkami-

seen. T. vaikutti sitten paljon siihen, että Ludvig
Filipistä tuli Ranskan kuningas. Sam. v. hän
tuli raha-asiainministeriön ylisihteeriksi, sittem-

min alivaltiosihteeriksi ja edustajakamarin jäse-

neksi. Lokak. 1832 T. nimitettiin sisäasiain-

'

ministeriksi, jossa toimessa ollessaan kukisti

Yendeessa puhjenneen kapinayrityksen, jouluk.

sam. v. kaupan ja yleisten töiden ministeriksi,

huhtik. 1834 uudelleen sisäasiainministeriksi tuka-

huttaen tarmokkaasti useat työväenkapinat,
Helmik.-elok. 1836 T. oli pää- ja ulkoasiainminis-

terinä; tuli maalisk. 1840 uudelleen samoihin toi-

miin, sai aikaan päätöksen Pariisin linnoittami-

sesta ja tuotti kohottaaksensa isänmaallista mieltä

Napoleonin ruumiin St. Helenasta Pariisiin, mutta
kun hän rohkeasti kannattamalla Egyptin vara-

kuningasta Muhammed Alia Turkkia vastaan oli

vähällä syöstä Ranskan sotaan muita suurvaltoja

vastaan, täytyi hänen erota lokak. sam. v. Tämän
jälkeen T. oli vastustuspuolueen johtajana edus-

ta jakamarissa ja ryhtyi samalla valmistamaan ja

julkaisemaan uutta suurta historiateosta ,,His-

toire du consulat et de 1'empire" (1845-62). joka

laski perustuksen Napoleonin ihailulle. Helmi-

kuun vallankumouksen puhjettua 1848 kuningas
Ludvik Filip antoi T:lle ja Odilon Barroflle toi-

meksi muodostaa uuden ministeristön, mutta se

ei enää voinut myönnytyksillään hillitä vallan-

kumouksen menoa. Kansalliskokouksessa (1848)

ja lakiasäätävässä kokouksessa (1849-511 T. oli

oikeiston johtajia, kannatti Cavaignacin dikta-

tuuria ja Ludvik Napoleonin presidenttiehdok-

kuutta, mutta piti suotavimpana kuningasvallan

uudistamista ja vastusti Ludvik Napoleonin kei-

sarivaltaan tähtääviä hankkeita: jouluk. 2 prnft



1497 Thiis—Tholuck 1498

1851 hau vangittiin ja karkoitettiin maasta,

mutta sai palata jo seur. v. V. 1863 T. valittiin

lainsäätäjäkuntaan, niissä hän ankarasti arvoa

teli keisarillisen hallituksen sekä sisä- että ulko-

politiikkaa; heinäk. 1870 hän puhui jyrkästi

sotaa vastaan. Keisarivallan tultua kukistetuksi

T. syysk. satu. v. matkusti Englannin, Italian.

Itävallan ja Venäjän pääkaupunkeihin koettaen

turhaan saada näitä valtoja välittämään Hanskan
eduksi. Turhaan hän myöskin myöhemmin samana
syksynä neuvotteli Bismarckin kanssa rauhasta.

Pariisin antaumuksen jälkeen T. valittiin helmik.

1871 26 departementista Bordeaux'ssa kokoontu-

vaan kansalliskokoukseen, joka helmik. 17 p:nä
valitsi hänet toimeenpanevan vallan johtajaksi.

Vielä samassa kuussa hän sai aikaan valmista-

van rauhan, jossa hänen onnistui säilyttää Rans-

kalle Belforfin linna. Toukokuussa hän kukisti

Pariisissa puhjenneen kommuunikapinan, ja sai

elok. SI p.nä presidentin arvonimen. T. ryhtyi

nyt suurella tarmolla korjaamaan sodan ja kom-
muunikapinan tuottamia vaurioita. Saksalle

tuleva sotakorvaus suoritettiin ennen määräaikaa,

ja armeia järjestettiin uudelle kannalle. Tasa-

valtainen valtiomuoto oli nyt T:n mielestä ainoa
mahdollinen Ranskassa, ja hän kannatti sitä kan-

salliskokouksen monarkistisen enemmistön vas-

tustuksesta huolimatta. Mutta kun tämä enem-
mistö antoi epäluottamuslauseen T:n toukok. 1873

imalle yksinomaan tasavaltalaisista kokoon-
pannulle ministeristölle, luopui T. samassa kuussa

presidentin virasta. Tämän jälkeen hän vielä

kansalliskokouksessa ja v.sta 1876 edustajakama-
rissa vaikutti suuresti tasavaltalaisen puolueen
esiintymiseen. T. kuoli 3 p. syysk. 1877. Hän
oli Ranskan huomattavimpia ja suosituimpia
valtiomiehiä 19:nnellä vuosia., perustuslaillisen

hallitustavan kannattaja, mutta taloudellisten ja

yhteiskunnallisten uudistusten vastustaja. T:n jul-

kaisuista mainittakoon edellisten lisäksi ..Law et

me de finanees" (1826), „La monarchie
de 1830" (1831), „Du droit de propria" (1848).

rommunisme" (1849). Hänen puheensa ,,Dis-

- parlementaires" julkaistiin 1879-83 ja

tes et souvenirs 1870-73" v. 1903. Testamen-
tissaan hän määräsi melkoisen summan laitosta

varten, jossa ylläpidetään nuoria opiskelijoita.

[Jules Simon, ..Le gouvernement de Mr. T." ja

..T„ Guizot, Remusat"; P. de Remusat, „A. T.";

Zevort, „T."; Mazade, ,,T, cinquante anmies
d"histoire eontemporaine". y. m.] J. F.

Thiis ftisj. Jens P e t e r (s. 1870), norj. taide-

torioMäija; ollut v:sta 1895 Trondhjemissä
konservaattorina Xordenfjeldske kunstindustri-
museumissa ja nimitettiin 1908 Kristiaanian
taidemuseon johtajaksi. Ulkomaisilla opintomat-
koillaan T. on etupäässä tutkinut renesanssin
maalaus- ja piirustustaidetta. Hänen julkaise-

mansa pääteokset ovat ..Norske malere og billed-

huggerei 19 Aarh." (3 osaa, 1904-07) ja monu
mentaalinen Ioistoteos ..Leonardo da Vinci. I :

Florentinertiden" (1909). Suosittuna esitelmän-
äni T. on käynyt m. m. Suomes

Thingvalla ks. T h i n g v e 1 1 i r.

Thing-vellir {pirj-J (Thingvalla), Islannin ent.

kuuluisa Altingetin kokouspaikka n. 40 km koil-

liseen Reykjavikista. Thingvallavatnin (Islannin
suurin järvi; 105 km2

, suurin syvyy3 200 m)
rannalla T. on enimmäkseen laavavirtojen peit-

tämä, rotkojen halkoma tasanko. Altinget kokoon-
tui siellä n. 900 v : n aikana (930-1798). Viime
aikoina siellä usein on pidetty kansalliskokouksia.

Thioli, ihotaudeissa ja palohaavoissa käytetty
öljy, jota saadaan ruskohiilitervaa käsiteltäessä
rikin, rikkihapon ja ammoniakin kera. Paksu,
tumma veteenliukeneva, miltei hajuton

8. S
Thionville [tiuiH'1] (saks. Diedcnhofen) , kau-

punki Länsi-Saksassa. Elsass-Lothringenissa,
Lothringenin pohjoisosassa, Metzistä pohjoiseen
Moselin varrella, ratojen risteyksessä; 14.184 as.

(1910). — Puolenkymmentä kirkkoa, synagoga,
lukio, vuorikoulu y. m. Harjoitetaan sementti-,
tuomaskuona-, öljy- y. m. teollisuutta. — Maini-
taan Merovinkien aikana Theudonevilla, Toto-
nisvilla ja Tltcodunvilla nimisenä, oli jo Pippinin
aikana kunink. linnana, jossa pidettiin useita
valtiopäiviä. Joutui 1200-luvulla Lothringenille.
T:n luona 7 p. kesäk. 1639 ruhtinas PiecoIomini'u
johtamat keisarilliset ja esp. joukot (14,000) voit-

tivat markiisi de Feuquieresin komentamat rans-
kalaiset (20,000). Voittajain mieshukka 10%,
voitettujen 45%; de Feuquieres kaatui. Taktilli-

nen arvo 1,9. Saksalaiset pakottivat T:n antau-
tumaan piirityksen jälkeen 24 p. marrask. 1870.

E. E. K. £ -Iskm-.

Thlinkit ks. T 1 i n k i t.

Thode /(ö-/, Henry (s. 1857), saks. taidehis-

torioitsija ja kirjailija. Opiskeltuaan ensin Leip-
zigissä, Wienissä, Berliinissä ja Munchenissä hän
teki 1880-84 opintomatkan Ranskaan, Englan-
tiin, Alankomaihin ja Italiaan tutustuakseen
näiden maiden taiteeseen. Vv. 1886-89 hän toimi
yksityisdosenttina Bonnissa, sitten 1890-91 Stä-

delsches Kunstinstitutin johtajana Frankfurt am
Mainissa ja on v:sta 1894 taidehistorian profes-

sorina Heidelbergin yliopistossa. Tärkeimmät
hänen teoksistaan ovat : „Franz von Assisi und
die Anfänge der Kunst in Italien" (2:nen pain.

1904) ; „Die Malerschule von Niirnberg im 14.

und 15. Jahrhundert" (1891) ; „Hans Thoma"
(1891) ; „Andrea Mantegna" (1897) ;

„Correggio"

(1898) ; „Hans Thoma und seine Kunst" (1899) ;

„Giotto" (1899) ; „Tintoretto" (1901) ;
„Kunst,

Religion und Kultur" (1901) ;
..Michelangelo und

das Ende der Renaissance" (3 nid., 1902) ; „Böck-
lin und Thoma" (1905). Lisäksi T. on julkaissut

runokokoelman ..Federspiele" (1892). F. L.

Tholos (kreik.), alkuaan varhaiskreik., vaaka
suorin kerroksin holvattu kupolihauta, esim.

Atreuksen hautakammio (..aarreaitta", virheelli-

nen nimitys) ; pyöreä rakennus yleensä, esim.

Epidauroksen t. (n. 400 e. Kr), Ateenan t.,

prytanien kokoushuone, y. m. V-o N.

Tholuck, Friedrich August Gotttreu
(1799-18771. saks. evankelinen teologi, suom.
sukua. synt. Breslaussa, oli nuoruudessaa
toon nähden kokonaan vastustavalla kannalla.

Muutettuansa Berliiniin T. joutui sikäläisten

pietistien seuraan, ja ennen pitkää tuli enti-

epäilijästä harras uskovainen. Oleskeli

muutaman vuoden ylimääräisenä v liopistonopet-

B Berliinissä I". siirtyi 1826 vakinaiseksi

ipin professoriksi Halleen, jossa sitten

vaikutti kuolemaansa asti. Hänen persoonalli

n. n vaikutuksensa oli erittäin suuri. Ollen luon-

jmielinen sai T. kestää mitä vai-

ipia sisälli 'eluita. uiutta tuli juuri
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siten kykeneväksi auttamaan muita. Suureksi

osaksi persoonallisiin kokemuksiin perustui Iiii

aen kirjai I ehre w>ii der Sfindc und vom Ver-

söhner oder die wahre Weihe des Zweiflers"

1823), joka sai laajan leviämisen min hyvin

kotimaassa kuin käännettynä vieraille kielille.

V sta [839 hän oli yliopiston saarnaaja. Laajat

matkat, varsinkin Englantiin, tuottivat niinelle

tuttavuussuhteita vieraissakin maissa. Vaikka
kin persoonallisesti harras kristitty T. ei lii^tj

Dyt erikoisesi! vanhoillisiin, vaan pysytteli sub

teellisesti itsenäisenä. V. 1872 hän perusti a. 6

konviktin, s. o. kodin jumaluusopin ylioppilaille,

jotka siinä saivat täysihoidon halvasta hinnasta
liima konvikti on sittemmin ollut esikuvana
muille samanlaisille laitoksille.

1
1.. VVitte. ..Das

Leben Tholueks" (2 n i.i. 1884).] E. K-a.

Thoina [tö-], Hans is. 1839), saks. taide-

maalari, aloitti 20 vnotisena opintonsa Karls-

ruhessa Schirmerin johdolla ja siirtyi tämän
kuoltua 1 S(>7 Dusseldorfiin sekä sitten Parii-

siin, jossa varsinkin Courbet häneen vaikutti.

Asettui ISVti Miincheniin ja teki v:ti 1874 jäi

keen useita matkoja Italiaan. V. 1890, jolloin

hänellä oli suuri näyttely, hänet kutsuttiin

Muiu-lienin akatemian kunniajäseneksi sekä 1899
Karlsruhen Kunsthallen johtajaksi. T. on ollut

hyvin tuottelias liikkuen maalaustaiteen kaikilla

eri aloilla. Hänen aikaisemmissa maalauksis-

saan on enemmän alkuperäisyyttä kuin myöhem-
missä, joissa kumminkin taas syvempi ja har-

taampi tunnelmallisuus on voitolla. Varsinkin

hänen maisemissaan on jonkinlaista hiljaista,

uneksivaa alakuloisuutta, jota hän vielä tehos-

taa niihin sovittamiensa henkilöiden avulla.

Böcklinin tapaan ja epäilemättä juuri hänen esi

kuvaansa seuraten hiinkin usein elävöittää mai-

semansa kaikenlaisilla taruperäisillä luonnon-
< leimuilla saavuttamatta kumminkaan Böcklinin

voimaa ja omintakeisuutta. Eikä hän myöskään
värikylläisyydessä ja loistossa kykene hänen
kanssaan kilpailemaan. T:n värikäsittely on ver-

raten yksinkertaista ja kylmähköä vailla hienoni

pia vivahduksia, joskus sentään, kuten maalauk-
-essa ..Paratiisi", hänen värinsä voivat käydä
uhkean vaikuttaviksi. T:n muotokuvien taikka
piirustus ja yksityisseikkojen huolekas viimeis-

tely osoittaa hänen tutkineen ahkerasti llolhei-

n iii ja muita vanhoja saks. mestareita. Kaikissa
Saksan huomattavissa taidekokoelmissa on T:n
taide hyvästi edustettuna. [H. Thode. ..H. T."

(1891) : "F. von Ostini, .11. T." (1900) : F. Ser-

vaes. ..H. T." (1900); H. Thode. ..Hans Thoma
Werk" (310 kuvalehteä, 1900-02); ..Sclnvarz-

kunstblätter von U. T."(20 kivipiirrosta, 1895-96);
Cosomati. .,32 Radierungen naeh H. T." (1902);
\rt. myös Hans Thoma, ..lm Herbste des Lebens.
Gesammelte Erinnerungsblätter" (1909).]

F. L.

Thoma, Liidit ig (s. 1867). saks. romaanin
ja näytelmänkirjoittaja, opiskeli lakitiedettä,

toimi asianajajana. v:sta 1899 pilalebti ..Sim-

plieissimiiks.n" toimittajia (salanimi Peter
Schlemihl). T. on terävä satiirikko, varsin-

kin poliittisella alalla, ja taitava baierilaisen

talonpoikaiselämän kuvaaja. Hänen runsaasta

tuotannostaan mainittakoon romaanit ja kertoel-

mat ..Agricola" (1897), ..Hochzeit" (1901) ,.Laus-

bubengesehiehten" (1904), ..Andreas Vöst" (19051,

lante Frieda" (1906), ..Kleiustadtgeschicli

1908), Der VVittiber" (1911), huvinäytelmät
In.- Medaille" 1 1901 Die Lokalbahn" (191

. .Mollll" (1909), ..Kl-tel Klasse" (1910), ..l.ott-

chens i leburtstag" (1911) ekä kansannäytelmä
Magdalena" (1912) [Hermann, ,,Ludwig Thoma"
Iittiini isches Echo VIII, 770)

\

/ n

Thomander /-«'-/• .1 o h a n Henrik (1798*

1865), nmt-, piispa. T., |oka v :sta 18"3 oli ji

luusopin professorina Lundissa nimitettiin I8".tj

Lundin piispaksi. Vaikkakin itse vanhoillinen T.

kuitenkin taisteli tehokkaasti luteen vapauden
puolesta ja julkaisi \ hilossä Keutenlahl i n ih

kanssa aikakauskirjaa „Theologisk Qvartal-
skrilt". T:lla oli myöskin ansioita saarnaajana
ia vapaamielisenä' valtiopäivämiehenä. [..Skrifter

at .1. H. Thomander", MII (1878-79).]

/:. h e.

Thomas ks. Tuomas.
Thomas [torna'], Ambroiee 1811-961,

ransk. oopperasäveltäjä, Lesueurin oppilas. Va-
littiin ls.M akatemian jäseneksi ia 1871 Pariisin

konsei valoi in johtajaksi. Kuuluisimmat hänen
n. 20 oopperastaan ovat ..Mignon" 1866

..Hamlet" (1868). Sävelsi sitäpaitsi messun,
mmi ieniin, jousikvartetin, mieskuorolauluja v. m.

1.' S.

Thomas [tomä'], Antoine (s. 1857), ransk.

i oin. niisti, opiskeli Pariisissa ja Roomassa, tuli

1SS1 professoriksi Toulouseen, 1889 Pariisiin.

T:n aikaisemmat pääteokset käsittelevät Rl

kan historiaa (1879), ransk. tai proveneelaista
keskiajan kirjallisuutta 11882, 1883. 1888, osit-

tain teksti julkaisuja >. Avustei tuaan tehokkaasti

1900 valmistunutpa ..Dictionnaire < iiuieral"

teosta (ks. Hanskan kieli ja kirjaili-
s ii u s 1.) T. on enimmäkseen työskennellyt ra

ja provenceL sanahistorian ja paikannimitutki-
iniikseii alalla: tähän kuuluvia tärkeitä kirjoi-

telmia on ilmestynyt 3 kokoelmaa (1897-19041.

Perusti 1S89 suuren ..Annales du Midi" aika-

kaii-lehilen. liittyi 1903 ..Romanian" toimit

seen. Etymologina T. on n. s. neogrammaatti-
sen suunnan edustajia; joskus hiilien teok-

haittaa liika konstruktiivisuus. T:n tyyli on
loistavaa ja terävää.. O. J. T.

Thomas Akvinolainen ks. Tuomas A k v i-

n o 1 a i n e n.

Thomas Celanolainen ks. Tuomas Cela-
ii o 1 a i n e n.

Thomasfosfaatti = tuomasfosfaatti, ks. Tuo-
ni a s k u o n a.

Thomas-Gilchristin menetelmä ivrt. Rauta
ja Bessemerin menetelmä). Monien vai-

keuksien jälkeen onnistui kahden englantiin

Thomasin ja Gilchristin, 1879 Bessemerin meuetel-

män mukaan melloittaa runsaasti fosforia sisä'

vää raakarautaa. Heidän menetelmänsä perustuu

siihen, että tavallinen Bessemerin ulini sisustetaan

poltetusta dolomiitista valmistetuilla Hileillä, ter-

vaa sideaineella käyttäen. Sisustus on siis emäk-
sinen. Käytetty raakarauta saa sisältää vähin-

tään 1,7%. enintään 2,5% fosforia. Melloitus

tapahtuu kuten tavallisessa ha.ppamessa Besse-

merin menetelmässä, vain sillä erotuksella, että

uuniin samalla lisätään 10-18% poltettua kalk-

kia, joka sitoo itseensä raakaraudan fosforin

muodostaen kuonaa. Valmiin tavaran fosforin-

pitoisuus on tav. O.ois-0.08 %. Lisäksi on bno-
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otattava, että myöskin raakaraudan sisältämä

ukki saadaau menetelmässä poistetuksi helpom-

min kuin muissa melloituksissa. Saatu kuona,

tuomaskuona (ks. t.), sisältää tav. 14-2091

fosforihappoa ja se on arvokas lannoitusaine,

l G. m:n merkitys on sangen huomattava.

Senkautta kävi mahdolliseksi m. m. Keski-

euroopan fosforin- ja rikinpitoisten suurien

malmivarastojen käyttö taottavan raudan val-

mistukseen. W. W-o.
Thomasius [&'-] 1. Thomas Chris-

i i ., n T. (1055-1728), saks. filosofi, teologi |a

oikeusoppinut, jonka vapaamielisten mielipitei-

vuoksi oli paettava Leipzigistä Hallecn,

uiissä hän tuli (1694] professoriksi ia yliopiston

rehtoriksi. Filosofian ja teologian eron hän
määritteli siten, <'ttä edellinen sisälsi luonnollisen,

jälkimäinen ilmoitetun totuuden. Jyrkemmin kuin

hänen edeltäjänsä T. koetti tähdentää juridisen

moraalisen oikeuden välistä eroa. I". oli ajal-

lansa voimakas vapaamielisten aatteiden edustaja

Bkolastisuutta, suvaitsemattomuutta ja taikuutta

aan. El. E.

2. Gottfrid T. (1802-75), saks. teologi. Toi-

mitluaan ensin jonkun aikaa Nurnbergin kirkko-

na I". 1842 kutsuttiin Erlangenin yliopiston

mat iikan professoriksi, jona pysyi kuole-

maansa saakka. T. oli luterilaisen kirkonopin

(ämmin puolustaja, mutta saattoi kuitenkin esit-

tää uudistuksiakin, kun luinen vakaumuksensa
niitä vaati. N'äitii on esim. k e n O S i S-k r i S t O-

ii - Kristologia). T< oksellaan

.ha- Bekennl uiss der ev. lutherischen Kirehe
in der Konseqvenz -eine- Prinzips" (1848) T.

uutta vauhtia luterilaisen tunnustuksen
tutkimiseen ja vahvisti tunnustuksellista suuntaa

luterilaisessa kirkossa. Dogmatiikan hän esitti

uudelta ki istuskeskeiseltä näkökannalta pää

teoksessaan ..(Tiristi Person uud Werk" 1 111

(1852-611 Huomattavasti uusia näköaloja hän
myöskin esitti dogmihistoriallisessa teoksessaan

1

»

m christlirhe ISogmengeschichte als Entvvick-

lungsgeschichte des kirchliehen Lehrbegriffs"

(1874-76). In ynnä samanmielisten opettajain

vaikutuksesta muodostui Erlangenin teologinen

tiedekunta pitkäksi ajaksi luterilaisen tunnu-
tusmielisen jumaluusopin keskuspaikaksi Snk

Niin syntyi n. s. ..Erlangenin koulu
kunta", jonka pääedustajat Tm ohella olivat

Harless. KTofmann ia Krank iks. n.). Koulun pää-

pyrintönä oli jos saa kayttaa Hofmannm sanoja:
.opettaa vanhaa totuutta uudella tavalla". Er-

•niii suunnasta ovat myöskin useat -uoma
laiset teologit, kuten Schauman ja Räbergh saa

neet ratkaisevia vaikutuksia. T:lla samoinkuin
koulun muillakin edustajilla oli tarkoituksena

iterilaista oppia nykyajan tietee]

atpojen vaatimassa asussa. | Hans
mann Die Erlanger Tl logie. Tim
i'ie und ihre Bedeutung" (1907).] E. K-a.

Thomas Kempiläinen ks. T u o m a - K m
I' i I

Thomas-koulu Leipzigissä on ollut kaupun-
kinsa musiikkielämin tärkeimpiä tekijöitä |0

-is. alusta. ..Thomaskanttoreina"
ovat toimineet monet etevät musiikkimiehet sekä
ennen että jälkeen J. S. Bachin. T:uun otetaan

aa ja sisäoppilaiksi hyvä äänisiä poikia.
' yleisten koithiopintojensa ohella saavat

ei ikoisopetusta musiikissa ja (äänenmurroksensa
edellä ja jälestä) säännöllisesti esiintyvät Th as

kirkon kuorolaulajina sunnuntaisissa jumalan
palveluksissa ja myös lauantaisissa ..motetti"-

tilaisuuksissa. Nämä viimemainitut, jotka pide

tään keskipäivällä ja joihin pääsy aina on vapaa,

ovat tulleet maailmankuuluiksi. /. A'.

Thomaskristityt ks. Tuomaskristity t.

Thomaskuona ks. T n omaskuon a.

Thome [torn-P], Werner (s. 1878), suom.
taidemaalari, opiskeli 1900-02 MUnchenissä, myö-
hemmin Pariisissa ja Espanjassa. Varhemmin
kotimaassa hän sai vaikutuksia myöskin Magnus
Enckellin taiteesta. Ensi kerran T. herätti suu-

rempaa huomiota 1904 maalauksellaan ..Leikki

via poikia", Joka lunastettiin Antellin kokoel-

miin. Sittemmin hän liittyi maalaustaiteessamme
1909 toimeenpannun värivallankuinouksen inuok-

kaimpiin kannattajiin, koettaen itsenäisesti ja

äärimäisen johdonmukaisesti toteuttaa n. s. puh-
taan paletin ja hiukan myöhemmin myöskin
täplämaalauksen periaatteita. Tätä kautta edus-

tavat .Ateneumin kokoelmissa m. m. hänen maa-
lauksensa ..Roredyn puistossa" ja ..Kylpeviä poi-

kia". Viime vuosina T. on liittynyt n. s. Septem-
ryhmän taiteilijoihin pannen näytteille varsinkin
onnistuneita ja ansiokkaita muotokuvia. F. L.

Thompson [tomsnj, Sir Henry (1820-1904),

engl. kirurgi, tuli 1866 Royal college of sur

geonsin professoriksi. T. on etupäässä tunnettu
taitavana rakkokivi- ja yleensä virtsatiehye-

operaattorina. Hänen teoksistaan mainittakoon:
..The pathologj and treatment of stricture of

the un t hra". T. toimi myöskin taidemaalarina,

romaaninkirjoittajana (salanimellä Pe n 1 i-

v e r) sekä as1 ronomina.
Thompson (tomsnj, Silvanus Phillips

is 1851). engl. fyysikko, tuli kokeellisen fysiikan

professoriksi University collegeen Bristoliin 1878

ja perusti sinne fysikaalisen laboratorin, siirtyi

fysiikan professoriksi Lontooseen 1885 sekä City

and guilds technical collegen (Lontoon Fins-

buryssä.) johtajaksi. Hän on tutkinut sähkö-

dynamisia ja sähköoptillisia ilmiöitä sekä kir-

joittanut joukon paljon käytettyjä sähköteknil-

lisiä oppikirjoja. Teoksia: ..Elementary lessons

in eleetrieity and magnetism" (1881; yli 50 pain.

ilmestynyt i : ..Dv iiamo-electric machinery" (1884) ;

..The electromagnet" (1891); „Polyphase electric

currents and alternatecurrent motors" (1895).

V. 8:n.

Thompson [lomsn], W i 1 1 i a m (1785 1833),

engl. yhteiskuntafilosofi ja sosialisti: toimi ensin

maanomistajana Irlannissa. T. oli Owenin oppi

las ja kannatti häntä sanoin ja töin; myöskin

reremias Bentham on häneen paljon vaikuttanut.

Pääteoksessaan „An inquiry into the principles

of the distribution of nrealth most eonducive to

human happiness" (1824, myös saks.) hän väittää,

että, koska työ yksin luo rikkautta, työntekijän

tulee saada koko työnsä tuotto josta hänelle u\t

vain annetaan -.- poni juuri hengenpitimiksi

riittävä tähde, mikä jää. kun maanomistaja ja

kapitalisti ensin ovat anastam i iui imma o

rämän epäkohdan poistamiseksi hän suosit-

telee työväelle omaan apuun turvautumista osuus

kunniksi liittymällä ja kannattaa myöskin

Oxveniin yhtyen pienten kommunististen yhteis

kuntain perustamista s. n johdosta että lilla



um Thomsen 1504

isiintyj ajatuksia joita sittemmin tavataan

Marxilla, on sanottu, että T. on ..tieteellisen

sosialismia" perustajia, mutta pikemmin hän kui-

tenkin .m luettava n. - ratsionaalisiin 1. utopi

siin sosialisteihin, vaikka hän päinvastoin kuin

useimmat viimemainituista pitää työväen valtiol-

toimintaa I keinona työväen va-

pauttamiseksi yhteiskunnallisessa suhteessa.

.). F.

Thomsen, Christian Jiirgensen (1788-

1865), tansk. muinaistutkija ja keräilijä. T. on
Tanskan „Fornnoriliska museefin varsinainen p e-

rustaja ja hän järjesti sen esihistorialliset

kokoelmat keksimänsä kolmikausijärjestelmän

(ks. t.) mukaan kivi-, pronssi- ja rautakautisiin,

lliiu julkaisi tässä suhteessa perustavan teol

„Ledetraad til nordisk oldkyndighed" (1836). —
Kuullessaan T. oli Kööpenhaminan suurten
museoiden johtaja. Itsellään oli hänellä arvo-

kas rahakokoelma. (A. M. T.)

Thomsen, Hans Peter Jörgen Julius
(1826-1909), tansk. kemisti, professorina Kööpen
haminassa, termokemian (ks. t.) perustajia. Laa-
joja tähänkuuluvia tutkimuksia, jotka hän alkoi

1866, hän on julaissut suuressa teoksessaan
„Therinochemisehe Untersuchungen" (4 nid.,

1882-86). Myös epäorgaanisen kemian alalla on
hän työskennellyt. T. on Tanskan kryoliittiteol

lisuuden alkuunpanija. Edv. Uj.

Thomsen. 1. Vilhelm Ludvig Peter T.

(s 1842), tansk. kielentutkija, s. 25 p. tanimik.

1842 Kööpenhaminassa.
Käytyänsä koulua Ran-
dersissa, jossa isä oli

postimestarina, hän tuli

ylioppilaaksi 1859. suo-

ritti filologisen virkatut-

kinnon 1867, väitteli toh-

toriksi 1869, nimitettiin

Kööpenhaminan yliopis-

ton dosentiksi 1871 (mitä

tointa v:sta 1875 seurasi

vakinainen palkka) sekä

1887 mainittuun yliopis-

toon häntä varten perus-

tettuun vertailevan kieli-

tieteen professorinvirkaan,

josta täysinpalvelleena

erosi 1912. Jo koulun-
oppilaana hänessä heräsi harrastus kielenopintoi-

hin, ja jo silloin hän Raskin teoksista saamansa
herätteen johdosta oli alkanut m. m. omin päin
opiskella suomea. Harjoiteltuaan yliopistossa

etevien opettajien johdolla kielitieteellisiä opin-

toja T. 1867 kävi Suomessa täydentämässä pereh-

tymistään suomen kieleen. Sam. v. hän julkaisi

ensimäisen suom.-ugrilaiselle alalle kuuluvan
kirjoituksensa ,,Det magyariske sprog og dets

stammeslsegtskab". Varsinaisesti tähtäsivät T:n
suomen ja sen sukukielten tutkimukset suom.-
ugrilaisissa ja indoeurooppalaisissa kielissä esiin-

tyvien yhteisten ainesten, lainasanojen selvittä-

miseen. Lähinnä hän otti tutkittaviksi itämeren-

suomalaisissa kielissä tavattavat germaanilaiset

ainekset, joihin jo aikaisemminkin oli kiinnitetty

huomiota, mutta joista ei mitään metodista tutki-

musta ollut olemassa, ennenkuin T. tästä aineesta

julkaisi teoksensa ..Den gotiske sprogklasses

indflydelse pä den finske" (1869). joka suuren

Vilh. Thomsen.

kuuluisuuden saanut teos oli hänen tohtoriväittik-

äensä ja varsinainen esikoisteoksensa. Tässä tut

kimukse äaan r. osoitti, että suomalaisen esi

isät jo lähes kaksi vuosituhatta sitten, jolloin

suomalaiset ja heidän läheisimmät sukulai

muodostivat yhteyden (n. s. kantasuom
seua aikana, ks. .Suomen kielii, olivat olleet

germaanien naapureina, että tämä naapuruus oli

Lnyt muutamia vuosisatoja ja tuntuvasti vai-

kuttanut muinaisten suomalaisten kieleen ja elä

mään. \< joka kohta ilmestyttyään herätti

uurta huomiota (tuottaen tekijälleen Hoppin pal-

kinnon, ilm. saksaksi 1870), on yhtä merkillinen
tärkeiden tulostensa kuin metodinsa puolesta;

samalla kuin se loi valoa muinaisten aikojen
historiaan, samalla se myös sekä germaanilai-
selle että suomalaiselle kielihistorialle antoi tie-

toja. |oita ei ole inistään muusta lähteestä saata-

vissa. Jo tässä tutkimuksessaan T. oli huo-
mauttanut itämerensuomalaisissa kielissä olevan
tavattavana vanhoja lainoja myös liettualais-

lättiläisistä eli n. s. baltilaisista kielistä. Usei-

den vuosien valmistelun perästä. T. julkaisi tätä

ainetta koskevan teoksen 1890 nimellä ..Berörin-

ger mellem de finske de baltiske (litauisk-lettiske)

sprog", jossa oli osoitettu, että suomalaiset, jo

ennenkuin joutuivat germaanien naapuruuteen,

—

aikana, jolloin ei vielä itämerensuomalaisten ja

Volgan kansojen yhteys ollut kokonaan keskey
tv nyt — olivat olleet pitkäaikuisissa kosketuk-
sissa liettualais-lättiläisen kansan kanssa. Tämä
teos on tietojen perinpohjaisuuden ja monipuoli-
suuden, näköalojen suuruuden, menetelmän var-

muuden sekä tulosten laajakantoisuuden puoh sta

tieteellisen opin ja tutkimuksen merkillisimpiä

saavutuksia. — Samalle alalle kuuluvaksi voi-

daan tavallaan katsoa vielä kolmas teos: „The
Relations between Ancient Russia and Scandi-

navia and the Origin of the Russian State"

(1877. saks. 1879, ruots. nimellä „Ryska rikets

grundläggning genom skandinaverna" 1882. ven.

1891). alkuperäisesti sarja esitelmiä, jotka T.

kutsusta 1876 piti Oxfordissa. Tämä teos on
lopullisesti ratkaissut kysymyksen Venäjän valta-

kunnan perustajien kansallisuudesta.

Niihin aikoihin, jolloin viimemainittu teos

ilmestyi, T. oli keskellä indoeurooppalaisia tutki-

muksia. Eräät näistä eivät milloinkaan ole tul-

leet julkisuuteen: tiedetään, että T. ensimäisenä

keksi erään tärkeän äännelain, joka indoeuroop-

palaisessa tutkimuksessa on käänteentekevä (n. s.

palataalilain) , mutta estyi juuri äskenmainittujen

esitelmien johdosta sen julkaisemisesta, ennen-

kuin se toisen kautta tuli esille. Sen sijaan hän

julkaisi muutamia huomattavia kirjoituksia

romaanilaisella alalla („L'j parasite et les con-

sonnes mouillees en francais", 1875; „P-f-t en

francais", 1876).

Suurimman kuuluisuutensa T. kuitenkin saa-

vutti keksimällä ajanlaskumme 8:nnelta vuosia.

olevien muinaisturkkilaisten kirjoitusten selityk-

sen. Näistä kirjoituksista ei ollut mitään tun-

nettua, ei edes mitä kieltä ne olivat, kunnes T.

nerokkaalla vertailumetodilla 1893 löysi avaimen
näiden kirjoitusten lukemiseen avaten siten uuden
lehden ihmiskunnan historian tuntemiselle. Ensi-

mäisen tiedon keksinnöstään T. antoi Tanskan
tiedeseuralle i,,l>eVhiffrement des inscriptions de

l'Orkhon et de l'I<5nisseL Note prgliminaire")

.
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täydellisemmän selonteon itse kirjoitusten laa

dusta, käännöksen Orkhon kirjoituksista ynnä"

historiallisia selityksiä hän julkaisi Suom.-ugri-

laisen seuran toimituksissa („Inscriptions de

1'orklinn dechiffreea", 1896). Muinaisturkkilai-

alalle kuuluvat Tui kirjoituksista edelleen

uusia näkOaloja avaava „Sur le systeme des con-

sonnes dans la langue ouigoure" (1901) Bekä

..Tim iea" (1910). Paraillaan T. valmistelee Suo-

malaisugrilaista seuraa varten suurta muinais-

turkkilaisten kielten julkaisua, joka on aiottu

sisältämään kaikki muinaisturkkilaisella piirto-

kirjoituksella kirjoitetut tekstit valokuvin ja

typografisin keinoin esitettyinä, eurooppalaiseen

kirjoitukseen siirrettyinä, käännettyinä ja histo-

riallisilla y. m. asiaselityksillä varustettuina.

Useissa pienemmissäkin kirjoituksissa T. on
käsitellyt erinäisiä vaikeita ja tärkeitä kysy-
myksiä eri aloilla: hän on kirjoittanut etruskien

kielen alkuperästä
1

i..l!emarques sur la parente

de la langue etrusque", 1899), tehden toden-

näköiseksi, että etruskin kieli on sukua kaukaasia-

laisten kielten kanssa, hän on käsitellyt Vähän-
Aasian lyykialaisia piirtokirjoituksia („£tudes

lyeiennes", 1899), ja jo aikaisemmin hän oli

ulottanut tutkimuksensa aina eräisiin Intiassa

puhuttuihin ei indoeurooppalaisiin kieliin, n. s.

khervarilaisiin eli kolarilaisiin kieliin asti, todis-

taen, että ne ovat sukulaisuussuhteissa eräiilen

Austraalian kielten kanssa (..Bemserkninger om
de khorvariske [kolariske] sprogs stilling", 1892).

Useissa yleistajuisissakin kirjoituksissa, niin-

kuin esim eräässä yliopistollisessa ohjelmakirjoi-

tuksessa kielitieteen historiasta (,,Sprogvidenska-

bens liistorie". 1902), erinäisissä Salmonsenin
tietosanakirjaan kirjoitetuissa artikkeleissa

im. m. suomen kielestä ja suomalais-ugrilaisista

kielistä i. kirjoituksissaan .,Videnskabens fselles-

sprog" (suom. Valvojassa 1905) ja ,,01darisk kul-

tur" (10D7. suom. Maailman historiassa I) on T.

tuonut esiin omia uusia näkökohtia.

T:illa on kielitieteessä ainoalaatuinen asema
verrattoman monipuolisuutensa vuoksi, johon
samalla liittyy kaikkien niiden laajojen alojen

perinpohjainen tunteminen, joita hän käsittelee.

Ehkä kaikista merkillisin on kuitenkin hänen
varma ja selvä metodinsa, joka yhdessä aineiden-

valinnan kanssa on saanut aikaan ne suuret
tulokset, jotka T. on saavuttanut, sekä vaikut-
tanut tulosten varmuuden ja pysyväisyyden.
T:n osaksi on tullut suuri määrä kunnian-

uksia; näistä mainittakoon tässä ainoastaan
esimiehyys Tanskan tiedeseurassa („Videnskaber-
ues Selskab"') sekä kolme eri juhlakirjaa, yksi op-

pilailta (1894), yksi kansainvälinen (1912) sekä
yksi suomalais-ugrilainen ..Finnisch-ugrische For-
8Chungen"in toimituksen julkaisema hänen 70-

motispäiväkseen. Käydessään uudelleen Suomessa
1912 yliopiston kutsusta pitämässä luentoja T.
joutui suurten kunnianosoitusten esineeksi. [Val-
voja 1012, J. Eyser. ..Thomsen-bibliografi", julkai-

i „Festschrift fiir Villi. Thomsen" [1912).]

/:. V. 8.

2. Carl Cli ristiä n Frederik Jakob
T. 1847-1912). edellisen veli, laatukuvamaalaaja,
opiskeli Kööpenhaminan akatemiassa ja sitten

Italiassa 1875-77. Hänen maalaustensa aiheet

ovat osaksi Tanskan kirjallisuudesta, osaksi pap-
piloiden ja virkamiesperheiden idyllisestä elä-

l\ 48. Painettu

tnästä otettuja, ja niitä hän käsittelee milloin

hiukan humoristisesti, milloin liikuttavan vaka-
vasti, nän ei ole erikoisen huomattava väritai-

teilija, mutta sangen etevä piirtäjä, joten häu
on myöskin toiminut ahkerana ja suosittuna
t Milensi hiägerin, Ingemannin, Heibergin y. m.

teoksien kuvittajana. F. L.

3. Anton Ludvig Christian T. (1877-

1915), tansk. filosofi, edellisen poika, tuli

1895 ylioppilaaksi ja 1905 filosofian tohtoriksi

Kööpenhaminassa, nimitettiin 1915 filosofian

professoriksi, mutta kuoli äkkiä sam. v.,

vastikään aloitettuaan opettajatoimensa. Jul-

kaisi m. m. laajahkon väitöskirjan „Hegel. Udvik
lingen af hans filosofi til 1806" (1905), kirjasen

„Religion og religionsvidenskab" (1911) sekä

ensim. osan laajaksi suunniteltua teosta „D. Hume.
Hans liv og hans filosofi" (1911, myöskin sak
saksi). Hänen henkevästi kirjoitetuissa teoksis-

saan ilmenee naturalistinen maailmankatsomus
ja terävä kritiikki, joka toisinaan loukkasi toi-

sin ajattelevia. A. Gr.

Thomson [tomsnj, James (1700-48), engl.

runoilija, syntyisin Skotlannista, harjoitti teo-

logisia opinnoita Edinburgli'ssä ja joutui sitten

hovivirkaan Lontooseen. V. 1830 ilmestyi hänen
runoelmansa „The seasons", jonka eri vuoden-
aikoja käsittävät osat olivat kirjoitetut jo aikai-

semmin. Tämä maaseutua ja sen elämää esittävä

teos on ensimäinen puhtaasti luonnonkuvauksel-
linen runoelma ja sellaisena kirjallishistorialli-

sesti huomattava, saaden jäljittelijöitä eri maissa.

T:n muista tuotteista mainittakoon isänmaalliset

runot „Liberty" (1727) ja ..Britannia" (1734),

allegorinen katkelma ,,The eastle of indolence"

(1745) sekä muutamia näytelmiä, joista yhteen
1,Alfred") sisältyy tunnettu kansallislaulu „Rule,

Britannia". — T:n teosten paras julkaisu on
„AIdine edition" (2 nid., 1897). [Murdock,
„J. T." (3 nid., 1803) ; Morel, „J. T, sa vie

et ses teuvres" (1895); Macaulay, „J. T." (1908).]

E. W-s.
Thomson [tomsnj, Joseph (1858-95),

engl. Afrikan-tutkija, seurasi geologina Keith
Johnstonia 1878 Itä-Afrikkaan ja johti tämän
kuoleman jälkeen 1879 retkikunnan Njassa- ja

Tanganjika-järville, matkusti 1883-84 Lontoon
maant. seuran toimesta Mombasasta masailaisten

maan halki Kenialle sekä Viktoria-järvelle, teki

National african company seuran asioissa retken

Länsi-Afrikkaan solmimaan sopimuksen Gandon
sulttaanin kanssa, retkeili 1888 Lontoon maant.
seuran toimesta Etelä-Marokossa ja kulki 1890-91

Englannin Etelä-Afrikan seuran lähettämänä
Hangveolo-järvelle. Julkaissut „To the Central

african lakes and back" (1881), ,,Through Masai-

land" (1884), ,,Travels in the Atlas and Southern

Morocco" (1889), ,,Muugo Park and the Niger"

(1890) y. m. (E. E. K.)

Thomson {tomun/, Joseph Julius
(s. 1857), engl. fyysikko, tuli kokeellisen fysiikau

professoriksi Cambridgeen 1884 ja Royal insti-

tutionin professoriksi Lontooseen 1905. T. on
tehnyt tärkeitä tutkimuksia elektroniteorian

alalla. Hän on m. m. suoraan mitannut Sähkön
ui määrän (elementarquautumini . s. o. vetyatomin
elektrolyysissä mukanaan kuljettaman sähkömää-
rän. T. on sitä paitsi tutkinut katodi-, kanava-

ja röntgensäteitä. Mitatessaan ensinmainittujen
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säteiden kaari muu
I

ntässä hau

osasi laskea niissä lentävien, negatiivisella säh-

köllä varattujen hiukkasten massan. Tulokset

johtivat hänet käsittämään uudella tavalla aineen

luonnetta. T. sai fysiikan Nobel palkinnon 1906.

Teoksia: „Recent researches in electricity and

niagnetism" ( 1 8!»:ii
,
„Elements of the mathema-

ticaJ theory of electricity and magnetism"
pain. 1904i. .Electricity and matter" (1904).

, The eorpuscular theory of matter" (1907). ,,Con-

duetion of electricity trough gases" 1 1903)

.

[ . S:„.

Thomson [tomsnj, Sir Charles \\ \ \ i 1 1 e

(1830-82), engl. luonnontutkija, tuli TS51 kasvit.

-».riksi Aberdeeniin, 1853 luonnonhistorian

professoriksi Corkiin, 1854 Belfastiin, 1868 Dub
liniin ja 1870 Edinburghiin. Vv. 1868 ja 1869

T. yhdessä W. B. Carpenterin iks. t.) kanssa

suoritti ..Lightning" ja „Porcupine" laivoilla

syvänmerentutkimuksia Isoa-Britanniaa ympä-
röivissä merissä ja Espanjan rannikolla. Nämä
tutkimukset totesivat m. m. lopullisesti meren
syvyyksissä vallitsevan rikkaan elämän, ja nii-

den runsaat tulokset antoivat aiheen kuuluisaan
Challenger-retkikuntaau (1872-76), jonka tietee!

lisenä johtajana toimi juuri T. Syvänmeren
tutkimuksistaan T. julkaisi teokset „The depths

of the sea" (187r. ja ..The voyage of Challengei

in the Atlantic" (1877, 2 os.) v. m.
(1. V-s.)

Thomson. William ks. Kelvin.
Thor ks. Tor.
Thora 1. toora ks. Pentateukki.
Thoracostraca ks. K i 1 p i ä y r i ä i s e t.

Thorax /-ö-/ (kreik.). rinta, ks. t.

Thorbecke /-bckke], Jan Rudolf (1798-

1872), holl. valtiomies, opiskeli lakitiedettä ja

filosofiaa, tuli 1825 valtiotieteiden professoriksi

,
valittiin 1840 eduskuntaan ja puuhasi.

myös kirjallisesti, valtiosäännön muutosta vapaa-

mieliseen suuntaan; 1848 eräs tätä tarkoitusta

varten asetettu toimikunta hyväksyi hänen teke

mäusä muutosehdotuksen. Vv. 1849-53 T. johta

vana sekä sisäasiain ministerinä vaikutti perus-

tuslain toimeenpanemiseksi. Uudestaan hän oli

johtavana ministerinä 1862-66, jolloin m. m.
opetuslaitos uudistettiin, sekä 1871-72. Jyrkällä
johdonmukaisella esiintymisellään T. loukkasi

-rkii kuningasta että useita vapaamielisiäkin:

hänen ansioitaan tunnustettiin vasta hänen kuol-

tuaan. T:u kirjeitä ja puheita y. m. on julkaistu.

G. R.

Thoreau [Porou], Henry David (1817-62),

amer. kirjailija. T. oli omituinen erakkoluonne,
joka eleli etupäässä metsissä luonnon parissa,

tarkaten sen elämää. Hän on kirjoittanut joukon
runoja sekä suorasanaisia kuvauksia, joissa ilme-

nee yksityiskohtainen luonnontuntemus. T:n teok-

sista, joista useimmat ilmestyivät vasta hänen
kuoltuaan mainittakoon: ,,Walden, or life in the

\voods" (1854) ; ..Excursions in fields and forest"

11863); „The main \voods" (1864); ..Cape Cod"
(1865); „A Yankee in Canada" (1866); ..Sum-

mer" (1884); „Winter" (1887): ..Autumn" (1892).

T:n kootut teokset ilmestyivät 1894-95 (11 nid.)

ja 1907 (12 nid.). [Channing. „T., the poet natu-

ralist" (1873): Sanborn. ..Life of T." (1882).]

(E. W-s.)

Thoresen [-Ö-], Magdalena (1819-1903),

lansk.-norj. kirjailijatar, Bynt. Kragh. Sai

koulukasvatuksensa Kööpenhaminassa ja tuli

is-ij kotiopettajattareksi Norjaan Merön pappi-

laan Sondmoreen, rovasti Thoresenin luo, jonka
i. ia joutui vuotta myöhemmin naimisiin,

Mia ja kansa vaikuttivat voimakkaasti nuoreen
mieleen ja tekivät T:stä kirjailijattaren, kuten
hän itse on tunnustanut. Lisäksi tuli liienosti

sivistyneen puolison vaikutus sekä ne syväl-

liset herätteet, joita antoi seurustelu Bellaisten

miesten kanssa kuin Bjernson ja Ibsen Bi

nissä, jonne perhe pian muutti. 1850-luvulla T.

kirjoitti joukon pieniä näytelmiä, jotka esitet-

tiin Bergenin teatterissa, mutta jäivät paina-
matta. Ensimäiset painetut tuotteet olivat pie-

niä kertoelmia, jotka ilmestyivät anonymi
eri lehdissä. V. 1801 T. muutti Kööpenhamij
(kadotettuaan jo 1858 puolisonsa) ja 1863 hän
julkaisi kokoelman oivallisia talonpoikaisker-
toelmia nimellä „Fortsellinger"; seur. v. ilmes-

tyi ..Signes historie", joka vakiinnutti hänen
kirjaili jamaineensa. Sitä seurasivat „Solen
i Siljedalen" (1868). „Billeder f ra vestkysten af

Norge" il872) ja ..Nyere lortadliuger" (1873),

joissa kaikissa vallitsee omituisen synkkä sävy.

Tällä välin T. oli viettänyt jälleen muutamia
vuosia Norjassa, asuen Kristiaaniassa (1866-70).

Y:sta 1 STB hän vietti 3 vuotta Zurichissä ja

yhden talven Italiassa. Loppuikänsä hän asui

Kööpenhaminassa. Hänen runsaasta tuotannos-
taan mainittakoon vielä novellikokoelma „Livs-

billeder" (1877), laaja kertomus Bergenin histo-

riasta ..Herluf Nordal" (1879), matkavaikutel-
mista syntyneet ,,Billeder fra midnatssolens land"

(2 nid., 1884-86), kertomuskokoelmat „Mindre
fortsellinger" (1891), „Elvedrag og andre fortad-

lingei" (1893), „Livsluft" (1895). „Uden om
afgrunden" (1897), „Ska?bner og viljer" (1899).

Lisäksi vielä kokoelma ..Digte" (1887) sekä muu-
tamia näytelmiä: „Et rigt parti" (1870), „Inden
dere" (1877). ..Kristofer Valkendorf og Hansea-
terne" (1878), „En opgaaende soi" (1881), ,.En

udflytning" (1S97). jotka ovat. dramaattisesti

heikkoja, mutta osoittavat taitavaa luonteen-

kuvausta ja hienoa sielullisten ilmiöiden ymmär-
tämystä. Kertomukset ovat T:n varsinainen ala,

ja niissä hän onnistuu varsinkin Norjan suuren-

moisen luonnon ja sen kansan elämän kuvaajana.
— T:n teoksia ilmestyi saksaksi ..Gesammelte

Erzählungen" (1878-92. 5 nid.). Suomeksi on

julkaistu kokoelma kertomuksia (1883). [Hänen
elämäkertansa ovat kirjoittaneet Jakobe 1 18951

,

Clara Tschudi (..Silhouetten", 1898) ja Clara

Bergsoe (1904) ; ks. myös Halvorsen. Norsk for-

fatterlexieon, V, 713-23).] I W-s.

Thorild [tö-J, Thomas (1759-1808). ruoti

kirjailija, oik. T h o r £ n. Opiskeltuaan muuta-
mia vuosia Lundissa T. muutti 1781 Tukholmaan.
Sam. v. hän kilpaili „Utile dulci" seurassa runoel-

malla ..Passionerna", voittamatta kuitenkaan pal-

kintoa. Arvostelijat moittivat varsinkin loppu-

soinnutonta runomittaa, ja tätä ahdasmielistä

käsityskantaa vastaan T. nousi poleemiseen tais-

teluun. Kellgren riitatoverinaan. Vv. 1787-88 T.

oleskeli Upsalassa ja matkusti sitten joksikin

aikaa Englantiin. Täällä hän koetti kirjoituk-

sissaan julistaa maailmaa parantavia aatteitaan,

herättämättä kuitenkaan vastakaikua. Palattuaan

kotimaahan T. heittäytyi uudelleen vanhaan kir-



1509 Thoriumi—Thorshavn 1510

iälliseen kiistaan Kellgrenin (ja myös Leopoldin)

Hänen huomattavin hyökkäyskir joiluk-

sensa ja samalla hänen tärkein proosatuotteensa

oli ..Kritik öfver kritikoi, med utkast tili en lag-

stiftning i snillets viiri. i" (1791). Se on nerokas

nila uusia, rohkeita ja syvämietteisiä

totuuksia, kirjoitettu Inistävällä tyylillä. Pole-

miikki jatkui, kunnes T. erään herttua Kaarlelle

omistetun, muka valtiollisia harhaoppeja sisältä

vän „Ärligheten" nimisen kirjoituksen johdosta

karkoiUttiin 4 v:ksi maanpakoon. Hän asettui

asumaan Saksaan, sna.Ien pian kirjastonhoitajan

ia professorin paikan Greifswaldissa, missä hän

kuoli. Loppuikänsä hiin omisti etupäässä filosofi-

silla tutkimuksille, kirjoittaen tältä alalta muu-
tamia teoksia. Runoilijana T. on verraten vähän
huomattava. Hänen päämerkityksensä on ajatte-

lijana, arvostelijana ja proosatyylikkona. Heh-

kuvalla innolla ja uhmaavalla rohkeudella hän
taisteli vanhoja käsityskantoja vastaan vaatien

tunteen ja luonnon oikeutta kaikilla aloilla.

Hänen aatteensa olivat kuitenkin monesti yksi

puolisia. ja hänen yleviä tarkoitusperiään häi-

ritsi usein hänen naivi käsityksensä omasta suu-

ruudestaan. T.n teokset julk. Geijer (4 nid..

1820-351 ja Hanselli (2 nid. 1873-81). [Geijer.

..T." (1820); Atterbom, ..Svenska siare och skal-

der" IV V: I.enström. ..T:s ästhetiska äsikter"

Fahrams, „T." .1888); „Till T:s minne"
(1908): Karitz. ..Tankelinier hos T." (1913) ; Nils-

son. .:." ,1915,.] (E. W-s.).

TliOriumi ks. Toriumi.
Thorn (puol. Torun), lujasti linnoitettu kau-

punki Saksassa. Länsi-Preussin eteläosassa lähellä

Pm >lan rajaa Marienvverderin hallitusalueessa.

Veikselin oik. rannalla ratojen risteyksessä;

(1910), evankelisia ja katolisia sekä

määrä juutalaisia. — Vanhain, Saksalaisen

ritarikunnan aikaisten kehämuurien jätteet, vanha
linna 1300- 1500-luvuilta), kym-
menkunta kirkkoa (joista 3 1200-1300-luvuilta).

synagoga, T:ssa 147i', syntyneen Kopernikuksen,
keisari Vilhelm I:n ja pormestari Rösnerin
muistopatsaat, pari sotilasmuistomerkkiä y. m.
N 1.000 m pitkä lantainen rautatiesilta vie Veik-

selin yli. Lukio, reaalilukio. kolme seminaaria,

teatteri. mu9iikkikonservatori. Harjoitetaan huo-
mattavaa rauta-, kone-, juomatavara-, tupakka-,
saippua-, saha-, mylly- y. m. teollisuutta, vilja-,

puutavara-, siirtomaantavara-, karja-, kivihiili

y. m. kauppaa sekä vilkasta jokiliikeunettä.

raitiotie. — T:n perusti 1231 Saksalaisen

ritarikunnan maamestari Hermann Balk ritari

kunnan etuvartioksi preussilaisten maahan: seur.

v. T. sai kaupunginoikcudet liittyi 1300-luvulla

i
kauppapaikkana suuren mer-

kityksen. V. 1411 tehtiin T:n e n s i m ä i n e n

rauha Saksalaisen ritarikunnan (suurmestarina
ricb von Plauen) ja Puolan välillä, jossa ritari-

kunta säilytti alueensa melkein koskemattomana
suorittaen vain suuria rahallisia korvauksia. T:n
toisessa rauhassa 1406 ritarikunnan maa

tetti itsenäisyytensä jakautuen samalla kah-
teen osaan; Länsi-Preussi joutui kokonaan Puo-
lalle. Itä-Preussi jäi puolalaisena lääninä ritari-

kunnalle. V. 1521 suurmestari Albrekt Branden-
burgilainen T:ssa teki aselevon Puolan kanssa.
V. l ö ö 7 T. otti vastaan uskonpuhdistuksen, 1645
Puolan kuninga-s Vladislaus IV pani toimeen kes-

kustelut katolisten ja dissidenttien \älillä (Gol-
m charitativum) saamatta sovintoa ai]

V. 1724 Puolan hallitus rangaistakseen protes-

tantteja (jotka erään uskonnollisista syistä puh-
jenneen mellakan yhteydessä olivat hävittäneet

jesuiittaluostarin) mestautti pormestari Rösnerin
ja 9 ctevintä porvaria (T:n verilöyly). Puo-
lan toisessa jaossa 1793 T. joutui Preussille, lii-

tettiin 1807 Varsovan suurherttuakuntaan, 1815
taas Preussiin. V. 1818 sitä alettiin linnoittaa,

1878 siitä tehtiin ensiluokan linnoitus.

E. E. K.

Thoraton [pöntanj, William T h o m a •

(1813-80), engl. taloustieteilijä; mer.l 1836 I
ä-

Intiau kauppaseuran palvelukseen, tuli 1858
yleisten töiden sihteeriksi Intian virastoon;

teoksissaan hän kosketteli pääasiallisesti väestö-,

maanomistus- ja työkysymyksiä : kirjoitelmis-

saan ,,A plea for peasant proprietors" (1848) hän
puolustaa talonpoikaista pientä maanomistusta,
teoksessaan „On labour'' (1869) hän puhuu
ammattiyhdistysten puolesta ja osoittaa m. m.
silloin yleisesti hyväksytyn palkkavarateorian
vääräksi. ,/. F.

Thornycroft /pönikroft], H am o (s. 1850),
engl. kuvanv. stäjä, opiskeli aluksi Lontoossa,
sitten v:sta 1S71 Italiassa, jossa varsinkin
Michelangelo ääneen vaikutti. Sai 1875 akate-

mian kultun ;alin ryhmäkuvallaan ,,Sotilas kan-
taa haavoitettua nuorukaista taistelusta". Hänen
muita teoksiaan ovat Niittäjä (1884), runoilija

Thomas Gray'n muistopatsas ja Coleridgen rinta-

kuva (1885), Kylväjä (1886), Gordonin patsas
Trafalgar Squarella (1888) ja Cromxvellin patsas

Westminster Abbey'n edessä Lontoossa (1899.,.

Sai Pariisin maailmannäyttelyn suuren palkin-

non (Grand prix) 1900 veistoksestaan Tanssija-

tar (Ilo). F. L.

Thoroddsen, Thor vai du r (s. 1855), isl.

geologi ja maantieteilijä, opiskeli Kööpenhami-
nan. Tukholman ja Leipzigin yliopistoissa, teki

laajoja matkoja Italiassa. Keski- ja Länsi-Euroo-
1894 Kööpenhaminan yliopiston kunnia-

p-ofessori. Suorittanut järjestelmällisesti Islan-

nin geol. ja maaut. tutkimisen. Julkaissut ,,Over-

sigt over de islandske vulkaners historie" (1882),

..Vulkaner i det nordöstliga Island" (1888),

..Landfrsedissaga Islands" (1892-94). ..Island,

Grundriss der Geographic und Geologie" (1905-06)

y. m. sekä Islannin geol. kartan ..Geological map
"of Ieeland" (1901).

Thorpe [pöp], Benjamin (17821870). engl.

filologi, ensimäinen anglosaksilaisen kirjallisuu-

den kriitillinen julkaisija; hänen lukuisista jul-

kaisuistaan mainittakoon: „Ancient laws and
institutes of England" (1840) ja ,.King Alfred's

Orosius'' (1853); kirjoittanut myöskin „Nortbern
mythology" (1853) ja kääntänyt, vanhemman
Eddan englanniksi.

Thorshavn (myös Torahavn), Fär-saarten ai-

noa kauppapaikka, saariston pääkaupunki,
Stromon saaren kaakkoisrannalla; 2,097 as.

(1911). — Vanhankaupungin kadut ovat mutkik-

kaat, kapeat, uudenkaupungin leveät, säännölli-

set : melkein kaikki rakennukset puusta, yksi-

kerroksisia. T:ssa asuvat kaikki Fär-saarten hal-

lintoviranomaiset, siellä kokoontuvat lakikärä jät.

koulu, seminaari, kansanopisto, sanatori.

amtinsairaala (kolme viimem. vähän matkaa kait-
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pungio ulkopuolella Harjoitetaan mell

kauppaa ja kalastusta, joita kuitenkin huono,

kaakkoistuulille avoin satama vaikeuttaa.

Thortveitiitti, rombinen harmaanvihreä mine
raali merkillinen suuresta äeandiuminpitoisuu-

destaan
I
(Se,Y) :.Si.,0 7 ]. Löydetty pegmatiitista

Sätersdalin [velandissa Norjassa. /'. E,

Thorvaldsen (tSr-J, Bertel (1770-1844),

tansk. ku Ljä, syntyi Kööpenhamii
lii p. marrask. I77n köyhän perheen poikana ; isä

alkujaan islantilainen, veisti puuhun laivojen

Paavali

keulakuvia y. m. koristeita. Poika aloitti taiteel

liset opintonsa 12-vuotiaana taideakatemiassa,

jonka malliluokalla sai opettajikseen Wiedewel-
tin ja Abildgaardin. Viimemainitun vaikutus
onkin ilmeinen lilluen aikaisemmissa teoksissaan.

Opinnot edistyivät niin ripeästi, että hän jo

parinkymmenen vuoden ikäisenä voitti akatemian
kultamitalin ja sai 1797 matkarahan Roomaan.
Kuusi ensimäistä vuotta kului siellä kuitenkin
T:n luomatta juuri mitään valmista, mutta sitä

hartaammin hän käytti aikansa tutustuakseen
tansk. oppineen Zoegan ja taiteilija Asmus
Carstensin avulla tarkoin niihin antiikkisen ajan
taideaarteihin, joita Roomassa oli niin runsaasti
nähtävänä. Näin kasvatti hän kauueustajuansa
ja mielikuvitustansa myöhemmän elämänsä sun
ria tehtäviä varten. Niinpä hän olikin ryh-

tyessään 1801 muovailemaan ensimäistä huomat-
tavaa teostansa Jasonia täyskypsä mestari,

vaikkakin vielä köyhä ja tuntematon. Hänen
varansa olivat tyystin lopussa ja hän oli jo

aikeissa palata kotimaahan, kun muuan englan
tilainen 1803 tilasi häneltä Jasonin marmoriin
veistettynä. Siitä alkoi hänen onnensa, tilauk-

sia tuli tulvimalla, niin että kotimatka siirtyi

aina vuoteen 1819. Yksin hän ei enää ennät t li

nyt saada teoksiaan valmiiksi, lukuisat apulai-

set saivat suorittaa ne hänen saviluonnostensa ja

opastuksensa mukaan, eipä hänellä ollut aina

aikaa edes niitä viimeistellä. Hänen maineensa
levisi maasta toiseen ja pian häntä alettiin pitää

aikansa etevimpänä kuvanveistäjänä. Matkallaan

kotimaahan 181 uunnitteli m. m. Luzemiii
tunnetun, kalliosta hakatun leijonan Ranskan
yallankumoul i a kaatuneiden Bveitsiläiekaarti-

i muistoksi, Kööpenhaminassa hänet nimi-
tettiin taideakatemian professoriksi ja asetettiin

erityinen työhuone hänen käytettäväkseen. V. 1820
lian ryhtyi muovailemaan muutamia teoksia
i im, Lirkeli varten, jonka koristaminen pian
tui kokonaan hänen huolekseen. Siirryit

-ani, v. taas Koomaan hän valmisti -iellä -it t <-rn

Ulin ne tunnetut Kristuksen ja apostolien pat-

saat sekä myöskin ne korkokuvat, jotka ovat
Kim kirkestä tclmect yhden Kööpenhaminan huo-
malla-, impia nähtävyyksiä. V. 1824 hän muo-
vaili paavi Pius VII:n suuren muistopatsaan.
joka sai paikkansa Pietarin kirkossa Koomassa.
Vuotta myöhemmin hänet nimiteltiin Rooman
taideakatemian presidentiksi. Kotimaahan T.

palasi uudelleen vasta 1838, ja kun siellä oli

saatu tietää, että hän testamentissaan oli mää
rännyt j aikeenjättämänsä omat teokset sekä
muut runsaat taidekokoelmansa syntymäkau
pungilleen, alettiin Kööpenhaminassa hommata
erityistä Thorvaldsen-museota. Se valmistuikin
kymmenen vuotta myöhemmin. Keväästä 1841
äyksyyn 1842 T. vielä kerran oleskeli Roomassa
valmistamassa lopullista muuttoa Tanskaan ja

viimeistelemässä muutamia keskeneräisiä teok-

sia. Hän kuoli Kööpenhaminassa 24 p. maaliäk.
1844 ja haudattiin 4 vuotta myöhemmin töi-

densä keskelle museonsa pihamaalle.
T:u tuotteliaisuus oli suunnaton: hän ehti

luoda 80 pystykuvaa, 130 rintakuvaa ja 243
korkokuvaa. Monet teokset ovat lisäksi kooltaan-
kin monumenttaalisia. Pystykuvista ovat tunne-
tuimpia, paitsi edellämainittua Jasonia. Adonis,
jota T. valmisteli yli 20 vuotta ja johon Prak-
siteleen Satyyri lie paljon vaikuttanut, istuva

Paimenpoika koirineen, Hebe. Venus, hiukan
arkaistinen Toivo, useat Ganymedeen (ks. K u-

va n veistotaide, liitekuva III). Amorin ja

Psyken yksinäiset tai ryhmäkuvat sekä lopuksi

tunnettu yksinkertaisen vaikuttava, siunaava
Kristus. Tähän ryhmään kuuluvat lisäksi monet
muotokuva- ja muistopatsaat, kuten ruhtinatar

Barjatinskin pystykuva. Byronin ja Schillerin

muistopatsaat sekä ruhtinas Poniatowski'n ja

vaaliruhtinas Maksirnilianin ratsaskuvat y. m.
Varsinaisten muotokuvien alalla T. ei luonut

erikoisemmin huomattavia teoksia, ne ovat kyllä

loistavasti suoritettuja, mutta eivät yleensä täytä

luonteistelun eivätkä näköisyydenkään kannalta
korkeimpia vaatimuksia. Sitävastoin T. on saa-

vuttanut syystä suurta mainetta korkokuvillaan,

niin että italialaiset antoivatkin hänelle nimen
..il patriarca del basrelievo" (korkokuvan suur-

mestari). Useimpien aiheet on saatu Kreikan

jumalais- ja sankaritarustosta. monet — kuten

tunnetut Vuodenajat sekä Yö ja Päivä —
ovat myöskin hänen oman mielikuvituksensa luo-

mia. Suurista korkokuvafriiseistä on kuuluisin

Aleksanteri Suuren tulo Babyloniin, jolla 1811

oli aikomus koristaa Kvirinaali Napoleonin saa-

puessa Roomaan. T. valmisti tämän 35 m pit-

kän henkilörikkaan ja tyylikkään sarjan savesta

kolmessa kuukaudessa. Kun Napoleonin mat-

kasta ei tullutkaan mitään, jäi alkuperäinen aja-

tus toteuttamatta, mutta myöhemmin valmistet-

tiin friisistä kolmekin hiukan toisistaan eroa-
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marmoi i jäi jeni. iistä, joista n k^i kumminkin
Kristiansborgin linnan palossa 1884.

l\ on kieltämättä uusklassillisen taidesuui

.il kuvanveistäjä ja hänen maineensa ja vai

kutuksensa oli hallitsevana kautta koko sii

neen maailiiian parin miespolven aikana, Mutta
nykyaika suhtautuu hänenkin töihinsä toisin

kuin luinen oma aikansa in on paljasta-

nut hänen Btiurten muodollisten ansioidensa rin-

nalla myöskin hänen puutteensa. Hänen veiBtS

mänsä henkilöt ovat usein enemmän tyyppejä
kuin yksilöitä, silla heiltä puuttuu sisäisen 'iii

ilmehikkyys; hän pani enemmän painoa ruu-

miin plastilliseen kauneuteen kuin sie

lullisten liikkeiden ja intohimojen ilmaukseen.

Jonkinlainen kylmä, tunteeton ja tyyni ylevyys

onkin hänen tyylinsä tunnusmerkillisin ominai-

[J. M. Thiele, ..Thorvaldsens Liv" 1 1 Sr. t 56),

sama. „T:s Ungdomshistorie" (1851), sama. „T.

i Koni" 11852) : E. Plon, „T., sa vie et son oeuvre"
i 1. VVilckens, „Tr*ek av T:s Kunstner

mgangsliv" (18741: Hammerich, ..T. og hans
kunst" 1876 : B. MUller, ..T.. hans liv og hans

vterk. J. Lange, ..T:s Darstellung des

Men8e.hen'* (18941: A. Rosenberg, ..Thorvaldsen"

oksia: Thielen vaskipiirros-

kokoelma. 4 os 1); Holst, ..Musee Thor-
valdsen".] F. L.

Thorwöst, Peter (k. 1659), suom. tehtaan

omistaja, oli kotoisin Hollannista ja muutti n.

1630 Tuvkuun, jossa tuli porvariksi. Annet-
tuansa lainoja kauppias Jakob Wollelle, joka
omisti Antskuun ja Mustion rautatehtaat ja Oja-

mon rautakaivoksen, T. lopulta 1647 tuli mainit-

tujen teollisuuslaitosten omistajaksi, jolloin päätti

siirtää liikkeensä sopivampaan paikkaan ja 1649
-ii Fiskarin tehtaan (ks. t.). T. on Suomen

teollisuuden enimmin huomattavia edistäjiä entis-

aikana ja johti taidolla ja tarmolla tehdasliiket-

kuolemaansa asti. K. O.

Thot, myt., muin.-egypt. uskonnossa kuun
jumala, auringon yöllinen edustaja, oli jumalien
kirjuri ja taivaallinen tuomari, viisauden, opin ja

kirjoitustaidon herra, T:ia kuvataan tavallisesti

ibis-päiseksi käsissään ruokokynä ja taulu.

Hänen tärkein kulttipaikkansa oli Keski-
Egyptin Smun kaupunki, jolle kreikkalaiset
antoivat nimen Hermopolis, koska T. heistä oli

sama kuin Hermes. Thebassa T:ia palveltiin

Khonsu (..taivaalla kulkeva") nimisenä.
K. T-t.

Thotmes (egypt, = Thot on synnyttänyt), nel-

jän faaraon nimi, ks. Egypti, palsta 544. —
T. I (kreik. Amenais) k. n. 1501 e. Kr. — T. Il

kreik. Misaphris) oli edellisen poika. — T. IIT

I. M e n-k h e p e r-R e (ass. Manakhbiria, kreik.

Hiaphragmuthosis) (1501-1447 e. Kr.) oli edel-

veli. — T. I\' (kreik. ThutmosU) (1420-11)
oli Amenhotepin (Amenofis !T:n) poika ja naimi-

Mitannin kuninkaan Artataman tyt

kansf svnnvtti pojan. Amenofis TII:n.

K. T-t.

Thott ks. To t t.

Thou Itu] 1. Thuanus, Jacques
• (1563-1617), ransk. valtiomii

riankirjoittaja; tultuaan parlanienttineuvok-
seksi hän sai Henrik TIT Iti suoritetta
tärkeitä valtiollisia tehtäviä. Hiinen neuvostaan

Henrik III, vaikka vastenmielisesti, liittyi

Navarran Henrikiin, minkä' jälkeen T. matkusti
saksaan ja italiaan hankkimaan yhtyneille
kuninkaille rahaa ja sotaväkeä. Henrik [II: n

murhan jälkeen T. rupesi Henrik IV:n pi

luksein: tuli 15H4 Pariisin parlamentin vara-

presidentiksi ja kuninkaallisen kirjaston suur-
mestariksi. Ollen suvaitsevainen ja vapaamieli
mu katolilainen hän otti huomattavaa
Nantes'in ediktin valmistamiseen. T:n pääteos on
latinankielinen ..Historia sui temporis" (1604-20,

täydellisesti Lontoossa 1733), joka valaisee vai

sinkin hugenottisotien aikakautta. [Diintzer..

...I. \. de T:s Leben, Schriften und histori

Kunst".] ,/. /'.

Thoulefn neste [tul&nj, kaliumelohopea-
jodidin vesiliuos, jonka om. p. hyvin väkevöitynä
on yli 3. Käytetään vuorilajien kivennäisaines
ten erottamiseen toisistaan ja niiden omi
painojen määräämisei i P. E.

Thout ks. T h o t,

Thouvenel fittn,,'!/. fö d o u a r d (1818-661,

ransk. valtiomies: oli lähettiläänä 1849-50 Atee-

nasaa, 1855-60 Konstantinopolissa toimien tässä

asemassa ollessaan erityisesti Romaanian yhteyden
hyväksi; tuli tammik. 1860 ulkoasiainministeriksi

kannattaen tehokkaasti Italian yhdistämispyrin-
töjä, mutta luopui lokak. 1862, kun Napoleon III

ei enää hyväksynyt hänen käsityskantaansa;
hänen jälkeenjättämien paperiensa pohjalla jul-

kaistiin sittemmin m. in. „Le secret de 1'empe-

reur" (1889), ..Nicolas I et. Napoleon III" (1891),

..Trois anne>s de la question d'Orient" (1897).

./. F.

Thrakia ks. T r a a k i a.

Thrane /-ö-/, Marcus Möller (1817-90),

norj. sosialistinen agitaattori ja Norjan työväen-

liikkeen alkuunpanija. Toimittuaan opettajana ja

sanomalehden toimittajana T. helmikuunvallan-
kumouksen vuonna 1848 perusti ensimäisen norj.

työväenyhdistyksen Drammeniin. Hän sai pian

aikaan suuren liikkeen, niin että jo heinäk. 1850

oli olemassa lähes 300 yhdistystä eri osissa maata
ja niiden äänenkannattajana T:n toimittama
,,Arbejder-foreningernes blad"; kuninkaalle annet-

tiin adressi, jossa oli 13,000 allekirjoitusta ja

jossa anottiin toimenpiteitä työväenluokan ase

man parantamiseksi; sam. v. (1850) pidettiin

Kristiaaniassa työväenyhdistysten edustajain

kokous. Pian liike, vastoin T:n tarkoitusta, sai

paikoittain kapinallisen luonteen, ja kun hän 'i

voinut sitä hillitä, vetäytyi hän syrjään. Siitä

huolimatta hän muiden liikkeen johtajain mukana
vangittiin 1851 ja tuomittiin neljäksi vuoih-ksi

linnaan. Vankeudesta päästyään 1858 T. elätti

itseänsä valokuvauksella; muutti 1863 Ameriik-

kaau, missä toimi aanomalehtimiehena ja luen

iloitsijana [0verland, .Thraniterbevaigelsen".]

J. F.

Thrasybulos l->i'hu-j ik. 389 e. Kr.), ateena-

lainen sotapäällikkö, Lykoksen t. Lykonin)

poika. Toimiessaan päälli saaren luo

essa Ateenan laivastossa 411 e. Kr.

n. s. 400:n hallitusta vastustavan kansan-

valtaisen puol- .'ajia. jotka, kutsuivat

Alkibii '.' 408 e. Kr. T.

toi Thrakiau rannikon Ateenan valtaa:

e. Kr. hiin otti osaa \rginusain meritaiste-

luun. Kun 30 tvrannia uhkasi kuolemalla vai-
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tiollisui vastustajiaan, pakeni T. 404 e. Kr.

Tbebaan, missä hän kokosi ympärilleen karkoi-

tetut ateenalaiset. Mukanaan 70 maanmiestä, joi-

den luku kasvamistaan kasvoi, T. 403 e. Kr.
hyökkäsi Attikaan ja miehitti Boiotian rajalla

sijaitsevan Phylen vuorilinnoituksen Bekb voitti

30 tyrannin .sotajoukon. Sitten T. marssi Atee-

nan läheisyyte • Itäsi Munykhian kukku-
lan, jota hän puolusti tyranneja vastaan. Näiden
täytyi vetäytyä Eleusiiseen (toukokuussa 403

e. Kr.), ja syksyllä sain. v. kansanvaltainen hal-

litusmuoto jälleen saatettiin voimaan Ateenassa.
Vv. 390 ja 389 e. Kr. T. toimi laivaston johta-

jin) niin menestyksellisesti, että hän saattoi

uudistaa 5:nnellä vuosis. e. Kr. vallinneen Atti-

meriliiton koko laajuudessaan. Niille kau-

pungeille, jotka yhtyivät Hittoon, säädettiin

iiittovc-ro tuonnista ja viennistä („T:n kaksi-

kymmeuys"), ja sotilaallisesti tärkeihin kohtiin
asetettiin ateenalaista varusväkeä. Näillä toimil-

laan T. oli päässyt niin vaikutusvaltaisiksi, että

Mii-nassa jo vakavasti alettiin 'pelätä hänen
yrittävän tekeytyä itsevaltiaaksi, kuu hän eräällä

sotaretkellä Pamphyliassa sai surmansa (389

e. Kr.). E. R-n.

Thrinax, Antilleilta kotoisin oleva, kymmen-
kunta lajia käsittävä palmusuku ; muutamia
lajeja viljellään huonekasveina ja kasvihuoneissa.

Thrips ks. E a kko j a 1 k a i s e t.

Throndhjem ks. T r o n d h j e m.
Thudichum [tudikum], Friedrich Wolf-

gang Karl von (s. 1831), saks. oikeus-

oppinut. v:sta 1862 professorina Tiibingenissä;

teoksia: ,,Die Gau- und Markverfassung in

Deutschland" (1860), „Der altdeutsche Staat"

(1862), ,.Deutsehes Kirchenreeht des 19. Jahrhun-
derts" (1876-78), „Fehmgericht und Inquisi-

tion" (1889), „Geschichte des deutschen Privat-

rechts" (1894), y. m. ./. F.

Thugut [tii-], Frantz Maria (1736-

1818), itäv. diplomaatti, oli 1769-76 lähettiläänä

Konstantinopolissa saaden 1775 aikaan Bukovi-
nau yhdistämisen Itävaltaan; teki 1790 Sistovan
rauhan Turkin kanssa j> tuli 1794 ulkoasiain-

ministeriksi. Vihamielisyys Preussia vastaan sai

hänet lähestymään Venäjää ja viha Ranskaa vas-

taan itsepintaisesti jatkamaan sotaa tätä valtaa
vastaan; sai lopullisesti eronsa syysk. 1800.

[Vivenot, ,.T. und sein politisches System".]
J. F.

Thuille, Ludwig (1861-1907), itäv.-saks.

(tirolilainen) säveltäjä, Pembaurin ja Rheinber-
gerin oppilas. Tuli 1883 piano- ja teorianopet-

tajaksi Miinchenin kunink. musiikkikouluun.
Sävelsi etenkin kamarimusiikkiteoksia, 2 ooppe-

raa y. m. Julkaisi yhdessä Louisin kanssa ,,Har-

moniaopin'' (1907), joka kuuluu aikamme par-

haimpiin. /. K.

Thuja, elämänpuu, havupuusuku. johon
kuuluu 4 aasialaista ja pohj.-amer. lajia. Kusvul-

taan T. on tav. pyramidimainen. Oksat ovat lit-

teitä lehdet suomumaisia, alapuolelta vaaleampia.

limittäin 4 rivissä. Kävyt pieniä. A m e r i i k-

k a I a i n e n e 1 ä m ä n p u u (T. occidentalis),

jota Euroopassa yleisesti, meilläkin joskus, vil-

jellään, kasvaa Pohjois-Ameriikassa ja on siellä

20 m korkea. Puu on erinomaista hienompiin
puusepäntöihin. Lehtiä ja niistä saatavaa öljyä

käytetään lääkkeenä. Ameriikassa 50:kin m. kor-

keaa /'. giganleaa. käytetään Ke-ki-Euroopasaa
metsäpuuna. T. 1. Hioin occidentalis, jota kasvaa

Kiinassa, Japanissa y. m., on ti m korkea, pysty-

ota kasvatetaan Keski-Euroopas.m
puutarhoissa lukuisina muunnoksina. A'. /,.

Thukydides llhäkydi'des] (n. 454 e. Kr. n

400 jälkeen), knik. historiankirjoittaja, syntyi-

sin Attikan Halimus-kunnasta. Kun T. 424 e. Kr.
strategina oli lähetetty spartalaisten piirit-

tämän Amphipolis kaupungin avuksi, mutta oli

liian myöhään saapunut perille, niin hän tuo-

mion pelosta ei u-k-.Itar.u! palata Ateenaan, vaan
jäi vapaaehtoisesti maanpakoon; mahdollisesti

hiin vasta 404 e. Kr. tuli kotikaupunkiinsa. Pit-

kän poissaoloaikansa T. vietti osaksi Thrakiassa,

missä hän omisti vuorikaivoksia. osaksi Make-
donian kuninkaan Arkhelaoksen hovissa, kenties

myös Italiassa, .loukun aikaa senjälkeen kuiuT.
oli palannut Ateenaan hän kuoli, kertoman
mukaan saaden surmansa murhamieherj kädestä.

Tekijänsä äkilliseen kuolemaan viittaa myösT:n
sepittämän peloponnesolaissodan historian epätäy-

dellinen muoto; se päättyy näet v:een 411 e. Kr.,

kesken sodan kuvausta, minkä ohella sen

viimeinen, 8:s kirja, on jäänyt viimeistelyhän

vaille. Mainitun kuuluisan teoksensa sepittämi-

seen T. ryhtyi heti peloponnesolaissodan sytyt-

tyä, koska hän alun pitäen oivalsi sen laajakan-

toisen merkityksen. Syrjässä sota- ja valtiolli-

sista tapauksista hänellä oli runsaasti tilai-

suutta tehdä havaintoja ja kerätä tietoja kum-
mankin sotivan puolen taholta. Näin saamiaan
tietoja hän ankaraa kritiikkiä käyttämällä seu-

loi sekä esittää ne säälimättömällä totuudenrak-
kaudella ja horjumattomalla puolueettomuudella,

pyrkien aina näkyväisten ilmiöiden takaa etsi-

mään niiden syvimmät syyt. T:stä on siten tul-

lut ensimäinen varsinainen kriitillisen ja sa-

malla pragmaattisen historiankirjoituksen edus-

taja, ja hänen teoksestaan on, niinkuin hän itse

lausui, tullut ikiajoiksi pysyväinen aarre. Toimivia

henkilöitä T. enimmäkseen ei itse karakterisoi,

mutta antaa niistä välillisesti sattuvia luonteen-

kuvauksia lukuisissa sinne tänne sirotelluissa

puheissa, joista heidän vaikuttimensa selviävät

ja joissa lausutaan arvosteluita vallitsevista

oloista ja toimivista henkilöistä. Kuvaukset ovat

usein erinomaisen havainnollisia ja vaikuttavia,

kuten esim. Ateenassa vallinneen ruton sekä Sisi-

lian-retken esitykset. Suunnittelultaan teos on
ankaran kronologinen, sen osastot kuu ovat ryh-

mitetyt kunkin vuoden kesä- ja talvisotaretkien

perusteella. Tyyli on vakava ja raskas, sävyltään

vanhanaikuinen; sen tajuttavuutta vaikeuttaa

paikka paikoin liian suppeassa muodossa esitetty

aaterikkaus. Kirjailijana T. on ensimäinen huo-

mattava attikalaisen proosan viljelijä, historioit-

sijana hän on kaikkien aikojen etevimpiä. T:n
..Peloponnesolaissodan historian" uudemmista jul-

kaisuista mainittakoon ne, jotka ovat toimitta-

neet Classen-Steup, 4:s pain., 1897, Hude, 2 os..

1898 1901, pienempi painos 1901 y. m. Suomeksi

i':n peloponnesolaissota on ilmestynyt E. Härdhin

kääntämänä (2 os.. 1912). [Koseher, „Leben,

VVerk und Zeitalter des T." (1842); Welzho
..T. und sein Geschichts\verk" (1878); Girard,

..Essai sur Thucvdide" (2:uen pain. 1884).]

E. R-n.

Thule. Pytheaan ensin mainitsema suuri saari
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meressä Euroopan luoteisessa päässä (Shetland?

i? i

. Myöhemmät kirjailijat käyttävät sitä

yleensä äärimäistä pohjoista seutua merkitse-

mään l..ultima Thule") ; Prokopios sanoo siksi

dinaavian aiemimaata ja Adam Bremeniläi-

nen Islantia. T:n nimeä on, vaikka varmaankin
ilman syytä, verrattu suomen luuli sanaan.

K. G.

Thule
1

[tule/, suom. urkutehtailijasuku. —
Anders T. (1813-72), toimi ulkomailta tilattu-

urkujen paikoilleenasettajana, rakensi itse

ensimäiset urkunsa Tammisaaren kirkkoon, pe-

rusti urkutehtaan Kangasalle. Hänen poikansa
r A x •

1 T. (1847-1911) laajensi tehdasta,

kävi ulkomailla perehtymässä urkujenrakennus-
.11. teki huomattavia parannuksia urkujen-

rakenteeseen (saaden kanavahenkilaatikolleen

patentin). T:n tehtaan urut ovat täysin tasa-

veroisia ulkomaisten tuotteiden rinnalla; sen

taruista uruista ovat mainittavimmat Mik-
kelin. Kuopion. Kajaanin, Koiviston ja eritoten

Tampereen Aleksanterinkirkon urut. Tehtaan
johtajana on edellisen poika, insinööri Martti
Tulenheimo is. 1883). O. M -o.

Thulen kartano [lii-/ (ruots. Thule gärd),
Inarin pitäjiin Muddusjärven kylässä, Kaamas-

rannalla 30 km: n päässä Inarin kirkolta

oelle johtavan postitien varrella, 1
/ s manttaa-

lia käsittävä verotila. Tilan ensimäiseuä omis-
tajana mainitaan Utsjoen kirkkoherra Jaakko
Fellman (ks. t.l ja hänen jälkeensä saman seura-

kunnan kirkkoherra A. Andelin (ks. t.) ; v:sta

lähtien on omistajana metsäherra M. W.
Waenerberg. — T. k :ssa on II luokan posti-

asema, meteorologinen asema ja matkailijayhdis-
tyksen pysäkki. — Tilan pääelinkeinoina harjoi-

tetaan karjan- ja poronhoitoa sekä kalastusta.

Y. W-a.
Thulin /-f»/. Antti Juhana (1832-68),

lahjoittaja: toimi v:sta 1861 kauppiaana Tu-
russa. T., joka oli innokas kansanvalistuksen har-
rastaja, testamenttasi Turun lukiolle 6,000 rup-
laa stipendirahastoksi ja loput omaisuudestaan
Suomen talousseuralle talonpojanpoikien' koulut-
tamiseksi Mustiala!
Tliulium, kem. alkuaine, harvinainen maa-

li. Kem. merkki Tu. At p. I68,s 8. -.

Thun [&-] (T. ii n il Hohenstein). 1. Leo
von T. (1811-88), kreivi, itäv. valtiomies. Ollen
kotoisin Böömistä T. jo aikaisin osoitti ymmär-
tämystä ja myötätuntoa tsekkiläisten kansallisille

riennoille; tuli huhtik. 1848 guberniaalipresiden-
tiksi Böömiin, mutta menetti tämän viran jo

heinäk. sam. v. Vv. 1849-60 T. oli Itävallan kir-

kollis- ja opetusasiain ministerinä: uudisti maan
koululaitoksen järjestäen lukiot ja korkeakoulut
saksalaisen mallin mukaan; v. 1855 hän sai paa-
vin kanssa toimeen konkordaatin, joka tuotti

papistolle suuren vaikutusvallan kouluihin näh-
den. V:sta 1861 T. oli herraii

iin maapäivillä feudaalisen puolueen johta-
jia kannattaen tsekkiläisten kansallisia pyrki
myksiä.

2. Franz Auton von T. (s. 1847), kreivi,
valtiomies, edellisen veljenpoika; tuli ls7t> Itä-

vallan edustajahuoneen. 1881 herrainhuoneen
jäseneksi ja valittiin myöskin Böömin maapäi-
ville, missä kannatti sekä feudaalisia peri-

aatteita että tsekkiläisten kansallisia vaatimuk-

sia lausuen senkin toivomuksen että keisari
kruunauttaisi itsensä Böömin kuninkaaksi.
V. 1889 T. tuli Böömin käskynhaltijaksi, mutta
riitaantui pian uuortsekkiläisten kanssa ja oli

nii iden voitolle päästyä pakotettu luopumaan
1896. Maalisk. 1898 hän nimitettiin ministeri-
presidentiksi; piti yllä Badenin kieliasetuksia,
josta oli seurauksena saksalaisten obstruktsioni
valtakunnanneuvostossa; luopui lokak. 1899.

Thun Itiin] (ransk. Thoune), piirikunnankau-
puuki Sveitsissä, Bernin kanttonissa. erinomai-
sen kauniilla paikalla Aaren varrella n. V» tuu-
liin matkan päässä T:n-järvestä, ratojen haa-
rauksessa; 6,030 as. (1900), saksalaisia, enim-
mäkseen protestantteja. — Kaupunkia, jonka pää-
kaduilla on samanlaisia arkadeja (Lauben) kuin
Bernissä, vallitsee Zähringen-Kyburgin mahtava
linna (rak. 1182), jossa hist. museo; 1738 rak.

kirkko, komeita hotelleja. T. on pääportti Ber-
ner Oberlandiin mentäessä. Harjoitetaan seka-
laista teollisuutta, karja-, juusto- y. m. s. kaup-
paa. T:ssa on liittovaltion tykistön päävarikko,
kasarmeja, suuret hevostarhat, sotakoulu.

Thunberg [tunbnrj], Karl Peter (1743-

1828), ruots. kasvi- ja eläintieteilijä. Oli

1770-79 pitkällä ulkomaanmatkalla Länsi-Euroo-
|>an maissa, Afrikassa ja Etelä- ja Itä-Aasiassa.

Tuli 1781 ylimääräiseksi, 1784 varsinaiseksi

lääke- ja kasvitieteen professoriksi Upsalaan.
Loppuikänsä T. tutki suuria kokoelmiaan ja jul-

kaisi niistä useita teoksia m. m. ,,Flora japonica"
11784) ja „Flora capensis" (1807-13). „Resa uti

Europa, Afrika och Asia förrättad ären 1770-79"

käännettiin monelle kielelle. T. oli aikansa
kuuluisimpia kasvitieteilijöitä, varsinkin Iukui-

sain uusien kasvilajien selittäjänä. A'. L.

Thuner See ks. T h u n i n-j ä r v i.

Thunin-järvi [lu-J (saks. Thuner See), Sveit-

sissä, Bernin kanttonissa, on 19 km pitkä luo-

teesta kaakkoon, 3 km leveä, 48 km 2
, 218 m syvä,

561 m yi. merenp., on aikaisemmin ollut yhtenä
järvenä Brienzin-järven (jonne aluksin kuljet-

tava kanava) kanssa. T:n läpi virtaa Aare; suu-

rin T:een laskevista joista on 1714 siihen joh-

dettu Kander. Maisemat järven ympärillä ovat

suurenmoisen kauniit; etelässä mahtava Berner
Oberland antaa niille taustan. Matkailijaliikenne

hyvin vilkas; vesitse sitä välittää 8 höyry-

alusta (jotka 1913 kuljettivat 796,274 matkusta-

jaa), maitse järven länsi- ja etelärantaa kulkeva

rata.

Thuret (tyre'], Gustav e Adolphe
(1817-75), rausk. kasvitieteilijä, tuli 1840 virka-

mieheksi Hanskan lähetystöön Konstantinopoliin,

mistä teki kasvit, retkiä Egyptiin ja Syyriaan,

eli sittemmin yksityistutkijana Ranskassa, saa-

vuttaen tunnetun nimen levätieteilijänä (sai

m. m. selville rusko- ja punalevien suvullisen

itymisen). Teoksia ,,Reeherches sur les

et les antheridies des crypto-
" (1851), ..rtudes phycologiques. Analyses

- marines
Thurgau (ransk. Thurgovie), kanttoni Koillis-

len-järven etelärannalla, Tliur-joen

rillä; 1.000 km* 140,540 as. (1913; 1910:

:. joista uskonnoltaan protestantteja 85,383,

18,453, kansallisuudeltaan saksalaisia

italialaisia 8.328), 139 km2 :llä. —
T. kuuluu melkein kokonaan Sveitsin välimaahan,
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vuiii eteläisin kärki ulottuu alppialueelle. I

ja Boden jä n i on ylätasankon .

selänne, jonka korkein kohta Ottenberg on 671 tn

yi. me"renp. — Elinkeinot. V. 1912 kantto
uin pinta-alasta oli metsää 17,»',, peltoa, niit-

tyä, laidunta ja viinitarhoja 69,« %. Karjatalous

yrjäyttänyi maanviljelyksen. V. 1911 T:ssa
oli 6,553 hevosta. 07.267 nautaa, 28,415 sikaa.

823 lammasta ja 6,680 vuohta. Hedelmäpuu-
tarhanhoito huomattava. Teollisuus on erin

sen tärkeä, varsinkin puuvilla- (koruompele-) teol-

lisuus. V. 1905 tehdasteollisuudessa työskenteli

26,127 ja kotiteollisuudessa 6,085 henkeä..— Ope-
tusolot mainiolla kannalla. — Hallitusmuoto puh-

taasti kansanvaltainen, v:lta 1860. Kansanäänes-
tys. Lakia säätää 3 v:ksi valittu suuri neuvosto

Orosser Rat), hallintoa hoitaa 5-jäseninen hal-

lintoneuvosto (Regu rungsrat). Pääkaupunki
F r a u e n f e 1 d. — Historia. T. oli nimenä
vanhalla alemannilaisella kreivikunnalla, joka
käsitti myös Ziirichin, Uri'n, Sch\vyzin, Zugin,

Appenzellin nyk. kanttonit sekä osia Sankt Gal-

lenin, Aargaun ja Luzernin kanttoneista.

Kyburgiu kreiveiltä T:n 1264 peri Rudolf Habs-
burgilainen, 1460 valaliittolaiset valloittivat T:n
kokonaan Itävallalta, ja tekivät siitä alamais-

inaan. Siitä asemasta se vapautui vasta 1798 ja

1803 siitä tuli täysarvoinen kanttoni, joka 1814

sai vanhoillisylimysvaltaisen perustuslain. V. 1831
hyväksyttiin vapaamielisempi hallitusmuoto, jota

sittemmin on kehitetty yhä vapaamielisempäiin
suuntaan. E. E. K.
Thurn, Heinrich Mathias von (1580-

1640), kreivi, böomiläisten kapinan pääjohtajia
kolmikymmenvuotisessa sodassa. T. oli niitä,

jotka enimmin vaikuttivat majesteettikirjau anta-

miseen 1609, ja nimitettiin yhdeksi 30 uskonpuo-
lustajasta (defensorit). Toukok. 1618 hän asettui

böomiläisten kapinan etupäähän ja tuli heidän
avmeiansa johtajaksi, sekä tunkeutui Wieniin
saakka 1619. Valkoisen vuoren taistelun jälkeen

(1620), johon T. otti osaa, hän pakeni Sieben-

biirgeniin Bethlen Gaborin luo; oleskeltuaan jon-

kun aikaa Tanskassa T. meni 1629 Ruotsin pal-

velukseen ja nimitettiin Inkerinmaan kuvernöö-
riksi; oli mukana Breitenfeldin ja Liitzenin tais-

teluissa. Johti senjälkeen ruots. osastoa Slee-

siassa, oli Wallensteinin kanssa neuvotteluissa,

jotka eivät kuitenkaan johtaneet tuloksiin; pako-
tettiin 1633 Steinaun luona antautumaan, mutta
päästettiin jälleen vapaaksi. G. R.

Thurn und Taxis, entinen itsenäinen saks.

ruhtinassuku, it. alkuperää; sitä pidetään uuden
ajan postilaitoksen perustajana. ks. Posti-
laitos, palsta 912. V. 1615 suku sai Saksan
valtakunnan pääpostimestarin viran perinnölli-

seksi ja 1744 tämä perinnöllinen virka koro-
tettiin ..valtukunnanlääniksi"; sai 1695 valta-

kunnain uhtiuaau arvon; on sittemmin korvausta
vastaan luopunut postimonopolistansa.

Tliuronius [-ö'-], Andreas (1632-65), suom.
tiedemies, syntyi Hämeenkyrössä, missä isä oli

pappina. Tuli Turussa ylioppilaaksi 1648, maiste-
riksi 1653; herätti hyvin nuorena suurta huo-
miota harvinaisella lahjakkuudellaan ja pääsi jo

1657 logiikan ia metafysiikan professoriksi Pie-

tari Brahen suosion johdosta. Määrättiin 1660
sen ohessa myöskin fysiikan ja kasvitieteen pro-

fessoriksi ja näyttää etevällä tavalla hoitaneen

. irkoja. Oli yliopiston ri

rina 1662-64. Ku..], 32 v:n iässä rintatautiin,

ollessaan merimatkalla Tallinnaan, jonne oli läh-

tenyt saadakseen lääkkeitä, joita ei ollut saala-

lurussa. — T. osoitti tavatonta tyäkykyä
ja monipuolisuutta. Hän ehti julkaista suuren

ii väitöskirjoja, jotka in. m. muo
i [>n..lei>1a teosta. .,1 nst i t ut iones logica"

ja „Compendium metaphysica:". Teoksissaan T.

osoittaa paljon oppineisuutta ja teräväjärki-

syyttä, mutta euraa jokseenkin tarkkaan
hoja, perinnäisiä oppeja, niin. uusskolastiil

1. Melanchthonin nruodostelemaa aristoteli

ole ottanut mainittava.-ti huomioon esiinty-

neitä uudempia aatesuuntia, esim. Descari

filosofiaa. [Th. Rein, „A. T." (Hist. arkiM.,

Thury, Jozsef {turi jöief] (1861-1906), unk.

filologi, v:sta 1888 unkarin ja latinan kielen

opettajana Halasin kymnaasissa, nimitettiin

muutamia viikkoja ennen kuolemaansa itämais-

ten kielten professoriksi Budapestin yliopistoon

(opettajansa H. Vämberyn seuraajaksi). T:n
arvokkaimmat julkaisut koskevat Unkarin hifi

toriaa valaisevaa turkkilaista historiankirjoi-

tusta ikään nöskokoelrna ..Turkkilaisia historian

kirjoittajia" I, II, 1893, 1896), muinaisosma
nin kieltä (..Turkkilaisia kielenmuistomerkkejä
14:nnen vuosis. loppuun asti"; ,,0smanin kieli

14;nnellä vuosis."), tsagatai-turkkilaista leksiko-

grafiaa sekä Keski-Aasian turkkilaista kirjalli-

suutta. Sitäpaitsi T. julkaisi pienempiä tutkiel-

mia Unkarin historian ja kirjallisuushistorian

alalta. 1880-luvun keskivaiheilla T. eräissä kir-

joitelmissaan innokkaasti (vastoin Budenzia ja

Vämböryn puolustukseksi) asettui unkarin kie-

len turkkilaisperäisyyden kannalle. [Z. Gombocz,

..J. T." (Finniseh-ugrische Forschungen VI
Anz.).] Y. IV.

Thusby ks. Tuusula.
Thyestes f-e'stes] ks. Atreus.
Thylacinus ks. Pussihukka.
Thymallus ks. Harju s.

Thymele [me'U-J (kreik.), tulisija, liesi, varsin-

kin uhriliesi; myöskin pyörörakennus, jossa oli

pyhä liesi (niinkuin n. s. tholos Epidauroks.

ks. t.). Erityisesti sanaa on käytetty kreik.

teatterin orkhestrassa olleesta Dionysoksen uhri-

liedestä tai alttarista; roomalaisaikuisten gram-

matikkojen antamista sekavista tiedoista päät

taen sitä näkyy myös käytetyn metonyymisesti

koko orkhestrasta. O. E. T.

Thiimmel [-oi], Moritz August von
(1738-18.17), saks. runoilija. Harjoitti jonkun
aikaa lakitieteellisiä opinnoita Leipzigissä, tuli

1761 kamarijunkkariksi Sachsen-Koburgin hoviin

ja nimitettiin 1768 ministeriksi, mistä virasta

luopui syntyneiden erimielisyyksien vuoksi 1783.

Paitsi pienempiä lyyrillisiä runoja T. on kir-

joittanut suorasanaisen koomillisen sankari-

eepoksen ,,Wilhelmine, oder der vermählte

Pedant" (1764), leikillisen runokertoelman ..The

Inoeulation der Liebe" (1771) sekä laajan matka-

romaanin ..Reise in die mittäglichen Provinzen

von Frankreich" (10 nid.. 1791-1805). T:n kuol-

tua julkaistiin jälkeenjäänyt runoelma ,.Der

heilige Kilian und das Liebespaar" (18.18). Teok-

sissaan, jotka aikoinaan nauttivat suurta suo-

siota. T. osoittautuu teräväksi huomioiden teki-

jäksi ja hauskaksi kertojaksi VVielandin kevyeen



1521 Thymus—Thiiringen 1522

Kangasajuruoho.

ja pikkurivoon tyyliin. T:n kudut teokset ilmes
ii mi. 312; uusin painot

[Gruner, „Leben M. A. von Thtimmels" (1819);

Byrieleis ..M. V. von Thiimmels Boman 'Eei

die mittägliehen von Frankreich'"

(1908 I
.

ii s.

Thymus (rauhanen k*. K a t e e n k or v a.

Thymus. ajuruoho. I.abiatoe-heimon varpu-
ja ruohoja tai pieniä pensaitakin, joilli

pienet, ehyet, vas

takkaiset lehdet ja

punaiset kukat
valekiehkuroiE

Vleisiä varsinkin

Välimeren maissa.

Meillä 2 lajia,

loista miellyttä-

vän väkevätuoksui-
uen kangasaju-
ruoho (T. ser-

pyllumj on useilla

kangasseuduilla
yleinen, keski- ja

loppukesästä kangastöiden varret puncrviksi

värittävä kasvi. Kasvaa myös lihavilla eteläisillä

kallioilla. Tarha-ajuruohoa (T. vulgaris)

viljellään meilläkin joskus mausteeksi keittiö-

kasvitarhoissa. K. L.

Tulinen [tpion], Johann Heinrich von
1850), saks. taloustieteilijä, rupesi opin-

päätettyään maanviljelijäksi, osti 1810
M'-<l -a Tello\vin tilan, missä pani toi-

meen mallitalouden. Taloustieteilijänä T. tosin

oli saanut paljon herätteitä Adam Smithiltä.

mutta oli kuitenkin ensimäinen saksalainen, joka
kulki omaa itsenäistä uraansa.

Pääteoksessaan ..Der isolierte Staat in Bezie-

hung an f LandvvirtschafJ und Nationalökonomie"
hän ottaa tutkimustensa lähtökohdaksi

valtion, joka on «ristitty muun maailman yhtey-
destä, T. tutki varsinkin maakoron muodostu-

i tullen samaan tulokseen kuin Ricardo,
jonka tnaakorko-oppia hän täydensi. Hän koetti

myöskin päästä siiville siitä, mikä oli ,,luonnol-
linen" ja oikeudenmukainen työpalkka; mielel-

lään käyttäen algebrallista lausumatapaa hän
tuli siihen johtopäätökseen, että tämä palkka on

... missä n on työläisen välttämättömät elin-

p hänen työnsä tuote. Tämän kaa-
van mukaan täytyy työpalkkain kohota tuottei-

den n sen vuoksi T. suositteli

työväen laskimista osallisiksi voittoon. [Sehu-
macher-Zarchlin. ...1. n. v. T."; Biichler, „J. H.
v. T. und seine nationalökonomischen Hauptleh-
r-n"; v:sta 1004 julkaisee R. Ehrenberg „Thunen-
Archiv".] J, F.
Thynnus ks. Tonnikala.
Thyra Danebod. tansk. kuningatar, 900 luvun

alussa, luultavasti eteläjyllantilaisen 1. holsteini-
laisen jaarlin tytär; oli naimisissa Gorm Van
han kanssa ja kerrotaan huomattavalla tavalla

een osaa valtakunnan hallitukseen,
tärinäin kertomus saaju vahvistusta Gormin

!le pystyttämästä muistokivi a hä-
i jo käytetään tuota perintätiedonkin tun-

temaa nimitystä, ..Tanskarj apu Nimen aan
hänen mainitaan tarmokkaasti huolehtineen valta-

kunnan eteläisen Danevirke nimisen rajavallin

unuttamisesta. Niinkuin mainittu muisto-

kivi toiiistaa. hiin kuoli ennen miestänsä, rikä
eenpäin, niinkuin tarinat kertovat. K. C

Thyren /tyrCvJ, Johan Carl Wilhelm
1861), ruots. oikeusoppinut. Toimittuaan en

sin filosofian ja sitten historian dosenttina Lun-
din yliopistossa T. tuli 1894 roomal. oikeuden ja

oikeushistorian, 1896 rikosoikeuden ja [ainopilli-

asyklopedian professoriksi samaan yliopis-

toon; valittiin 1909 toiseen kamariin, missä
herätti huomiota itsenäisyydellään ja loistavalla
puhetaidollaan; ensimäisen kamarin jäsen v:sta
1912. T:n lainopillisista teoksista mainittakoon;
..Makes gäld enligt svensk rättsutveckling" (1893),
,,Abhandlungen aus dem Strafrechte und di i

Rechtsphilosophie" III (1894-95), »Prineiperna
för en strafflagsreform. I. Straffets soeiala upp
giffc Straffsystemet" (1910).

Thyreoidea, kilpirauhani' n, ks. t.

Thiiringen [tyrvqsn], alue Keski-Saksas-.i.

Elben lisäjoen Saalen, Weserin lisäjoen Wer-
ran, Harzin ja Thiiringerwaldin välissä, viljava,
taajaan asuttu, enimmäkseen kumpuinen maa,
käsittäen Sclnvarzburg-Rudolstadtin ja Schvvarz
burg-Sondershausenin ruhtinaskunnat, Saehsen-
Coburg und Gothan herttuakunnanj suurimman
osan Saehsen-Weimarin suuriherttuakuntaa, osia
Sachsen-Meiningenin ja Sachsen-Altenburgin hert-

tuakunnista sekä melkein kokonaan preuss.

Erfurtin hallitusalueen ja läntisen osan Merse-
burgin hallitusalueesta. T:n valtoihin (myös
T:n pienet vallat) luetaan Sachsen-
YV e i m a r-E i s e n a e h, 8 a c h s e n-M e i n i n-

g e n, Sachse n-A 1 1 e n b u r g, S a c h s e n-

Coburg und Gotha. Sohvvarzburg-
S o n d e r s h a u s e n, S e h w a r z b u r g-R u d o 1-

s t a il t, Ileuss (ks. n.), kaikkiaan 12,325 km-.

1,585,356 as. (1910; joista 1,528,293 evankelista!,

129 km 2 :llä. E. E. E.
Historia. N. v:sta 450 j. Kr. esiintyy nyk.

T:ssä thiiringeiksi nimitetty saks. kansan-
heimo; 6:nnen vuosis. alussa oli muodostunut
suuri thiiringiläinen valtakunta, joka ulottui

pohjoisessa Harziin, etelässä Tonavaan. Sen kukis-

tivat n. 530 frankkilaiset. T:n valtakunta jaet-

tiin austrasialaisten sekä saksilaisten y. m. kes-

ken. Tästä lähin T:n nimi rajoittuu etupäässä
Harzin ja Thiiringerwaldin sekä Werran ja

Saalen väliseen alueeseen. Lopullisesti käänsi

thiiringiläiset kristinuskoon Bonifatius n. 725.

Sillä välin T.. joka oli tullut itsenäiseksi hert-

tuakunnaksi, jälleen oli saatettu frankkien yli-

vallan alaiseksi. Kaarle Suuri perusti n. sn4

T:n markin eli rajamaan Saalen varrelle

jaksi sorbilaisia vastaan; 900-luvulla T. joutui

riippuvaisuuteen Saksin herttuoista, myi
min myös Meisseliin rajakreiveistä, 1000-luvulla

kohoaa muita mahtavammaksi T:ssä eräs kreivil-

Linen, frankkilaista alkuperää, oleva suku.

sukua oleva L u d v i k H y p p ä ii j ä kapinoi

keisari Henrik T\";iä vastaan, joka sorti thiirin-

giläisiä. Hänen pojalleen Ludvikille k.

Lothar 1130 antoi maakreivin arvon (maakrei-

vinii Ludvik Tl. Viimemainitun pojan-

pojista Ludvik 111 sai Henrik Leijonan kukis-

tuttua Saksin |ifalzkreivikunnan sekä otti osaa

Fredrik Barbarossan ristiretkeen (k. 1190); Lud-

vik 111:0 veli maakreivi Hermann I

'k. 1216) aloitti VVartburgin. maakreivilinnan

rakentamisi iiii minnelaulajien kokon
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kaksi ja siellä pidettiin taruissa kuuluisa laula-

jain kiista. Hermannin poika L u d v i k Pyhä
ja tämän puoliso pyhä Elisabet ovat niinikään

tarinan ylistämiä. Viimeinen tätä sukua oli

Ludvik Pyhän veli Henrik Kaspe, joka kuoli

Fredrik [I:n vastakeisarina 1247. Nyt syttyi eri

vallantavoittelijain kesken T:n perimyssota, joka

t
»i ii i 1 1 >- i 1203 Meisseliin rajakreivin Henrik

"i Ikäisen voittoon; hänestä polveutuvat myö-

bemmät T:n maakreivit. Hänen poikansa AI
brekt Pahantapainen joutui riitaan poi-

kainsa kanssa ja möi T:n 1294 kuningas A a doll
Nassaulaiselle, joka yritti i bai-

luunsa. Vihdoin Albrektin poika Fredrik
yksin Ttn valtiaaksi, ja keisari Henrik

VII läänitti sen hänelle 1310. V. 1440 T. joutui

Saksin vaaliruhtinaalle F r ed r i k II :lle II i 1-

jäiselle ja hänen veljelleen, herttua V i 1-

helm Ulille. V. 14S2 T:n perivät Fredrik II: n

pojat Ernst ja Albert, jotka 1485 keske-

nään jakoivat maansa. V:n 1547 jälkeen suu-

rin osa Ernstin sukuhaaran maista joutui Al-

bertin sukuhaaralle. Siitä saakka T:n historia

sulautuu saksilaisten Ernstin sukuhaaran omis-

Miii.i in herttuakuiitien historiaan (vrt. Saksen-
\\ eimar-Eisenaeh y. m.). T:n piirin historia

joksi Albertin sukuhaaran aluetta nimi-

tettiin, sulautuu Saksin ja v:sta 1815 Preussin

historiaan. G. /?.

Thuringerwald [tyri^arvalt] (= Thiiringenin

metsä), matala, helppokulkuinen poimuvuoristo
Keski-Saksassa, Thiiringenin ja Frankenin van-

hain maakuntain välissä, ulottuu luoteesta Werra-
joelta kaakkoon Wetzsteinin tienoille, 110 km,
toisten muk. vain Schwarza-joelle, 75 km; luo-

teispäässä se on tuskin 10 km, kaakkoispäässä
n. 35 km leveä. Harjannekorkeus nousee vain

harvassa paikassa yli 900 m, ollen yleensä kor-

keampi luoteisessa, hieman jyrkkämuotoisem-
massa, kuin kaakkoisessa, aivan loivapiirteisessä

osassa (Grosse Beerberg edellisessä, 983 m. Kie-

ferle jälkimäisessä. 808 m yi. merenp.). T. on
jäte Variskilaisesta, jo kivihiilikauden lopulla

valmiiksi poimettuneesta vuoristosta, ja siten se

on jo ehtinyt kulua ja murtua vain mitättömäksi
jätteeksi (vrt. Saksa, palsta 562). Vuoriperus-

tan ainekset ovat monelta eri ajalta. Arvokkaita
mineraaleja on, mutta verraten vähässä mää-
rässä. T:lta virtaavat vedet Elbeen, Weseriin ja

Reiniin. Ilmasto on vuoriston korkeimmissa
osissa keskim. v:ssa n. 4° C kylmempää kuin

laaksoissa. Metsät peittävät laajoja alueita;

alempana on sekaisin lehti- ja havumetsiä, vasta

800 m yläpuolella vallitsevat havumetsät. Kai-
kenlaista teollisuutta on jo varhaisista ajoista

harjoitettu T:n laaksoissa. — T:n monessa suh-

teessa viehättävät maisemat vetävät puoleensa

paljo matkailijoita. E. E. K.
Thyrojodiini (tyrojodiini) ks. J o d o t y r i i n i.

Thyrsos (kreik.), vana 1. varsi; kevyt käpy
päinen. viini- tai murattilehviin kääritty sauva
1. keppi, jota Dionysoksen haltioituneet palvojat

(todelliset ja myytilliset) riehunnassaan heilut-

tivat ilmassa. O. E. T.

Thysanoptera. rakkojalkaisista (ks. t.) usein

käytetty tieteellinen nimitys.

Thysanura, s u k a h ä n t ä i s e t, ks. A p t e-

r y g o t a.

Thyselius [tysf-]. 1. P e r Erik Ludvig T.

(180* ruots. pappi, historiantutkija; tuli 1837

lehtoriksi Karlbergin sota-akatemiaan, 1853
kirkl. Nyköpingiin; julkaisuja: ,,Han.l-

lingar rörande svenska kyrkans och lärovei

ria" (1839-41), ,,Handlingar rörande 8v<

inre förhillanden under Konung Gustai

(1841-45), „Reformationens införande och lori

gäng i Sverige intill Vesteräs riksdag 1
" JT"

i y. m.

2. Karl .1 o li an T. (1811-91 i, valtioni

edellisen veli; yleni virkauralla 1856 oikeu
eksi. Vv. 1800-63 T. oli vaiti. aa ja

kirkollisasiain päällikkönä; oli sittemmin n

herrana ja 1864-75 kamarikollegin presidentt

oli toukok. 1875-huhtik. 1880 siviiliministerinä ja

kesäk. 1883-toukok. 1884 pääministerinä (valtio

ministerinä) ollen ensimäinen aateliton mies,

loka Ruotsissa pääsi tähän korkeaan asemaan;
i
Mi> sij ensimäisen kamarin jäsenenä. J. F.

Thyssageetit, jo Herodotoksen mainitsema
..suuri ja muista eroava kansa", joka asui budii-

nien iks. t.) itäpuolella Donin yläjuoksun var-

r(dla. T:n toisella puolella asuivat iyrkit.

kea on ratkaista, olivatko t. jokin suora.-ugrilai-

nen vai turkkilalssukuinen kansa. J. J. M.
Thököly, Imre [tukiili imräj (1657-17''.".

kreivi, unk. ylimys, oli keisari Leopold I:n vai-

m. tinan protestanttisen ylimyksen poika; pakeni

Transsilvaniaan, mistä unkarilaisten pakolaisten

johtajana tunkeutui Ylä-Unkariin pakottaen siten

keisarin tekemään 1681 myönnytyksiä protestan-

teille. T. jatkoi taistelua tämänkin jälkeen ryh-

tyen yhteistoimintaan Turkin hallituksen kanssa,

joka nimitti hänet Unkarin ruhtinaaksi. V. 1682

maapäivät tunnustivat hänet kuninkaaksi ja

seur. v. hän seurasi Kara Mustafaa tämän ret-

kellä Wieniä vastaan. Jouduttuaan tappiolle

Wienin edustalla viimemainittu antoi petollisesti

vangita T:n, joka vietiin kahleissa Adrianopoliin,

mutta laskettiin 1686 vapaaksi. Sulttaanin koro-

tettua hänet Transsilvanian suuriruhtinaaksi T.

hyökkäsi 16.000 miestä mukanaan tähän maahan,
missä hänellä aluksi 1689 oli menestystä ja

missä säädyt valitsivat hänet ruhtinaaksi

;

ennen pitkää hänen kuitenkin täytyi vetäytyi

Valakiaan. Vielä myöhemminkin hän otti osaa

turkkilaisten taisteluihin Itävaltaa vastaan ja

saavutti suuren vaikutusvallan sulttaaniin.

Sodan loputtua 1699 T. ei päässyt yleisestä

armahduksesta osalliseksi, vaan jäi Turkinmaalle,

missä kuoli. T:n päiväkirjat julkaistiin 1868-73,

hänen kirjeenvaihtonsa 1896. [Angyalin kir-

joittama elämäkerta (1888-89), Szädeczky. ..T;n

transsilvanialainen suuriruhtinaskunta" (1898K]
./. F.

Ti, titaanin (ks. t.) kem. merkki.

Tiainen, Olli (1770-1833), talonpoikaisp

likkö; johti v:n 1808 sodassa erinomaisella tai-

dolla ja urheudella yhdessä tilanbaltia Iisak

Steniuksen kanssa Pielisjärven pitäjän puo

tusta. Vaikka hänellä ei ollut käytettävänään kuin

muutamia satoja talonpoikia, osasi hän uskotella

viholliselle, että hänellä oli miehiä muutamia
tuhansia: voitti vihollisen m. m. Mönninvaaralla

ja Jauhiaistensalmella. Syksyllä 1808 hän pakeni

Ruotsiin, missä vielä otti osaa taisteluihin: sai

Ruotsin kuninkaalta palkintoja ja vuotuisen

eläkkeen. Pysyen Ruotsin alamaisena T. 1818

asettui jälleen kotiseudulleen Nurmekseen.
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Tiaiset (Parince), alaheimo tiaislintujen hei-

moa varpuslinti i. Nokka on suora,

päätä lyhempi ja

kekomainen. Siivei

pyöreäpäiset, kol-

mas, neljäs ja vii-

des käsisulka pisim-

mät. Nilkka lyhyt.

Höyhenpeite peh-

meä ja tuuhea, k.

_
,

sittää kaikkiaan
Pakastiainen

seitsemän sukua.

kaksi tavataan meillä: pyrstötiaisen
suku (/Egithalus) ja tiaisen suku (Parus).

Edellisten pyrstö on ruumista pitempi, sen kes

kimäiset sulat rouniraaisia paljon pitempiä.

oksanhangassa, ks. P y r s t ö t i a i n e n.

Jälkimäisillä on pyrstö tavallisen pituinen ja

muotoinen. Pesä ontossa puussa. Kaikkiaan tun-

netaan 60 lajia, niistä 6 meillä. — P a k a s-,

p a k k a s- 1. talitiaisella (P. major),
sukunsa suurimmalla, on keltaisella vatsalla

musta, pitkittäinen juova. Pää on musta, posket

•skatäplä valkeat, -'dkä kellauvihreä, yläperä

tuhkanharmaa. Tavataan yleisenä Etelä- ja

Keski-Suomessa. harvempilukuisena Pohjois-Suo-
- i Lapin rajoille saakka. Asuu kesällä met-

ja |>uistoissa. talvella ihmisasuntojen lähei-

Luonteeltaan se on varovaisempi
kuin muut sukulaisensa. — Mustatiaisen
(P. n 1 on i!

- pää musta, niskassa ja

poskilla iso valkea täplä. Leveneminen sama
kuin edellisen lajin. On havumetsän asukas. Kier-
telee talvisin kuten seuraavatkin lajit paikasta

•ulien harvoin ruokalaudalle. Sini-
tiainen (P. cwruleti8) tunnetaan parhaiten

päälaestaan ja keltaisesta vatsastaan.

Tavataan harvalukuisena Etelä-Suomessa. —
Lapintiaisen (P. einetus) päälaki on har-
maanruskea, kurkku ruskeanmusta, vatsa ja ala-

perä kellanruskeat. On yleinen Lapissa ja poh-
joisimmassa Pohjois-Suomessa Kajaaniin saakka.
Etelämpänä vain talvisilla kiertoretkillään. —
Hömötiaisen (P. borealis) erottaa edelli

parhaiten mustasta päälaesta ja vaikeah-
kosta alaruumiista. Yleisin tiaislajimme. Pesii
kaikkialla maassamme Lapin eteläosiin saakka.
— Töyhtötiaisen , f . cristatus) tuntee hel-

posti päälaella olevasta mustan ja valkeankirja-
i. Yleinen Etelä Suomesta Pohjois-

"•n keskiosiin saakka. -- T. ovat kaikki
ruokai-ia. etupäässä hyönteisten, vähemmin sie-

menten ja marjojen syöjiä. Talvisin kiertelevin
eri lätitkin yhdessä. Laulutaito on huono.

E. M-o.
Tianäan imyös Tjanian ja Tiensan, kiin.. -

..taivaan vuoristo"; turk. Tengritagh, = ..henkien

vuoristo"), mahtava vuoristosarja Ke-ki-Aasiassa,
Venäiän Keski Aasian. Dzungarian. Gobi'n, Itä

Turkestanin ja Pamirin välissä, ulottuen
68°-92° it. pit. (uloimmat haarakkeet 67
it. pit) ia 45' 16 pohj. lev. Kapit Pamina
ja Altaita vastaan eivät ole aivan selvät. —
T. on syntynyt lännestä itään kulkevista, osit-

tain etelään kaartuvista vuoristojonoista, joiden
korki idästä ja lännestä kes
kustaan, ja pohjoisesta etelään päin. NT e
poimuttuneit kahtena eri kertana, ensiksi kivi-

hiilikauden lopulla, kivihiilimeren hävittyä, sekä

sitten tertiääriajan jälkipuoliskolla. Samalla
tui puristus pohjoisesta etelään päin.

T:n perustan pääaineksina ovat graniitit, -

tit, liuskeet, vanhat* kvartsiitit, kalkkikivet y. m.
Näihin liittyy nuorempia muodostumia. -

osat ovat idästä lukion: Peisan, Bogdo-ola (hui-

put. 5,100-5,400 m), Borohoro 1. Irenhabii
Iiii Mögen Ora tl. 100 m yi. merenp.. Dzunga-

rian Alatau (luetaan myöskin Altaihin), molem
pien viimoin, eteläpuolella ovat Kök Tokko.
Terskoi gor\ ja Halyktau s.-kii T:n keskus, mah-
tava Khan Fengri (6,950 m, toisten laskujen
inuk. 7.300 m yi. merenp.). Sen länsipuolella on
pohjoisessa Trans-ililäinen Alatau. Kungei Ala
tau, Aleksanterin vuoristo, keskellä Terskei
Alatau. Dzumgaltau, Talastau (sekä äärimäisenä
etuvartiana Kizilkumin ja Mujunkumin arojen

väliin työntyvä Karatau) ja etelässä Koksaltau,
Terektau sekä Alai iPik Haha 6,000 m yi.

merenp.). Vuorijonojen viilissä on pitkiä laakso

syvennyksiä ja tasankoja, kuten n. s. Pritian-

sanin hauta (Bodzante-järven pinta 130 m
merenp. alapuolella). Ili'n laakso, Juldusin
laakso. Issyk-kulin hauta ja Narynin lai

T:n solat ovat yleensä 3,000 1,000 m yi. merenp.;

tärkeimmät ovat Akbel, Tes, Narynkol, Musart,
Kuikule. Narat, Kotyl. jotka etupäässä välittä-

vät liikennettä Itä-Turkestanin sekä Tli'u alueen.

Dzungarian . ja Länsi-Turkestanin välillä. —
T:n vuorien muodot ovat yleensä samanlaisia

kuin muualla vähäsateisessa Keski- Aasiassa:

pyöreämuotoisten graniittivuorten ja terävämpi-

piirteisten liuskeharjanteiden rinteitä peittävät

kaikkialla mahtavat rapautumisjätekasat. —
Ilmasto on puhtaasti mantereinen. Sademäärä
vaihtelee 250-500 mm v:ssa. Vuorten rinteillä.

n. 1,300-2,900 m yi. merenp. kasvaa havumetsiä

tai alppinurmia, laaksot, ovat aroa. Ikuisen

lumen vaja on n. 3.700 m yi. merenp. Kor
koulinnat huiput ovat jäätiköiden peitossa (Khan
Tengrin suurin jäätikkö on 26 km pitkä) ; ennen

niiden leveneminen oli paljoa laajempi. — T:lla

asuu moneen eri kansaan kuuluvia paimentolai-

sia, jotka talvella laiduntavat Iaumojaan laak-

kesällä vuorten rinteillä. — T:ia ovat

tutkineet monet venäläiset ja saksalaiset mat-

kailijat. E. E. K.

Tiara (lat. tiffra t. tiä'ras), muinaisten per

sialaisten ja muidenkin itämaisten kuninkaiden

päähine (turbaani ;
nyk. paavin kolminkertai-

nen kruunu. Kristuksen sijaisen, pappiskunin-

kaan ja paavikuninkaan tunnuskuva. Kuva ks.

K r ii u n u (kuva 7

Tibbu (myös tebu „kallioiden miehet", ja

tuhuK kansa Pohjois-Afrikassa, Saharan itä-

Borkussa sekä niitä j <

röivillä alueilla etel i
järvelle, pohjoi

niin. lännessä Bilman tienoin.- ja

Dar-Eurin rajoille asti; lukumäärä arvioi,

nniiittain 60, i hengeksi. T:t

ovat epäilemättä berberiläisperäisiä, tuaregien

sukulaisia, vaikkakin varsinkin etelässä ja kei-

ii i iroimakas i kerisekoitus on huomatta-
I keskikokoisia, ruumiinraken

hyvin söpö ' (kädet ja jalat pio:

atereisiä. Ihonväri vaihtelee tumman-
ruskeasta \a-k- I. tukka ei ole villainen

irrankasvu huono, kasvo

piirteet ui i -et ia Tiii-!!' Hiivat. lul
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matta silmien kavalaa pahansuopaa ilmettä

T:t ovat sangen sitkeitä ja kestäviä, älykkäitä,
m ui t ;i häikäilemättömiä .im. mi edun tavoittelussa,

petollisia, taipuvaisia ryöstöön ja väkivallantöi-

hin. He elävät enimmäkseen paimentolaisina,

harjoittavat sen ohella ryöstöä ja karavaanikaup-
paa (heillä on Saharan parhaat ja paraiten hoide-

tut ratsukamelit) ja liikkuvat kauppiaina laajalti

ulkopuolelle asuma-alueitaan: keitaissa he ovat

maanviljelijöinä. Asumukset vaihtelevat elintapo-

jen mukaan. Pukuna on joko vain vyötäisille

kierretty nahkakaistale tai tuaregeilta lainattu

puuvillainen viitta. Pää ja kasvot, silmiä lukuun-
ottamatta, peitetään auringonpaahteen ja ihon
kosteuden haihtumisen heikentämiseksi. Koris-

teita ei juuri käytetä. Aseina miekka, keihäs,

heittorauta ja pyssy. Valtiollisesti t:t rivat kos-

kaan ole muodostaneet kokonaisuutta; he jakau-

tuvat pieniin klaaneihin. jotka vain sotaa varten

liittyvät yhteen. Tibesti'ssä asuvilla t:illa. joita

nimitetään ictfoiksi . (Borkussa asuvat dasa 1.

korun), on jonkunlainen päällikkö, dardai, jonka
valta kuitenkin on hyvin rajoitettu. Yhteiskun-
nallisesti t:t jakautuvat kolmeen luokkaan:
jalosukuiset (maina), varsinainen kansa japarian
asemassa olevat sepät. Uskonnoltaan t:t ovat
muhamettilaisia. [Nachtigal, ..Sahara und Sudan"
(1879-81, 1889), „Die Tibbu" (1870).] E. E. K.
Tiber (it. Tevere, lat. Tiberis, aikaisemmin

Albula), Keski-Italian päävirta. alkaa Apennii-
ni-ilta. Monte Fumajolon länsirinteellä 1,266 m
yi. meren]i. Firenzestä suoraan itään, virtaa vah-
vasti mutkitellen eteläistä pääsuuntaa, laskien

kahden suuhaaran kautta 27 km Roomasta lou-

naiseen Tyrrhei an-mereen : 403 km (siitä 42 km
Roomasta mereen), josta 144 km on pienemmillä
lotjilla ja 90 km (Neran suusta alkaen) suurem-
milla aluksilla kuljettava. Suuhaaroista käyte-

tään vain pohjoisempaa. Fiumicinon kohdalla

mereen laskevaa; eteläisempi. Ostian haara, on
hiekoittunut. Lisäjoista huomattavimmat: Paglia
oik.. Chiaggio, Nera ja Aniene (Teverone) vas.

Vesialue 17,733 km 2
. — T:n vesimäärä on ver-

raten suuri kesälläkin, jotenka on todennäköistä,
että siihen tulee kaJkkivuoristossä maanalaisia

iiii- I uh ia on

laa jem ii (n. 3 m v :ssa) : vanhan .

ii täyttj neet ja jä i

(( istia 4 l
/j km '

i
i alueella T:n

,a on säännöstelty. E. E. K.
Tiberias /-'-/ Galilea bin järven

(ks. t.l länsirannalla oleva kaupunki, jonka
Herodes Antipas perusti v:n 26 vaiheilla j. Kr.

i joka sai nimensä keisari Tiberiuksen kun-
niaksi. Jeesuksen päivinä juutalaiset karttoivat

iiii kaupunkia, se kun oli saastainen siitä

\ i:i että se oli rakennettu vanhalle hautaus-
M utta Jerusalemin hävityksen jäi

siitä tuli juutalaisuuden keskus, johon asettui

-;. ni-ilriumi ja jonka talmud-koulu saavutti suu-

ren mainien. Nykyäänkin on T:n asujamisto
pääasiallisesti juutalainen; asukasluku on 7

Kuuluisat ovat kaupungin läheisyydessä olevat

1 Hinnat lähteet. Ar. U.

Tiberius /-e'-/, alkuaan T. Claudius Ni
myöh. T. C a' s a r August us (42 e. Kr.-

37 j. Kr.), Rooman keisa-

rina 14-37. Tib. Claudius
Neron ja Livia Drusillan

poika. Augustuksen po-

jintima. T. toimi m< Qi

tyksellä päällikkönä Ger-

maniassa, Paunoniassa ja

Dalmatsiassa, tuli 11 e.

Kr. Augustuksen tyttä-

ren Julian (ks. t.) puoli-

soksi, määrättiin 4 j. Kr.
Augustuksen adoptiivi-

pojaksi sekä julistettiin

hänen kuoltuaan hallitsi-

jaksi. T. oli lahjakas, toi-

melias ja tunnollinen,

mutta sen ohessa itsepä i

nen, tyly ja umpimieli-
nen. Alussa T. piti Au-
gustusta esikuvanaan hallitustoimissa. Hän nou-
datti tarkasti perinnäistapoja ja sopimuksia.
Senaatin valtaa T. lisäsi siten, että hän jätti

sille lainsäädännön ja virkamiesten vaalit, hä-

vittäen lopullisesti kansankokousten merkityk-
sen. Hän valvoi erittäin huolellisesti maakuntien
hallintoa, piti virkamiehiä ankarasti silmällä,

j)ani toimeen välittömän veronkannon sekä poisti

monta epäkohtaa. T. hoiti valtion taloutta niin

taitavasti, että hän aikalailla kartutti valtion-

rahastojen varoja. T. noudatti siinäkin Augus-
tuksen valtiollista ohjelmaa, ettei tahtonut laa-

jentaa valtakuntaa uusilla valloituksilla. — An-
sioistaan huolimatta T. ei saavuttanut alamais-

tensa suosiota. Kansan tyytymättömyys, onnet-

tomat perheolot ja hovipiirien juonittelut teki-

vät hänet yhä enemmän epäluuloiseksi ja ihn it-

araksi. T:n enentyvä ihmisviha ja luulevaisuus

aikaansaivat. lukuisia ma jesteettirikosjuttuja.

jotka johtivat syytettyjen karkoittamiseen tai

kuolemanrangaistukseen. Sitäpaitsi rajoitettiin

sananvapautta suuressa määrin. Kovin tur-

miollinen oli nimenomaan henkivä rtiaväen pääl-

likön Sejanuksen (ks. t.) vaikutus valtion asioi-

hin. Jo v. 26 T. pysyväisesti siirtyi pois Roo-

masta Kampaniaan ja Capri'n saarelle. Capri'n

korkeimmalle kohdalle T. rakennutti itselleen

huvilinnan. missä hän vietti viimeiset vuotensa

eristettynä muusta maailmasta. T. kuoli Misenu-
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Maisema laillisesta Tibettistä.

missä, luultavasti luonnollisella tavalla. .Jälki-

polvien muistossa T. on elänyt julmana hirmu
valtiaana, jonka hallitus oli täynnä väkivaltai-

suuksia ylhäisiä ja alhaisia kohtaan. Kuitenkin
od uinlenipi tutkimus antanut tunnustuksensa
tällekin keisarille, joka vioistaan huolimatta oli

Rooman kyvykkäimpiä. [Ad. Stahr, ,,T." (1863) ;

W. Ilme. ..Zur Ehrenrettung des Kaisers T."

(1892): .T. J. Binder, ..T. und Tacitus" (1880);
T. Gentile, „T. secondo la moderna critica" (1887) ;

Tuxen, „Kejser T." (1901): Tarver. „T. the u
Ireland, „Herrschermacht und

-krankheit" (1888).] h. ,1. II.

Tibesti (tibbujen i?( = „kallio") . vuoristoseutu
iran itäosassa, Fessanista etelä kaakkoon.

22°-18° pohj. lev. ja 15°-21° it. pit. Green»
välillä. Se on n. 000-700 km pitkä, tsii km leveä

kaakkoon ulottuva in. 105.000 km2
),

keskimäärin n. 1,500 m korkea, saavuttaa Tarso
nimisessä, n. 100 km pitkässä dolomiittiselän-

700 m: n korkeuden (Tusidde; Saharan
tunnetuista huipuista korkein). Perustana ovat
graniitit ja paleozooiset sedimentit. N. 60% on

. aroa. T-.ssä asuvasta kansasta
ks. '1

i b b u. Luonnosta vrt. S a li a r a. T:iäovat
tutkineet Rohlts 1 1865) ja Nachtigal (1872).

Tibet (tibetiläisten Bod 1. lihoi, myös Töbhöi
l=„korkea Bhöt"l. > T. sekä kiinal. Tukat ja

Tufan, mongol. Ba rontilla), suunnaton maa n t

alue Keski-Aasiassa. Himalajan ja Itä Turkes-
tanin välissä, valtiollisesti muutamia läntisiä

rajaseutuja lukuunottamatta kuuluen Kiinan T.
nimiseen vasalli valtioon, joka eri laskelmien
mukaan on pinta-alaltaan 1,200,000-2,600,1 km-
ja jonka asukasmäärä on 2,000,000-6,500,000
keä. — T:n maantiede tunnetaan vasta pääpiir-

iän. ja suuret alueet T:iä ovat vieläkin koko-
uaan tuntemattomia. T. on vuoristomaata, n

man korkeinta, keskimäärin vähintään 4,i m
yi. nierenp. Ainoastaan etelässä, pitkin liima

iois- ia Transhimalajan eteläjuurta on
yhtenäisempi alavampi laaksoalue. Tasam, joka
noudattaa Brahmaputran (Tsangpon), Sutle i

luduksen yläjuoksuja. Tasam on T:n viljelyksen
ja asutuksen keskus ja sitäpaitsi tärkein itä-

läntistä suuntaa kulkeva liikenneväylä. Kara
korumiin lännessä yhtyvän Transhimalajan sekä

nimensä saanut alue.

antavat lukemat tonnit

seen suolaiset järvet

nierenp.. Gjaringtso,

r iii pohjoisessa rajoittavan Kuenlunin välinen

T. jakaantuu kahteen, toisistaan suuresti eroa-

vaan osaan: järvialueeseen lännessä ja joki-

alueeseen idässä; lisäksi T:iin valtiollisesti lue-

taan Kukunor -järven tienoilla oleva, järvestä

Järvialue, jolle leiman
laskujoettomal , enimmäk-
(Tengrinor 4,600 m yi.

Kjaringtso, Dangrajum
y. m.), on suurin piirtein katsoen korkeiden, län-

nestä itään kulkevien selänteiden ja vuoristojono-

jen ii. 5,500-6.500 m yi. nierenp.) halkomaa ylä

tasankoa (4.000-5.000 m yi. merenp.), joka on
syntynyt siten, että vuoristojen väliset laaksot

ovat täyttyneet vuoristojen kulumisjätteistä,
koska sieltä puuttuvat jätteitä pois kuljettavat

joet. Jokialuetta halkovat monen suuren Aasian
virran (llvanghon, Jantsekiangin, Mekongin, Sal-

venio y. m.) yläjuoksut monine lisäjokineen

kapeissa ja syvissä, korkeiden, lännestä itään

ja kaakkoon kaartuvien vuorijonojen reunusta

missä laaksoissa. T:n geologinen rakenne on
vielii melkein kokonaan selvittämätön. —
Ilmasto on suurin piirtein katsoen mantere'

nen. mutta yksityiskohdissaan sangen vaihteleva.

Suopein se on Tasamissa ja jokialueen laaksoissa,

muistuttaen siellä monessa suhteessa itä

Himalajan ilmastoa. Järvialueella, varsinkin sen

pohjoisosissa, sää on sangen kuiva (sataa vain

kolmena kesäkuukautena: talvet ovat vähälumi

set<. kesällä kuuma ja talvella kovin kylmä
10° C tavallinen), iolloin myrskyiset li

tuulet lisäävät pakkasen ankaruutta. - Kas
vi 1 1 i suu s Tasamissa ja jokialueen laal.

alemmissa osissa on monipuolinen ja re]

käsittäen yleen ja lajeja kuin Itä-Hima-

lajan kasvillismi rärvialueen ylätasangoi

va>l..in oval aivan puuttomia; suotuisemmilla

illa kasvaa aroyrttejä. Järvi ja jokialueen

uduilla t ipaa alppinurmia sekä

— Eläimistö on erin-

omaisen laji- ja yksilörikas. Erikoisesti mainit-

takoon villi jakki, kuhiani, argali, myskiliirvi ja

monet antilooppilajit. Jokialueelle tulevat monet

Taka [ntia a Lounais-Kiinan eläinlajit. —
Asukkaista suurin osa on tibetiläisiä
oma nimi bodpa I. bhöpa, mongolien tangutu),
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..'•it;i asuu niyös Bhutanissa, I . ka Kiinan
ika-lntian paji Iiii i Hi jakaantuvat pai

mentolaisiin (dokpa I. drupa) järvialueella

1 »«v.
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Tibetiläiatä.

maataviljeleviin Tasamissa ja jokialueella. Pai-

mentolaisel ovat yleensä puhdasrotuisempia kuin
maataviljelevät. joihin usein on sekoittunut
muita aineksia (kiinalaisia, hinduja, Taka-Intian
kansoja y. m.). Mielien keskipituus on n. 165 cm
iiii T:ssä n. 175 cm). Vartali leveäharteinen,

pääkallonmuoto melkein lyhytkalloinen, poski-

päät ulkonevat, nenä paksu, sun leveä, huulet
ohuet, hampaat voimakkaat, epäsäännölliset, kor-
vat suuret, ulkonevat, silmät ovat ruskeat, ihon-

väri vaaleanharmaa, tukka musta, aallokas, parta
harva (tav. vain viiksien annetaan kasvaa.

muualta partakarvat nyitään pois). Luonteesta ja

henkisistä ominaisuuksista matkailija! antavat
loisistaan suuresti poikkeavia lausuntoja. Sven

He, Iin tilietiläisiä yleensä

kiittää; ilämaalaisten ta-

valliset huonot ominaisiin

del ovat kuitenkin yhtei-

siä myöskin tibetiläisillä

matelevaisuus ylempiä,

röyhkeys alempia koh-

taan, likaisuus j. a. e.).

Pa imentolaisten keskuu
tli ssa vallitsee j ksiva i-

uus, idässä on moni
vaimoisuus yleinen: poly-

amlria ei ole tuntematon.
n yhteiskunnalli-

i \ ali iollisessa ja hen

kisessä elämässä on lama-

laisuudella iks. t.) tavut

Perheen pojista tav. yksi

antautuu lamaksi (T:n toistaiseksi ainoassa väen-

laskussa 1737 T:ssä oli 316,300 lamaa ja 635,950

maallikkoa), suurit lamaluostarit ovat maan tär-

keimpiä asutuskeskustoja ja maan hallinnossa

lamoilla on suuri sananvalta. — Kielest:

kirjallisuudesta ks. Tibetin kieli ja kir-
jallisuus. Pääelinkeinoina on kar-

janhoito (m. m. jakki) aroalueella ja maanvilje-

lys jokialueen laaksoissa ja Tasamissa. Maanvil-
jelys tuottaa ohraa, tattaria, riisiä, y. m. viljaa,

kaikenlaisia hedelmiä, perunoita, papuja y. m.
Villiä raparperia kerätään ja viedään maasta mel-

koiset määrät. Mineraalikunnan tuotteista käv-

Sven Helinin tibetiläinen

palvelija.

toman suuri merkitys

tetään Lullaa, hopeaa, suolaa uoi mtaa
y. m. Kehittymätöntä kasit'

villa- ja huopatuotteet sekä etupäässä kuu
muuttaneiden nepalilaisten valmistamat metalli

teol et Liikenne on aivan alkuperäisellä kai.

Ket, jos semmoisista ollenkaan voi puhua,
vain kantojuhdin (joina käytetään jakkia

ja lammasta) kuljettavia louhikkoisia poll

jotka usein katkeavat kuilun tai putouksen par
laille; jonkunmoista alkuperäistä riippusiltaa
tai köysirataa myöten on semmoisissa paiki

vilkasliikenteisimmilla teillä kuljettava. Solien
suuri korkeus vaikeuttaa lisäksi huomatta!
' ukin maan poikki pohjoisesta ete

lään ja päinvastoin kulkevaa liikennettä,

liikenneväylä Kiinasta T:iin alkaa Setsvanin
maakunnan pääkaupungista TSöngtufusta kulkien

l .i t - i. 'Tiiu n , Litangin, Tsiamdon ja Lhasan kautta

Sigatseen Tasamissa jatkuen pitkin Tasamia län-

teenpäin (Gjalam) ; liikenne Pohjois-Intian kans-a
noudattaa pääasiallisesti Tsumbi-joen laakso,

Sikkimin solia, lähtöpaikkana T:ssä Siga

maisen kaupan suuruutta on mahdoton nr

vioida. koska mitään tilastoa ei ole Kiinan
kanssa käydystä kaupasta. T:stä viedään villaa,

villatavaroita. rohdoksia, myskiä, kultaa, suolaa,

boraksia, hopeaa y. m. ja sinne tuodaan tulikivi-

teetä (voilla höystettynä tibetiläisten tärkein

nautintoaine ja huomattava ravintoaine), silkkiä,

mattoja, posliiniteoksia (Kiinasta), riisiä, tupak-
kaa, teollisuustuotteita, ooppiumia, kuivatulta

hedelmiä y. m. (Intiasta, Nepalista ja Bhutanista).
Tiliv. 1914-15 Intiasta tuotiin 5,9 milj., ja sinne

vietiin 3,o milj. mk:n arvosta kauppatavaroita.
— Omaa rahaa ei ole. — Hallitus ja hal-
linto. Viime vuosiin asti T. jakaantui valtiot

Iisesti kahteen pääosaan. Toinen oli välittöm

korkeiden kiinal. virkamiesten iloinen asuen

Siningfussa Kansun maakunnassa, toinen Tsöng
tufussa Setävanissai alaioena, käsittäen A m il o n

(T:n ja Kansuu rajaseudut -ekä Kuicunorin alue)

sekä K h a m d o ii iltä-T.K Toinen. T:n tärkein

osa, oli Lhasassa asuvan, kahden kiinal. vii

miehen (ambon) valvoman tibetiläisen hallituk-

sen alainen, käsittäen Yn (Keski-T.), Tsangin
(Lounais T. Manasarowar-järveen asti) ja

r in (myös Hu n des; Länsi- ja Luoteis-T.)

alueet. 1.hasan hallituksen etunenässä on Dalai-

lama, jolla on rinnallaan maallisia asioita hoi-

tava regentti. Hänen allaan on neljä minisi

isiipi I. kalön). Lisäksi Lhasassa on kansallis-

kokous | tsongdu), joka jakaantuu tarpeen tullen

kutsuttuun isoon neuvostoon (jäseninä

kaikki hallituksen virka

miehet) ja aina koossa

olevaan pienempään neu-

vostoon (jäseninä muuta-
mat korkeimmat virka-

miehet ja huomattavien
luostarien valtuutetut).

Tsongdulla on ratkaisu

valta kaikissa tärkeissä

kysymyksissä. — Paikal-

lishallintoa varten Lim-
san alainen osa T:iä on

jaettu 54:ään jonoiin.

ensimäisinä kaksi jong-

pöraiä, kuvernööriä (toi-

nen maallikko. toinen Ylhäinen tibetiläinen.
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lama . jotka kokooval virut, huolehtivat sota

otosta, kuriirien lähettämisestä, hoitavat

lainkäyttöä j. n e Pienempiä alueita ovat 123

jongnjerib, joiden alapuolella taas ovat kyläkun-

nat y. m. B. Amdossa ja Khamdossa paikallishul-

linnosta vastaavat kotimaiset heimo ja kyläpääl-

liköt, putibo. gjalpo, deba, bese y. m., jotka aika

tain. 5 ja 10 v:n väliajoilla lähettävät ve-

ronviejia' Singanfuhun, Tsöngtufuhun ja Pekin-

giin. — Kiinan vallankumouksen yhteydessä T :ssä

syntynyt kapina heikonsi Kiinan vaikutusta T:n
hallituksessa, 'ikä uusia suhteita, etupäässä Eng-
lannin sekaantumisen takia, vielä ole saatu jär-

tyksi vrt. alempana Historia). — T:n
raha-asioista ei ole mitään tarkempaa tie-

toa. Verraten alhaiset verot maksetaan vain o>aksi

rahassa: viime vuosis. keskivaiheilla arvioitiin

Lhasan hallituksen kaikki tulot vuosittain n. 3-4

milj. mk:ksi. — Sotavoima on nimellisesti
1 miestä, palvelusaika 3 v.. lisäksi varaväessa

3 v. Ylipäällikkönä oli ennen vallankumousta
vanhempi ambaneista sekä tibetiläinen kenraali,

mogpön.
Historia. T:n kuningasluettelot ulottuvat

taaksepäin 400-luvulle e. Kr. Ensimäinen kunin-

gassuku oli tarun muk. Intiasta kotoisin. N. 430

j. Kr. Kiinasta tullut ruhtinas Fanni Tuhat
perusti T:iin kuningaskunnan, joka laajeni ja

kehittyi nopeasti hänen tarmokkaiden seuraa-

jaansa aikana. Srongtsan gampo 1 600 luvulla)

saattoi buddhalaisuuden valtaan, otti käytäntöön

int. kirjoituksen, perusti Lhasan. valloitti Lada-
kin ja Nepalin ulottaen T:n vallan Bengalin-läh-

teen saakka. Hänen poikansa valloitti Kukunor
alueen. Muni-tsanpo v:sta 789) tahtoi tehdä
kaikki alamaisensa yhtä varakkaiksi, tasauttaen

kolmeen eri kertaan kaiken omaisuuden onnis-

tumatta lopultakaan saamaan aikaan pysyvää
nmaisuuden tasaista jakaantumista. Ralpatsen

kokosi ja täydensi pyhät kirjat käyden
kasta sotaa Kiinaa vastaan. Hänen mur-

hansa jälkeen maa joutui epäjärjestykseen, jakaan-
pian pieniin kuningas ja ruhtinaskuntiin,

V. 1253 Kublai-kaani valloitti koko Itä-T:n, myö-
hemmin laajentaen valloituksiaan. Jo aikaisem-
min lamat olivat saarnet suuren vaikutusvallan
valtiollisissakin asioissa, ja Kublai-kaani antoi
melkein koko T:n SakJapan luostarin laman
Phagspan hallittavaksi, nänellä ja hänen äeu
r.lajillaan valta pysyi 70 v.. jonka jälkeen Phag-
modu niminen ruhtinas Pekingin In, vi n suostu
muksella saattoi koko T:n valtansa alle. .To 14oo

luvulla alkoi lamojen valta uudelleen voimistua
ta 1576 Sodnam Rgyantso sai mongoli-kaanilta
Dalai-laman nimen ja laajan vallan. V. 1645
mongoli-kaani teki Dalai laman koko T:n hal-

litsijaksi ja 1653 Pekingin hallitus hyväksyi toi-

menpiteen, josta hyvästä Dalai-lama Pekingiin
matkustaen tunnusti keisarin ylimmän herruu-
den. V. 1717 dzungaarit valloittivat Lhasan.
mutta 1720 kiinal. sotavoimat karkoittivat hei-
dät, lopullisesti vahvistaen keisarin ylivallan
T:ssä. Englanti ja Venäjä alkoivat 1 S00 luvun
jälkipuoliskolla pyrkiä yhteyteen. Lhasan halli-

tuksen kanssa päästäkseen sekaantumaan T:n
asioihin. Se oli kuitenkin hyvin vaikeata, koska
T. Kiinan esimerkkiä noudattaen järjestelmällf-
scsti torjui kaikki muukalaiset rajoiltaan. Tämä
vaikeutti tavattomasti T:n maantieteellistäkin

tutkimista; 1200 i

v oppalaisten vain 14

kertaa onnistui päästä T:iin, vaikka jesuiitat

innokkaasti sinne pyrkivät n lähetys-

työn siellä alulle. Paremmin menestyivät T:n
tutkimisessa Intian hallituksen palveluksessa ole-

vat, erikoisesti tarkoitusta varten kouluntetut.

hindulaissyntyiset pundiitit. joista kuuluisin on
Nain Singh (ks, t.). Vuosisadan lopulla euroopp.
tutkijat saivat suuremman liikkumisvapauden
T:ssä, vaikka muutamiin seutuihin yhä pääsy
olikin ankarasti kielletty (esim. Lhasaan). Tut-
kijoista mainittakoon Przevvalski (1879-SO ja

(1883-85), W. W. Roekhill (1888-89 ja 1891-92),

Bonvalot (1889-90). Dutreuil de Rhins ia V. Gre-
nard (1893-941. P. K. Kozlov (1900-01) ja ennen
kaikkia Sven Hedin (ks. t.). — Venäjän vaiku-
tus T:ssä vahvistui 1800-luvun lopulla huomatta-
vasti taitavan asiamiehen, Dorzeev (Dorjiev) ni-

misen burjaatti-laman ansiosta. Hän taivutti

Dalai-laman kokonaan Venäjän puolelle, ja Dalai-

lama olisi jo tehnyt matkan Pietariin, ellei

tsongdu olisi estänyt. Englannin suoriuduttua
buuri-sodasta ja Venäjän kärsittyä tappion Japa-
nia vastaan osat pian vaihtuivat Englannin
eduksi. V. 1903 lähetettiin Intiasta ,,rauhalli-

nen" lähetystö (3.000 aseistetun miehen saatta

mana) eversti Younghusbandih johdolla soimia-

maan sopimuksia T:n hallituksen kanssa euroop-
palaisilta yhä kielletyssä Lhasassa. Retkikunta
kohtasi aseellista vastarintaa, mutta tunkeutui
kuitenkin, apua saatuaan, 1904 Lhasaan, josta

Dalai-lama jo oli paennut Mongoliaan. Urgaan.
Dalai-laman asemesta neuvosto teki englantilais-

ten kanssa sopimuksen, jossa avattiin englanti-

laisille markkinat Jatungissa. Gjangtsessa ja

Gartokissa, suostuttiin hävittämään kauppateiden
varsilla olevat linnakkeet, asettamaan tibetiläi-

nen asiamies neuvottelemaan englantilaisten

kanssa erinäisistä kysymyksistä sekä sitouduttiin

olemaan antamatta millekään vieraalle vallalle

tai vieraan vallan alamaiselle maata tai rautatie-

t. m. s. myönnytystä Englannin luvatta. Lisäksi
sovittiin siitä, että Kiina maksaa Englannille
sotakorvauksena 12. s milj. mk. (joka sittemmin
vähennettiin kolmannekseen). V. 1909 Dalai-lama
palasi Lhasaan, mutta joutui pian kiistaan Pe
kingin hallituksen kanssa, jonka lähettämän sota-

joukon tieltä hän 1910 pakeni Intiaan. Seur. v

puhjenneen Kiinan kapinan yhteydessä kiinal.

sotajoukot kuitenkin pakotettiin poistumaan Lim-

sasta, ambanien vartioväkeä lukuunottamatta.

Dalai-lama, jonka Pekingin hallitus oli pannut
viralta, palasi Lhasaan. saaden virkansa takai-

sin. V. 1913 Dalai-laman. Kiinan ja Intian hal-

lituksen edustajat kokoontuivat Simlaan Int i

neuvottelemaan T:n sekä Intian ja Kiinan välis-

ten suhteiden järjestämisestä Seur. v. valmistu-

neen sopimusehdotuksen rank. T. yhä edelleen jää

Kiinan alaiseksi, jakautuen hallinnollisesti kah-

teen osaan, Sisä- ja Ulko-T:iin, edellinen käsit-

täen Kiinan rajalla olevat alueet, jälkimäinen,

joka saisi täydellisen autonomian ja jonne Kiina

ei saisi lähettää lainkaan sotaväkeä, käsittäen

loput T:stä. siis sen pääosan. Korkea kiinal.

virkamies jäisi yhä edelleen Lhasaan. suojajouk-

konaan korkeintaan 300
i engl. asiamies

i milloin hyvänsä k äydä Lhasassa

tarpeellisen sotavoiman saattamana. Intian ja

T:n hallitukset allekirjoittivat sopimuksen 1914.
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mutta Kiinan hallitus kieltäytyi allekirjoitta-

masta, jolloin Englanti muitta mutkitta julisti

Kiinan menettäneen kaikki oikeutensa l

kunnes sopimuksen allekirjoitus tapahtuu
[Dutreuil de Rhins ia F. Grenard, „Mission

as la haut'- Asic" (1897); W. Filch-

aer, ..Das Rätsel des Matsehu" (1907); Sven
Sedin (ks. t.) ; P. K. Kozlov, »Venäläinen Tibe-

tin retkikunta 1899-1901" (1902); P. Landon,
,,Lhasa" (1905) ; A. Launay, ,,Histoire de la mis-

: 1903) ; M. V. Pevtsov, „Tibetin
retkikunnan issn 90tulokset" (1896); N. M. Prze-

walski. „Reisen in Tibet" (1884); W. W. Roekhill.

„The land of the Lamas" (1891).] E. E. K.

Tibetin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli.
Muutamien Etu-Intian pohjois- ja koillisosissa

(Nepal, Sikkim, Bhotan, Assam, Munipur, y. m.)

puhuttujen läheisten sukulaiskieltensä kansaa
t. k. kuuluu n. s. tibetiläi s-b i r m a 1 a i-

s e e n kieliryhmään, joka on osa laajalle levin-

nyttä indokiinalais. ta kielikuntaa.
T. k. on, varsinkin vanhimmassa, kirjallisuu-

dessa säilyneessä äänneasussaan, tämän kielikun-

nan vanhoillisimpia edustajia ja sentähden alku-

kielen luonnetta suuressa määrin valaiseva.

T. k: n sanojen alussa ja lopussa esiintyy usein

merkillisiä konsonanttiyhtymiä, milloin esim.

kiinan kielessä vastaavassa sanassa on vain yksi

konsonantti, esim. tib. gsum (kolme) = kiin.

san (3), tib. drug (6)= kiin. luk, liu (6), tib.

brgjad (8)=kiin. pa (8), tib. brgja (100)= kiin.

pa, pai (100). Vanhasta taivutuksesta on t. k:ssä
jäljellä prefiksien (esiliitteiden) ja suffiksien

(päätteiden) käyttäminen ja vokaalivaihtelu,

etenkin verbivartaloiden taivutuksessa, esim.

rgjug (juokseminen) r^, brgjugs (juoksi) /x, brgjug
(juostava) ; lidelis (heittäminen) ^j btab (heitti)

/-vj gdab (heitettävä) ; hgrel (selvittäminen) ^
hgrol (selviytyminen) ^ bkral (selvitti). Nämä
seikat viittaavat siihen, että kieli on alkuaan
ollut monitavuinen, että korottomat vokaalit

ovat varhain hävinneet ja että on ollut olemassa
varsinainen taivutus. T. k :ssä ovat sanat kui-

tenkin nykyään aina yksitavuiset, niinkuin
kiinan kielessäkin, ja prefiksien ja suffiksien

vaihtelusta on kehittynyt vaihtelua musikaalisen
koron (sävelkorkeuden) suhteen : vokaali äänne-
tään joko korkeammalla tahi matalammalla
sävelasteikolla. Kirjoitetun kielen moninaiset
konsonanttiyhtymät äännetään suuresti supistet-

tuina (kirj. brgjad luetaan Lhasassa gjä, dzii,

kirj. dbus — maakunnan nimi — luetaan yy) ;

suurimmat supistukset tavataan Keski-Tibetin
eli sivistyneiden kielessä, uloin ua lännessä ja

idässä kieli on vanhoillisemmalla kannalla. Tai-

vutus tapahtuu pääasiallisesti erityisten apu-
sanojen (päätesanojen eli postpositsionien) avulla,

joista muutamat jo ovat menettäneet itsenäisen

merkityksensä. Näitä apusanoja taas vuorostaan
lyhennetään tahi jätetään ne, vieläpä uusimmassa
kirjallisuudessakin, kokonaan pois. Sanan mer-
kityksen määrää aina tarkemmin sen asema lau-

seessa, jonka sanajärjestys siksi on tarkkojen
lakien alainen (määräys seuraa määrättävää,
objekti käy verbin edellä). Ajatus voidaan sen-

vuoksi ilmaista hyvin suppeassa muodossa. Verbi
on persoonaton, ja aktiivinen teko ilmaistaan
passiivisesti (minä haen = minun avullani hae-

taan) .

i puhut! i I. I ad, lue . bö fciS |

jakautuu 3:een toisista rcsti eriävään
murreryhrnään : t) läntinen ja K h o r-

sumin maakunnissa sekä naapurimaissa Hai 1
1

-

tanis.su. Lahulissa, Ladakissa ja Kashmiri
2) keskinen (Tsangin ja Yy 1. Dbusin n

kumu- i .i murteista Lhasan ja ympäris-
tön murre on tibettiläisten sivistyneiden puhe-

kieli ja kuku Tibetin virkamieskieli, ja 3) itäi-

nen murreryhmä (K h a m s in maakunnassa), joka
un äänneasultaan likinnä vanhaa kirjallisuuden

kieltä (ti'o8-skad) ja liittyy Bhotanin kielen

kautta muihin Tibetin alueen ulkopuolella oleviin

mi n li ui II isiin sukukieliin.

T. k. tuli Euroopassa tunnetuksi kapusiini-

munkkien välityksellä, jotka v:sta 1719 lähetys-

saarnaajina vaikuttivat Lhasassa. Täydelliseni

mät tiedot saavutti unk. tutkija Sandor Csoma
(ks. t.), joka pitkät ajat eli lamana Tib
luostareissa. Myöhemmin ovat uudelleen lähetys

saarnaajat edistäneet t. k:n tutkimista. [Kieli-

oppeja: J. J. Schmidt, „Gramm. der tib.

Sprache" (1839), H. A. Jäschke, „Tib. grammar"
(1883). Sanakirjoja: J. J. Schmidt, ,.Tib.-

deutsehes Wörterbuch" (1841), H. A. Jäschke,

..Tibetan-engl. dictionary" (1881). Sarat Chandra
Das, „Tibetan-engl. dictionary" (1902).j

2. Kirjallisuus. Tibetin laajan kirjal-

lisuuden kehityksessä on huomattava kaksi aika-

kautta. Ensimäinen aikakausi, klassillisen kir-

jallisuuden aika, alkaa 7:nnen vuosis. alkupuolis-

kolta, jolloin T. k:n ja kirjaimiston luoja,

Thonmi Sambhota, kuninkaan Intiaan opiskele-

maan lähettämä ministeri, kotiin palattuaan alkoi

buddhalaisen kirjallisuuden kääntämistä sanskri-

tista tibetiksi. Tätä käännöstyötä jatkettiin läpi

vuosisatojen Tibetiin syntyneissä lukuisissa luos-

tareissa. Luultavasti jo 10:nnellä vuosis. otettiin

kirjallisuuden ja buddhalaisuuden palvelukseen

kiinalaisilta opittu kirjain painamistaito, joka

suuresti edisti kansansivistyksen nousua. Mis-

sään maassa ei ole siitä lähtien uhrattu niin

paljon aikaa ja varoja uskonnollisten kirjojen

oppimiseen ja levittämiseen kuin Tibetissä. Maan
oppineimmat kääntelivät kaiken saatavissa ole-

van intialaisen kirjallisuuden ja perustettiin

korkeakouluja eli yliopistoja, jotka tavallisesti

jakautuvat neljään tiedekuntaan : liturgiseen,

uskonnonhistorialliseen, filosofis-metafyysiseen ja

lääketieteelliseen. Myöhempänä aikana kaikkia

buddhalaisen maailman kirjateoksia opiskellaan

yksinomaan tibetin kielellä. Suurimmat ja tär-

keimmät pyhistä kirjoista ovat ..Kandzur" (kirj.

bkah-hgjur) 108:ssa suuressa nidoksessa ja sen

selityskokoelma ..Tandzur" (kirj. bstan-hgjuri

225:ssä nidoksessa. Niiden sisältöön on Euroo-

passa vain vaillinaisesti ehditty tutustua.

Vasta 18:nnen vuosis. lopusta voi katsoa uuden

aikakauden alkavan. Tähän kuuluvien teosten

tunnusmerkkinä on suurempi itsenäisyys, rik-

kaampi sanavarasto ja uusien lyhennettyjen

lausetapojen käyttäminen. Uudemmassa kirjalli-

suudessa huomaa Keski-Tibetin murteiden vaiku-

tusta, m. m. myöskin siinä, että prefiksien käyttö

on häilyvämpi kuin klassillisessa kirjallisuudessa.

Mutta tämäkin uuden ajan kirjallisuus on uskon-

nollista laatua. Paitsi puhtaasti klassillisia

aiheita tavataan nyt paljon apokryfisia teoksia,

spiritistisiä ja maagillisia asioita koskevia paino
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tuotteita, pyhimyataruja. Maallista kirjallisuutta

aljoa ilmesty syystä, että kirjapainot ovat

Umojen hallussa ja itse kirjapainajat papp

mutta kuitenkin tunnetaan jo Tibetissä ilmesty-

neitä sanakirjoja sekä historiallista, lyyrillistä

ja maantieteellistäkin kirjallisuutta. Kansan
-a elävä eepillinen kirjallisuus on nähtävästi

yhtä rikas kuin mongoleillakin; Khams-maakun-
aassa ja myöskin Ladakissa osataan pitkiä

karirunoja ja ulkoa opittuja suorasanaisia kerto-

muksia, joita tähäu saakka vain poikkeustapauk-
joku eurooppalainen on kirjoittanut mul-

tiin. Tällaisista mainittakoon Kesar satu (jul-

sut A. H. Franke Suom. -ugrilaisen seuran

toimituksissa 1900-02 . G. J. R.

Tibia [ti-], mus. dat.), sääriluu; roorual. oboen
kaltainen puupuhallussoitin (kreik. aulos). Al-

kuaan t. oli vain luupilli. /. A.

Tibullus /-!>«'-/ Albius (n. 54-19 e. Kr.),

ani, runoilija, oli Valerius Messallan (ks.

>alla C o r v i n u s) suojatteja ja Hora-
tiuksen lähimpiä ystäviä. T:u runot ovat mel
kein yksinomaan hienoja tunnelmallisia lemmen-
lauluja, jotka viehättävät liikuttavalla sävyllään.

nimellä säilyneessä runokokoelmassa on
nnöskin useita erään Lygdamuksen ja Sulpician

lauluja. Julkaisijoista nimitettäköön K. Lach-
mann 1829 E. Bährens (1878), Belling (1897),

K. J. H.
Tibur /-i'-/. nyk. Tivoli, ikivanha kaupunki

Italiassa, Latiumissa, Anion varrella, itään Eoo-

Diasta, oli jo aikaisiu läheisessä suhteessa Roi

maan sekä tuli v. 90 e. Kr. municipiumiksi. Tass
vallan lopulla ja keisariajalla Huoman ylimyk-

ja hallitsijoilla oli huviloita ja linnoja
i ja seu ympäristössä. M. m. keisari Hadria-

nus laitatti T:n läheisyyteen suunnattoman suu-
.i komean huvila alueen. [Gusman, ,,La Villa

'iale di Tibur" (1904); L. Meyer, .,17'

A. Möller, „Die Tempel zu T." (1899) .J

Tivoli. A". ,/. //.

Tiburtius [-u'-J, Tiburtius (1706-87),

ppi, kirjailija; tuli 1740 henkirykmen-
papiksi ; oli mukana seur. v. puhjenneessa

-odassa ja teki sen aikana muistiin-

la, jotka julkaistiin vasta 1817 nimellä
'oria om finska kriget ären 1741 och 1742";

"li v:sta 1744 kirkkoherrana Vretaklostretin

v:.-ta 1756 tiedeakatemian jäsen;

tajana vv. 1755-56 ja 1760-62 valtiopäivillä;
iulkaisi 1768 valtiollisen vihkosen „Adelsna

uti Svea rike", joka joutui syytteen, alai-

Tichborne-juttu ftitsbihi-], aikanaan suurta
huomiota herättänyt sotkuinen oikeudenkäynti

koski erään rikkaan aatelis-

miehen Tichbornen perintöä. Viimemainitun van-
hempi poika oli 1SÖ4 hukkunut haaksirikossa,
mutta 1-uii ilmestxi henkilö, joka väitti olet

kaaoksissa ollut Tichborne, mutta joka sil

min osoitettiin olevan austraalialaiuen teuras-

tajansälli Arthur Orton, ja vaati Tichbornen
perintöä. Pitkällisen oikeudenkäynnin jälkeen.

jonka aikana Ortonia oli avustettu yleisillä

keräyksillä, hänen vaatimuksensa hyljättiin 1872
ja 1874 hänet petoksesta tuomittiin 14 v:n
rangaistustyöhön.

Ticino [-tiino] saks. Tessin, lat. Ticinus). —
1. Joki Italiassa ja Sveitsissä, Pon lisäjoki oik.,

49. IX. Painettu V, 17.

alkaa kahdesta, Nufenenin ja Sankt Gotthat
solilta lähtevästä latvapurosta, jotka yhtyvät
Airolon luona (1,179 m yi, mere&p.). Sieltä
alkaen T. virtaa voimakkaana vuoristojokena kau-

paikoitellen suurenmoisen jylhässä Valle
Leventinan laaksossa kaakkoa kohden. Biascan

laakso levene,-, juoksu käy tasaisemmaksi,
monihaaraiseksi, äyräät mataloiksi, niin että joki
usein tulvii laaksoon. T. kääntyy siimalla etelään
ja lounaiseen sekä laskee Magadinon kohdalla
il 1)7 m yi. merenp.) Lago Maggioreen. Siitä se.

Italian alueella, Sesto Calendeen luona lähtee,
virraten kulkukelpoisena kaakkoista pääsuuntaa
Po-joen tasangon halki, ja laskee Pavian alapuo-
lella Po-jokeen; '-48 km, josta Sveitsin osalle
tulee 80 km, Lago Maggioren 64 km ja Italian
osalle 104 km. Suurimmat lisäjoct, Brenno ja
Moesa vas., lukuunottamatta Lago Maggioreen
laskevia jokia. — Sesto Calendeen luota lähtee
kanava Milanoon. — 2. Kauttoni Etelä-Sveitsissä
ks. Tess i n. E. E. K.
Ticket ks. Tiketti.
Ticklen [tikle'n]. 1. Pietari T. (1792-1838),

pappi, koulunopettaja ja runoilija, vihittiin mais-
teriksi 1823, toimi Oulussa opettajana kunnes
1S29 tuli Teuvan kirkkoherraksi; kirjoittanut
eräitä lyyrillisiä runoja Oulun Wiikkosanomiin,
jonka toimittajia T. oli. — 2. Eero T. (1794-

1827), edellisen nuor. veli, kuoli Kärsämäen kap-
palaisena. Ainoa hänen sepittämänsä runo lienee

kaunis ,,Neidon valitus", jonka Runeberg, kan-
sanlauluksi luullen, käänsi ruotsiksi.

Ticknor [tiknaj, George (1791-1871), amer.
kirjallisuushistorioitsija. Toimi aluksi pari vuotta
asianajajana Bostonissa, teki sitten monivuotisen
opintomatkan Euroopan eri maihin ja vaikutti

kotimaahan palattuaan (1819) professorina Har-
vard-yliopistossa, pääaineenaan espanjan kieli ja

kirjallisuus. V. 1835 hän lähti jälleen 3 v. kestä

välle matkalle Eurooppaan. T:n pääteos on laaja

..llistory of spanish literature" (3 nid., 1849;
sittemmin useita parannettuja painoksia; kään
netty myös esp., ransk. ja saks. kielille), joka
puutteistaan huolimatta yhä vieläkin on täydelli

syytensä vuoksi huomattava. T:n muista jnlkai

suista mainittakoon Lafayetten (1825), Websterin

(1831) ja Prescottiu i1Su4 elämäkerrat*. [Hil-

lard, ,,Life, letters and journals of G. T." (2 nid.,

1876 iniiien pain. julk. Greenslet, 190

W-a.)

Tidemand [tidemonj, A d oi ph (l8"l4-76),

norj. taidemaalari, alkoi 18-vuotiaana opintonsa

Kööpenhaminan taideaki J. L. Lundin
k. taiteella ei ole kumminkaan

ollut häneen sanottavaa vaikutusta. V:8ta 1837

T. työskenteli •", v. Diisseldorfissa historiamaalari

Th. H ihlebi an.ltin oppilaana. Sitten hän teki

matkan Italiaan ja asettui 3 v:ksi Kristiaaniaan.

Norjan taideolot olivat kumminkin silloin

Mä hän 1845 palasi vakinaisesti

Diisseldorfiin käyden sieltä vain kesäaikoina

Norjassa aiheita etsimässä. Palatessaan ensi ker-

taa Korjaan hän joutui siellä keskelle kansal-

lista heräämisliikettä liittyen siihen innostunein

mielin. Jo Diisseldorfissa hän oli joutunut tai-

apiiriin, joka oli ottanut tehtäväkseen

kansanelämän kuvaamisen, ja kotona Norjassa

selvisi T:lle, että hänen oikea ja isänmaallinen

kutsumuksensa oli maansa rahvaan ja sen elämän
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ikuistaminen ' a 93 otj iväl hä

non lukuisat laatun

sanottu, että niiden sivistyshistoriallinen arvo

on suurempi kuin taiteellinen. Tunnetuimpia
niisti ovat Sunnuntai-ilta norjalaisessa savu-

pirtissä" ...Matka tunturilaitumell malan
palvelus norjalaisessa maalaiskirkossa", sarja

onpoikaishäät" joka antoi B

aiheen kertomukseen ..Morsiusmarssi", sekä moni-

henkilöiset uskonnollisaiheiset sommitelmat „Hau-
giaanit" ja »Intoilijat". Henkilöryhmittely on
T:ii tauluissa usein liian teennäistä, pari

hän onnistuu luouteenkuvaajana käsitellessään

vain muutamia harvoja henkilöitä, jolloin som-
mittelu ei siilo liiaksi hänen voimiaan. Tällaisia

ovat luinen maalauksensa. ..Puute". ..Yksinäiset

vanhukset" ja „Pappi sairaan luona" joissa on

paljo syvää ja aitoa tunnetta. T. maalasi myös-
kin useita suuria teoksia yhdessä muiden, kuten
Guden ja Morten Miillerin, kanssa sekä vanhoilla
päivillään alttaritauluja. Hän oli sangen tuot-

telias, kuollessaan 62 v:n vanhana hän oli luonut
400-500 taulua lukuunottamatta piirroksia

luonnoksia. Taiteelliselta arvoltaan hänen

sensa ovat hyvin epätasaisia, varsinkin vaikutti

se haitallisesti, että hän saattoi maalata samasti
taulusta monia eri jäljennöksiä. T:Ila oli aika
naan niin suuri maine Saksassa, että hänelle

tarjottiin professorin paikka Diisseldorfissa ; Nor-
jassa hän syystä luetaan varsinaisen kansallisen

taiteen perustajiin. F. L.

Tidningar, utgifna af ett sällskap i Abo
//;</- filjlmin äv - sclskä-p - obn], Suomen ensi-

mäinen sanomalehti, per.

äänenkannattaja, ilmestyi

H. G. Porthanin toimittamana
oli etupäässä kirjallinen

1771, Aurora-seuran
1771-78 ja 1782-85

Sisällykseltään se

siinä julkaistiin ru-

noelmia ja tieteellisiä kirjoitelmia, historiallisia

todistuskappaleita, y. m., päivän uutisia tuskin
ensinkään. Paitsi Porthania siihen kirjoittivat

m. m. J. Tengström, Kellgren, Franzen, Walle-
nius. Kahdeksana onsimäisenä vuotenaan lehti

ilmestyi puolen arkin kokoisena kaksi kertaa
kuukaudessa (1772 kuitenkin viikkonumerona)

.

- Lehti heräsi uudelleen henkiin 1789 nimellä
..Abo nya tidningar", ilmestyi sitten 1791-99 ni-

mellä „Abo tidningar", 1800-09 nimellä „Abo
fidning", 1810-19 maan virallisena lehtenä ni-

mellä „Abo allmänna tidning", 1820-61 nimellä
..Abo .tidningar". J, F.

Tie. Maakulkuneuvot (vrt. Kulkuneuvot)
ovat ammoisista ajoista olleet kansojen kehityk-
sen tärkeimpiä välittäjiä. Niiden rappeutumi-
nen on aina ollut todistuksena myös kansan
rappiotilasta. Maaknlkiiueuvoja 1. teitä on kolme
päälajia: polku- t. ratsasti e, ajotie ja

rautatie (ks. t.). Ajoteihin luetaan tilus-
tie, kylätie, maantie ja katu (ks. t.).

—. Polkutie muodostui melkein itsestään ihmis
ten liikkuessa samoja latuja ja tavaroita juhtain
selässä kuljetettaessa. Usein käytettiin silloin

välillä olevia vesiteitä. Raivaamalla metsää sekä
tekemällä portaita suomaihin ja yksinkertaisia
siltoja virtapaikkoihin muutettiin polku samalla
ratsastieksi. Luonnonmukaisten teiden joukkoon

luettavat kansainväliset karavaanitiet (vrt.

Karavaani) ja vielä käytännössä olevat.

asumattomien arojen poikki johtavat ajotiet.

Kun olojen kehittyessä tarvittiin kuljettaa pai-

ninakin kuormia, erittäinkin i-otatarkoi-

tuli pakko keinotekoisesti rakentaa
n huolellisesti ja taidolla raken

nettuja ajoteitä on sanottu tai toteiksi
(sake. Kunststra
Vanhat sivistyskansat. Miltä taholta

taitot. iperä on haettava, ei varmaan tie-

detä. Egyptin kuninkaan Ttamses II :n (1310-

1244 e. Kr.) perustamaksi arvellaan sitä sota-

tietä, jonka jälkiä näkee Libanonin vuoririn-

teella Nalirelkelli-joen suulla. Assyrialais-
ten ja babylonialaisten taitoteistä ei

ole löydetty mitään jälkiä. Kerrotaan vain. että

kuningatar Semiramis matkaansa varten Baby-
la Ekbatanaan antoi rakentaa osaksi kal-

lioon hakatun tien. Valloitettuaan Babylonian
Kr.) perusti Persian kuningas Kyyros

useita sotateitä, jois ta Su

2,600 km pitkän ..kuningastien" siltoineen, palat-

seilleen ja veistoskuvineen sanotaan olleen

komeimman. Intiassa oli varhaisina aikoina
olemassa hyviä teitä, joiden hoitoa jo Buddha
(ks. t.) teroitti hurskaiden mieleen. Kiinassa
on vanhan tierakennustaidon muistomerkkinä
löydetty Tsinlingan-vuoren yli johdetun, 800 km
pitkän maantien jäännöksiä. K reikä

Via Appia.

rakennettiin, erittäinkin 6:nnella vuosis. e. Kr.,

joukko maanteitä. Ne kulkivat pyhäkköihin,
esim. Delphoihin, Eleusiiseen ja Olympiaan, tai

sotatarkoituksia palvellen maan rajoille. Omitui-
sia Kreikan teille olivat ne 5-7 em syvät, pyö-
räin johtamista varten kalliopohjaan hakatut
urat. jotka yksiraiteisina vaihdepaikkoineen tai

kaksiraiteisina ovat ehkä olleet rautateiden edel-

täjinä. — Roomalaiset voittivat kaikki
muut kansat taitoteiden suunnittelussa ja raken-
tamisessa ulottaen ne tunnetun maailman ää-

rimmäisiin rajaseutuihin saakka. Pait-i Italiassa

olevaa kymmenkuntaa päätietä, oli viisi pää- 1.

sotatietä lukuisine haarat otka olivat job-
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detut Roomasta eri tahoille, nini. 1) Sisilian ja

Karthagon kautta Egyptiin; 2) Capuan ja Brun-

disiumin kuutta Aasiaan; 3) Tonavan kautta By-

ioniin; 4) Hispaniaan; 5) Germaniaan, Gal-

liaan ja Britanniaan. Pääteiden rakentaminen
kesti lähes 600 v. ja niiden yhteenlaskettu pituus

oli 75,000 km (Englannissa nykyään 237,000 km
.teitä). Roomalaisten taitoteiden ja niissä

olleiden riemuporttien jäännöksiä on säilynyt

meidän päiviimme saakka. Ne olivat erityisellä

huolella rakennetut, vailla liiallisia nousuja.

Perustana oli kaksi kerrosta laastiin muurattuja
kivilaakoja, joiden päällä oli kerros laastillista

tai laastitonta kivisoraa. Pintakerrokseksi käy-

tettiin tavallista soraa, jonka päälle usein vielä

laskettiin isoista kivistä tehty kivitys. Kerros-
nlaskettu paksuus oli lähes metri ja

teiden leveys 4-6 m, alppiteiden l,s-3 m. Tunne-
tuin, kauniisti koristeltu roomalainen taitotie oli

Koomasta Capuaan 312 e. Kr. rakennettu Via
Appi a.

Keskiaikana ei yleensä tehty mitään tei-

den säilyttämiseksi tai kartuttamiseksi. Vähitel-

len myös roomalaisten tekemät taitotiet kun-
nossapidon puutteessa rappeutuivat. Sitävastoin

oli Kiinassa, Mongoli- ja Mingsukujen hallitessa

(1260.-1644), kukoistuksen aikakausi, jolloin

Pekingistä johti laaja verkko kivitettyjä, puiden
reunustamia teitä. Myöskin Ameriikassa oli

ennen sen löytöä olemassa ajoteitä, esim. Perussa,

jossa tiet olivat mainioita, usein 30-40 km:

n

pituudelta oikosuoria.

Uusi aika. Nouseva valistus vaikutti maan-
teihinkin. Niinpä ryhdyttiin Ranskassa 1600-

luvulla järkiperäisesti parantamaan ja laajenta-

maan maanteitä, jota esimerkkiä muut kansat
seurasivat. Suurena edistyksenä olivat Napo-
leon I:n aikaan Ranskaan, Italiaan, Sveitsiin

iSimplon-tie) ja Saksaan rakennetut sotilastiet,

- a perustana oli kivilaakoja ja päällyskerrok-
sena sepeliä. Kuljetuskykynsä puolesta paljoa
tehokkaampien rautateiden nopea leviäminen
viime vuosisadan loppupuoliskolla saattoi maan-
tiet jonkun verran syrjäiseen asemaan. Pitkä-
matkaisen liikenteen välittäjinä niitä ei enää
tarvittu eikä alussa kylliksi oivallettu niiden
merkitystä rautateihin liittyvinä tuonti- ja

vientiteinä. Vasta tällä vuosisadalla ovat sivistys-

maissa uuden ajan nopeat kulkuneuvot, moottori-
pyörät, automobiilit ja maantieveturit, saaneet
maanteiden rakenteessa täyden käänteen aikaan.
On huomattu, miten tärkeä tasainen ja hyvässä
kunnossa pidetty tie on rahdin vedolle ja tarve-

•'len huoistumiselle. Mitä suurinta huomiota
taan nykyään ajoteiden suunnitteluun, nou-

sujen vähentämiseen, veden poisjohtamiseen
perustan ja tiepinnan rakenteeseen, liikenteestä

tomun ehkäisemiseen (tervateitä)
, pyö-

r&nkehän leveyteen ja teiden järkiperäiseen kun-
nossapitoon. Tämä yhteiskunnallinen pyrkimys
parempien teiden aikaansaamiseksi on oikeastaan
A m. rakasta kotoisin. Sitä ovat suuresti edistä-

kansainväliset. kongressit (viimeinen pidet-
tiin Lontoossa 1913) ja moneen maahan perus-

listykset.

"itu vanhalla eikä keskiajalla
nimeksikään puhua muista teistä kuin polku-

' kuten vielä i on laita suurissa osissa
Koillis Suomea. Tosin määrättiin

jo 1100-luvulla Ruotsin vanhoissa maanlaeissa
yleisten teiden (alle mana oägar allmänna
vägar) tekemisestä sekä 1347 ja 1442 vv :n maan-
laissa maanomistajien velvollisuudesta raivata

teitä, mutta kaikki nämä säädökset jäivät Suo-
meen nähden kuolleeksi kirjaimeksi. Uuden
ajan alussa oli liike Turun, Ulvilan ja Hä-
meenlinnan välillä verraten vilkas; samoin
pidettiin Turusta Viipuriin ja sieltä Venäjän ra-

jalle (Rajajoelle) kunnossa lähellä merenrannik-

Tiekartta v:lta 1742.

koa kulkevaa ajotietä. Hämeenlinnan, Viipurin ja

Savonlinnan välillä oli myös teitä, kahden ensin-

mainitun paikan välillä kaksikin, jotka kulkivat
pitkin Salpausselän rinnakkaisia pääharjanteita.
Lisäksi mainitaan teitä kulkeneen Ulvilasta ja

nykyisen Tampereen seuduilta Korsholman lin-

naan, joskin ne olivat laadultaan mitä alkeelli-

simpia. V:n 1550 tienoissa on teitä Suomessa
arvioitu olleen n. 2,000 km. 1600-luvun keskivai-

heilla oli vanhojen teiden lisäksi tiet Viipurista
Käkisalmeen, Nyeniin (Pietariin) ja Pähkinä-
linnaan ; Etelä-Hämeestä johti etelään kaksi tietä,

toinen Porvooseen, toinen Helsinkiin. Pitkin
länsirannikkoa kulki tie Pohjanlahden ympäri
Tukholmaan sekä toinen Tampereen seuduilta

Korsholmaan. Näiden uusien teiden pituus on
arvioitu n. 2,000 km:ksi. Sitäpaitsi oli varmaan-
kin syntynyt uusia vähemmänarvoisia teitä.

Maau sisäosat olivat siis vielä vailla varsinaisia

matkustusteitä. Vielä niin myöhään kuin 1670
valitettiin Suomen maaherroille annetussa käsky-

kirjeessä, etteivät maanteillä matkustajat mitä
suurimmalta vaivatta päässeet niillä kulkemaan.
Käsityksen maamme kehittymättömästä ja har-

vasta tieverkosta saa insinööri Georg Biurmanin
1742 tekemästä ensi. in ja Suomen
tiekartasta. Samoihin aikoihin oli vielä Turun
ja Porin läänissäkin laajoja aloja, missä ei käy-

tetty edes minkäänlaisia rattaitakaan. Tärkeim-

mät 1700-luvun jälkipuoliskolla rakennetuista

valtateistä ovat maat
ulkevat Savonlinnan (alkuaan Sortavalan)-
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KuopioQ-Pulkkihui Oulun seka .1. Kars
. .olan tiet; lisäksi oli rakennettu lou-

naasta koilliseen kulkeva tie Tareip

duilta Kuopioon sekä vielä useita pienempiä yh-

dya ja paikallisteitä, joten koku lisäys tekee

suuni D00 km. I9:nnen vuosia, alussa on

siis arvioitu S :ssa olleen teitä n. 10,000 km. Tähän
lukuun eivät sisälly varsinaiset kyläntiet,

ei ole luotettavia tietoja. Maantieverkkomme
nopea tihentyminen alkaa vasta 19:nnellä vuo-

si». V. 1910 laskettiin maas 27,300 km
maanteitä ja 10.560 km kyläteitä. — Luonteen

omai lelle ovat sen lukuisat talvitiet,
jotka ovat korvanneet ja vielä nytkin korvaa-

vat kärryteiden puutetta tai johtavat oikoteitä

järvien yli. Viertoteitä ei ole maassamme kau-

punkien ulkopuolella kuin muutamia kilometrejä.

I eiden li a 1 1 i n t o. Nykyaikaisissa sivis-

tysmaissa on teiden hallinnon järjestely eri maissa

vallitsevista yhteiskuntajärjestyksestä ja histo-

riallisista oloista riippuvainen. Yleensä pyritään

laajentamaan maautienteko-piirejä, jotta yhtei-

seen laskuun tapahtuva kunnossapito tulisi järki-

peräisemmäksi. Uranaukaisijana tiehallinnollisessa

suhteessa on ollut Ranska, jossa 1) kansal-

lis 1. päätiet ovat valtion kunnossapidettävät,

2) maakuntatiet maakuntien (departementtien)

/O cm soraa

Kovassa kangasmaassa.

io cm soraa 100 wan rdt/temoota
q/omaa

^Ofr-

Pehmeässä maassa.

Poikkipronili maantierakennuksella.

hoidettavat ja kustannettavat, 3) useille kunnille

yhteiset, suurliikkeiset tiet ovat joko valtion tai

maakunnan tarkastuksen alaiset, sekä 4) kunnan-
tiet kuntien ylläpidettävät. Kunnanteiden ja

useille kunnille yhteisten teiden korjaamiseksi
valtio on viime aikoina antanut vuosittain 10

milj. frangia. Valtion kustantamien ja avusta-

mien teiden valvonta kuuluu silta- ja tiekunnan
(Ponts et chaussees) keskushallitukselle ja sen
alaisille yli-insinööreille, ali-insinööreille, raken-
nusmestareille ja tienvartioille. Useassa muussa
maassa on ylempänä selosteltu keskitysjärjes-

telmä teiden suhteen toimeenpantu, esim. Itä-

valta-Unkarissa, Italiassa, Belgiassa, Norjassa ja
etenkin Bulgaariassa. Tiet ovat tav. ryhmitetyt
kolmeen luokkaan: valtatiet, maakunta- 1. piiri-

kuntatiet ja kunnantiet. Saksassa ei ole kes-

kitettyä tiehallintoa, vaan monin paikoin piiri-

kunnat hoitavat insinööriensä avulla sekä valta-

että piirikunnan teitä. Baierissa ja jossakin
muussa valtiossa valtio on kumminkin ottanut

päätiet huostaansa. Englannissa pääteiden
hoito kuuluu kreivikunnille ja muiden teiden

piirikunnille, jota. paitsi valtion teitä varten pe-

,ol boa Mi antaa neuvoja

ja apua teiden tekemisessä ja parantaini-

Vhdysvaltojen eri valtiot hoitavat tie-

asiansa jokainen itsenäisesti, .los valtio on anta-

nut avustusta, pidättää se itselleen tav. myös tar-

kastusoikeuden, vaikka työ suoritetaaukin kreivi-

tai piirikunnan välityksellä. — Yleensä anne-

taan yllämainituissa maissa teiden rakentamia-

Kiemuroihin pantu maantie Kaunispään tunturin j li Sodan-
kylän-Inarin tiellä.

ja korjaustyöt urakalle ja kunnossapitoa varten

on useimmissa tapauksissa olemassa vakinaisia

tienvartioita, jotka ovat oikeutetut saamaan it-

selleen ja perheilleen eläkettä. — Suomessa
ovat yleisten teiden rakentamista ja kunnossa-
pitoa yhä suorittamassa pienet tientekovelvollis-

ten piirit sekä uusia teitä suunnittelemassa maan-
mittarit. Vuotuista valtionapua teiden rakenta-

miseen ja korjaamiseen on viimeaikoina mak-
settu vähän yli 200,000 mk., jota paitsi valtio

viime 25 v:n aikana on Pohjois-Suonieen raken-

tanut n. 800 km maanteitä, johon työhön on käy-

tetty n. 3 l
/s milj- mk.

Tierakennus. Rakenteen puolesta on ole-

massa kahta lajia teitä, sorateitä ja vierto-
teitä, joista viimemainituista (niihin luettuina

tervatiet) ks. Viertotie. — Soratien
ei tule olla jyrkempi kuin tieteknilliset seikat ja

taloudelliset olot myöntävät. Entisten polkujen
jälkiä seuranneita maanteitä on sen takia mäen
laen alentamisella, mäkien kiertämisellä tai käyt-

tämällä kiemuroita alettu tehdä helpponousuisem-

miksi. Pohjois-Suomessa on valtioa rakentamien
teiden korkein nousu 1: 15; Ruotsissa niiden tei-

den, joiden rakentamiselle on annettu valtion-

apua, 1 : 20. Laissa on meillä teiden leveydeksi

ojien välillä määrätty, maanteiden 8-12 kyynä-
rää (4,8-7,> m) ja kyläteiden vähintään 6 kyynä-
riä (3,i m. Soratietä rakentaessa poistetaan

ensin kannot ja kivet, maanpinta tasoitetaan

ja ojamaasta muodostetaan tienpohja, joka

keskeltä on 10-15 cm korkeampi kuin syr-

jiltä. Jos ojasta nostettu maa on suomul-
taa tai hienoa hietaa, luodaan sen päälle 10-

20 cm paksu kerros savea tai savensekaista

maata. Sittenkuin tienpohja on saanut, asettua,

levitetään pinnalle 5 cm paksuudelle karkeata
soraa. Monessa paikassa, esim. Ruotsissa, käyte-

tään sorateiden tekemisessä ja korjaamisessa
auroja, tiehöyliä. tieharavia, jyriä tienpohjan ja

soran jyräämistä varten y. m. tientekokoneita.

Kunnossapitoa on alettu suorittaa pitkin vuotta

tievartijain avulla n. s. tutkimisjärjestelmän
mukaan, joka on näyttäytynyt huokeammaksi ja
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innöllisenimäksi kuin ainoastaan keväisin jn

syksyisin tapahtuvat korjaukset. [Curt Merckel,

Ingenicurtecbnik in Alterthum" (1899);

E. G. Palmin, ..Kulkulaitokset" (Suomen kar-

ontoon kansainv. tiekongressin asiakir

J13).] K. B:n.

Tie on joko yleinen tai yksityinen.
V. 188:3 teiden ja siltain tekemisestä ja kunnossa-

pitämisestä annetun keis. asetuksen mukaan ovat

yleisiä teitä: li maantie, joksi sanotaan sem-

moista tietä, joka välittää yleistä kulkuyhteyttä
kaupunkien ja kauppaloiden välillä taikka joh-

taa tämmöisestä tiestä kirkolle, niin myös mui-

hin semmoisiin paikkoihin, joissa tien katsotaan

d kulkuyhdistyksen ja tavarakuljetuksen

tähden yleisesti hyödyllinen ja tarpeen; 2) kylä-
tie (L paikallistie), jommoisiksi luitaan

kaikki muut kunnossapidettäväksi asianomai-

sessa lär jeetyksessä määrätyt vähemmät tiet.

Yleistä tarvetta varten voi myöskin olla kunnossa-
pidettäviä rats asteita. Yksityisiä teitä ovat

sellais.t tiet, jotka yksityiset ovat omaa tarvet-

taan varten tehneet ja joita ei ole määrätty kun-

pidettäv&ksi. Tällaisia teitä ovat esim.

maatilojen taloustiet.
Kun uusi yleinen tie on tehtävä tahi vanhempi

levennettävä, antaa kuvernööri tav. ensin maan-
mittarille määräyksen kartoittaa ja maalle paa-

luttaa sopivimman tiensuunnan sekä antaa lau-

sunnon sen tarpeellisuudesta ja tehdä kustannus-
laskun sen tekemisettä kuin myös, jos kysymyk-
sessä on kylätie, ehdottaa, mitkä tilat ja missä
suhteessa kunkin olisi otettava osaa tientekoon
ja vastaiseen kunnossapitoon, jonka jälkeen

kuvernööri kuulustaa kuntakokousta ja tutkitut-

taa kihlakunnanoikeudessa tien tarpeellisuuden
sekä antaa sitten päätöksen asiassa. Lupa maan-
tien muuttamiseen sen entisestä ja oikeasta pai-

kasta on niinikään haettava kuvernööriltä, joka
tav. ensin antaa maanmittarin tutkia, käykö
muuttaminen haitatta päinsä sekä kuulustaa
kuntakokousta, ennenkuin päättää asian. Samoin
menetellään kylätien siirtämiseen nähden, elleivät

kaikki tien kunnossapitoon osalliset ole asiasta

yksimielisiä eikä voimassaolevaa maanjakoa sen
kautta muuteta.
Maantien ja kylätien väliin leveys on edellä mai-

nittu. Missä jo on muun levyinen tie, saa se olla

sinänsä, kunnes siitä toisin määrätään. —
Taloustiet suunnitellaan tav. maanjaossa (ks. t.)

ja niitä varten jätetään maata päältäpäin jaka-

mattomasta maasta niin leveältä kuin kylä-

ä on sanottu, elleivät asianosaiset toisin sovi.

— Maanomistaja tahi -haltia on velvollinen anta-
maan maata yleistä tietä varten sellaista kor-
vausta vastaan kuin laissa kiinteän omaisuuden
pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen on sää-

: ollen tämä korvaus kruunun maksettava,
kun tie on maantienä pidettävä. — Maantien
molemmille puolille on. missä tarve niin vaatii,

kaivettava oja ja varustettava tarpeellisella vie-

märillä. Pensaat, jotka eivät ole kaunistukseksi
istutettuja tai erikoiseen hoitoon otettuja ja kas-
vamaan jätettyjä, ovat kummaltakin puolen
maantietä hakattavat pois 1.8 m:n leveydeltä
ejan ulkoreunasta ja, missä ei ole ojaa, 3.» m le-

veältä. Kylätien varrella on maanomistajalla oi-

keus pitää kaikenlaista metsää tienojan vieressä
kasvamassa. Yleisen tien tekemiseen ja voimassa-

pitoon on lupa ottaa tientekoainetta metsästä ja

takamaasta, missä semmoista on lähinnä ja tien-

katselmusta toimittava kruununpalveli ja sekä
kaksi kihlakunnauofkeuden edessä tienteknlahko-

D valitsemaa uskottua miestä lähemmin mää-
räävät. Jos metsässä ja takamaalla ei ole tienteko-

ainetta, on tientekolahko velvollinen sopivasta

maasta sisätiluksilta tai hakamaista pakkolunas-
tamaan tarpeellisen alan tätä tarkoitusta varten.
— Kaikki maantiet, joiden varrella on kyytilai-

toksia. ovat mitattavat ja jokainen kilometri mer-
kittävä pylväällä. Läänien, kihlakuntien ja pitä-

jien rajoille on maantien viereen asetettava raja

pylväät ja varustettava tarpeellisella kirjoituk-

sella. Kyytilaitosten kohdalle on myöskin pan-

tava pylväät, joissa on kyytilaitosten nimet. Missä
maantie jakaantuu kahdelle tai useammalle haa-
ralle, siihen on asetettava tienviitta, joka osoit-

taa mihin tie viepi.

Jokainen, joka maalla omistaa tahi viljelee

manttaaliin pantua maata sekä verollepantujen

torppain ja ulkopalstain, ruukkien, tehdasten,

sahojen, myllyjen), joissa maksua vastaan jauha-

tetaan), oluttehdasten ja paloviinanpolttimojen
haltiat, niin myös kruunu puistojensa (kruunun-
puistojen) edestä ovat velvolliset ottamaan osaa

yleisten teiden ja niillä tarpeellisten siltojen

tekemiseen ja kunnossapitoon. Jokainen käräjä-

kunta on eri tientekolahko, joka on vel-

vollinen tekemään ja kunnossapitämään tiet ja

sillat piirissään; kuitenkin on käräjäkunnan
kunnilla lupa, jos he yhteisesti niin suostuvat,

jakaa keskenään tientekorasitus. Jos jossakin

tientekolahkossa on kalliimpi silta (ks. t.) ja

sen kunnossapitäminen katsotaan tulevan ylen

raskauttavaksi, voi kuvernööri tientekolahkon
anomuksesta velvoittaa lähimmän tientekolahkon,

kihlakunnan tai koko läänin ottamaan osaa pää-

asiassa hyödyn mukaisessa suhteessa semmoisen
sillan ylläpitoon. Kullakin tientekolahkolla on
valta antaa tien- ja sillantekovelvollisuus joko

kokonaan taikka joksikin osaksi urakkamiehen
haltuun taikkapa muulla soveliaalla tavalla s: n

täyttämistä järjestellä; kuitenkin on päätös siitä

alistettava kuvernöörin tutkittavaksi ja ratkais-

tavaksi. Tientekolahko, joka on velvollinen laitta-

maan ja voimassapitämään lossia 1. lauttaa
(ks. t.) jonkin veden ylitse, saa määrätä, miten
siitä annetut määräykset ovat täyt ettävät. Saman-
lainen oikeus ou tientekolahkolla myöskin laut-
ta r a h a n määrän suhteen, josta tehty päätös

kuitenkin on jätettävä kuvernöörin tutkittavaksi.

Taksan, jonka mukaan lauttarahaa saa ottaa,

antaa kuvernööri ja sen pitää olla lauttapaikalla

julkinaulattuna. Jos vesistö, jonka ylikulkua var-

ten lautta on laitettava ja kunnossapidettävä, on
eri tientekolahkojen rajalla, on näiden sovittava

keskenään lautan pitämisen tavasta ja kn

nuksista. Senaatin talousosasto voi hakemuks sta

antaa luvan myöskin s i 1 t a r a li a n kantami-

seen sellaisilla silloilla, jotka ovat tulleet maksa-
maan yli 10,000 mk., ja tierahan ottamiseen,

kun tie rakennustavan vuoksi on tullut kalliiksi

(viertotie). — Kunkin tientekolahkon piirissä

jaetaan maantiet ja sillat tekemistä ja kunm
pitoa varten määrätyssä järji > kaikkien

tientekovelvollisten maanomistajien ja -haltiain

kesken, jotavastoin ruukit, tehtaat, sahat,

myllyt., oluttehtaat ja paloviinanpolttimot otta
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vat osaa raha-avull;< Ien )a siltain raken-

tamiseen että niiden kunnossapitoon. Perustuk-

Banotulle tien- ja sillanteon jaolle edi

mainittujen maanomistajain ja -haltiain viilillä

on manttaali (uusi manttaali), jonka vuoksi

le lasketuille torpille ja ulkopalstoille sekä

kruununpuistoille on täi ii varten arvattava

manttaali. Kuntaan asetettu takseeraus-
lautakunta tekee manttaaliinpanosta ehdo-

i ja liittää sen kuntakokouksen tutkitta-

vaksi. Kuntakokouksen lausunto on alistettava

kuvernöörin päätettäväksi, joka päätös, mikäli se

koskee kruununpuistojen manttaaliinpanoa, on
alistettava senaatin talousosaston tutkittavaksi.

Näin ruukeille, tehtaille, sahoille, myllyille,

oluttehtaille ja paloviinanpolttimoille pantu mant-
taali kuin myös tien kunnossapidon kustannus-
lasku uusitaan sitten joka viides vuosi. — Velka-

päät tekemään ja kunnossapitämään kylä-
tietä sekä sen siltoja ja rumpuja 'ovat kaikki
ne tilanhaltiat ilman poikkeusta ja muut jo

mainitut tientekovelvolliset, jotka sitä tietä käyt-

tiiviit. Osallisuus semmoiseen tientekoon määrä-
tään manttaalin mukaan, mutta myös tarpeen
mukaisesti katsoen siihen eri hyötyynkin, jota

itsekullekin tulee tiestä. Ruukkien, tehtaiden,

sahojen, myllyjen, oluttehtaiden ja paloviinan-

polttimojen, jotka ovat osallisia kylätien kun-
t pitämiseen, on suoritettava osuutensa raha-

lla. — Tien jaon toimittaa maanmittari
kuvernöörin määräyksestä. Tienjaossa jätetään
tav. kaikki sillat ja suuremmat rummut tienteko-

velvollisten yhteisesti rakennettavaksi ja kun-
nossapidettäväksi. Osakkaiden tiepalstat merki-
tään tienviereen pystytetyillä paaluilla, joissa on
tilojen nimet tai numerot.

Yleinen tie on maan paljaana ollessa pidettävä

kunnossa siten, että se keväällä ja syksyllä

varustetaan soveliaalla täyteaineella ja pannaan
hyvään kuntoon. Tienkorjaus on keväällä toimi-

tettava, ennenkuin tie on ennättänyt kuivua sekä

syksyllä tav. lokakuun alussa. Tientekoon ei

kuitenkaan saa käskeä kevät- ja syystouon tahi

elonkorjuun aikana paitsi milloin veden uurtami-
sen tai muun vahingon takia korjaus on aivan
välttämätön. — Maantie on talvisaikaan kaik-

kien tientekoon velvollisten yhteisesti aukipidet-

tävä joko muodostamalla lumirekilahkoja
taikka niinkuin tientekovelvolliset kmitakokouk-

i päättävät ja kuvernööri hyväksyy. Kuver-
nöörillä on valta sittenkuin asianomaisia kunta-
kokouksia on kuulusteltu ja asia kihlakunnan-
oikeudessa tutkittu, määrätä, missä yleinen talvi-

tie on kulkuliikkeen mukavuudelle tarpeellinen

ja kuljettavaksi jätettävä. Talvitie on viitoitet-

tava.

Tientokovelvollisuus on vanhoista ajoista

rasittanut maaomaisuutta. Tämän rasituksen

huojentaminen maanomistajille tahi jakaminen
koko kansan kannettavaksi on useilla valtiopäi-

villä aina v:sta 1S63 ollut kysymyksessä, mutta
ilman tulosta. E. A. P.

Tieck [tik], Johann Ludvig (1773-1853),

saks. kirjailija. T. oli syntynyt Berliinissä, har-

joitti opinnoita Haliessa, Oöttingenissä ja

Eriangenissa, teki matkoja Englantiin ja Ita-

liaan ja toimi v:sta 1819 lähtien Dresdenin
hoviteatterin dramaturgina. V. 1841 Preussin
kuningas kutsui hänet luennoitsijaksi Berliiniin,

missä hän kuoli. T:n ensimäiset huomattavam-
mat teokset olivat „Abdallah" (1798) ja kirje-

romaani „William Lovell" (3 nid., 1795-96).

Selvänä romantiikan edustajana T. esiintyy

kokoelmassa „VoIksmärchen von Peter Lebrecht"
! .. 1797). Siihen sisältyvät m. m. synkän kau-
irina ,,Der blonde Eekert" ja satiirinen näy-

telmä „Der gestieielte Kater", molemmat T:n
huomatuimpia tuotteita. V. 1798 ilmestyi ro-

maani „Franz Sternbalds Wanderungen", jossa T.

tuo esiin ihailunsa vanhaa saks. taidetta koh-

taan. Muita näinä vuosina julkaistuja teoksia

ovat satiirinen näytelmä ,,Prinz Zerbino" (1709),

„Romantische Dichtungen" (2 nid., 1799-1800),

joka sisältää murhenäytelmän „Leben u. Tod der

h>'ilig?n Genoveva", sekä laaja komedia ,.Kai

ser Octavianus". Varsinkin nämä näytelmät
ovat tyypillisiä varhaisemman romantiikan tuot-

teita ansioineen ja puutteineen. T:n runsaasta
tuotannosta mainittakoon vielä joukko lyyrilli-

siä runoja, sarja novelleja ja pikkukertomuksia
sekä romaanit „Dichterleben" (1828), „Der Auf-
ruhr in den Cevennen" (1826, keskeneräinen),

„Der Tod des Dichters" (1834), „Der junge Tisch-

lermeister" (1836), „Vittoria Accorombona"
(1840). T:n kynästä on myöskin lähtenyt joukko
käännöksiä („Don Quixote", ..Altenglisches Thea-

ter" y. m.). Viimeisinä vuosinaan T. julkaisi

joukon kirjallisia ja arvostelevia tutkielmia

(„Dramaturgische Blätter", 2 nid., 1825-26; „Sha-
kespeares Vorschule", 2 nid., 1823-29; „Kri-

tisehe Sehriften", 2 nid., 1848). T. on vanhem-
man saks. romantiikan tunnetuimpia edustajia;

hän on monipuolinen ja lahjakas runoilija, mutta
hänen tuotantonsa pääsee vain harvoin kehkey-
tymään ja kypsymään täysipainoiseksi. — T:n
teosten julkaisuista mainittakoon : ,,Sehriften"

(20 nid., 1828-46) ; „Gesammelte Novellen" (12

nid., 1852-54) ;
„Nachgelassene Sehriften" (2 nid.,

1855). Uudempia valikoimia T:n teoksista ovat
julkaisseet Welti (8 nid., 1886-88), Minor (2 nid.,

1885), Klee (3 nid., 1892) ja Witkowski (4 nid.,

1903). [Köpke, „L. T." (2 nid.. 1855); v. Friesen,

„L. T." (2 nid., 1871); ..Briefe an L. T." (julk.

Holtei, 4 nid., 1864) ; Minor, „T. als Novellen-

dichter" (1884) ; Steiner, „T. u. die Volksbiicher"

(1893) ; Bisehof, „T. als Dramaturg" (1897) ;

Miessner, „T:s Lyrik" (1902).] E. W-a.

Tiede on järjestelmällinen kokonaisuus perus-

teltuja ja varmoja tietoja. Inhimillisen ajatus-

toiminnan alkaessa t. oli yhtenä kokonaisuutena;
muinaiskreik. sivistyksen ensi aikoina samat
miehet tutkivat t:n kaikkia haaroja — luonnon-

t:itä, matematiikkaa, valtio- jasiveysoppia j. n. e.

(vrt. Filosofia). Vähitellen on sitten tiima

yhteis-t. haaraantunut hyvin moniksi erityis-

t:iksi. — Monella eri tavalla on yritetty luoki-

tella kaikkia t;itä yhdeksi järjestelmäksi ja siten

muodostaa yleiskatsaus t:den koko alaan, mutta
ei mikään jako ole saavuttanut yleistii hyväk-
symistä. Tunnetuimpia t:den järjestelmän esit-

täjiä ovat Fr. Bacon, Comte, Spencer, Wundt.
Asianmukaisinta lienee erottaa t:den päähaa-

roina: I. Muodolliset t ;t, matematiikka ja muo-
dollinen logiikka, jotka käsittelevät ihmisajatuk-

sen itsensä luomia käsitteitä eivätkä mitään
olemassaolevia esineitä. Ne määrittelevät a priori

peruskäsitteensä ja edellytyksensä sekä johtavat

niistä pääasiassa deduktiivisesti oppijärjestel-
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i a t a>. II. Reaali-t :t.

jotka tutkivat tosiasioita, olemassaolevia esi E

täytyy menetellä pääasiassa kokemus
peräisesti. Ne jakaantuvat edelleen kahteen pait

haaraan. 1) Luonnon-t :t, jotka tutkivat i

lisiä esineitä. 2) llenki-t:t eli humanistiset t :t,

jotka tutkivat inhimillistä sielunelämää isielu-t.

eri haaroineen) sekit ihmisten sielullisella toimin-

nallaan muodostamia tuotteita ja laitoksia (kult-

tuuri-t:t 1. historialliset t:t). — Saattaa kuiten-

kin panna kysyinyksenalaiseksi. voidaanko näin

jaettaessa asianmukaisesti sijoittaa järjestelmään

esim. siveysoppia ja oikeus-t:tä (ks. n.), jotka
ainakin o.-ittain koettavat esittää ..normatiivi-

käskeviä ohjeita eivätkä sentähden aivan
luontevasti alistu yllä esitetyllä tavalla määri-

leltyjen .,henki-t:den" joukkoon. — Muutamat
loogikot katsovat oikeammaksi asettaa luonnon-

vastakohdaksi, reaali-t :den toiseksi pää-

ryhmäksi vain kulttuuri- 1. historialliset t:t,

jotka heidän mielestään metodinsa ja tieteellisen

loppumääränsä puolesta eroavat luonnon-t tistä ;

viimemainitut pyrkivät keksimään yleisiä
lakeja, jotavastoin kulttuuri-t:t (ks. t.) eivät

muka ollenkaan tavoittele sitä. Tällöin joutuu
ukin sielu-t. luonnottomaan asemaan; se on

joko luettava luonnon-t :siin tahi asetettava väli-

aan reaali-t :den kahden pääryhmän välille;

nlaiseen väliasemaan joutuvat sitäpaitsi

silli. in ainakin muutamat muut humanistiset t:n-

haarat, esim. kieli-t. ja yhteiskunta-t., jotka
kin eittämättä etsivät yleisiä lakeja. Sopi-

vampi on sentähden ensiksimainittu jako. —
Vielä on periaatteellisesti asetettava kaikkien
edellämainittujen erityis-t :den vastakohdaksi
filosofia eli yleis-t., joka koettaa .muodostaa
erityis-t:den tuloksien pohjalla yhtenäisen
kokonaisjärjestelmän ja maailmankatsomuksen.
Tämän mukaisesti t:den järjestelmän yleisimmät
jaotukset tulisivat oikeimmiten olemaan

:

A. Erityistieteet.

I. Muodolliset tiet

II. Reaalitieteet.

1. Luonnontieteet.
2. Henkitieteet 1. humanistiset tieteet.

B. Yleistiede 1. filosofia.

Kirjallisista teoksista, jotka yhtenäisen suun-
nitelman mukaan esittävät t :den koko piiriä,

ks. Ensyklopedia. [Vannerus, „Vetenskaps-
matik" (1907) ; Flint, „Philosophy as scientia

scientiarum etc." (1904; sisältää seikkaperäisin
den luokittelujen historiani ; Wundt, „Ein-

leitung in die Philosophie" sekä ..Pliilosophische

Studien" V.] A. Gr. •

Tiedeakatemia ks. Akatemia, Suoma-
lainen tiedeakatemia.
Tiedekunta. Niiden tieteiden mukaan, joissa

vliopistoissa annetaan, jakautuvat sen
ja nuoriso t:iin, tavallisesti neljäiin

in yliopis: jumaluusopilliseen,
iiilliseen, lääkeopilliseen ja filosofiseen),

joskus us.-ampaankin. Ahtaammassa merkityk-
t. käsitetään siksi opettajakollegiksi, joka

edustaa t :aan kuuluvaa opetusalaa, ja siksi
viranomaiseksi, joka (ottaen osaa yliopiston hal-
litukseen ja hoitoon) käsittelee siihen kohdistu-
via asioita, ks. Yliopisto.
Tiedeseura ks. Suomen tiedeseura.
Tiedge [tid-], Christoph August

1841), saks. runoilija. Suoritettuaan koulunkäyn-
tinsä Magdeburgissa T. opiskeli lakitiedettä

n yliopistossa, toimi jonkun aikaa koti-

opettajana ja muulHtuaan Halberstadtiin tuli

kasvattajaksi ja yksityiskirjuriksi tuomioherra
v. Stedernin perheeseen (vv. 1792-99). Siirtyi

sitten asumaan Berliiniin ja Dresdeniin; matkus-
teli useina vuosina kreivitär Elisa v. d. Rechen
seuralaisena Saksassa, Sveitsissä ja Italiassa.

Asettui 1819 pysyväisesti Dresdeniin asumaan,
jossa hän ystävättärensä kuoltua tämän lahjoit-

tamilla testamenttivaroilla vietti loppuikänsä huo-
letonta elämää. T. on kirjoittanut joukon lyyril-

lisiä runoja, muutamia elegioja (esim. „Das Echo
oder Alexis und Ida", „Ännchen und Robert
oder der singende Baum") sekä ratsionalisti-

sen opetusrunoelman „Urania", joka Kan-
tin filosofian henkeen käsittelee uskoa sie-

lun kuolemattomuuteen. Tämä aikoinaan kuu-
luisa runoelma on nykymaailmalle kaikkea nau-
tittavuutta vailla. — T:n muistoksi perustet-

tiin Dresdenissä 1841 „Tiedge-Stiftung", jonka
varoilla palkitaan tuotteita kirjallisuuden, mu-
siikin ja kuvaamataiteiden aloilta sekä avuste-

taan puutteenalaisia kirjailijoita ja taiteilijoita

tai heidän jälkeenjääneitä omaisiaan. — T:n koo-

tut teokset julkaisi Eberhardt (1823-29, 8 nid.;

4:s pain. 1841, 10 nid.). [Falkenstein, „Ch. A.

Tiedges Leben und poetischer Nachlass" (1841) ;

Eberhardt, „Blicke in Tiedges u. Elisas Leben"
(1844); Kern, „Beiträge zu einer Charakteris-

tik des Dichters T." (1895).] E. W-s.
Tiedoitseminen 1. tiedostaminen (saks.

Erkcnnen) on se sieluntoiminto, jolla ihminen saa-

vuttaa tietoa (ks. Sielunkyky, palsta 1206).

Tiedonantoliikemie 1. tietoliikenne,
tietojen perille toimittaminen posti- t. lennätin-

laitoksen välityksellä, ks. Liikenne, Posti-
laitos, Sähkölennätinlaitos, Sähkö-
sanoma.
Tiedonantotoimisto ks. Luottotietotoi-

m i s t o.

Tiedottomuus, tila, jossa ihmisen tajunta on
niin suuresti lamautunut, ettei hän tiedä mistään
mitään. T. saattaa aiheutua monenlaisista myr-
kytyksistä, alkoholista, hä'ästä, opiumista, ynnä
monenlaisista nukutusaineista, vrt. Tajutto-
muus.
Tiedustelutoimi käsittää rauhan aikana

yleisesikunnan toiminnan vieraassa valtiossa,

mikä toiminta' suoritetaan sotilas- ja meri-
ataseojen avulla, jotka kokoavat tietoja maan
sotalaitoksesta ja -varustuksista. Tähän tarkoi-

tukseen käytetään myös salaisia asiamiehiä ja

vakoilijoita. — Sodan puhjettua alkaa var-

sinainen t., jonka tarkoituksena on hankkia tie-

toja vihollisen asemasta, voimista ja liikkeistä.

i divisiooneja ratsuväkeä lähetetään armeian
edelle ottamaan selkoa sotatilanteesta. Pienehkö

osa ratsuväkeä sitäpaitsi seuraa jalkaväen mukana
suojelemassa sen sivustoja ja tarkkaamassa vihol-

ivustoja. Tiedot hankitaan upseeripatrullien

välityksellä tai lähettämällä tiedustelueskadroo-

neja. — T:een käytetään myös paljon polkupyörä-

komennuskuntia (myös moottoripolkupyöriä), oh-

jattavia ilmalaivoja ja lentokoneita — Kaikki

tiedonannot on tehtävä nopeasti ja varmasti

joko 1-2 lähetin (ratsumiesten, pyöräilijäin)

tai kirjekyyhkysten, kenttäsähkölennättimen y.
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m. välityksellä. — Venäjän armeiassa on erikoi

nen tiedusteluosastolaji, n. s. jääkärikomen-
n tiekunnat {ohotniki; ratsuväessä: razved-

isiin). Kustakin jalkaväen rykmentistä valitaan

näihin koinenmiskuntiin 64 miestä (jaetusta

pataljoonasta 32 miestä, eskadroonasta t6 miestä)

joukon kekseliäimmistä ja kestävimmistä mie-

histä, joita sitten harjoitetaan erilaisella urhei-

lulla, metsästyksellä, vaikeakulkuisissa seu-

duissa suoritettavilla marsseilla y. m. — Sotalai-

vastossa t. suoritetaan nopeilla risteilijöillä ja

torpedoaluksilla sekä myös ilmalaivoilla ja vesi-

tasoilla. Tiedot lähetetään depesialusten, optil-

listen kaukosignaalien, langattoman sähkölennät-

timen y. m. välityksellä. M. v. 77.

Tie- ja vesirakennusten ylihallitus, keskus-

virasto Helsingissä, voi lukea alkuperänsä 20
p:stä helmik. 1816, jolloin käskykirje kosken-
perkaus- ja kanavatoimen johto-
kunnan asettamisesta annettiin (asemapaikka
alkuaan Turussa, siirrettiin Helsinkiin 1819).

Johtokuntaan, joka, ollen ilman erityistä johto-

sääntöä ja kokoontuen epämääräisinä aikoina,

oli enemmän komitean kuin keskusviraston luon-

toinen, kuului puheenjohtaja ja aluksi kolme,

myöhemmin neljä tai viisi jäsentä. Puheenjoh-
tajana oli, ainakin nimeksi, v:een 1856 asti maan
kenraalikuvernöörit ja jäseniksi määrättiin, paitsi

maanmittauksen ylitirehtööriä ja insinöörikun-
nan päällikköä, tav. senaatin jäseniä. V. 1840
koskenperkausjohtokunta muutti nimensä t i e-

ja vesilaitosjohtokunnaksi, säilyt-

täen entisen toimintaohjelman, johon kuului

pääasiallisesti jokiperkauksia, järvien las-
kemisia sekä veneväylien ja kana-
vien rakentamista ja kunnossapitoa. Johtokun-
nan toimeenpanevana laitoksena toimi v:sta

1 821 sotilaallisesti järjestetty koskenper-
kauskunta, myöhemmin tie- ja v e s i k u 1-

ku laitosten insinöörikunta, jonka
päällikkö oli vaikuttavin henkilö johtokunnan
toiminnassa. Johtokuntaan kuului alussa kap-
teeni, luutnantti, aliluutnantti, 2 konduktööriä
ja 2 kadettia. Myöhemmin lisättiin vähitellen

henkilökuntaa, niin että 1856 paitsi päällikköä

oli 4 ensimäisen luokan, 4 toisen luokan, 4 kol-

mannen luokan, 6 neljännen luokan ja 8 vii-

dennen luokan insinööriä, 2 piirustajaa ja 32 ra-

kennusmestaria. — Syysk. 17 p. 1860 annettiin

ohjesäännöt Suomen tie- ja vesikulkulai-
tosten ylihallitukselle sekä sen alle

kuuluville upseereille ja virkamiehille. Siihen
kuului: ylitirehtöörin virka-arvossa oleva pu-
heenjohtaja, joka samalla oli insinöörikunnan
päällikkö, 3 jäsentä, joista kaksi oli insinöörikun-
nan esikuntaupseereja ja yksi jäsen lainopilli-

siin ja hallinnollisiin tehtäviin perehtynyt, ases-

sori sekä sihteeri, kamreeri, kanslisti, kielenkään-
täjä ja 3 piirustajaa. Insinöörien ja rakennus-
mestarien luku jäi entiselleen. Ohjesääntöjen
mukaan tuli laitoksen käsitellä : rautateiden, sil-

tojen y. m. rakentamista ja parantamista; telak-

kojen ja satamien ruoppausta ja rakentamista,
sekä jokiperkauksia, järvien laskemista ja vesi-

peräisten maiden kuivaamista koskevia asioita.

Töiden valvomista ja laitosten hoitoa varten maa
jaettiin kuuteen piiriin ja kunkin piirin johta-

jaksi t. piiri-insinööriksi määrättiin
joku insinöörikunnan insinööri. Kesäk. 30 p.

1869 insinöörikuntaa koskeva sotilasjärjestö

lakkautettiin ja sen insinöörit joutuivat siviili-

virkamiehiksi. V. 1887 hajoitettiin insinööri-

kunta ja sen jäsenet tulivat suoraan tie- ja (

rakennusten ylihallituksen alaisiksi.

Ylihallituksen vielä voimassaoleva ohjesä;

annettiin 6 p. elok. 1887 ja uusi palkkaussäänu.
15 p, maalisk. 1900. Viimemainitun mukaan yli-

hallitukseen kuuluu vakinaisesti: ylitirehtööri,

3 yli-insinööriä, asessori, sihteeri, kamreeri, 2

kanslistia, apukamreeri, varastonhoitaja, 6 piiri-

insinööriä, 12 vanhempaa ja 14 nuorempaa insi-

nööriä sekä 8 ensimäisen. 10 toisen ja 10 kolman-
nen luokan rakennusmestaria. Yli-insinööreistä,

joita voidaan määrätä isompien töiden päälli-

köiksi, tulee yhden olla perehtynyt erikoisesti

kanavien, siltojen, satamien ja kulkureittien ra-

kentamiseen, toisen lauttaukseen, vesilaitosten

rakentamiseen ja vesiperäisten maiden kuivaa-
miseen sekä kolmannen yli-insinöörin rautatie-

rakennukseen. T. j. v. y:n tehtäviin oli tullut li«ää

yksityisten rautateiden kunnossapitoa ja hallintoa

koskevia kysymyksiä sitä varten erityisesti mää-
rättyjen tarkastajani kautta. Vielä perustettiin

ylihallitukseen 18 p. kesäk. 1907 h y d r o g r a-

finen toimisto ( vrt. Hydrografia),
johon kuuluu johtaja, assistentti sekä ylimää-

räisiä insinöörejä ja laskuapulaisia. Ylimääräi-

sen palkkaussäännön alaisena palvelee sitäpaitsi

ylihallituksessa rekistraattori ja arkistonhoii

kirjanpitäjä ja statistikko sekä joukko insinöö-

rejä (nyk. 15), rakennusmestareita ja piirustajia.

Ylihallituksen rautatieosastolla. jonka toiminta

alkoi Savon rautatien rakentamisesta 1886 ja

jonka henkilökunta myös on ylimääräisen palk-

kaussäännön alainen, on nykyään toimessa: sih-

teeri, sihteerin apulainen, kanslisti, kamreeri.

kamreerin apulainen, konttorikirjuri. speditööri,

4 toimitusinsinööriä ja 2 arkkitehtia. Rautatie-

rakennuksilla (kolme työn alaisina 1916) jokai-

sella piiri-insinööri, kassööri ja varastonhoitaja

ynnä tarpeen mukaan insinöörejä (kaikkiaan 16)

ja rakennusmestareita. Ylihallituksen alaisessa

kanavalaitoksessa palvelee, paitsi sulku- ja silta-

vartioita, sulkurenkiä y. m., Saimaan kana-
valla (ks. t.) kanavapäällikkö, 2 piiripäällik-

köä, 2 kassööriä ja 2 rakennusmestaria sekä

muilla kanavilla 21 kanavankaitsijaa ja kassöö-

riä (Pielisjoen kanavilla vielä rakennusmestari i.

T. j. v. y. on puhtaasti kollegiaalinen virasto, joka

v:sta 1S60 oli senaatin maanviljelystoimituskun-
nan ja v:sta 1892 on kulkutaitostoimituskunnan
alaisena. T. j. v. y:n alaiset insinöörit määrätään
joko apulaisinsinööreiksi piireihin, t. j.v. y:n toi-

mistoon Helsingissä, erityisten kanava- y. m. töi-

den johtajiksi tai rautatierakennuksille. Piiri-

insinöörit ovat eräissä kohdin, kuten vesioikeus-

lakia koskevissa asioissa, myös kuvernöörien alai-

sia. — Koskenperkaus- 1. insinöörikunnan päällik-

köinä ovat toimineet : Carl Rosenkampff
1821-46, Alfred Stjernv ali 1846-56, Knut
5 t ) e r n v a 1 1 1856-60 ja Julius v. M i n k-

witz 1860-85. Suomen t. j. v. y:n ylitirehtöö-

reinä ovat paitsi viimemainittua olleet: A.Thes-
leff 1885-92, O. Bergbom (Vuorenheimo)
1892-96, Lennart Gripenberg 189G,

A 1 f r. X v b e r g 1896-1903. A. T s e h e p u r-

noff 1003-06, Werner Lindberg 1906-09

ja K. S nellma n v:sta 1909. K.8:n.
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Tiejyrä, raskas kivinen t. rautainen '

voiman vetämä silinteri tai jykevä, höyryllä

käyvä leveäpyöräinen vaunu iks. Höyry i> rä),

jolla tion pinta painetaan kokoon, jyrätään,

sileäk.-i ia kovaksi. J. <-cn.

Tiele, Cornclis Petrus (1830-1902);

alankoni, teologi. T., joka v:sta 1877 oli uskonnon-

historian professorina Leidenissä, on uskontotie

teen alalta kirjoittanut useita uraa aukaisevia

teoksia. Niistä mainittakoon: „Vergelijkende

geschiedenis der egyptische en meeopotamische
godsdiensten" (1809-72); „6eschiedenia van den

godsdienst tot aan de heerschappij der wereld-

godsdiensten" ilS7t">. ensimäinen järjestelmällinen

uskonnon historia), ^ekä „Inleiding tot de gods-

dienstv/etenskap" (1898). E. Ka.
Tiensan ks. T i a n s a n.

Tienteko, teiden ylläpito maalla; siitä sisäl-

tää määräyksiä keis. asetus teiden ja siltain

tekemisestä ja kunnossapitämisestä maalla, an-

nettu tammik. 15 p. 1883, keis. julistus samalta
p:ltä. rakennuskaaren 25 luku, asetus jakolaitok-

.6 p:ltä lokak. 1916 y. m. lainpaikat.

Nykyjään on menettely uuden tien rakentami-
sessa sellainen, että läänin kuvernööri omasta
aloitteestaan tai tietä vaativien pyynnöstä mää-
rää maanmittarin tekemään ehdotuksen tien suun-

nasta ja niistä tilanomistajista, jotka ovat vel-

voitettavat tietä rakentamaan, joka ehdotus pai-

kallisviranomaisten lausunnon ohella annetaan
asianomaisen alioikeuden tutkittavaksi tien tar-

peellisuuden ja eri suuntien taloudellisen edulli-

semmuuden selville saamiseksi (asetus teistä ja

silloista 1883, ^ 7. jota v:n 1916 jakolaitosasetuk-

sen ei voida katsoa kumonneen, vrt. sen § 215).

Saatuaan alioikeuden lausunnon kuvernöörin-
virasto käsittelee asian loppuun. Jos tie määrä
tään rakennettavaksi, laatii maanmittari lopul-

lisen ehdotuksen, osoittaen tyytymättömät valit-

tamaan siitä kuvernöörille, joka lopullisesti rat-

kaisee asian, vaadittuaan, jos katsoo sen tar-

peelliseksi, kihlakunnanoikeuden lausunnon (jako-

laitosasetuksen § 174, asetus menettelystä maan-
mittaustoimituksissa 26 piitä lokak. 1916 § 66).

Yleisen tien tekoon tarvittava maa-alue otetaan
pakkolunastuksella, josta korvauksen suorittaa

kruunu, jos tie on maantie, mutta tientekovelvol-

liset itse. jos tie on kylätie. Tientekoainetta saa
metsästä ja takamaalta ottaa ilman lunastusta
nimismiehen ja kahden tientekolahkolaisteu oikeu-

den edessä valitseman uskotun miehen määräyk-
sinkään, mutta muualta maalta on soranotto-

paikka pakkoluovutuksella tientekolahon kustan-
nuksella hankittava. Tiet ovat keväällä ja syk-
syllä korjattavat ja tiekatselmus sitä varten
pidettävä, vrt. Tie. El. K.

Tientekovelvollisuus on alkujaan ollut kai-

killa valtakunnan asukkailla yhteisesti, mutta on
vähitellen joutunut manttaaliin pannun maan
ja teollisuuslaitosten haltiain suoritettavaksi.

Voimassaoleva asetus teiden ja siltain tekemi-

ja kunnossapitämisestä maalla on tammik.
15 p:ltä 1883. Siinä säädetään, että tientekolah-
kona on vastedes käräjäkunta, mikäli siihen kuu-
luvat kunnat eivät tahdo keskenään jakaa tien-

tekorasitusta. tai entinen tierasituksen jako y. m.
seikat aiheuta poikkeusta. Lahkolaisten kesken
t. jaetaan manttaalin mukaan, jota varten verolle

lasketut torpat ja ulkopalstat sekä kruunun

puistot ovat manttaaliin pantavat, ja tehdaslai-

tokset samoin manttaaliksi arvattavat, joka
viimemainittu arvio, on joka viides vuosi uudis-
tettava. Tiejako uudistetaan aika-ajoittain, j»
teiden rakennus ja ylläpito suoritetaan yleensä
luonnossa. Kuitenkin ottavat tehtaat osaa tähän
rasitukseen raha-avuilla, ja lahko voi päättää
antaa ylläpidon urakalla tai muilla ehdoilla halul-

listen henkilöiden suoritettavaksi. Kyläteitä
rakentavat ja ylläpitävät ainoastaan ne tienteko-
velvolliset, joiden harkitaan saavan hyötyä sel-

laisesta tiestä tai sitä käyttävän. Kun uusia teitä

anotaan rakennettaviksi, lykkää kuvernööri ano-
muksen paikkakunnan kihlakunnanoikeuteen,
jonka tulee antaa lausunto tien tarpeellisuudesta

ja kustannusehdotuksesta. — Talvitie, jolla

ymmärretään oikotietä järvien, niittyjen jaaavo-
jen soiden yli talvisaikaan, on ylläpidettävä ja

viitotettava, missä se katsotaan tarpeelliseksi, ja

on senkin tarpeellisuus tutkittava oikeudessa.

Viitotus tapahtuu kylittäin tai kunnittain, jota-

vastoin lumireen veto on tientekolahon velvolli-

suutena ja on joko annettava erityisille lumi-

rekilahoille tai järjestettävä muulla tavoin kunta-
kokouksen päätöksen mukaan, vrt. Tie.

El. K.
Tientsin, kaupunki Pohjois-Kiinassa, Tsili'n

maakunnassa, kulkukelpoisen, mutta talvella jää-

tyvän Peihon varrella, Keisarinkanavan suussa,
124 km kaakkoon Pekingistä ja 34 km länsi-

luoteiseen Peihon suussa olevasta, linnoitetusta

Takun ulkosatamasta; S00,000 kiinal. as. (1914).— Varsinainen T. on Peihon oik. rannalla; se

oli boksari-kapinaan asti korkean muurin ympä-
röimä. Kadut leveät, likaiset. Huomattavia raken-
nuksia: yliopisto, arsenaali. Peihon pohjoisran-

nalla, n. 3 km kiinalaisten asumasta varsinai-

sesta T:stä ovat euroopp. kaupunginosat (engl.,

saks.. ransk., ven., itäv.-unk., it., belg. ja jap.)

komeine yksityisrakennuksineen, varastosuojineen

ja sairaaloineen. — Puuvillatehtaita. Kiinal. yli-

opisto (19 professoria 1915), engl. -kiinal. college,

teollisuuskoulu, lääket. opisto, yksityisiä ja lähe-

tysseurani kouluja. Raitiotie, sähkövalaistus.

Rautatie Pekingiin, Takuun, Tsinaniin (Kiautsou-

hun ja Sanghaihin) sekä Sanhaikvaniin (Mantsu-
riaan). Hyvä, väljä jokisatama, jonne joen suussa
olevan särkän (veden syvyys 3-3 Vs m) takia kui-

tenkaan valtamerilaivat eivät pääse. T. avattiin

1862 euroopp. kaupalle. Se on nyk. Kiinan tär-

keimpiä ulkomaankauppakaupunkeja; 1914 sen

voittivat vain ganghai ja Hankou. Main. v. tuonti

T:iin ulkomailta oli arvoltaan 224,« milj. mk.
(kaikenlaisia teollisuudentuotteita. sokeria y. m),
tuonti kotimaasta 66, i milj. mk. sekä vienti

11".i milj. mk. (villaa, vuotia, papuja, punonta-
teoksia, kivihiiltä T:stä itään olevista Kaipingin
kaivoksista, tupakkaa, raparperia y. m.). Kauppa
un suureksi osaksi saksalaisten hallussa. —
V. 1853 taipingit valta-sivat T:n; 1860 engl. ja

ransk. joukot miehittivät T:n, pitäen sitä hal-

lussaan 2 v., jolloin T:stä tehtiin eurooppalaisille

vapaa satama. V. 1870 T:ssä puhkesi ulkomaa-

laisia lähetyssaarnaajia vastaan suunnattu mel-

lakka, jossa sai surmansa 21 ranskalaista ja venä-

läistä. Lihungtsanjrin ollessa Tsili'n varakunin-

kaana 1874-94 T. oli hänen pääkaupunkinsa ja

saavutti semmoisena suuren valtiollisen merki-

tyksen. Boksarikapinassa 1900 eurooppalaiset
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puolustautuivat muukalaiskorttelissa, kunne» >ai-

vat apua, jonka jälkeen boksarit sulkeutuivat

kaupungin muuriin suojaan, mutta karkoitettiin

aioltu kiivaili, i jälkeen. E. E. K.

Tieoikeus, objcktiiviseasa mielessä ne oikeus-

normit, jotka säännöstelevät ti -itä koskevia oi-

keus.su Meitä, subjektiivisessa mielessä jonkin

henkilön oikeus tienkäyttöön tai tienpitoon.

Tieosa, tientekovelvollisen rakennettavaksi tai

kunnossapidettäväksi määrätty kappale tietä. ks.

Tienteko.
Tiepolo /-<"'-/, Giovanni B a 1 1 i s t a (1696-

1770), it. taiilemaalari, venetsialaisen koulun vii-

meinen mainehikas edustaja, on Paolo Veroneseen
liittyen luonut suuren joukon komeita koristeel-

lisia teoksia. Hänen taitava henkilöryhmitte-

lynsä, loistava värityksensä ja eloisa mielikuvi-

tuksensa takaavat hänelle paikan Italian suurten

mestarien joukossa. T. on freskoilla koristanut

useita Vicenzan, Venetsian ja Madridin palatseja

sekä Wiirzburgin piispanlinnan. F. L.

Tiera, Ahti Saarelaisen sotatoveri (Kale-

vala 30:49-497), esiintyy alkuperäisessä kansan-
runossa T e u r i nimisenä. „Tiera" muodon
Lönnrot- luultavasti on saanut I k i-Ti e r a s t a,

joka Arhipan esittämässä Sammonryöstö-runossa
esiintyy kolmantena miehenä Joukahaisen sijalla.

Tierakennus ks. T i e.

Tierauha. Joka yleisellä tiellä, kadulla tai

muussa julkisessa paikassa häiritsee rauhaa
meluamalla, kiroilemalla tai muulla tavoin, vetää

sakkoa 3-300 mk:aan tai rangaistaan vankeu-
della 14 päivästä -3 kuukauteen (Rikoslain 42: 7).

Joka sellaisessa paikassa on juovuksissa ja sen

kautta matkaansaattaa pahennusta, rangaistaan
sakoilla 3-100 mk:aan (Rikoslain 43: 6). El. K.

Tierce [t*3s], engl. nestemitta = 42 gallonia.

Englannissa on t. = 190,ss 1 ja Yhdysvalloissa
= 158,88 1. T. on myös suolatun lihan punnitse-

misessa käytetty paino = 304 pounds ja kalan
punnitsemisessa 300 pounds. Pellavan ja hampun
siemenen mittana t. = 7 bushels. U. S. n.

Tieregaali (ks. Regaali), valtiovallan yksin-

oikeus vanhempina aikoina teiden käyttöön, etu-

päässä Saksassa, jossa yksityisiltä tienkäyttäjiltä

t:n nojalla kannettiin tietulleja 1. -rahoja.

Tiernapojat ks. Tähti pojat.
Tiers etat /tiärzeiii'] (ransk.), kolmas sääty,

ennen Ranskan suuria vallankumousta sen kan-
san osan nimitys, joka ei kuulunut aatelistoon

eikä hengellisiin säätyyn ks. fi t at s g 6 n 6-

r a u x. J. F.

Tiersot f-sö'], Julien (s. 1857), ransk.
musiikintutkija. Massenefn ja Franckin oppilas.

Tuli 1883 Pariisin konservatorin kirjaston vara-

hoitajaksi, 1909 sen päähoitajaksi. Julkaisi 1889
Ranskan kansanlaulun historian, 1903 omia
keräämiään ransk. alppiseutujen kansansävelmiä
sekä useita kirjoitelmia kansansäveltutkimuksen
ja ransk. musiikinhistorian alalta. Sovitti ja esi-

tytti 1896 Adam de la Halen sävelnäytelmän
„Robin et Marion". Sävelsi orkesteri- ja kuoro-
teoksia (esim. sinfonisen legendan „Sire Halevvyn"

1897), käyttäen usein aiheina ransk. kansansävel-

miä, sekä näyttämömusiikin Corneille'n ..Andro-

meda"an y. m. Valittiin 1914 kansainvälisessä
musiikki kongressissa vertailevan kansansäveltut-
kimuksen järjestämistä varten asetetun valiokun-
nan johtajaksi. /. E.

Tiesalpa 1. puomi, puinen t.

vipu, jolla tie suljetaan esim. tien ja rautatien
vähän riinen junan tuloa tai

i samantapaisissa paikoissa kun liike tii

aan pysähdyttää. Vivun tukipatsas on
-a ja sen lyhemmän varren paino,

helpottaa t:n pystyyn nostamista. T:aa lii-

kut riiaan hammasrattaan ja kammin avulla joko

vierestä tai etempää teräslankajohtojeu välityk-,

sellä. Jotta sulku olisi tiheämpi, riippuu t:n

vivusta usein säleaita tai verkko. J. ('-6n.

Tiesenhausen /
tizonhauzon) , itämerenmaakun-

talainen kreivillinen ja vapaaherrainen suku.

Sen jäsenistä mainittakoon Kaspar T., joka

Sigismundin sotaväen päällikkönä otti osaa
i ja Kaarle herttuan välisiin Suomenkin

puolisiin sotatapauksiin. Ison vihan loppuvuosina

olivat Venäjän hallituksen asettamina laaman-
ininä (maaherroina) B. J. v. T. Hämeen ja Por-

voon lääneissä, O. J. v. T. Pohjanmaalla; viime-

mainittu erotettiin 1718 virasta, sen vuoksi

hän oli liian paljon tarkoittanut väestön pai

./. p. (K. O.)

Tieteellisten seurain valtuuskunta. Huh-
tik. 13 p. 1896 Suomen tiedeseura hallitukselta

anoi määrärahaa talon rakentamiseksi tiedeseu-

raa y. m. tieteellisiä ja kirjallisia yhdistyksiä

varten. Tämän johdosta senaatti antoi eräälle

eri tieteellisten seurain edustajista kokoonpan-
nulle komitealle tehtäväksi harkita, miten pää-

kaupungissa toimivien tieteellisten seurain väli-

nen yhtymä olisi aikaansaatavissa. Komitea,

johon kuuluivat herrat E. Aspelin, J. R. Daniel

son, O. Donner, F. Elfving, C. G. Estlander, A.

Genetz, A. O. Kihlman. L. Lindelöf (puheenjoh-

tajana), J. A. Palmen ja E. N. Setälä, ehdotti,

että asetettaisiin pääkaupungin huomattavimpien
tieteellisten ja kirjallisten seurain edustajista

kokoonpantu valtuuskunta hoitamaan seurain

yhteisiä asioita ja etuja, sekä että seurojen tar-

peisiin rakennettaisiin talo, joka olisi valtuus-

kunnan valvonnan alaisena. Talo rakennettiinkin

1898-99 Suomen valtion varoilla rakennusylihalli-

tuksen laatimien piirustusten mukaan Helsingin

kaupunginvaltuuston ilmaiseksi antamalle ton-

tille (Kasarminkatu 24). Talon saivat käytettä-

väkseen Suomen tiedeseura, Societas pro fauna

et flora fennica, Suomalaisen kirjallisuuden

seura. Suomen lääkäriseura. Suomen muinais-

muistoyhdistys, Suomen historiallinen seura, Suo-

malais-ugrilainen seura. Ruotsalaisen kirjallisuu-

den seura Suomessa sekä Suomen maantieteelli-

nen seura velvollisuudella valmistaa talossa tilaa

muillekin, vastaisuudessa Helsingissä syntyville,

puhtaasti tieteellisille ja kirjallisille seuroille ja

yhdistyksille. Taloa sekä siinä sijansa saaneiden

seurojen yhteisiä asioita hoitaa valtuuskunta,

jossa Suomen tiedeseuran kolmea osastoa kuta-

kin, sekä muita yllämainittuja seuroja kutakin

edustaa yksi valtuutettu ja yksi tämän varamies.

Talossa pitävät kokouksiansa myös Duodecim,

Suomen kirkkohistoriallinen seura, Uusfilologinen

yhdistys. Suonien kotiseutututkimuksen keskus-

valiokunta, Suomen kammaslääkäriyhdistys. Suo-

men yleinen lääkäriliitto ja Sukututkimuss
minkä ohessa useat muut seurat ja yhdistykset

siinä ovat pitäneet vuosikokouksiansa ja muuten-

kin tilapäisesti kokoontuneet. Talon hoitokustan-

nukset ,-aadaan yleisistä varoista, ja valtuuskun-
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aan asettama talouden- ja kirjastonhoitaja valvoo

ja hoitaa lähinnä ..Tieteellisten seurain taloa"

ja mainittujen seurain kallisarvoisia ja suuria

kirjakokoelmia.

Näin pääkaupungin lukuisat, aiemmin koditto-

mat tieteelliset seurat ovat saaneet, oman .yhtei-

sen talonsa, jossa maksuttomasti voivat pitää

kokouksiansa ja säilyttää kirjastojansa ja kus-

tannustuotteitansa. Valitettavasti talo, josta

rakennettiin vain kolmas osa sen suunniteltua

kokoa, jo on osoittautunut liian ahtaaksi. Val-

tuuskunnan muutamia vuosia sitten hallitukselle

tekemä, talon laajentamista koskeva ehdotus ei

ole saavuttanut huomiota. — Valtuuskunnan toi-

minnan alkuperäiseen suunnitelmaan kuului myös
julkaisujen yhteisvaihto ulkomaisten seurain

kanssa, seurojen aikakautisten julkaisujen yhteis

luettelon julkaiseminen, tutkimusstipendien anta-

minen sekä sellaisen jollakin suurella sivistys-

kielellä ilmestyvän katsauksen julkaiseminen,

jossa lyhyesti ja nopeasti selostettaisiin tieteel-

listen seurojemme kokouksia. Näitä suunnitelmia

ei ole toistaiseksi toteutettu. R. S-s.

Tieteisoppi ks. Teoria.
Tietgen [titgen], Carl Frederik (1829-

1901), tansk. pankki- ja liikemies. Palveltuaan

v:sta 1849 eräässä tansk. liikkeessä Mancheste-

rissä T. asettui 1855 tukkukauppiaaksi Kööpen-
haminaan. V. 1857 hän tuli sam. v. perustetun

Privatbankenin johtajaksi ja osoitti suurta tai-

toa sen järjestämisessä ja kohta sen jälkeen

puhjenneen liikepulan turmiollisten seurausten

rajoittamisessa. Suurimman merkityksensä T.

kuitenkin saavutti ottamalla aloitteen useihin

tärkeihin liikeyrityksiin, jotka ovat pohjana
Tanskan nykyisille taloudellisille oloille. Näitä
ovat : Det forenede dampskibsselskab, jonka joh-

tajana T. v. 1887 suostui ylläpitämään säännöl-

listä talviliikennettä Suomen ja Englannin vä-

lillä, Kööpenhaminan raitiotieyhtiö, Suuri poh-

joismainen sähkölennätinyktiö, eräät rautatie-

yhtiöt, Tanskan sokeritehtaat v. m. [Marstrand,
„C. F. T."; E. G. Palmgn, ,.f."] J. F.

Tieto. 1. Ajatus, joka on tosi ja jonka totuu-

desta ajatteleva ihminen on varma objektiivisten,

s. o. asiallisten ja loogillisesti pätevien perus-

teiden nojalla. T. on erotettava sekä erehdyk-
sestä, joka on totuudenvastainen ajatus, että

myöskin luulosta 1. arvelusta, joka osoit-

taa sellaisia ihmisen käsityksiä ja ajat n

mitkä eivät ole varmoja. Jos tällaisella käsi-

tyksellä kumminkin on asiallisia ja jossain

määrin vakuuttavia perusteita, vaikka ne eivät

ole ratkaisevia .. niin se on todennäköinen
t.). Voipi myöskin katsoa todennäköisyy-

den olevan alempi t:n aste, — jolloin t.-käsite

ymmärretään jossain määrin laajennetussa mer-
kityksessä. Vielä erotetaan sekä t:sta että luu-

losta usko. Usko on vakaumus, joka nojautuu
u, mitkä uskovalle ovat eri I

arvokkaat ja painavat, mutta eivät ole todis-

tavia loogilliselle. ..kylmälle" ajattelulle. Ne
nojautuvat enimmäkseen tunteenomaisiin mielen

vaikuttimiin, uskonnollisiin tai muihin ihanteel-

lisiin käsityksiin: uskovainen luottaa täydelli-

n iistä johtuvaan vakaumukseen ja se on
hänelle suuriarvoinen. Mutta tämä vakaumus on
..subjektiivinen" eikä ole objektiivista t:oa,

koska sitä ei voida todistaa päteväksi kaikkia

ihmisia vakuuttavalla tavalla (vrt. Usko). —
2. T. (laajassa merkityksessä) 1. tietopuoli-
nen sielu n toi jn i n ta (1. äly) kä>r,

Luikkia niitä sielunelämän tapahtumia, joiden

kautta tajuntaan muodostuu ,,mielteitä" 1. sisäi-

siä kuvia joistakin esineistä. Täten käsitetyn t:n
1. mieltämisen pääasialliset sielulliset kehitys-
asteet ovat havainto, mielikuvitus (laajassa mer-
kityksessä) ja ajatteleminen (ks. n.) ; sen vasta-

kohtana ovat tunne ja tahto. A. Or.

Tietoinen, Tietoisuus ks. Tajunta.
Tietokritiikki (ks. Kritiikki) on ai

televa tutkimus tiedon pätevyydestä ja mahdolli-
suudesta 1. siitä, voiko ihminen saavuttaa var-

maa tietoa. T. on tieto-opin (ks. t.) osa, se

käsittelee yhtä tämän pääprobleemia.
Tietoliikenne ks. Tiedonantoliikenne.
Tieto on valtaa, ajatus, jota Fr. Bacon on erit

täin pontevasti teroittanut mieleen useissa teoksis-

saan; sanoilla „nam et ipsa scientia potestas est",

,.for knotvledge itself is poiver" hän sen lausuu
..uskonnollisissa mietelmissään" (..Meditationes

sacra:", kirjoitelmassa „De ha?resibu6"), jotka

hän ensi kerran julkaisi 1597, latinaksi, yhdessä
Essays-teoksensa ensimäisen laitoksen kanssa.

A. Qr.

Tieto-oppi (saks. Erkenntnislehre, ruots. kun-
skapslära) on tutkimus inhimillisen tiedon perus-

teista, pätevyydestä ja kehityksestä. T:n suh-

detta logiikkaan ja sielutieteeseen käsitetään eri

tavoin. T:n käsitettä voidaan ymmärtää niin

laajassa merkityksessä, että siihen kuuluu koko
logiikka tämän sanan laajimmassa merkityksessä
(ks. t.) ja sen ohessa vielä ,,tietopsykologia".

s. o. sielutieteellinen tutkimus tiedon

synnystä ja kehityksestä. Ahtaammin ymmärret-
tynä t. on etusi jassa tutkimus tiedon alkulähteistä

ja niiden luotettavuudesta, jolloin melkoiset lo-

giikan osat, muodollinen alkeislogiikka sekä

metodioppi, jäävät sen ulkopuolelle. Näin ymmär-
rettynä t. käsittelee etenkin kahta filosofista pää-

kysymystä ja voidaan sen mukaan jakaa kahteen
osaan. 1. Kysymystä tiedon mahdollisuudesta ja

rajoista: Voiko ihminen yleensä saavuttaa luotet-

tavaa, todenperäistä tietoa? Onko tunnusmerk-
kejä, ..kriterioita", jotka kiistämättömästi takaa-

vat että se, mitä luulemme varmasti tietävämme,

on totta? („Ti e t ok r i t i ikki") 2. Kysy-
mystä tiedon sielullisesta synnystä ja kehityk-

sestä: Mistä mielikuvat ja tieto saavat alk

kokemuksestako vai ajattelusta 1. järjestä? Mi-

tenkä tiedoitsemistoiminnat muodostuvat ja kehit-

tyvät sielunelämässä'.' Muutamat nimittävät tätä

t:n osaa ,,t i e t o t e o r i a k s i". Tavallisesti

kuitenkin tarkoitetaan tietoteorialla samaa kuin

tieto-opilla yleensä: on s^ntähden selvintä nimit-

vseessäolevaa sen osaa „tietopsykologiaksi".

vrt. Filosoi il 1075 ja 1077. .4. Gr.

Tietopuolinen s i e 1 u n t o i m i n t a ks.

Tiet o.

Tietosanakirja, aakkosellisessa järjestyksessä

n hakusanojen alle järjestetty kokoelma
kirjoituksia inhimillisen tietämyksen eri aloilta:

sanakirjan tapaan laadittu reaaliensyklopedia

(ks. Ensyklopedia). — Esilläoleva suoma-

lainen T. on tieteelliselle pohjalle rakennettu,

nykyaikaisen tekniikan mukaan toimitettu,

lukuisilla liite- ja varsinkin tekstikuvilla sekä

useilla kartoilla ynnä piirroksilla valaistu yleis-
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tajuinen reaaliensyklopedia ja sellaisena ensi-

mäinen laatuaan suomen kielellä. A. Meurmanin
toimittamana G. W. Edlundin kustannuksella
1883-90 ilmestynyt ..Sanakirja yleiseen sivistyk-

kuuluvia tietoja varten' oli vain

aiottu tilapäiseksi apuneuvoksi »kansantajuisen

kirjallisuuden yleiselle käyttämiselle" ja sisäl-

tää pääasiassa vain vierasperäisten sivistyssano-

jen selityksiä sekä henkilö- ja maantieteelliseen

nimistöön kohdistuvia lyhyitä tiedonantoja.

Uudenaikaisen »sivistyssanakirjan" hanke tuli

tammik. 1903 julkisuuteen sekä kirjankustan-

tajan Werner Söderströmin että Kustannus-o.-y.

Otavan taholta, jotka kumpikin antoivat senaat-

tiin valtioapuanomuksen teoksen kustantamista
varten. Yhteensattumisen johdosta vireille pan-
nut, mainittujen kustantajain väliset keskustelut

ja koko hanke raukesivat toistaiseksi, kun
itti hylkäsi valtioapuanomukset. Sortovuo-
i urannnt kansallinen nousukausi herätti jäl-

leen eloon tietosanakirjahankkeen. Edellämainit-

tujen kustantajien kesken muodostettiin t:n kus-

ia ntamista varten Tietosanakirja-osake-
j h t i ö (ks. t.. perustava kokous 25 p. toukok.

jolle senaatti anomuksesta päätöksellään

20 p. syysk. 1906 myönsi 100,000 mk: n valtio-

avun T:n kustantamista varten. Jo helmikuussa
oli muodostettu teosta varten toimituskunta, ja

samana keväänä ryhdyttiin esitöihin, joista tär-

kein oli runsaan hakusanaston keräily, järjes-

tely ja rekisteröiminen, mikä saatiin loppuun-
suoritetuksi syksyllä 1907, jonka jälkeen ryhdyt-

tiin kirjoitusten tilaamiseen. Latominen alkoi

vasta kesällä 1908, ja ensimäinen arkki painet-

tiin 26 p. lokak. sam. v. ; seuraavan marrask.
23 p. oli T:n ensimäinen vihko kirjakaupassa.

Joulukuun 4 p. oli teoksella rekisteröityjä tilauk-

sia 7,800 kpl., vv:n 1908-09 vaihteessa yli

13.000 sekä 31 p. maalisk. 1909 yli 19.000; epä-

varmojen tilaajien poistippumisen jälkeen on
jamäärä IX :tä osaa toimitettaessa) jonkun

verran yli 16,000 kpl. Kustannusarviota laadit-

taessa teos suunniteltiin 800 (8-sivuista) "paino-

arkkia käsittäväksi ja 8-osaiseksi ; menekki arvioi-

tiin korkeintaan 4,000 kappaleeksi. Odottamatto-
man menekin johdosta ryhdyttiin heti tuntuvasti

täydentämään toimituskoneistoa ja varmentamaan
teoksen säännöllistä ilmestymistä samalla kuin oh-

jelmaa laajennettiin. Tästä johtuu, että teoksen

ensimäinen osa on toimitettu alkuperäisen sup-

peamman suunnitelman mukaan. — Toimituskun-
nan kokoonpano ja siinä tapahtuneet muutokset
näkyvät kunkin osan nimilehdellä olevasta luet-

telosta. Varsinaista toimitustyötä on kuitenkin
johtanut n. s. pienempi toimituskunta.
jonka ovat muodostaneet Jaakko Forsman. Lauri
Hendell, Yrjö Wichmann ja J. A. Weeksell sekä.

viimemainitun siirryttyä toiseen toimeen. Ilmari
Välikangas.

Toimitustyössä on noudatettu sitä perus-

ajatusta, että T:n ensi sijassa tulee olla erikoi-

sesti suomalaisen lukijakunnan tarpeita tyydyt-
tävä ja kotimaan luontoa, oloja, elämää ja vai-

heita kuvastava ensyklopedia. Tästä syystä koti-

maisia asioita esittäville kirjoituksille on annettu
suhteellisen suuri tila ja otettu käsiteltäviksi

eräitä sellaisia aloja ja hakusanaryhmiä, jotka

suurissa ulkomaisissa tietosanakirjoissa yleensä

kokonaan sivuutetaan. T. onkin toistaiseksi

runsassisältöisin kotimaan oloja esittävä hake-
misto samalla kuin se myös "n suomalaisen kir-

jallisuuden toistaiseksi laajin ja myös sisällyk-

lolisin tuote. Vielä on mainit-
l :ssa on kohdistettu erikoista

huomiota niihin maihin ja kansoihin, jotka bit

toriallisesti, valtiollise6ti tai sivistykselli

ovat muita läheisemmässä yhteydessä Suomen
maan ja kansan kanssa. Suhteellisen suuren
tilan ovat myös saaneet valtiollisen, yhteiskun-
nallisen ja taloudellisen elämän huomattavia
ilmiöitä ja luonnontieteiden uusimpia ja yleistä

ikiintoa herättäviä tuloksia käsittelevät

kirjoitukset. [W. A. Lavonius, „Suomali'
Tietosanakirjan ensi suunnittelut" (Otava, 1915,

siv. 608-613).]

Tietosanakirja-osakeyhtiö, kirjankustan
liike, jonka 1906 Kustannus-o.-y. Otava ja

Werner Söderström o.-y. perustivat Tietosana-

kirjan julkaisemista varten. Osakepääoma oli

50,000 mk., tasaväkisinä pääosakkaina yllämai-
nitut kustantajat. Osakepääomaa on sittemmin
lisätty ja on (1917) 150,000 mk. V. 1910 tehtiin

yhtiön sääntöihin sellainen muutos, että sen

ohjelmaan tuli kuulumaan, paitsi Tietosanakir-

jan sekä sen yhteydessä olevien erikoisjulkaisu-

jen, myös poikkeustapauksissa muunkin kirjal-

lisuuden kustantaminen. Tähän saakka (1917)

on Tietosanakirjan rinnalla
,
.Maailmanhistoria"

(alkoi ilmestyä 1912) huomattavin yhtiön suurista

kiistan nustuotteista. Yhtiön kotipaikka on Hel-

sinki. Toimitusjohtajana perustamisesta kevää-

seen 1916 oli hra A. Renqvist, hänen jälkeensä

hra O. E. Lampun, joka v:sta 1908 alkaen on
ollut mukana yhtiön hoidossa.

Tietoteoria ks. Tiet o-o p p i.

Tietäväinen, Algot (s. 1868), kirjailija,

esiintynyt salanimillä Irmari Rantamala,
Maiju Lassila ja J. I. Vatanen. Käy-
tyään Sortavalan seminaarin T. toimi muutamia
vuosia kansakoulunopettajana, m. m. Viipurissa

ja Lohjan saaressa. Hänen elämässään oli myös
romanttinen seikkailukausi, jolloin hän matkus-
teli laajalti Euroopassa ja kenties sen ulkopuo-

lellakin. Suurlakon aikana (1905) ja sen jälkeen

T. toimi sanomalehtimiehenä m. m. Porissa, ja

alkoi ennen pitkää esiintyä myös kaunokirjaili-

jana, piiloutuen eri salanimien taakse. Oltuaan

jonkun aikaa suom. puolueen puhujana T. on

viime vuosina alkanut lähestyä sosialisteja, joi-

den äänenkannattajia hän on kirjoituksillaan

avustanut. Irmari Rantamalan nimellä hän

herätti huomiota julkaisemalla 1909 kaksi har-

vinaisen laajaa aatepohjaista romaania „Har-

liama" ja „Martva", joissa kaoottisen muodotto-

muuden keskellä on voimakkaita runouden väläh-

dyksiä. Myöhemmin ovat ilmestyneet Irmari Ran-

tamalan kertomukset ..Israelitar" (1913) ja ..Kuo-

leman rajoilla" (1915). Parhaimmat ennätyksensä

T. on saavuttanut Maiju Lassilana ja etupäässä

realistis-humoristisen kansankuvauksen alalla,

vaikka hän siinäkin usein lankeilee liioitteluun

ia mauttomuuteen. Maiju Lassilan teoksia ovat

kertomukset ..Tulitikkuja lainaamassa" (19101,

..Pirttipohjalaiset" (1911), „Pojat asialla" (1911),

..Tytöt talosilla" (1912). ..Elämän vaihteessa"

(1912), „Pekka Puavalj" (1912). ..Manasse Jäp-

pinen" (1912), „Jussi Puranen" (1912), „Rak-

kautta" (1912), ..Kilpakosijat" (1913). .,Isä ja
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poiku" (1914), ..Iivana" (1915), ..Liika viisas"

(1915), ..Kuolleista herännyt" (1916), ..Mestari

huvinäytelmät „Kun lesket lempi-

(1911), ..Kun "ruusut kukkivat" (1912),

innon lapsia" (1912), ..Nuori mylläri" (1912),

..Mimmi Paavaliina" (1916). J. I. Vatasena T. on
julkaissut 1913 kertomuksen ..Avuttomia". V. T.

Tiffany [Hfani], I. ou is o m f o r t (s. 1848),

amer. taiteilija, kuuluisan kultasepän Ch. Le-

vis T:u poika, opiskeli maalaustaidetta New
Yorkissa G. Innessin ja S. Colemanin, Pariisissa

L. Bally'n johdolla. T:n öljy- ja vesivärimaa-

laukset ovat aiheiltaan pääasiallisesti itämaalai-

Perustamalla Tiffany glass and decorating

Co: n 1879 sekä sen esimieheksi ja taiteelliseksi

johtajaksi tultuaan T. on tuntuvasti vaikuttanut
uudemman amer. taideteollisuuden kehitykseen;
hän on keksinyt uusia dekoratiivisten iris-lasien

(ks. t.) (favrile glass) valmistustapoja ja opaali-

pintaisilla laseillaan ja ikkunamoäaiikeillaan
aukaissut lasimaalaukselle uusia uria. Sai Parii-

sin Däyttelyssä 1900 kultamitalin. f -o N.

Tiflis [-i'sj. 1. Kuvernementti (ven. Tiflis-

skaja (lubernija) Venäjän Aasiassa, Taka-Kaukaa-
sian keskiosassa. Kaukasuksen pääharjanteen
eteläpuolella; 40,860 km», 1,359,600 as. (1914)

29 km* :llä. — T:n pohjoisosan täyttää Kaukasus
haarakkeincen (lumihuippuinen Kazbek 5,043 m
yi. merenp.), joiden välissä on toisistaan eristet-

kattilalaaksoja, erinomaisia kansojenrippei

tyyssijoja. T:n eteläosassa vallitsee Pieni-

Kaukasus, joka paikoitellen muuttuu ylätasangon

luontoiseksi. Molempien vuoristojen välissä on
Kuran ja sen lisäjokien muodostama laaksoalue.

Ilmasto hyvin vaihteleva. Alempana laaksoissa
f ovat hyvin kuumat ja kuivat (etenkin

idässä), talvet lyhyet, lauhkeat ja verraten satei-

set (vuotuinen sademäärä Tiflisissä 482 mm,
keskilämpö -4- 12,7° C, tammik:n keskilämpö

i° C, heinäktn -f- 25,o
c
C) ;

ylempänä kesät

lyhenevät ja talvet pitenevät. Vuoristojen alem-

missa osissa (1,200-2,100 m yi. merenp.) talvi

kestää 7 kuukautta, eikä viljanviljely enää. hyvin
menesty; vuoriston korkeammalla olevat seudut

(yli 2.100 m yi. merenp.) ovat melkein asumat-

tomat, talvea on 9 kk. Kasvillisuus vaihtelee

ilmaston mukaan ; metsiä (havupuita ; alempana
valimerenkasvillisuuteen kuuluvia lajeja) on
n. '/s T-.n alasta. Itäosan tasangot ovat aroa,

mutta kastelun avulla yleensä erittäin hedelmäl-

lisiä ia viljelyskelpoisia. — Päajoki Kura laskee

Kaspian-mereen. Suurimmat lisäjoet Alazan,

Iora. Aragva. Kuljettavia vesiteitä 234 km
(ainoastaan lauttausväylinä käytettäviä; 1912).
— Asukkaista khart velejä (georgilaisia, vähem-
män iniereti Iäisiä, tuseja, psaveja. hevsuureja)

44i %, armeenialaisia 18,7 %, turk.-tatarilaisia

12,« <^, venäläisiä 8.;%, osseetteja 6,4%, vuoris-

tolaisia 4,» %, saksalaisia 0,8 %. Uskontunnustuk-
sin 57,« % on kreik. -katolisia. 21,8% armee-

nialais-katolisia ja -gregoriaanisia, I8.0 % muha-
mettilaisia. 1,o % roomal.-katolisia. 0,s % juuta-

laisia. 0.7 c ' protestantteja. Lukutaitoisia 16,s %
(Kaukaasiassa keskimäärin 12,<%). — Maa
taloutta harjoittaa 68.; %, käsi- ja tehdasteolli-

suutta 8,1 %, kauppaa ja liikennettä 6,s %.
V. 1914 maanviljelys (alkuperäisellä kannalla,

vaikka kastelua käytetään laajassa mittakaa-

;a) tuotti 173,800 ton. vehniä. 112.000 ton.

ohria, 20,500 ton. maissia, 38,400 ton. perunoita,
rukiita, hirssiä, tattaria, papuja, riisiä y. m.

i viljellään tupakkaa (sato 1 milj. kg),
viiniköynnöstä (Kahetia Alazanin laaksossa tun-
nettu viineistään), kaikenlaisia hedelmiä, puuvil-
laa y. m. Karjaa pidetään etenkin vuoriston
alemmissa osissa ja viljelemättömillä tasangoilla.
V. 1914 oli hevosia 80,200, nautakarjaa 596,500.

lampaita ja vuohia 1,846,800, sikoja 195,300 kpl.

Silkkiäistoukan hoito huomattava. Mineraali-
kunnan tuotteita on monenlaisia, mutta niistä

käytetään suuremmassa määrässä vain vaskea ja

glaubersuolaa. Tunnettu T. on mineraalilähteis-

tään, joista kuuluisimmat ovat Borzom ja Abas-
tuman länsirajalla. Teollisuus kehittymätön.
Keskittynyt pääkaupunkiin. Aksiisista vapaan
teollisuuden tuotantoarvo 1910 oli 18,» milj. mk.,
työväestö 5,938 henkeä. Aksiisin alaisissa

teollisuuslaitoksissa (viinitehtaat huomattavim-
mat) 1912 työskenteli 2.533 henkeä. Käsiteol-

lisuus tuottaa vaski-, hopea- (filigraani-) teoksia,

mattoja, villakankaita y. m. s. — T:n halki

lännestä itään kulkee Taka-Kaukaasian rata,

josta T:n rajojen sisäpuolella 397 km. Kauka-
suksen poikki kulkee grusialainen sotilastie. —
Uudempia tilastollisia tietoja T:n kuvernementin
oppilaitoksista ei ole. Sairaaloita 72, lääkä-

reitä 287 (1912). — Hallinnollisesti T. jakautuu
9 piirikuntaan, lukuunottamatta T:n rajojen

sisäpuolella sijaitsevaa Zakatalyn piiriä (ven.

Zakataljskij okrur/), joka ei myöskään sisälly

ylläoleviin tilastollisiin tietoihin. Pääkaupunki
T. 2. — Lukuunottamatta Ahaltsihskijn piirikun-

taa, jonka Venäjä 1829 valtasi Turkilta ja joka
1867 liitettiin T:n kuvernementtiin, T.- on osa
Georgian (ks. t.) kuningaskunnasta, joka 1801

liitettiin Venäjään. T:n kuvernementti muodos-
tettiin 1846.

2. Edellämain. kuvernementin ja koko Kau-
kaasian kenraalikuvernementin pääkaupunki
igrusian kielellä Tbilis ja Tbilisi Kalaki), jok-

seenkin keskellä kuvernementtia 453 m yi. merenp.
avonaisessa kattilalaaksossa Kuran molemmin
puolin (ylitse vie useita siltoja), Taka-Kaukaa-
sian radan varrella, grusialaisen sotilastien etelä-

päässä; 307,300 as. (1914; Venäjän Aasian väki

rikkain), joista armeenialaisia n. 41%, venäläi-

siä (virkamiehiä ja sotaväkeä) 22 % ja grusia-

laisia 18 %. — Amfiteatterin tapaan rakennettu

T. jakaantuu moneen osaan, joista mainittakoon
Saksalainen ja Grusialainen kaupunginosa Kuran
vas. (edellinen pohjoisessa, jälkimäinen ete] i

sekä VenäläiDen ja Vanha alkuasukaskaupungin-

osa Kuran oik. rannalla. Saksalainen ja Venä-

läinen ovat suorakatuisia. uudenaikaisesta raken-

nettuja, jotavastoin muut kaupunginosat ovat

alulas ja nmtkikaskatuisia, rakennukset itämai-

Useimmat huomattavat rakennukset ovat

Venäläisessä kaupunginosassa. Sen keskustana

on Aleksanterin puisto, jossa Nikolainkirkko,

Aleksanteri Nevskijn kappeli (Gogolin muisto-

patsas) ja sotilasmuseo. Läheisyydessä: Suuri

ri. Varusväen tuomiokirkko, käskynhaltian

palatsi, komendantin palatsi, kirjasto Kaukaa-

sian museo, Pankin teatteri, kaupungintalo,

karavaaniseraiji. Vanin tuomiokirkko (armeen.;

rak. 1500-luvun y. m. Muita mainitta-

via: kasvit, puutarha. Muätaidin puisto (jossa

silkinviljelysmuseo) . \ntsis-hatiu tuomiokirkko
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kreik.-katolinen ; Kristuksen kuva 700-luvulta)-

imi tuomiokirkko (valmis 600-luvulla. u

etty, uusittu 1795 jälkeen), kirkollinen

muinaismuistomuseo, luterilainen kirkko, ]
mts.

linnan raunio! (suurenmoinen näköala), basaarit,

ruhtinas Vorontsovin pronssinen muistopatsas
i. Kaupungin länsilaidassa on -Plosskaja-

vuori (997 m yi. merenp.; huipulle, josta val-

tava näköala, vie köysirata), jonka rinteellä

grusialainen Davidin luostari (luostarin luona

olevassa luolassa A. S. Griboedovin hauta). —
Paitsi yllämain. museoita T:ssä on kirjasto,

ooppera, fysikaalinen havaintoasema, useita

lukioita ja tyttökouluja, opettaja- ja hengellinen

seminaari y. m. ammattikouluja, tiet. seuroja.

Kaukaasian kenraalikuvernöörin, T:n kuvernöö-

rin, grusialaisen arkkipiispan, Georgian ja

Imeretian anneen, piispan asunto. — Suurin osa

I :n kuvernementin teollisuudesta on keskittynyt

T:iin. Huomattavimmat ovat nahka-, tupakka-,

puuvillatehtaat, olutpanimot ja viinapolttimot.

Kauppa vilkas. — T. perustettiin 400-luvun puoli-

välissä, saaden nimensä niistä kuumista rikki-

lähteistä [tiili = kuuma), jotka grusialainen

tsaari Vahtang Gurgaslan metsästysmatkalla nyk.

T:n paikalta löysi. Tuli 500-luvulla Georgian pää-

kaupungiksi. Viholliset hävittivät sitä monta
kertaa, ja usein se joutui pitkiksi ajoiksi vie-

raiden valtaan. Viimeksi 1795 persialaiset val-

loittivat ja hävittivät kaupungin; 1799 venäläi-

set saivat, sen haltuunsa ja 1801 se liitettiin

Venäjään. T. saavutti suuren merkityksen Kas-
pian merestä Mustaanmereen sekä Venäjältä Per-

siaan menevien kauppateiden risteyspaikkana.

E. E. K.
Tigerstedt [ti-], aatelissuku, yhteistä synty-

perää YVasast jerna-suvun sekä ruots. Edelstam-

suvun kanssa; alkuperäisenä nimenä näillä kai-

killa on Falander (Fahlander) ja ne polveutu-

vat Falunin seuduilta Taalainmaasta.

1. Erik T. (1640-97), virka- ja tiedemies,

alk. Falander, tuli ylioppilaaksi Turkuun 1650,

nimitettiin 1668 filosofian apulaisopettajaksi

ja 1669 yliopiston sihteeriksi. Hoiti sitten tuo-

marinvirkoja, mutta nimitettiin sen ohessa 1671
kreikan ja heprean kielen professoriksi; otti

ensimäisenä Turun akatemiassa käytäntöön klas-

sillisten kirjailijain lukemisen. Sai 1682 lain-

opin professorin viran ja tuli 1685 asessoriksi

Turun hovioikeuteen. Aateloitiin 1691 nimellä T.

Oli 1690-luvulla virkaatoimittavana maaherrana
Turun ja Porin läänissä. Julkaisi kreik. teks-

tejä ja useita akateemisia väitöskirjoja. T. oli

monipuolinen ja perinpohjainen oppinut sekä

kelvollinen virkamies.
2. Georg Fredrik T. (1729-90), upseeri,

edellisen pojanpoika. Meni nuorena Savon jalka-

väen rykmenttiin, josta hän 1783 erosi eversti-

luutnantin arvolla. Asui senjälkeen enimmäk-
seen maatilallaan Joroisissa hoitaen talouttaan

ja koettaen kaikin keinoin, myös epärehellisin,

kartuttaa omaisuuttaan. Hänen voitonhimonsa
saattoi hänet viimein turmioon. Kun näet venä-

läiset 1789 hyökkäsivät rajan poikki, ryhtyi T.

voittaakseen itselleen rahallisia etuja, heidän
kanssaan kavallusvehkeisiin ; hän vakoili heidän
hyväkseen, hankki heille ruokavaroja y. m.
Mutta kun vihollisen jonkun ajan jälkeen täytyi

peräytyä, joutui T. pahaan pulaan eikä nähnyt

muuta neuvoa kuin paeta venäläisten turviin.

1'arkumäellä 21 p. heinäk. 1789 hän sitten tais-

teli heidän riveissään omia kansalaisiaan vas-

taan, mutta joutui viimemainittujen vangiksi, ia

kun lisäksi von. päällikön papereista saatiin

viii todistuksia hänen edellisistä vehkeistään, vie-

tiin T. Vaasaan, tutkittiin hovioikeudessa sekä
tuomittiin, vaikka hän itsepintaisesti kielsikin

syyllisyytensä, maankavaltajana kuolemaan. Joulu-

kuussa 1790 hänet mestattiin Rantasalmella, —
T. ei ollut yhteydessä Anjalan liittolaisten kanssa;
hän toimi vain omaksi hyödykseen.

3. Gregori Fredrik T. (1784-1863),

soturi, edellisen poika, kirjoitettiin jo lapsena

sotaväkeen, kävi Haapaniemen sotakoulua ja tuli

1800 vänrikiksi Savon keveääu jalkaväen ryk-

menttiin. Otti osaa 1808 v:n sotaan ja haavoittui

pahoin Kevonlahden tappelussa, jossa hän osoitti

suurta urhoollisuutta. V. 1809 T. sai eron Ruot-
sin sotapalveluksesta kapteenin arvolla. Kun
uutta sotaväkeä asetettiin Suomeen 1812, astui

hän jälleen palvelukseen, oli v:sta 1829 Kuopion
t,arkk'ampujapataljoonan päällikkönä ja erosi,

kun nämä joukot hajoitettiin, 1831 everstiluut-

nantin arvoisena. T. asui sittemmin Helsingissä

nauttien suuressa määrin kansalaistensa kunnioi-

tusta; 27 p. huhtik. 1858, Revonlahden tappelun

50:ntenä vuosipäivänä T:lle pidettiin Kaisanie-

messä juhla, jossa Runeberg luki julki hänen
kunniakseen sepittämänsä runon ,,Vänrikin ter-

vehdys".

4. Karl Konstantin T. (1822-1902),

historioitsija, tuli yliop. 1838, f il. lis. 1846 ja

sam. v. historian dosentiksi. Hoiti historian

professorinvirkaa 1856-58. Nimitettiin 1859 his-

torian lehtoriksi Turun lukioon ja sai oppilai-

tosta uudestaan järjestettäessä vastaavan viran

Turun ruots. klassillisessa lyseossa. — T. liit-

tyi yliopistossa vallitsevaan kansalliseen liikkee-

seen ja julkaisi yhdessä H. Kellgrenin ja

R. Tengströmin kanssa „Fosterländskt album"
nimisen teoksen (1845-47), johon hän kirjoitti

historiallisia kyhäelmiä. Tutki sittemmin var-

sinkin Ruotsin suurvallan aikuista Suomen his-

toriaa. Hänen teoksistaan mainittakoon väitös-

kirjat ..Pietari Brahen hallinto Suomessa" (1846)

ja „Esitys Suomen kaupunkien tilasta vv. 1638-40"

(1847; molemmat latinaksi), „Handlingar rörande

Pinlands historia kring medlet af 17 ärhundra-

det" (1849-50), „TJr Per Brahes brefväxling"

(1880, 1888), „Bidrag tili Kexholms läns histo-

ria under drottning Kristinas tid" (1869). Yrjö-

Koskisen „Y. M. Sprengtportenista ja Suomen
itsenäisyydestä" nimisen kirjoitelman johdosta

ja osaksi siinä ilmenevää käsitystä vastustaen

T. kirjoitti „Finsk Tidskriffiin sarjan tutkiel-

mia Sprengtportenista (1876-88). V. 1889 T. sat

ruots. kirjallisuuden seuran palkinnon hist. teok-

sista. O. R.

5. Robert Adolf A r m a n d T. (s. 1853),

suom. fysiologi, edellisen poika, suoritti lääketie-

teen lisensiaattitutkinnon 1880 ja tuli 1881

lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi (väitös-

kirja ..Studien iiber mechanische Nervenreizuug")
sekä nimitettiin sam. v. fysiologian dosentiksi

Helsingin yliopistoon. Työskenteli Ludwigin
luona Leipzigissä 1883-84: 'tuli 1881 fysiologian

laboraattoriksi ja 1886 vakinaiseksi professoriksi

Tukholman Karoliiniseen medikokirurgiseen lai-
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. n. nimitettiin 1889 myöskin Ruotsin van-

kilain ylihallituksen neuvonantavaksi lääkäriksi.

T. siirtyi yliopistomme
kutsusta fysiologian pro-

fessoriksi Helsinkiin 1900.

llarun laajojen ja perus-

teellisten tieteellisten tut-

kimustensa esineinä ovat
olleet varsinkin mekaani-
nen herrnokiihotus ja ai-

neenvaikto ynnä sydämen,
verenkierron ja hermoston
fysiologia. T:n aikaisem-
mat tieteelliset työt ovat
julkaistut etupäässä jul-

kaisusarjassa .,M it tileihin

gen vom physiologischen

Laboratorium in

holm" -ekä aikakauskir-

joissa „Nordiskt inedicinskt

Arkiv" ,,Zeitschrift för Biologie" ja ..Arch. f.

Anat. u. Physiologic" (physiol. Abth.j. V:stal889
alkaen T:n enimmät Tieteelliset tutkimukset ovat
julkaistut aikakauskirjassa ..Skandinavisehes

Archiv fiir Physiologie", jonka toimittajana hän
on ollut v:sta 189S. T. on omalta alaltaan Jul-

iat monta arvokasta oppikirjaa, joista tär-

keimpinä mainittakoon: ..Lehrbuch der Physio-

logie des Kreislaufs" (1893), ..Lehrbuch der

»ologie des Menschen" (2 nid., 1897-98,

pain. 1915), ..Physiologischc TJebungen und
iHiuonstrationen fiir Studierende" (1912), ,,Hand-
btich der physiologischen Methodik" (yhdessä

Asherin, Bethen. Bohrin y. m. kanssa; 3 nid.,

1909-13). T. on harrastanut historiallista ja

elämäkerrallista tutkimusta. Hän on julkaissut
Turun akatemian opetushistorian kemian osan
ja yhdessä L. W. Fagerlundin kera lääketieteel-

lisen osan. Yliopistomme uusi fysiologinen lai-

t.) on T:n suunnittelema ja JS

Hänen yleistajuisesta kirjailijatoimes-

taan mainittakoon ansiokkaat oppikirjat fy-

siologian ja terveysopin alalta. Hän on li-

tehokkaasti edistänyt raittiuden harras-
tusta Skandinaaviansa ja Suomessa sekä kirjoi-

tuksillaan että esitelmöitsijänä. T., jonka osaksi
on tullut monta tieteellistä kunnianosoitusta, on
saanut useita palkinnolta tutkimuksistaan sekä
Cotheniuksen muistorahan Haliessa toimivalta

.Xeopoldinisch-Carolinische deutsche Akademie
der Xaturforscher" nimiseltä yhdistykseltä 1912.

--ään 60 vuotta 1913 Suomen lää

käriseura teetti muistorahan hänen kunniakseen.
.1/. O-B.

Tiglatpileser (hepr. < ass. TukuUiapil-Esarra
= Minun turvani on Esarra-temppelin poika), luul-

tavasti neljän ass. kuninkaan nimi. — T. T.

-rej-isin poika In. 1125-1100 e. Kr.), ks.

y r i a, palsta 054. — T. II. Adad-nirari II :n

poika. — T. III, Assur-reä-isi II :n poika (n. 950
T. IV. luultavasti Adad-nirari V:n

'

>~)-727 e. Kr.i. Babylonian kuninkaana
nimellä Pulu, ks. Assyria, palsta 054.

K. T-t.

Tigranes f-ä'-], usean Armeenian kuninkaan
la. Huomattavin näistä oli

T. II Suuri (121-36 ". Kr.', toka melkoi
laajensi valtakuntaansa valloittamalla
Mediasta. Mesopotamiasta ja Kappadokiasta sekä

anastamalla Syyrian herruuden. Mesopotamiaan
hän perusti komean pääkaupungin, joka sai

nimen Tigranokerta ja jonne asukkaat tuo-
tiin valloitetuista" maista. Appensa Pontok-
sen Mitridateen liittolaisena hän joutui sotaan
roomalaisia vastaan. Lucullus voitti hänet Tig-
ranokertan lähellä v. 69 ja Pompejus pakotti
hänet luopumaan useimmista valloituksistaan.

./. F.

Tigranokerta ks. Tigranes.
Tigre (Tigriö), alue Pohjois-Abessiiniassa, kä-

sittäen myöskin osia Italian Eritreasta, oli aika-
naan itsenäisenä valtakuntana. On n. 2,000 m
yi. merenp. kohoavaa ylätasankoa, josta monet
vuoret nousevat yli 1,000 m (Alequa 3,375 m
yi. merenp.). Asukkaat ovat koptilaisia kristit-

tyjä, eroten eteläisemmistä naapureistaan vaa-

leamman ihonvärinsä ja kielensä (tigräjntigrinja,
ovat haamilaisilla aineksilla sekoitettuja seemi-
läisiä murteita) puolesta. Pääpaikka A d u a
(n. 3,000 as.). E. E. K.

Tigris (muin. pers. Tigra = nuoli, assyr. Ilid-

dekel, armeen. Deklath, arab. Didzle ja e'-Satt),

joki Aasiassa, Mesopotamiassa, Eufratin sisar-

joki ja sen jälkeen Etu-Aasian suurin virta, alkaa
Armeenialaisen Tauruksen etelärinteiltä Kur-
distanissa useista lähdejoista, joista huomatta-
vimmat ovat Didzle 1. e'-gatt lännessä (lähtee

Kharputin eteläpuolelta) ja Bohtantsai idässä
(alkaa useista lähdepuroista Van-järven eteläpuo-

lella), jotka yhtyvät Tilin luona. Siitä lähtien

T. virtaa kaakkoista pääsuuntaa, lähestyen Euf-
ratia Bagdadin luona parin peninkulman päähän
ja saaden siitä useita sivuhaarakkeita ja kana-
via. Alempana molempien jokien juoksut etään-

tyvät taas toisistaan. Kut-el-Amaran luona T:stä
lähtee Satt-el-Hai niminen, kulkukelpoinen haara-

joki Eufratiin Nasrijen kohdalla (kalifikunnan
aikana T. virtasi kokonaan Satt-el-Hai'n uomaa,
suunnaten vasta myöhemmin kulkunsa nykyiseen,
itäisempään uomaansa). T. yhtyy Eufratiin Gar-
mat Ali'n luona, muodostaen siitä lähtien sen

kanssa yhteisen alajuoksun äatt-el-Arabin. T. on
n. 1,500 km pitkä. Kaikki lisäjoet tulevat idästä;

suurimmat ovat Kabur, Iso Zab, Pieni Zab,

Adhem ja Dijala. T., joka ainakin alajuoksullaan

on paljo vesirikkaampi Eufratia, on kuljettava

jokihöyryaluksilla ylöspäin vähän Mosulin ala-

puolelle asti, Nimrudin padoille. Ylempänä kul-

jetaan ainoastaan alas virtaa, Diarbekristä asti,

kellek-lautoilla (ks. Eufrat), jotka Mosulissa

puretaan. T:n vesi on matalimmillaan syys- ja

lokakuussa, alkaa nousta marraskuun puolivälissä

ja on korkeimmillaan touko- ja kesäkuussa. —
T:n varret olivat ennen kukoistavan viljelyksen

hallussa; kastelu- ja viemärikanavien avulla

tasoitettiin veden jakelua sekä estettiin liialli-

nen kuivuminen ja soistuminen. Nykyänsäk
vien rappeutumisen jälkeen viljely on monelta

seudulta kokonaan hävinnyt: T:n rantamaat
Kut et Aniarasta alaspäin ovat melkein kauttaal-

taan rämettä. Ylemp kritin ja Ison

Zabin viilillä, maa on monin paikoin erämaata.

Tärkeimmät kaupungit T:n varrella ovat Bagt

Mosul ja Diarbekr. Entisaikain mahtavista

kaupungeista (Ninive, Nimrui -ifon

y. tn. m.) kertovat r l [\Villeoeks.

restoration of the ancienl irrijration work
E. F. K.
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Tiheys, kappaleen tilavuusyksikön paino. T. on
siis painoyksiköllä mitattava suure. Aineen t.

ja ominai pesifiikkipaino) eivät ole

käsite. Kappaleen ominaispaino ilmoittaa näet

kappaleen painon ja kappaleen kokoisen -|-4°:nC
vesimäärän painon suhdetta, ollen siis puhdas
luku, kun sitävastoin t. on lausuttava paino-

mittojen avulla. 8:n.
Tihrusilmä, kroonillinen sidekalvontulehdus,

i silmäluomien reunat punottavat ja kyynel-

vuoto on siksi runsas, etteivät kyyneltiehyet
ne kyyneliä johtamaan sieraimiin, vaan ne

vierivät poskille, vrt. Silmätaudit.
Tihunti I. tiunti (ruots. tionde), kymme-

n\ s, vero.

Tihvina. 1. .Joki (ven. Tihvinka) Luoteis-

Venäjällä, Novgorodin kuvernementissa, Laatok-
kaan laskevan ojasin lisäjoki, alkaa soista, vir-

taa läntistä pääsuuntaa; 165 km, josta kuljettu-

via 155 km. Paljon koskipaikkoja, joiden takia

on rakennettu n. 50 sulkua. T. on osana T:n
kanavatiessä (ven. Tilivinskaja sistemaj, joka

yhdistää Volgan Rybinskin yläpuolelta Volgan
lisäjokea Mologaa ja sen lisäjokia, T:n k a n a-

v a a (8 km) T :aa ja Sjasia myöten Laatokan
eteläpuolitse Pietariin vieviin kanaviin (ks.

Laatokka) ja niitä myöten Pietariin. Koko
kanavatie Laatokkaan asti 697 km, josta kana-
via 8 km, sulullisia matkoja 188 km. Liikennettä
välittävät hevosten vetämät lotjat ja proomut (n.

50-60 ton. kantoisia) . Matka Rybinskistä Pietariin

vie n. 29 p. Liikenne kestää n. 6 kuukautta v :ssa.

— 2. Piirikunnan kaupunki (ven. Tihvin) Luoteis-

Venäjällä, Novgorodin kuvernementissa T.-joen

ja Pietarin-Vjatkan-Tseljabinskin radanvarrella;

8.344 as. (1910). — Kymmenkunta kirkkoa ja

luostaria (Marian taivaaseenastumisen tuomio-

kirkossa ihmeitätekevä T:n Jumalanäidin kuva;
sinne tehdään paljo pyhiinvaelluksia), muutamia
kouluja, kirjasto. Jokisatama T:n kanavatien
varrella. — T. syntyi 1383 T :n ihmeitätekevän
Jumalanäidin kuvaa varten rakennetun kirkon
ympärille. Volgasta Laatokkaan ja päinvastoin

kulkevan vilkkaan kaupan välittäjänä T. saa-

vutti huomattavan kukoistuksen. V. 1611 se jok-

sikin aikaa joutui ruotsalaisten haltuun. —
T:ssa syntvi säveltäjä N". A. Rimskij-Korsakov.

B. E. E.

Tihvinan kanava ks. Tihvina 1.

Tiikeli (saks. Tiegel), tiikelipainokoneen pai-

nava laatta, ks. Painokone.
Tiikeri 1. kuningastiikeri (Felis tig-

ris), nykyään elävistä kissaeläimistä kookkain
(leijona tav. t:iä lyhempi), vanhan maailman
petoeläimistä peljätyin. T. tavataan yksinomaan
Aasiassa, mutta on siellä laajalti levinnyt, esiin-

tyen keskisiä ylätasanko- ja alppimaita lukuun-
ottamatta koko sillä alueella, jota pohjoisessa

ja luoteessa rajoittaa suunnilleen alisen Amurin
luota Irkutskin pohjoispuolitse Aral-järveen ja

Kaspian-meren etelärannikolle vedetty viiva; läu-

i raja-alue on Kaspian-meren ja Eufratin vä-

lillä. Aasian saaristoissa t. sen sijaan tavataan vain

Sumatralla ja Jaavalla. Yleisin t. on nykyisin

Etu- ja Taka-Intiassa, mutta on mahdollisesti al-

kuaan levinnyt sinne pohjoisesta päin; joka
tapauksessa t. .on muinoin elänyt Uuden-Siperian
saarilla saakka Pohjais-Jäämeressä. — Raken-
teeltaan t. on tyypillinen kissaeläinten (ks. t.)

oval tiedot hyvin ristiriitaisia.

Yleen pituus n.

n. 90 cm, korkeus hartiain kohdalta 80-90 cm.
Turkki on pehmeä ja kiiltä. i lyhyt.

pohjoisessa pitempikarvainen. Tämän sekä koko-,

väri- y. m. eroavaisuuksien perustalla erotetaan
siperialainen, bengalilainei lainen y. m. t.-

muunnoksia. Yleensä pohjaväri on selkäpuolella

ruosteenkeltainen, kupeilla ja alla vaaleampi,
osaksi melkein valkea; pohjavärin kai

: ipäliä lukuun-
ottamatta), lukuisat kiiltävän mustat tai in

poikkijuovat. Pohjoisessa yleisväritye on vaa-

i kuin etelässä. Poikaset, joita naaras
synnyttää kerrallaan 2-5 ja jotka seuraavat
emoaan melkein täysikasvuisiksi (nähtävästi n.

Tiikeri poikasineen.

2 v. ikääni saakka, ovat jotenkin vanhempiensa
värisiä. T. asustaa mieluimmin tiheissä viida-

koissa ja metsäseuduissa lähellä vettä. Vaikka
väritys on räikeä väitetään sen esim. Intian

viidakoissa erinomaisesti sulautuvan ympäris-

töön, joten t:iä on vaikea huomata. T. on erit-

täin nopea- ja notkealiikkeinen sekä kestävä ja

voimakas. Tarpeen tullen se voi uidakin kilo-

metrimääriä, eikä kuten 'kissaeläimet yleensä

lainkaan pelkää vettä. Puihin seei kiipeile muuta
kuin poikkeustapauksissa. T. näyttää mielellään

asustavan kauan samassa paikassa. Keskipäi-

vän se etenkin kuumana aikana yleensä viettää

lepäillen varjoisassa ja kosteassa piilopaikassa.

Kuivana aikana se ei liiku kauas asuinpaikal-

taan, sadeaikana sen sijaan t:n yölliset retkei-

lyt ulottuvat 3-4 penink. päähänkin. Ravinto on

vuodenaikain ja seutujen y. m. mukaan erilai-

nen. Intiassa puhutaan kolmenlaisista t:eistä.

..Viidakko-t." elää asumattomissa seuduissa pyy
dystäen saaliikseen kaikenlaisia villejä nisäk-

käitä, etenkin antilooppeja, hirvilajeja y. m.

..Karjantappaja" 1. ..kylä t." on tottunut ihmi-

sen läheisyyteen ja huomannut helpoksi hankkia
toimeentulon karjalaumoista; vuodessa tällaisen

t:n on laskettu tappavan n. 70 eläintä (1901 t:t

surmasivat Etu Intiassa n. 30,000 kesyä eläintä).

..Ihmissyöjä" ei tav. syystä tai toisesta enää

kykene hankkimaan karjaa tai villieläimiä ravin-
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ilokseen, jota rastoin aseeton t. huonosti ases

totin ihminen helposti juutun sen uhriksi. Mo-
lempiä ensinmainittuja eivät intialaisel näytä

erikoisesti vihaaviin eivätkä pelkäävän, ..ihmis-

Byöjä" ser ov joskus voinut tehdä koko
Beudun turvattomaksi, jopa karkoittaa asukkaat

sieltä kokonaan pois ja on sen vuoksi usein

taikauskoisen pelon ja palvonnan esineenä. Vielä

1901 t. surmasi Etu-Intiassa virallisen tilaston

mukaan 1,046 henkeä, melkein yksinomaan alku-

kaita. Asestettujen eurooppalaisten ahdis-

tamista t:n väitetään hyvin ymmärtävän vält-

tää. Viime aikoina on t:ien lukumäärä Intiassa

kuitenkin suuresti vähentynyt, etenkin etiroopp.

urheilumetsästäjien toimesta. T:iä pyydyste
tään ajometsästyksellä norsujen tai ajomiehistön
sekä verkkojen avulla tai väijymällä lavalta syö
tiu äärestä, -itä paitsi myrkyllä, loukuilla y. m.
tavoin. Poikasena vangittu t. voidaan kesyttää,

mutta ou aina epäluotettava. Ennen muinoin
ruhtinaat näyttävät käyttäneen kesytettyjä

t:eitä metsästykseenkin; sitä pa.it.si taistelut

t:ien ja muiden eläinten tai aseellisten miesten-

kin välillä olivat suosittuja. — T :n-nahkat ovat

kallisarvoisia ja niitä käytetään matoiksi, koris-

teiksi y. m. /. V-s.

Tiikerihevoset, yhteinen nimitys niille hevori-

suvun (Equus) lajeille, joille on ominaista sel-

västi v i i r u i n e n värit y s. Ne ovat nähtä-
lähoistä sukua toisilleen ja yhdistetään

usein omaksi alasuvuksi (t. eri suvuksi) Ilippo-

tigr%s. Kaikki t. ovat air. lajeja ja elävät par-

Seebroja-

vissa toiset aro-, toiset vuoristoseuduilla. Tun-
netuin laji, sccbra (E. zclra), muistuttaa
ulkomuodoltaan melkein enemmän aasia kuin
hevosta. Pituus on n. 2 m, korkeus (hartiain
kohdalta) l,i m. Korvat ovat pitkänlaiset, häntä
tupsupäinen, harja lyhyt, pysty. Pohjaväri on
vaikeahko t. kellahtava, täynnä erisuuntaisia ja
erilevyisiä mustia viiruja ja vöitä (vain vatsan

ja raajnin yläosan sisäpinta yksiväriset):
eri muunnokset lienevät hiukan erilaisia. Seebra
on varsinaisesti vuoriseni ujen asukas, varma ja
nopea kiipeilijä ja hyppääjä; kuten kaikki t. se

on arka ja vai Se oli ennen yleinen
kaikkialla Kap-maan vuoristoseuduissa, nyt vain
pienellä alueella rauhoitettuna. Yleisempi se on
pohjoisempana, m. m. Saksan l.ounais-Afrikassa.
Vankeudessa seebra voi tulla aivan kesyksi.
.Muista t :sta mainittakoon .Somali -maassa ja Abes-
siiniassa elävä Urevyn seebra (E. On
jonka mu-'. il juovat ovat hyvin kapeat ja kor-

50. IX Painettu "/, 17.

vat huomattavan pitkät, sekä enemmän hevosta
muistuttava nykyään Kalaharin pohjoisosissa ja

[tä-Afrikan arossudujlla asustava da uv 1. d a u
I. Burchellin seebra (E. Burchelli), jonka
jalat ovat juovattomat. Nykyään lienee kokonaan
sukupuuttoon hävitetty kvagga (E. quagga),
t:sla \ i li i tmi i i ii jine.ikas »vain pii kaula ja

eturuumis), pohjaväriltään ruskahtava. - Kaik-
kien t:n liima syödään ja kaunis nahka, on
arvokasta. Sekä alkuasukkaat että eurooppalai-

set ovat sen vuoksi tehneet parhaansa niiden

hävittämiseksi. /. V-s.

Tiikerikäärme (Python molurus), n. 6 m pit-

käksi, harvoin pitemmäksi kasvava jättiläis-

käärme, jonka päälevenemisalue on Etu Intia.

T:n selkäpuoli on väriltään vaalean ruskea tai

harmahtava, täynnä isoja, kulmikkaita, tummia,
vaaleakeskuksisia täpliä; vatsapuoli on vaaleampi.
Ravintona ovat kaikenlaiset, pienehköt nisäkkäät

y. m. — T.-nimeä käytetään usein myös Pytlion-

suvusta yleensä. Sen muista lajeista asustaa
Taka-Intiassa ja Malaijilaisessa saaristossa n.

8 m pituiseksi kasvava ristikkokäärme
(P. reticulatus), jonka ruumis on verkkomaisesi i

kirjailtu. Afrikkalaisista lajeista on suurin mel-
kein edellisen kokoinen kaksiviiruineu 1.

a f r. p y t o n (P. Sebce). — Edellämainitut
samoinkuin muutkin jättiläiskäärmeet (ks. t.)

ovat ihmiselle vaarattomia, ellei niitä ahdisteta.

Yleensä niitä kuitenkin peljätään kovasti ja
monissa seuduissa alkuasukkaat osoittavat niille

jumalallista kunnioitusta. /. V-s.

Tiikeripeippo ks. Häkkilinnut.
Tiikerisilmäkivi, kellanruskea kuituinen ko-

risteiksi käytetty kivi, sisältää rapautunutta
krokydoliittia ja kvartsia. Tavataan Etelä-

Afrikassa.

Tiiksjärvi, n. 30 km pitkä, 15 km leveä, saa-

rekas järvi Vienan-Karjalan pohjoisosassa, Pää-
järven itäpuolella, laskee parin pienemmän jär-

ven kautta pohjoiskoillista kohti Koutajärveen.
— Itärannalla Särkiniemen 1. Tiiksjärven kylä

ja luoteisrannalla Leipäniemen kydä (molemmat
kuuluvat Kiestingin kuntaan). /.. B-nen.

Tiili, keinotekoinen muurikivi, joka yleisim-

min valmistetaan savesta ja hiekasta polttamalla,

joskus muistakin kivennäisaineista kuten kalkki-

hiekka-tst, tulenkestävät t:t, sementti-, kuona-,
koksi- ja lasi-t:t. Savi-t. on varhaisimpia kult-

tuurimerkkejä ja niitä on poltettunakin käy-
tetty rakennuksissa n. 12,000 v., kuten Niilin

suistokerrostumista on havaittu. T:n kemialliset

ja fysikaaliset ominaisuudet, vaihtelevat suuresti

mikäli ne ovat tarkoitetut erikoisemmin kestä-

mään korkein kuumuuden, happojen, mekaanis-
ien voimien, veden, pakkasin, helteen y. m. vai-

kutuksia. Raaka-aineet, savi (ks. t.) ja hiekka
(ks. t.) ovat yleisiä, mutta, hyvin vaihtelevia

laadultaa n.

Siilijien ryhmitys (klytinnössl) : I. saves-

(ks. A 1 u m i n i u m o k s i d il rikkaat ja raudasta

köyhät; 2. savesrikkaat ja keskinkertaisen rau-

danpitoiset; :3. savesköyhät ja erittäin raudan-

1
itois"t ; 4. savesköyhät ja rauta- sekä kalkki-

rikkaat. Saves on saven varsinainen arvoaines

ja sen suhteista kvartsibiekkaan ja rautaoksi-

diin pääasiassa riippuvat saven teknilliset omi-

naisuudet. l:sen ja 2:8en ryhmän savilajit

esiintyvät t.-teolliauudessa harvemmin; ainoas-
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Kuvat 4—8. Kattotiiliä laaka-, kouru- ja uomatiiliryhmiätH.

:77]E2P
Kuva l.

taan tulenkestävien ja klinkeri-t:ien tai muiden
parempien valmisteiden aineksina. Meidän savi-

lajimme ovat enimmäkseen graniitin, gneissin

y. m. tavallisten vuorilajien rapautumisen tulok

sia. hyvin hiekanpitoisia ja helposti (n. 1050'-

1150° :ssa) sulavia, sillä savesmäärä suhtautuu
rautaoksidiin kuin 2: 1. Lihavasta, plastillisesta

savesta, joka kutistuu paljo kuivacssaan, tulevat

t:t tiiviitä ja kovia, laihasta ja hiekanpitoisesta

hauraampia. Jos savi kuivacssaan kutistuu yli

6-7 ,, täytyy siihen sekoittaa laihduttavia

aineksia, hiekkaa tai t. murskaa. Kiisin .lyödyt

t :t ovat huokoisemmat ja

pehmeämmät vasaralla muok-
kailla kuin kone-t:t, koska
ne tehdään vedenpitoisem-

masta savisekoituksesta. Ko-
neella lyödyissä I :issä näkyy toisinaan n. s.

S-rikkeimiä (kuva 1), jotka johtuvat työntöpot-
kurin viilloksista. Uusimmissa koneissa on tämä
vika koi jaltu.

Poltetut t:t ovat rakenteeltaan massamai-
sia, enemmän tai vähemmän huokoisia, n. s. sili-

kaatteja (ja karhonaatteja). T:n poltossa pois-

tuu ensin (n. 120° :ssa) mekaanisesti ja n. 400° :n

seuduilla kemiallisesti sidottu vesi. jolloin savi

myös on menettänyt plastillisuutensa. Organis-
mit y. m. palavat ainekset häviävät muutamien
aineiden muuttuessa ja sulautuessa toisiin. Rauta-
oksidi muuttuu hapettavassa lieskassa (n. 900°-

950° :ssa) yhä tummemmanpunaiseksi, kunnes
n. s. sintraus (ks. Sintrata) alkaa, jol-

loin muodostuu kaksoissilikaatteja ja massa tii-

vistyy (meidän savilajeissamme n. 1000-1050° :ssa).

T. on silloin lievästi ..rautapalanut". Ainoastaan

n. 50-70° :n kuumuuslisä saattaa aiheuttaa t:n

sulamisen. l:sen ryhmän savilajeilla on tämä
sulatuslämpöalue suurempi (100-200°). T:ien
värit aiheutuvat oksideista, joista rautaoksidi

antaa värin, joka vaihtelee vaaleanpunaisesta

tummanpunaiseen, jopa melkein mustaankin aina.

käytetyn kuumuusasteen mukaan. Jos saven

;ci C7 r? \lj ez o c?

\Z?W\^3 \Z2 C2
LZ7DC7 C7 tt \Z?

LZ?Q Q ö E? C>

zo co n n? C5
Kuva 2. Erilaisia tiiliprofiileja.

kalkinpitoisuus on vähintään kolme kertaa rauta-

oksidinpitoisuutta suurempi, voidaan polttaa kel-

taisia t:iä, koska silloin muodostuu n.

kalkkirautakaksoissilikaatteja. — Raudanpitoisen
saven voi myös n. s. s i n i p o 1 1 1 o m e n e 1 1 e-

Iyllä saada siniharmaaksi, pelkistämällä rauta-

oksidin rautaoksiduliksi. Puhdas kaoliini palaa

valkoiseksi. Koko seoksen värjäämistä muun
väriseksi käytetään harvemmin, koska se edel-

lyttää saven liettämistä, jotta väri tulisi tasai-
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iiimi. Useimmin päällystetään t:n näköpinta

joko v ä r i sa v i 1 i u s ka 1 1 a tai v ii r isa v i-

uutteella (n. s. engobipinta)
,
ja vielä yleisem-

min lasituksilla. Näistä ovai suola ja

n. s. m aalas i tuks et t :lle sopivimmat. Niinpä
osiin, vanhastaan tunnettu suolalasitus (natron-

silikaatti) on vieläkin yleinen viemäriputkien ja

t .im lasituksena. Helposti sulaviin savilajeihin

käytetään myös I y ijylasituksi a sekä läpi-

näkyvinä (majolika) että sameina (emalji) ja

kaiken värisinä |ks. Lasittaa).
T:l ovat laadultaan: 1. Tiiviitä (klinkeritj

kuten katu. kaivo-, y, m. t :t. joilta vaaditaan

suurta puristuskestävyyttä, sekä laatat ja vie-

märiputket. Ne vaativat 2: sen ryhmän savea,

silla niiden tules

polttaessa „sintrau-

tna". — 2. Huo-
koisia, joista vä
henimän huokoisia

ovai f a s a d i-t :t

käsittäen koki .

puoli- ja neljännes-

kokoja ; ne ovat va-

rustetut pää- ja sivu-

profiileilla (kuva 2),

ovat eri värisiä.

täysinäisiä tai rei'is-

tettyjä (kuva 3)

(yleensä kaikki ulkp-

t. -sommittelut i. Vähemmän
katto-t:t: laakea-t:t

Kura 3.

puoliarkkitektoniset
ijsia ovat lisäksi

kma 4i. joiden pään muoto useimmin on pyö-
reähkö tai teräväkulmainen, pinta uurteinen, l >

i

tuus2,ix leveys; k o u r u-t:< (kuva 5), joista puoli-

silinterimäisiä alus- ja saumat :iä nimitetään mun-
keiksi ja nunniksi: „kremp"-t:t ja ..liollantilais-

pannu" (kuva 6) ovat kourumuotoja, joiden toi-

mii sivu kaartuu sauma t :uä viereisen t :n reu-

nan ylitse: niiden muunnoksina ovat kaksi- ja

kolmiaaltoiset n. s. englantilaiset katto-t-.t

(kuva 7), nyk. yleisimmät pohjoismaissa;
valssi- 1. uoma-t:t oval uudempia katto-t.-

ni, ndoja (kuva 8), jotka valmistetaan joko vetä-

mällä tai puristamalla. — Kattotöihin luetaan

räystäs-, harja- ja valmi-t:t, risteys-.

. ja huippukappaleet. Katto-t:t ovat joko

lasittamattomia (usein suopavedellä, vesilasilla

y, m. pinnan tiivistämiseksi siveltyjä), sinipol-

tolla värjättyjä tai lasitettuja. Koko on hyvin
vaihteleva 360x140x12 mm ja 370x250x12 mm

u p i i p p u-t :t ovai muodoltaan sekä sä-

teittäisiä että kulmikkaita. — Huokoisempia
t.-lajeja ovai lavalliset m u u r i-t:t, n ikä-,

holvi-, uuni-, välipohja- ja väliseinät :l (kuva 3)

-ekä salaojaputket: ne ovat kaikki väriltään kel-

taisia tai punaisia. — 3. H o h k a i s e 1 n. s. „kel-

luvat" t:t. joiden oin. p. on pienempi kuin veden.

Niitä valmistetaan hohkakiveä, sahanpuruja, tur-

vetta, hiilimurskaa \. m. keveitä 'aineksia

sekoittamalla lihavaan saveen, kalkki-, tai kipsi-

laastiin y. m. sitoviin aineisiin. Eri ryhmiä
muodostavat vielä: tulenkestävät t:t. joi-

hin luetaan yli 1,350° : n C kuumuutta kestävät
t. valmisteet. Ne jakautuvat kemiallisesti hap-
poisiin ja emäksisiin (kvartsi-, tai savespitoisiin).

Edelliset. joista n. s. ..Dina"-t:t sisältävät

kvartsia, jopa 96-97 %, käytetään lasiuun
y. m. ja ne ovat tulenkcstävimmät. Emäksiset

y.

tehdään vulkaanista alkuperää olevasta liuska

savesta, n, 8. tulenkestävästä savesta, myöskin
kaoliinista. Ne poltetaan n. 1500-1600° :n kuu-
muudessa, ja ovat sen t uleiikostävämpiä. kuta
enemmän sisältävät savesta. Höganäs Bjufin teli

taat Ruotsissa ovat suurimpia näiden t :ien val-

mistuspaikkoja ja niiden tulenkestävimpien t :ien

savespitoisuus on n. 44%. ja ne kestävät
n. 1800° :B kuumuutta. Paitsi Ruotsista, tuo-

daan tulenkestäviä t :iä Saksasta ja Englannista.

Niitä on nimeksi tehty kotimaassakin Arabian
ja Savion posliinitehtaissa.

K a 1 k k i h i e k k a-t:t tehdään sekoituksesi,

i

jossa on 92-94% hiekkaa, 0-8% kalkkia ja n.

10% vettä, ja puris-

tetaan koneellisesti

(kuva 9) t :ksi, jotka
sitten tavallisimmin

höyrystämällä 8-10

ilmakehän paineessa
kov tutetaan. Uutena
ne ovat hauraita ja

kovettuvat vasta vä-

hitellen ilman hiili-

hapon vaikutuksesta.

kalkin uudelleen

muuttuessa kalkki-

kiveksi (kalkkihydre-
silikaatiksi). Ne ovat

vaaleanharmaita ja hyvin säännöllisen muotoi-
sia, mutta kestävät puristusta vähemmän kuin
savesta tehdyt ja ovat niitä, jonkunverran ras-

kaammat. Ensimäiset komot näiden valmistami-
seksi suunnittelivat saks. Bernhardi 1850 ja

Mitzlaff 1860. Suomessa on kalkkihiekka-t :ejä

valmistettu Tammisuolla (v:sta 1902), Malmilla

(1907) ja Tvärminnessä (vrsta 1908).

Muuri-t:ien koko on pohjoismaissa ollut

suurempi kuin eteläisissä. Keskiaikana oli t. -koko

Suomessa 320x 160x10(1 mm. Nykyinen nor-

maalikoko on Suomessa 270x130x75 mm, Poli-

jois-Puotsissa ja Venäjällä 290 x 14i*x 75 ja su

mm, Etelä Ruotsissa ja Saksassa 250x120x63
ja 65 mm. Englannissa 250x1 10x65 mm ja Yh-
dysvalloissa 205x108 ja 100x60 mm. — T:ien
laatu on arvosteltava niiden käyttötarkoituk-

sen mukaan; niinpä ulkoseinän ulkopuoli-t :ien

tulee olla kovia, ilmankestäviä, kun taas sisä-

seiniin y. m. s. sopiva! vaaleat, koska ne ovat
huonompia lämmöneristäjiä. — Silmämääräisesti
voi pitää hyvänä t :nä sellaista, joka antaa heleän

soinnun ja vasaralla rikkoessa särkyy terävä-

syrjäisiin paloihin, joiden murtopinta ei värjää
kättä. Yleiset n. s. ..lionnaalimäärittelyt t :ien

yleisominaisiiuksille" (meilläkin ovat 1917 val-

mistumassa) määräävät m. m., että hyvän
muuri t : n tulee kestää parikymmentä jäädy-

tyskodta. puiistuskuormitusta vähintään 180

kg/cm2 ; vedenimnkyky saa olla korkeintaan

ilmakuivan t:n painosta j. n. e. — T:ienval

koinen pihta („piimätiili") johtuu -iitä. ettäesi-

kuivatus polttaessa on jäänyt keskeneräiseksi tai

vesihöyryi ovat muutoin saaneet uudelleen laskeu

tua savi-t:n pinnalle, jossa polttoaineista tullut

iikki on yhty nyt t:n emäksisiin aineksiin muodos
taen rikkihappoi-ia yhdistyksiä, kipsiä, magnesiu-

mia ja alkaleja. Tämä pi nt a muodost us ei t:ssä

vahingoita muuta kuin sen ulkonäköä. Vedessä

liukenevat suolat, jos ne esiintyvät itse t.-mas-
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ova( vaarallisia, ja pursuval kostei ta

t :ist;i, aiheuttaen muurimädän (ka. Muurin-
syöpä). I : i 1 1 1 . i vika, joka useimmin esiintyy

rannikkojen myöhäisissä lavikerro tumissa, voi-

daan poistaa poltti ilki t:t „sintraus"-kuumuu
dessa, tai sekoittamalla itse savimassaan kemial

lisesti vaikuttavaa baryyttia, viteriittiä (BaC03 )

tai klorbariumia (BaCla). Saven talvetus aut-

ta i myös vaikku vain osittain, vrt. Xiiliteol
I i s u u s. E. W-n- -ii.

Tiiligotiikka, 1 inollisen kiven puut

toessa liillii rakennusaineena käyttävä g ti

lainen tyyli (ks. t.). Oman. itsenäisen ryh

niiinsii i. muodostaa Pokjois-Saksan tasangolla

ja muissa eteläisen Itämeren ympärillä olevissa

maissa (..baltilainen ryhmä"-), joissa sr aineen

pakosta ja varhaisempaan romaanilaiseen tyyli-

kehitykseen liittäen saa kireän, arvokkaan luon-

teen. Kirkkorakenteessa katedraalityyppi, koti-

maahansa verraten, vaimenee porvarillisen yksin-

kertaiseksi. Ilallirakeiine. josta triforiumit häviä-

vät ja jossa säästäen jäsennöidyt, pyöreät tai

monisivuiset pilarit usein kannattavat tiihliliol

via. on suosittu kirkkomueto. Kaskaat, nelikul-

maiset tornirungöt päättyvät korkeisiin 8-sivui-

siin tornikekoihin, jotka aiua ovat puusta. Tuki-
järjestelmä kepeiden holvien vuoksi vähemmin
tärkeänä yksinkertaistuu tai, kuten ikkunain
ruusustokin, usein kokonaan puuttuu; sistersiläi-

nen tasapäätteinen kuori on yleinen. Ihan korut-

tomana tämä baltilainen t. ajanpitkään kummin-
kaan ei pysyttele, vaan käyttämällä lasitettuja

muot otiilejä, tummanvärisiä tiilinauhoja sekä

rappausta paikoitellen (esim. seinäkomeroiden,
korkeiden räystäsfriisien ja umpigalleriain poh-
jissa) yritetään täälläkin luoda hiekkakiviveistQS-

ten kanssa kilpailevaa dekoratiivista komeutta.
Päädyt etenkin muodostuvat maalauksellisen rik-

kaiksi. Tyylin varhaisempia töitä on Lyypekin
1270-1310 basilikaksi rakennettu Marian kirkko,

muita mainittavia tätä tyyliä edustavia kirkkoja
on esim. Liineburgissa. Rostockissa. Wismarissa,
Stralsundissa, sistersiläiskirkko Doberanissa;
lisäksi mainittakoon Lyypekin ja Stralsundin
raatihuoneet, Saksan ritariston linna Marien-
burgissa, Lyypekin Holsteintor ja Stendalin

Uenglingertor y. m. sekä vielä erinäisiä kirkol-

lisia ja maallikkorakenteita Pohjois-Saksasta,

Itämerenmaakunnista, Tanskasta. Etelä-Ruot-

sista, Hollannista ja Belgiasta. l'-o N.
Tiilikivi, poltettu tiili (ks. t).

Tiiliruukki, eriis Viipurin (ks. t.) esikaupun-
gei äta.

Tiilitehdas ks. Tiiliteollisuus.
Tiiliteollisuus käsittää rakennusalalla esiin-

tyvien saviteosten, pääasiassa iiiuuritiilien sekä

myös salaojaputkien valmistuksen. Alkuaan tii

let valmistettiin lihasvoimin; saven sotkivat

nautaeläimet jaloillaan, tiilet muodostettiin —
..lyötiin" — käsin, kuivattiin kentällä ja poltet-

tiin roviossa tai miilussa. Sitten tulivat käytän-

töön kierrettävä savikirnu 1. -rana, puumuotit,

kuivauslaudat ja katokset ja polttaminen suori-

tettiin tiiliseinien rajoittamassa, useilla pesillä,

harvalla arinalla ja avonaisella katoksella varus-

telussa n. s. kenttäuuuissa. Tällaisessa

tiiliruukissa voidaan yhtenä työkautena
valmistaa n. 200,000 tiiltä lyöjää kohti. Meillä

on tämä menettely maalaisoloissa säilynyt nyky-

aikoihin saakka. V. 1854 Schlickeysen l

tiilikoneen ja 1858 l r. Hoffmann kehäuunin.
Näiden monipuolinen kehitys ja konevoiman
käyttö töiden suorituksessa on t:sta kehittänyt
suurteollisuuden. ajanmukaisessa tiilitehta

saven k:ii\.ia ja kuorin LypH k a i-

väuskone (.kuva 1), ratavaunut vievät sn
i koit ta jaan (kuva 2), jossa siihen syöte-

tään hiekka ja kuivike tai taipeen vaatiessa

vettä Seos kulkee edelleen kiviä erottuaan
telastoon ja bienotelaston kautta varsinaiseen
t i i 1 i k o n e o s e e n, jonka ruuvi in. S. pro-

Ivoiil.iii siiultiinen kautta „tiilipötkyn"

1 e i k k n n s p ii y d ii I 1 e (kuva 2). Tässä t iilel

kiisin tai koneilla leikataan valmiiksi, työ

l i m sarjoittain kuivauskehille tn erikcisvau-

nuille k u i v a u s u u n i i n ja kuivattuaan edel-

leen k e h ä u u n i i n vietäviksi. .Siellä ne käsin

ladotaan polt tokanavaan ja poltetaan ollen heh-

kuvina n. 2 '/» vuorokautta; n. 10 vuorokauden
jälkeen ne jäähtyneinä käsin poistetaan ja ovat.

siten n. 11-12 vuorokaudessa joutuneet savikuo-

pasta valmiiksi kauppaan laskettaviksi. — Saven

käsittelyssä noudatetaan neljää eri menettelyä:

1) M ä r k ä m e n e 1 1 e 1 y, johon kuuluu käsin

lyönti ja koneellinen pehmeä-tiilenpuristus (kiiva

3), jolloiu seos on hyvin vedenpitoinen. Täydel-

lisin saven muokkaus on liettäminen, jolloin

savi lietekoneella (kuva 4) sekoitetaan paljoon

veteen (1:8 ja 1:9), kivet, hiekka y. m. lisä

erottuvat ja seos johdetaan laajoihin altaisiin,

joissa savi laskeutuu pohjalle ja vesi pinnalta

haihtuu ja lasketaan pois. Myös suodatin-
puristimella vesi erotetaan pienemmistä
savimääristä. — 2. Puolimärässä menet-
telyssä savea käsitellään 18-20% vedenpitoi-

sena, jotta tiilet voidaan kuivata syrjällään. Kun
luonnonsavi on usein melkoista vedenpitoisem-

paa, sekoitetaan siilien kuivikkeeksi savi- tai "t iiii -

jauhoa, joka murskataan muserrusmyl-
1 y s s ä (kuva 5) , kuulamyllyssä (kuva 6)

tai desintegraattorissa (kuva 7). Koko
tiilenvalmistuskoneisto on edellä selitetyn (kuva

2) tapainen; suuremmat niistä voivat valmistaa

6,000 tiiltä tunnissa. Tämä menetelmä on ylei-

nen Euroopassa. — 3. Puolikuivassa m e-

n et t e.l y s s ä, joka on yleinen Ameriikassa ja

Euroopassakin laattojen valmistuksessa, savi

murskataan ilmakuivana muserrinmyllyssä jau-

hoksi, joka kostutetaan 6-8%-vedellä ja puser-

retaan vankoilla puristimilla tiiliksi. — Kui-
vaa menettelyä käytetään vain hienompia
laattoja valmistettaessa ja siinä savi hienonne-

taan pölyksi ja puserretaan (esim. Metlacher-

laattoja tehtäessä) vesi puristimilla jopa 250

ilmakehän paineella laatoiksi. Tiilien kui-
vatus ulkoilmava joissa kestää meidän ilman-

alassamme n. 20 vuorokautta n. 120 kesäisen

vuorokauden aikana. Tällainen lyhyt työkausi

on pakottanut keksimään keinotekoisia kuivaa-

mistapoja käyttämällä joko osittain poltto-

uuneista tai pakohöyrystä saatua lämpöä taikka

yksinomaan lämmintä ilmaa, n. s. kuivaus-
uuneissa. Edellisiä, joita meillä on useita

käytännössä, ovat m. m. Holzmannin, tansk.

Smidthin (kuva 8) ja ruots. Svedalan (kuva 9)

laitokset ja jälkimäisiä, omine lämpökeskuksi-
lleen ja lämpimän ilman paine-erosta johtavine

tai koneellisesti saatuine vetoineen, Bockin (kuva
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10), Buhrerin, Kellerin y. m. järjestelmät. Monet

savet eiväl ainakaan suurikokoisina tiilinä

kestä nopeaa kuivatusta kilivausuunissa. Va!

mistuksessa tärkeään t i il enp o 1 ttoo n käy-

tetään sekä kiinteitä poltto: ita (puuta, tur

vettä, kivihiiliä) ettS juoksevia, kuten naftaa,

polttoöljyä ja valokaasua; yleensä on pitkällä

liekillä palava aine sopivinta. Polttouuneja
on useanlaisia : I. Ajoittaisin l o i m i v i a

lieskamme ja käytetään i :ssa vain tila

päisten tai ohuempien tuotteiden valmistuksessa,

kapseliuunia (kuva il), jossa tulenkestävä

lokero suojaa poltettavan tulikaasuilta jatuhalta,

hienompien ja lasitettujen teosten polttoon.

S i n i p o 1 tt o u u n i s s a (kuva 12) punaiset

tiilet pelkistetään siniharmaiksi siten, että uuni,

ittenkuin kuumuus siinä on saatu hitsaus I.

alkavalle ..sint raus" asteelle, suljetaan, yläluuk-

kujen kautta juoksutetaan sisään tervaa tai

polttoöljyä ja uunia valellaan vedellä jäähtymi

sen jouduttamiseksi. 2. Puolittaisjatku-
v a s t i t o i m i v i a ovat k a in m i n ja e r ä

u u n i t y. m. :i. .1 atkuvasti tui m i v i I

uuneista tärkeimmässä, kehä- 1. kierto-
uunissa (kuva 13) on suorakaiteiseen taiympy
riäise n pohja-muotoon sovitettu 14-16 kammiota
käsittävä avonainen t. holvattu, päätön uuni-

kanava. Uuhissa on tulitusluukkuja, joista poltto-

aineet pudotetaan polttokanavaan harvaanladot-
tujeu raakatiilien sekaan. Kammiot ovat pieniä

vetohormilla ja ovella varustettuja polttokanavan
osia ja polttaessa on niistä 2-3 tulistettavana ja

5 jäähtymässä, siten että kuuma ilma niistä

menee osittain eri kanavan kautta polttoon val-

mistuviin kammioihin raakatiiliä kuivattamaan,
osittain vedon vaikutuksesta kuumiin tiilien

lomitse polttoaineelle. Kuusi kammiota, joista

i >a on paperi- t. rautaesteellä eristettynä kui-

vaus,ilneeksi. on polton edessä valmiina tasai-

sesti etenevän polttoaineen lieskojen tulistetta-

vana, jotapaitsi 1-2 kammiota on jäähtyvän ja

kuivavan osaston viliila tyhjäni, min ett i veto-

ilma pääsee niiden kautta sisään *ja uunimie-

het niissä voivat latoa raakatiiliä toisten pur-

kaessa poltettuja. Poltto kiertää kanavassa jat-

kuvasti kammiosta toiseen uunin ympäri siten,

että kukin osa vuoroonsa on esilämmityk
s e ii. tulitukse n ja j ä ä h cl y t y k s e n

alaisena. V i n k k u r a u n n i ss a polttokanava
on mutkistettu ja sen osat. itsenäisempiä eri

laisten tiilitavarain polttoa varten: muutoin on
toiminta samanlainen kuin edellisen. K a a s li-

ka mmi ouu n i (kuva Hi on myös ryhmä
yksillä vetokanavilla toimivia polttokammioita,
jotka ovat vierekkäisiä ja niin yhdistettyjä, että

poltto saattaa kiertää järjestyksessä koko ryh-

män kuten kiertouuneissa. Polttoaine (kaasu)

tulee johtoa pitkin generaattorista (ks. t.) ja

yhtyy ilmatorvesta tulevaan kuumaan ilmaan
kammion seinustalla, josta lieska lyö uunin

poikki toiseen osastoon. Näitä G. Mendheimin
keksimiä uuneja kiytetiin p i i isnssa tulenkes-

tävien tiilien polttoon. Polton tarkistukseen käy-

tetään erinäisiä kojeita.

Hienompien tiilien valmistuksessa käytetään eri-

koiskoneita: (Savi, ellei lietetä, puhdistetaan puser-

tamalla seulan läpi; tiilien tarkkuuspuristukseen
käytetään puolikuivassa menettelyssä jälki-
p urisi imi a ja hienommat julkisivu- (fasadi-)

Kuva 17

y. m. tiilet leikataan kiisi- 1. tarkkuusleik
kureilla (kuva I

'<
i

; koristeet \. m., joita ei

käy koneella tekeminen, muovaillaan kipsi- t.

öljytyissä puu

muoteissa (n.

s. öljytii-
l e t), u

kattotiilet pii

ristetään n. 8.

revolveri
p ii r i s t i-

m i 1 1 a (kuva

16) y. m. ko-

neilla, joissa

on kipsiä t

muotit, ja kui-

vataan hitaasti

puukehillä;

putkia tcii-

itääu käsi- ja t e 1 a p u r i s t i m i 1 1 a (kuva 17),

suurempia v e s i p u r i s t i m i 1 1 a joustavalle

jalustalle p\ »tyasenloon.

Jo muinaiset egyptiläisei ja assyrialaiset oli-

vat varsin taitavia tiilen valmistajia ja tunsi-

vat m. m. värilliset lasitukset ja tiilireliefitkin.

Kreik. ja roomal. rakennustaiteen kukoistus

ajan jälkeen unhotuksiin joutuneen taidon mau-
rilaiset uudelleen 8:nnella vuosis. kehittivät

uuteen kukoistukseen. Kristillisten kirkkoraken-
nusten välittämänä tiilentekotaito levisi Euroo-
passa ja tuli n. ll:nnen vuosis. alkupuolella

Skandinaaviaan ja sen lopulla Suomeenkin, jossa

Koroisleii linna niihin aikoihin rakennettiin;

Hattulan kirkko, ainoa kokonaan tiilestä t htj

keskiaikainen kirkkoiinne, lienee rakennettu v:n
1200 vaiheilla. Maanviljelyksen ohessa ja tila-

päisesti suurempien rakennustöiden yhteydessä
tehtiin tiiliä vuosisatojen kuluessa ja muodos-
tuipa varsinaisia tiiliruukkejakin kaupunkien
läheisyyteen. Asiakirjoissa mainitaan jo IV 12

m. m. Kallenkuljun ja Koroisten tiiliruukit,

jotka arvatenkin olivat 1600 luvulta. Heisin

pissa on nykyisen Töölön sokeritehtaan alueella

ollut tiiliruukki varmasti V. 1775. mutta arva-

tenkin jo kaupungin perustamisajalta (1640)

asti. Varsinaiset koneelliset tiilitehtaat muo-
dostuivat paljoa myöhemmin. Ensimäisiä liene-

vät : Stensvikin (1862), Rauhaniemen (1863), Joke-

lan (1S74). Kärsämäeu (1876). Keravan (1880),

Kotkan (1885) ; myöhäisempiä ovat Oitin, Kol-

san, Ulasören, Äminnen, Vedenojan, Juurikor-
ven (1904), Tammisuon (1009). Mokullan, Savion

(1910), Ryttylän (1012) ja Sandfallsin (1014).

Valmistus on pääasiassa käsittänyt muuritiilejä;

vain harvassa tehtaassa on t ht\ savupiippu-.

katto- y. m. vaateliaampia tiililajeja. Viime
aikoina on kattotiilien valmistus alkanut kiin-

nittää huomiota ja siihen on ainakin 5 teh-

dasta jo ryhtynyt. — Suurin myyntikeskus on

Helsinki, joka muutamana v. jo käytti arviolta

40-55 niilj. tiiltä.

[K.. Diinimler, ..llandbuch der Ziegelfabrika-

tion": Otto Bock, ..Die Ziegelfabrikation" ; Fis-

seher-Moller. ,,Teglva?rkskemi" ; B. Frosterus, ,,Geo-

tekniska meddelanden", n:o 6; liuehholz, ..Fabri-

kation der DaehFalsziegel" (1890) ; Konmiek,
..Die Sandsteinziegelindustrie" (1902); Schoch,

..Kalksandsteinfabrikation" (1903); VVernicke,

„Fabrikation der feuerfesten Steine" (1905).]
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s u o me o i i i 1 i t e ti t a i d e n tu o 1 a at o:

Tuotu maa- Viety

Vuosi Tiiliteh- rehta niliii han 1,0(10 maasta
taassa 1,000 kpl. kpl. 1,000 kpl.

189? 160 55,000

1900 17:1 62,829

190 lSf, 58,311

1903 194 .. 172

190!) 199 Ml 'IS , 6,432 34

1904 188 68,171 4,53

1

97

1905 198 B4.244 6,866 53

I7ä 92,290 5.166 33

200 80.24 i 30,958 34

1908 202 88,926 9,(149 34

1909 190 98.041 6,075 92

1910 179 112,611 5,7 1

1

13

i ;• 1

1

1S7 126,181 7,587 488

1912 199 ll!l,IHXl 8,391

E.

52

\Yn -ii.

Tiilitorvi ks. Tiili.
Tiilitorviojitus ks. Salaojitus.
Tiilityyli (ks. Tyvi il. rakennustapa, jossa

pääasiallisena konstruktiivisena sekä pintaa muo-
dostavana ja koristeellisena rakennusaineella on

käytetty tiiltä rappaamattomana ; tuli jo vanhaan
aikaan käytäntöön Mesopotamiassa, mutta kehit-

tyi korkealle etenkin keskiajalla sellaisilla paikka-

kunnilla, missä luonnollisesta kivestä on puute,

kuten Lombardian ja Pohjois-Saksan tasangoilla,

Alankomaissa y. m. T:n suurin konstruktiivi-

nen ennätys on li o 1 v l ; luontaista t:lle on
itelyn ja plastillisen muotoilun rajoittaminen,

Beinäulkonemien, simssieu ja pilasterien mata
loituminen (listenit). Tärkeinä tekijöinä niin-

ikään tiiliaincen väristä aiheutuvat erilaiset

väri- ja pintavaikutel m a t, jotka aikaan-

saadaan erivärisillä ja lasitetuilla tiileillä

tai vaihtelevilla tiiliasennoilla, syrjällään, pys-

. vinosti ja kulmittain seisovilla latomuk-
silla y. m. pintakoristelun menettelytavoilla:

lisäksi m n o t o t i i 1 i e n ja terrakotan
käyttö (esim. Pavian Certosa). Tällaisesta johdon-

mukaisesta, maalauksellisesta pinnan kuosikoris-

telusta loistavimmat esimerkit tapaa Persian

y. m. mailien muhamettilaisessa tyylissä. Plas-

tilli-ta muotoilua kaipaava renesanssi mieluum-
min muodostaa simssit, pilasterit ja koristukset

luonnollisesta kivestä, supistaen tiilen käyttämi-
välipintoihin, värillisen kontrastivaikutuk-

sen luomiseksi. Euroopassa t:n on monumentaa-
linen kivityyli nykyään jonkunverran syrjäyttä-

nyt, muita se on sen sijaan päässyt arvoonsa
Pohjois-Ameriikassa, jossa sillä m. m. on oma
..Briekbiiililei " niminen äänenkannattajansa, vrt.

T i i 1 i p o t i i k k a. ' o X.
Tiimalasi ks. ][ i e k k a k e 1 1 o.

Tiineys, naaraseläimen raskaus, s. o. he, lei

möittyniisen ja synnytyksen välinen aika. T. on
eri kotieläimillä eri pitkä ollen:

kesku lyhin aika !>isin aika
tammalla 337 pfl .i 307 päivatt 412 pait ,i;i

lehmällä 285 240 311
lampaalla 150 143 157
sialla 121 104 133
nartulla 61 58 63
kissalla 56 — —

Tiirat (Sternince), alaheimo lokkilintujen hei-

mossa pitkäsiipisten lahkoa. Kooltaan pienen
puoleisia matalajalkaisia, pitkä- ja suipposiipi-
siii, halkopyrstöisiä lintuja. Siiven ensimäiner
käsi, ulka on pisin. Nokka pitkähkö, kapea ja

Kalatiira.

suorakärkinen, sen leukaktilnia pieni, sieraimet

nokan tyvessä. Maassamme tavataan viisi lajia,

jotka kuuluvat 2 su-

kuun : m u s t a n ti 1-

r a n i II mli tuin lidoii I

ja t i i r a n ( Sterna I.

Edellisiin kuuluu Etelä

Suomessa muutamia
kertoja tavat (u m u s-

t a t i i r a ( //. nigra l.

joka tunnetaan mata-
lasti halkopa isestä ly.

hyestä pyrstöstään ja syvälle varpaiden lomiin

liuskoittuneista räpylöistään. Selkäpuoli on vatsa

puolta vaaleampi. Jälkimäisillä on syvästi halko

painen pyrstö, jonka reunasulat ovat suipot. Häpy
iät matalasti liuskoittuneet. Selkäpuoli on tuh-

kansininen, alta vaaleampi tai valkea. Riuku-
tiira (S. caspia) on 4* 57 cm pitkä, mustakoi-

pinen. hyvin karkeaääninen ulkokarien asukas.

Sen levonemisaliieesooii kuuluu Euroopassa Itä

meren, Pohjanmeren, Kreikan, Mustan- ja Ka,
pianmeren rannikot. Tavataan myös monin pai-

koin Aasian, Austraalian ja Pohjois-Ameriikan
rannikoilla. Maassamme raukutiira pesii muu-
tamin paikoin Uudenmaan saaristosta Tornioon
saakka. Kalatiira. (S. hirundo) on edellistä

huomattavasti pienempi (pituus 36-42cm). Nokka
on punainen, mustakärkinen, koivet punaiset.

Jakopäinen pyrstö ei ulotu siivenpäitä ulom-

maksi. Sen leveiiemisalue ulottuu Euroopasta,

pohjoisinta osaa lukuunottamatta, ja Pohjois-Af-

rikasta halki Aasian Poli jois Anni iikan itäosiin

saakka. Maassamme on kalatiira, varsinkin nieri-

seuduilla yleinen lintu Etelä-Suomesta Pohjois-

Suomen pohjoisosiin saakka. Lapintiira [S.

macrura) on edellisen kokoinen ja näköinen lintu.

Nokka on kokonaan punainen. Pyrstön reunim-

maiset sulat ovat erittäin pitkät, ulottuen siiven-

kärkiä pitemmälle. Lapintiira on pohjoinen laji,

pesien Euroopan. Aasian ja Ameriikan pohjois-

osissa. Maassamme se pesii yleisesti Lapissa ja

Pohjois-Suomen pohjoisosassa, sekä sieltä pitkin

Pohjan- ja Suomenlahden rannikoita harvalukui-

sena aina Uudenmaan rannoille saakka. Edellisten

lisäksi on maassamme kerran tavattu pikku-
tiira (8. iniiutla). Se on edellisiä huomattavasti

pienempi, 2 1-22 om pitkä lintu. Sen pesimisalue

käsittää Euroopan ja Aasian keski- ja eteläosat

sekä Pohjois-Aliikan. — T. syövät etupäässä ka-

loja, joita ne pyydystävät syöksymällä ilmasta

kovalla vauhdilla veteen (syöksysukeltajia).

Pesivät aukeilla rannoilla, usein suurissa yhdys-

kunnissa. Pesänä on useimmiten vain matala

maakuoppa. Munat. 2-3, kirjavia, vaikeasti huo-

mattavia. E. M-o.

Tiirikka, tilkka, varsinaisen avaimen punt-

ti,.,, a lukkojen aukaisemiseen (tiirikoimiseen)

tilapäisesti käytettävä, lukon suuruuden, sen l.i,

[ekkeiden (esteiden), telkinvarren leveyden ja

pontimien mukainen, tavallisesti rautalangasta

tehty koukku. Po Po.
Tiirismaa (joskus myös T i i r i s m ii k i

i
.

Etelä-Suomen korkein vuori, sijaitsee Hollolan

pitäjässä, Vesijärven etelärannalla, n. 8 km Lah-

desta luot» ,ii. Korkeus 223 m yi. merenp.

(näköalapaikka 211 m yi. merenp.). Salpaus-
, !l.,, liiti I hau, kiertäen sen sivuja leveinä,

paikoittain jyrkkinä penkereinä, joita osittain
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mi selitetty myös jääkauden jälkeisen meren
rantamuodöstuksiksi. T., samaten kuin monet
muni maamme korkeimmista paikoista, on

krartsiittikalliota. Kallioperustassa on syviärol

koja joista leveimmät antavat leiman seudun
li lolle. T. on suosittu, jo kauan sittenylei

scen huomioon joutunut näköalapaikka. T:lle

|iäästään 1.aluksia joko maitse tai vesitse Vesi-

järveä pitkin aivan vuoren alle. L. II nen.

Tiistai (ruots. tisdag), kristillisen viikon

3:s päivä, roomalaisten Martis dieti, (kiertotähti)

Maisin päivä (> ransk. munii, it. martedi, csp.

märtes). Germaanilaisissa kielissä Marsin nimi
vaihdettiin vastaavaan oman jumalan niineen:

mysaks. Zio, mskand. Ttfr. T:n nimi on mysaks.

Ziestag, saks. Dienstag, engl. tuesday. Laskiais-

sunnuntain jälkeinen tiistai on nimeltään

laskiais-t.

Tiittala, ratsutila Sulkavan pitäjässä, 1 km
kirkonkylästä, jossa laivasilta; käsittää yht. 1

manttaalin, 1,100 lia. — 1700-luvun jälkimäisellä

puoliskolla sen omisti varatuomari P. R. Fabri-

tius. 1800 laamanni A. J. Enwald, joka san myi
60,000 taalarista vaskirabaa leskirouva Johanna
von Bornille, jolta 1811 sen osti osanotostaan

Suomen sotaan tunnettu sulkavalaissyntyinen
majuri Carl Johan Reiner. Reiherin lesken, o. s.

Jägerhorn, kuoltua 1860 toinen puoli tilasta jou-

tui perintönä piirilääkäri P. Ph. Lindforssille.

joka oli naimisissa Reiherin tyttären kanssa;

pian Litulforss lunasti toisenkin puolen tilaa.

Hänen kuoltuaan peri tilan hänen poikansa Carl

Philip Lindforss (ks. Paikallismuseot).
V. 1909 tila joutui yhtiölle, v:sta 1912 lähtien

sen omistaa T. A. Bagge. — T;n 2-kerroksinen
piiii rakennus on tehty 1830-luvun alussa Engelin
piirustusten mukaan ja sijaitsee kauniilla, laajan

näköalan tarjoavalla paikalla. — Tilalla harjoi-

tetaan maanviljelystä ja metsänhoitoa. N. 250
m:n päässä on Tiittalankoski, jossa aiemmin on
ollut jauho- ja luumylly. Y. W-a.

Tiitus ks. T i t u s.

Tiivi ks. Sirriäiset.
Tiivis on vuorilaji. jonka kiteinen rakenne

on niin hieno, ettei sen yksityisiä kivennäis-

rakeita voi paljain silmin erottaa. P. E.

Tiivistyminen ks. Tiivistys.
Tiivistys, aineen kokoonvetäytyminen pienem-

pään tilaan, eritoten höyryn tai kaasun muuttu-
minen nesteeksi. Etenkin jälkimäistä ilmiötä

voidaan edistää jäähdyttämisellä ja kokoonpuris-
tamisella (ks. Höyry ja Kaasu). Vesihöy-
ryn vedeksi tiivistymisellä on tärkeä merkitys
höyrykoneissa, ks. L a u h d u 1 1 a j a ja L a u h-

d u t u s k o n e. U. 8:n.
Tiivistysholkki, käytetään aikaansaamaan

tiivistystä niissä paikoin, missä liikkuva tanko
kulkee seinän läpi,

u jonka molemmin puo-
, Iin vallitsee eri suu-
* ruiset paineet. Etu-

päässä t:t tulevat

kysymykseen höj r\

koneissa ja -pumpuissa.
T:n pääosat ovat kone-

rungon kanssa enim-
mäkseen samaa kappa-

letta (valurautaa) oleva pesä (kuva 1) P, tiiviste

tilassa 7', valurautainen puristeholkki //, ruu-

vit B, sekä, tavallisesti, kappaleiden // ja /'

sisiillii bronssikuorel K. Ruuveja on pienemm
t ;eissa 2, jolloin tupen laippa on soikea, isoni

missä :'• tahi 1. jolloin se on pyöreä. Tiivisteenä

käytetään hamppua, puuvillaa, metalli renki

sekä kylmää vettä varten nah-

kaa ja kumia. Metallitiivi tteen

esittää kuva '2. Tiivisteen muo-
dostaa siinä halaistut, loisesta

sivustaan kartiomaiset metalli-

renkaat, jotka hoikin purista-

mina purist uvat, toi äel pesää, toi-

sel lankoa vastaan; ulommaisen
renkaan ja puristeholkin väliin

tulee joustava nuora. Nykyään
melallitiivistettä käytettäessä

Kir, .. 2.

ja varsinkin

tehdään I. siten.

että se sallii jiienen poikkisuuntaisen liikkeen,

joten vältetään kiinteän t:n aikaansaama, usein
haitallinen, tangon ohjaus. E. ,S'-o.

Tikal ks. B a t.

Tikankontti ks. Cypripedilu m cal
1 u s.

Tikari, lyhyt veitsentapainen, kahvallinen
pistoase, tunnettu jo esihistoriallisina ajanjak-
soina, kuului keskiajan ritarien aseisiin; ny-

kyään käytännössä meriväen upseerien aseena.

Tikat (Picidce), kiipijöiden lahkoon kuuluva
lintuheimo. Nokka on voimakas, suora, keko-
mainen ja särmikäs, sen kärki taltan muotoilun.
Kielen kärki kova, terävä ja taapäisillä viikii-

sillil varustettu. Kieliluun kaaret ovat erinomai-
sen pitkät ja mutkalla kaulan sivuilla, jatkuen
piiiin yli tavallisesti nokan tyveen saakka. Eri-
koisten lihasten avulla kieli voi työntyä kauas
ulos suusta. Jalat ovat voimakkaat, nilkat lyhyet,

varpaat pitkät, kynnet käyrät
ja terävät. Uloin varvas on
taaksepäin kääntynyt, joten var-

paita on kaksi eteenpäin ja

kaksi taaksepäin. 12-sulkaisen

pyrstön sulat ovat reunimaisia
lukuunottamatta suippokärkiset,

jäykät ja kimmoisat. T. ovat
oikeita metsien asukkaita. Jal-

kojensa ja kankean pyrstönsä
avulla ne hyppivät puun run-

koa alhaalta ylöspäin etsien

hyönteisiä, joita ne vahvalla
nokallaan hakkaavat esiin kuo-

ren alta tai syvältäkin puun si-

sästä. Väkäsillä varustettu kieli

toimii erinomaisena saaliin

pyyntivälineenä. Useat lajit.

syövät mielellään muurahai-
sia. Myös marjat ja havupuiden siemenet ovat

niiden ravintoa. Pesäkseen t. hakkaavat onka-

lon puun sisään. Pehmikkeinä ovat hakatessa

syntyneet puunlastut. Munat kiiltävänvalkeita.

Talvisin t. retkeilevät ruuan haussa. Syömällä

puiden tuhohyönteisiä ne ovat hyödyllisiä; vahin-

koa ne tekevät taas hakkaamalla reikiä kelvol-

lisiinkin puihin ja rakennuksien seiniin. — T:ja

tunnetaan n. 450 lajia ja alalajia. Meillä, tava-

taan niistä kuusi, jotka nykyisin tav. viedään
neljään eri sukuun. Palokärki (Dryocopus
martius) on väriltään musta, koiraan huntu ja

naaraan niska punaiset, Pituus 44 1/«-50 Vs cm -

Tavataan jotensakin yleisenä koko maassamme,
Lapin pohjoisosissa harvinaisena. Harmaa-

PalokUrki.
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pftinen tikka fPicus canuaj on päältä vihreä,

taaempaa kellanvihreä, muuten harmaa. Siiven

ja pyrstön sulat oval tummia, siivissä valkea-

pilkkuisia. Koiraan päälaki edestä punainen.

Pituus 31-35 cm. Pesii harvinaisena Etelä-Suo-

messa, uinti. tavattu useita kertoja Pohjois-

suomessa saakka. Isotikka (Dendrooopus ma-
for) on väriltään mustan- ja val-

Keankirjava, kuten seuraavatkin
lajit. Paras tuntomerkki cm val-

hartiat. Alaperä, päälaen etu-

osa ja koiraalla niska punaiset.

Pituus 251/»-27*/j cm. On ehkä
yleisin tikkalajimme Etelä- ja

Keski Suomessa. mutta vähenee
lukumäärältään pohjoiseen päin,

tullen Lapissa harvinaiseksi. Val-
koselkätikka (D. leuconotus

)

tunnetaan parhaiten valkeasta ta-

kaselästään. Koiraan päälaki on
punainen. Pituus 27-30 cm. Pesii

jokseenkin harvinaisena Etelä- ja

Keski-Suomessa, ja on tavattu
useita kertoja etupäässä kiertoret-

killään Pohjois-Suomessakin Sot-

kamon reittiä ja Oulujokea myö-
Kooltauu edellisiä paljoa pienempi on

Isotikka.

ten.

pikku tikka f 1>. minor). Sen pituus on vain
16-17 cm. Koko stdkä on valkea, mustine poikki-

juovineen, päälaki koiraalla punainen, naaraalla
ea. On yleinen koko maassamme. Kolmi-

varpaisen tikan (Picoidcs tridactylus) tun-
helposti kolmivarpaisista jaloistaan (taka-

varvas puuttuu) ja kapeahkosta silmien luota yli

selän kulkevasta, valkeasta juovasta. Koiraan
päälaki on keltainen. Lapissa yleisin tikkalaji.

Vähenee lukumäärältään etelään käsin, mutta
tavataan harvalukuisena Etelä-Suomeen saakka.

E. M-o.

Tiketti (amer. suom. < engl. ticket), matka-
lippu, piletti.

Tikkanen. 1. Paavo T. (1823-73), sanoma-
lehtimies, tuli yliop. 1841, f il. maisteriksi 1847,
tohtoriksi 1860. Innokkaana suomalaisuuden har-
rastajana T. toimitti yhdessä muiden savokarja-
laisti o kanssa 1845-47 kolme vihkoa „Lukemisia

n kansan hyödyksi", joissa on m. m. hänen
'iltamansa Runebergin ..Hauta Perhossa";

otti 1847 osaa Suomettaren perustamiseen ja

oli kolmeen eri otteeseen sen varsinaisena toi-

mittajana, samaten 1S69 Uuden Suomettaren
avustajana. V. 1849 T. yhdessä H. Kellgrenin

äa perusti Suomalaisen kirjallisuuden seu-

ran kirjapainon harjoittaen myöskin kirja-

kauppa- ja kustannusliikettä. Hänen julkaisuis-
taan mainittakoon vielä: ..Suomen suuriruhti-
naanmaan nykyinen tilasto" (1848), ..Väkiluvun
ja asukasvaiheiden suhteita Suomessa" (1859).

J. F.

2. Johan Jakob T. (s. 1857). taidehisto-
rioitsija, edellisen poika. Yliopp. ISTO. fil. kand.
1880, fil. lis. 1884, nimitettiin estetiikan ja taide-

historian dosentiksi 1884 ja ylim. professoriksi
1897. T. on saavuttanut eurooppalaisesta tunne-
tun nimen keskiaikaisen taiteen tutkijain jou-
kossa. Hänen julkaisuistaan mainittakoon: ..Der

malerische Styl Giottos" (väitöskirja, 1884), aikai-

semman keskiajan uskonnollista maalausta käsit-

televät teokset ..l>ie Genesismosaiken in Venedig

nnd die Cottonbibel" (1889) ja „Die Psalterillu-

stration im Mittelalter" (1895-1900), erikoistutki-

mukset ..Die lieinstelluiigMi in der Kunstge-
sehiehte" (1912) ja „Zwei Gebärden mii dem Zi

liiiger" (1913) sekä „Madonnabildens historia oeh
den kristna konstuppfattningen" (1916) j sitä-

paitsi ..Kuvaamataiteet uudemmalla ajalla" (19KM
ja ,,Tizian" (1916). Suomen taideyhdistyksen
sihteerinä v :sta 1891; julkaissut sen toiminnasta
50-vuotiskertomuksi n ,.1'inska konstföreningen
1846-1896" (1896).

Tikkuri (mruots. dikur, ruots. decker, saks.

Decher, engl. dicker, mlat. dicra < lat. decuria

kymmenkunta [henkilöä]), kymmenen kappa-
letta (vars. 10 kpl. nahkoja turkiskaupassa).

Tikkurila (ruots. Dickurs-by), rautatie-

asema (III 1.), Helsingin-Riihimäen rataosalla,

Helsingin pitäjässä, Malmin ja Korson asemien
välillä, 16 km Helsingistä. T:n kautta käy lii-

kenne Helsingin pitäjän kirkolle, jonne asemalta
n. 8 km. T:ssa ja sen lähistöllä sijaitsevat

m. m.: T:n kaakelitehdas, T:n öljytehdas, T:n
höyrypuuseppätehdas ja Anäsin maanviljelys-
taloudellinen koelaitos. L. II-nen.

Tikli (Fringilla carduclis), peipposlintu jen

heimoon kuuluva varpuslintu. Nykyisin se vie-

dään erikoiseen sukuun Aoanthis, tai pitemmälle
menneen sukujaoittelun mukaan Garduelia. T.

on kaunis, hyvin moni-
värinen lintu. Naama ja

kurkku ovat punaiset,

nokan tyvi, ohjakset, pää-

laki, juova kaulan si-

vuille, siivet ja pyrstö
mustat, ohimot, takaosa
polkea, ruumiin alaosa ja

yläperä valkeat, selkä ja

sivuilla kaksi isoa täl-

lää ruskeat, sivuilla iso

keltainen poikkijuova.

Nuoret linnut ovat koko-
naan harmaanruskeita, mustapilkkuisia, siivet ja

pyrstö kuten vanhoilla linnuilla. Pituus 14-15 cm.

T:n levenemisalue käsittää suurimman osan Eu-
rooppaa. Länsi- \asian ja Pohjois-Afrikan. Pesii

harvinaisena Etelä-Suomessa. Talvehtii maas-
samme toisinaan. Ravintona siemenet, talvella

etupäässä ohdakkeiden ja takiaisten hedelmät.

Useissa maissa pidetään t:iä häkkilintuna.

E. M-o.

Tiklivarpunen = tikli (ks. t.).

Tiktaali 1. d i k t a a 1 i ks. D u c d'A 1 b e.

Tila on tav. sellainen maatila (ks. t.), joka on

osa kokonaisesta talosta (ks. t.). Nykyään t.:lla

käsitetään taloa, verollepa utua torppaa ja ulko-

palstaa sekä muuta maakirjaan eri numeroksi
merkittyä maanviljelyskiinteistöä, niin myös täl-

laisesta kiinteistöstä halkomalla taikka lohko-

malla (ks. Maanjako) syntynyttä tilaa, jota-

vastoin palstatila ei ole tila kameraalisessa mer
kityksessä. E. A. /'

Tilas [-*], Daniel (1712-72), vapaaherra,

ruots. vuoritieteilijä, kokoilija; kohosi vuori-

kollegissa vuorineuvokseksi 1755 ja nimitettiin

1768 valtakuiinaulienihlikoksi : v:sta 17.".!) tiede-

akatemian jäsen; "li mukana 11 valtiopäivillä

ja 1753-55 s,,,,iuen kohottamista varten asetetun

valmistelukomissionin jäsenenä. T:lla oli suuret

kokoelmat kirjoja, kivennäisiä ja muistiinpanoja;

Tikli.
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käsikirjoituksena on häneltä jlUinj'1 m, m.

kauppakollegissa säilytetty „Mineralhistoria öfver

Björneborgs ooh Tavastehus lähner" (1737-38).

./. F.

Tilasto (statistiikka), sellainen tieto

oloisia ja tapahtumista, joka saadaan laske-

malla ja ryhmiksi yhdistämällä havaitu! yksi-

tyistapaukset, niiden monenlaisista erilaisuuk-

sista huolimatta Tilastollista tutkimus-
tapaa noudattaen siis suurilukuisen yksilömää-
rän käsittävän joukon kokoonpano, laatu ja

luonne sekil siinä esiintyvät muutokset saadaan

lasketuiksi ja mitatuiksi. T. ei kiinnitä yksityis-

tapauksiin itsenäistä huomiota, vaan sen antama
selvitys parhaissakin tapauksissa rajoittuu tar-

joamaan joukkoilmiöiden ja niiden kokoonpanon
kailaiia yleispiirteitä, — Tilastollisia tietoja

kootaan mitä moninaisimmilta aloilta ; niinpä
esim. sääsuhteista kootaan sää-t:oa, metsänkas-
vua ja metsätaloutta selvitellään m e t e ii

tilaston (ks. t.) avulla j. n. e. Etupäässä t:n
avulla kuitenkin on selvitetty ihmisyhteiskuntain
joukkoilmiöitä ja niiden kehitystä, kuten väes

liiä. kauppasuhteita, varallisuusoloja y. m., ja

t. onkin välttämätön apuneuvo nykyaikaisen
yhteiskunnan monikirjavien suhteiden ja' ilmiöi-

den mittaamiseksi ja kuvaamiseksi.
Tilastollisen tiedon pohjana ovat tosioloista

tehdyt havainnot. Näillä koetetaan joko luoda

kuva jonkun joukkoilmiön tilasta määrätyllä
ajankohdalla tai hankkia tieto siinä määräajoin
tapahtuvista muutoksista. Edellisessä tapauksessa

on toimitettava lasku (väenlasku, karjanlasku,
maanvil jeiyslasku, viljavarojen lasku y. m.).

Laskuja toimitetaan yleensä vain aika-ajoin

(esim, joka 5:s t. 10:s vuosi). Yleisön puoleen

kyselyillä käännyttäessä on laskun onnistumi-
selle tärkeä edellytys, että se saa yleisiin

taholta myötävaikutusta osakseen, ja ainakin,
ettei se sen taholta kohtaa epäilyksiä, kuten
helposti esim. varallisuusoloja koskevissa kyse-

lyissä saattaa tapahtua. Itse lasku tavalli-

sesti suoritetaan siten, että jokainen asian-

omainen saa täytettäväkseen tarpeellisia kysy-
myksiä sisältäviin kyselykaavakkeen omalta koh-
daltaan tai talonsa, perillensä, liikkeensä puo-
lesta. Joukkoilmiöissä tapahtuviin muutoksiin
kohdistuva havainto taas perustuu muutoksista
(esim. syntymisistä) toimitettaviin ilmoituksiin

ja niissä koottuihin tietoihin. Tällaiset havain-
not, joiden tulee olla säännöllisiä ja jatkuvia,

edellyttävät siis jatkuvasti toimivaa elintä, viran-

omaista, joka niiden toimittamisesta pitää huolen.

Mutta tämän ohella monen viranomaisen, kuten
poliisi-, tulli-, maanmittauslaitoksen y. m. toi-

minnan yhteydessä kerääntyy ainehistoa, jolla

on suuri tilastollinen merkitys. Erotukseksi
edelläniainitulla tavalla suorastaan tilastollisen

joukkohavainnon kautta kootusta ..primääri-

sestä" ainehistosta tällaista ainehistoa maini-

taan ..sekundääriseksi". Täydellisen tilastollisen

joukkohavainnon aiheuttamien suurten kiistan

nusten y. m. vuoksi on myös usein tyydyttävä
kokoamaan tietoja vain joukkoilmiön jostakin

osasta. Jos havainnonteko järjestetään siten.

että tietoja esim. varallisuusoloista kootaan
useista tarkoin valikoiduista maan osista, saat-

taa tulos, jos erilaatuiset osat. maata ovat

oikeassa suhteessa mukaan otetut, antaa oikean

kuvan koko maan oloista kyseessä olevassa suh-
teissa. Tätä nimitetään edustavaksi l. representa-
t iiviseksi I i lastolli seksi havaintomenet telyksi.

Kootusta tilastollisesta ainehistosta saa*]

ryhmittely ja laskutoimitusten, s. o. ainehiaton
tilastollisen käyttelyn avulla, esille tulokset,

jotka tälli. in tavallisesti järjestetään numero-
taulukkojen muotoon. Keski- ja suhdeluvuilla

lauluissa esiintyvät lukusarjat voidaan saattaa

typistettyyn, yleiskatsaukselliseen asuun, samalla
kuin tulosten verrannollisuus lisääntyy. Ilavain

nollisesti saatetaan tuloksia myös esittää karto
grammien, diagrammien y. m. havainnollisten
menettelytapojen kaulta Ivrt. G r a a f i 1 1 i n e n

e s i t I ii m i n e n). — Tilastollisen lnknal ie his-

ton jatkuva tieteellinen käsittely Ja siihen perus

tuva yhteiskuntaelämän joukkoilmiöiden, isiin.

Väestö-, moraali-, hinta- y. m. suhteiden lähempi
tutkiminen on t.-tieteen (ks. t.) tehtävänä.

Jatkuvan ja täydellisen tilastollisen havaim
teon vaatimia suurtöisiä tehtäviä suorittamaan
kykenevät etupäässä vain valtio, kunnat y. m.

yhteisöt. Siitä syystä olemassa-oleva tilastollinen

ainehislo on enimmäkseen virallista t:oa.

Valtioiden tilastollisten harrastusten aiheulli

jana ja ylläpitäjänä on taas se välitön hyöty,

mikä tämänlaisilla tiedoilla on ollul hallinto

toiminnalle. Varsinkin merkantilistisen talous

politiikan aloiterikkaina aikoina kaivattiin sel-

vitystä maiden väestöstä, varallisuudesta, elin-

keinoista ja niiden kehityksestä. Niinpä kauppa
ja teollisuus-t:n, jopa maanviljelys-t:nkin ensi

alkeet samoinkuin yritykset väestö-t:n aikaan
saamiseksi kirkollisen kirjanpidon pohjalla ovat

peräisin tuolta ajalta. Suurena, ylipääsemättö-

mänä haittana tämän, virastojen sivutyönä

keräytyvän t:n kehitykselle oli kuitenkin sen

keräilyssä vallinnut järjestelyn puute ja siitä

johtuva ainehiston epäyhtenäisyys. Tältä t:lta

puuttui sen ohella suureksi osaksi tilastollisille

havainnoille niin tärkeä jatkuvaisuus ja yleisesti

sen tuloksia sitäpaitsi pidettiin valtiosalaisuu-

tena. Vakavalle kannalle se joutui vasta, kun
se jätettiin erikoisten tilastollisten viran

omaisten hoidettavaksi. T.-viranomaisten esikoi-

nen on tavallaan Ruotsin t a b e 1 1 i k o m i s-

sioni (ks. t.). V. 1800 perustettiin Ranskaan
t.-virasto, joka tosin sortui Napoleonin mukana
ja vasta 1830-luvulla uusittiin; Preussin tilas-

tollinen toimisto perustettiin 1805. Useimmissa
Euroopan maissa tilastolliset toimis-
tot ja keskusvirastot kuitenkin peruste-

taan vasta 1830-1870-luvuille ulottuvan kauden
kuluessa.

Näiden tilastollisten erikqisvirastojen vaiku-

tus riippuu kuitenkin huomattavasti siitä, mil-

lainen asema niille virallisen t:n järjestelyssä

annettiin. Toisissa maissa, kuten Saksaesa,

Tanskassa ja erään komitean ehdotuksen mukaan
Ruotsissakin, on tärkeimmät t:n alat yhdistetty

keskusviraston hoitoon, joka senvuoksi on suuri

toimintakykyinen laitos. Toisissa taas t:n eri

alojen toimittaminen on uskottu pääasiassa nii-

den erikoisvirastojen asiaksi, joiden toimialaa

ne lähinnä koskevat, kuten kauppa t. tullihalli-

tukselle, maanviljelys-t. maanviljelyshallitukselle,

opetuksen t. oppilaitosten hallitukselle j. n. e.,

kuitenkin siten, että t:oa hoitamaan on niihin

uudempana aikana yleensä perustettu tilastolli-
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set osastot. Tällainen järjestely tavataan esim.

Ranskassa, Belgiassa ja Suomessakin. Näissä

maissa tilastollisen keskusviraston toimiala on
In suppea. Yhtenäisyyttä maan tilastossa

ylläpitämään on Belgian esimerkin mukaisesti

usein järjestetty ylin tilastollinen neuvosto,

keskuskomissioni. Tällainen oli Suomessakin
v:eni 1SS.V Englannilta tilastollinen keskus

virasto kokonaan puuttuu ja erikoistilastoviran-

iimaiset ovat muodostuneet käytännöllisen tar-

1
1' -n vaatimina eri virastojen yhteyteen, joten

.i virallista tilastoa haittaa järjestelmäin-
li n puut

Virallinen t. muodostaa nykyisin var-

sin laajan, monihaaraisen ja paljonsisältöisen

tilastollisen lähdeainehiston, jota vuosittain jul-

kaistaan useita, jopa kymmeniä paksuja nidok-

sia. Osa virallista t:oa on yhä vieläkin mel-

essa määrin viraston vuosikertomuksen luon-

toista, mutta yhä kasvavassa määrin tulee siinä

kuitenkin tilastollinen puoli huomioon otetuksi.

Osoituksena nykyaikaisen virallisen tui ulottu-

vaisuudesta ja järjestelystä mainittakoon seuraa-

vat tiedot Suomen virallisesta t:sta. Suomen
virallinen t.. jota alettiin julkaista jo 1860-luvulla

(ensimäinen julkaisu 1806), käsittää nykyisin
30 eri sarjaa. Tärkeimmät näistä ovat väestö-t.

a VI) ja siihen liittyvä siirtolaisuus-t.

.i XXVIII), joissa tehdään selkoa väenlas-
kujen tuloksista sekä väkiluvun vuotuisista raiiii-

ista (julkaisija tilastollinen pää toimisto)

,

maanviljelys-t. (sarja III), joka sisältää joka-

vuotiset selonteot sadosta, karjanluvusta, meijeri-

lesta ja maatyöväenpalkoista ja jossa seloste-

joka kymmenes vuosi toimitettavan maa-
talousolojen tiedustelun tulokset (julkaisija maan-

ilyshallitus), teollisuus- ja käsityö-t. (sarja-

aisija teollisuushallitus), kauppa- ja meren-
kulku-t. (sarja I, julkaisee tullihallitus), koulu-t.

jat IX ja X. julkaisija kouluylihallitus), jota.

i ammattiopetuksen t. julkaistaan erillään.

pankki -t. (s: rjat VII A-D), jossa pankkitoimen
eri aloista iulkaistaan tietoja pankkitointa val-

ii eri viranomaisten toimesta, oikeustoimen t.

i XXTII, julkaisija senaatin oikeustoimitus-
kunta) ja siihen liittyen vankeinhoidon t.

ja NTT. julkaisija vankeinhoitohallitus), köy
häinhoito-t. sarja XXI, julkaisija tilastollinen

päätoimisto) , työssä sattuneita tapaturmia ia

työväenapukassoja selostava työ-t. (sarja XXVI,
tisija teollisuushallitus). Huomattavia ovat
n ohella varallisuus-t., posti-t., maanmittaus-

laitoksen t.. kruununmetsien t.. rautatietilasto,

vakuutustarkastajan luutima vakuutusolojen t.,

alkoholi-t., vaali-t., joka tekee
Belkoa eduskuntavaaleista, ynnä maanvuokra-t.,

m. m. on selonteko 1912 toimitetusta maan
vuokraoloja koskevasta tiedustelusta. Eräät
virallisen tm sarjat sisältävät yhä edelleen vain
pääasiassa virastojen vuosikertomuksia eikä niillä

ole sanottavaa tilastollista merkitystä. Näin on
esim. luotsi- jn majakkalaitoksen, yleisten raken-

n s kä tie- ja vesirakennusten ylihallitus-

kertomusten. Samoin on valitettavasti vielä
osaksi laita lääkintälaitoksen tilaston (sarja XT,
julkaisija lääkintöhallitus). Ulkopuolella näiden
julkaisusarjojen, jotka kuuluvat ..Suomen viral-
linen tilasto" nimiseen tilastolliseen ainehisto-
julkaisukokoelmaan, julkaistaan samanluontoista

virallista. 1 :oa huomattava määrä. Ensinnäkin
on mainittava tilastollisen päätoimisten julkai-

sema tilastollisten .tiedonantojen sarja. joka
sisältää monenlaista t. ainesta, ja teollisuushalli-
t uksen julkaisema eri teollisuuden aloja koskeva
työtilastollisten tutkimusten sarja. Paljon t.-tiu-

loja sisältyy niinikään maanviljelys- ja teollisuus

hallituksen julkaisemiin tiednnantosarjoihin sekä
viimemainitun julkaisemaan työtilastolliseen

aikakauslehteen. Suuri määrä usein arvokasta
tilastollista ainehistoa on saatu kokoon valtion
komiteani työn tai muuten tilapäisten virallisten

tehtäväin yhteydessä, Tämänluontoisista tilastol-

lisista tutkimuksista mainittakoon tilattoman
väestön alakomitean maataloudellinen tiedus-

telu viita 1901 (suoritettu ' H. Gebhardin joh-

dolla, kuitenkin vieläkin osittain julkaisematta).
Suppeampia yleiskatsauksia virallisen t:n

.monikirjavasta sisällyksestä antavat tilastolliset

vuosikirjat (ks. t.). Suomessa oli tilastollisen pää-
toimisten myös toimitettava viisivuosittaisin vi-

ralliseen t:oou perustuvia katsauksia Suomen
taloudelliseen tilaan, mutta nämä katsaukset,
jotka olisivat saattaneet olla varsin hyödyllisiä
yhdistelmiä alallaan, ovat nyttemmin lakkau-
tetut.

Varsinaisen virallisen tui ohella on viimeisen
puolivuosisadan ajalla suuresti kehittynyt kun-
tien, pääasiassa suurten kaupunkien toimittama
ja julkaisema tilasto. Perustamalla omia t. -kont-

toreitaan ovat nämä kaupungit kehittäneet t insa

varsin korkealle kannalle ja erittäinkin on tämä
t. suurella menestyksellä käsitellyt, yksityiskoh-
taisesti sellaisia suin-kaupunkielämän joukkoil-
niiöitä, joille valtioiden virallinen t, on saatta-

nut omistaa vain vähän huomiota. T.-toimistoja
on suuriin kaupunkeihin perustettu 1860-luvu.ta
lähtien, niin että niitä tämän kehityksen pesä-

maassa Saksassa vuosikymmen sitten jo oli

yli neljäkymmentä. Suomessa on vain Helsin-

gillä t.-konttorinsa (per. 1910) . Turkuun otet-

liin 1916 rahatoimikamariin erityinen t.-mies ja

Viipuriin on päätetty ottaa sellainen kaupungin
t :oa hoitamaan. Eräissä maissa, kuten Saksassa
ja Italiassa sekä tavallaan Itävallassa on ole-

massa suurkaupunkien tilastollisen toiminnan
pohjalla syntyneitä tilastollisia yhteisjulkaisuja.

Yhä enemmän merkitystä on myös saanut se

t. toiminta, jota harjoittavat puolue- y. m. yhdis-

tykset, eräät liikeyhtymät y. m. Suuriarvoista
t:oa ammatillisesta työväenliikkeestä toimitta-

vat esim. työväen ammatilliset järjestöt, työ-

väenpuolue- ja raittiusjärjestöt toimialaltaan,

osuustoiminnalliset liikkeet jäsenistään ja toi-

minnastaan ja monet tuottajayhtymät.
Tilastolliset, tutkimukset perustuvat miltei

kokonaan lukusarjojen keskinäisiin vertailuihin.

Jo tästä syystä on tui kehityksessä tärkeä sija

niillä pyrkimyksillä, joiden tarkoituksena on ol-

lut helpottaa, tällaisia vertailuja, järjestämällä

eri maiden t. mahdollisimman yhdenmukaiselle
perustalle. Uraa aukaiseva merkitys oli tässä

kohden t. -tieteellisten kongressien (ks. t.) toi-

minnalla. Tiiman päätyttyä on keskenjäänyttä

työtä lähinnä jatkanut 18S7 ensi kerran kokoon-
tunut kansainvälinen tilastollinen instituutti.

Tilastollinen instituutti o., oikeastaan vain eri

manien t. -miesten keskeinen yksityisluontoinen

yhdistys, multa ansiokkaan toimintansa vuoksi ja
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Ben johdosta, ettB siihen jäseninä kuuluvat useim-
pien maiden virallisen t:n johtohenkilöt, on sillä

ollut varsin suuri merkitys sekä t:n kehityk-

selle yleensä että kaikelle ille toiminnalle, jolla

on pyritty aikaansaamaan kansainvälistä yhte
näisyyttä sen järjestelyyn. Instituutin kokouk
sissa, joita yleensä on pidettj joka toinen vuosi,

oh viime aikoina ollut valmistelun alaisena eri

tyisen, eri valtioiden ylläpitämän kansainväli

sen tilastollisen laitoksen aikaansaaminen. —
T.-tieteellisten kongressien työtä oval jatki I

erityisesti väestö-t:n alalla myös kansainväliset

demografiau ja hygienian kongressit. Kansain-
välistä t :on julkaisivat omalta alaltaan m. m.
1905 perustettu, eri maiden ylläpitämä kansain
välinen maanviljelysinstituutti Kuomassa sekä

maailmanpostiyhdistys. E. f! ng.

Tilastollinen päätoimisto. Ruotsin vallan ai-

kuisesta ja Ruotsin kera yhteisestä tilastoviras-

tosta ks. T ah e 1 1 i 1 a i t o s. Suomessa herätet-

tiin vasta 1 s (j l hallituksen taholta aloite tilas-

tollisen toimiston perustamiseksi. Kustannuksia
peläten ei tuumaa kuitenkaan toteutettu, emun
kuin 4 p. lokak. lKi;.", määrättiin hyvin rajoite

tuin työvoimin toimiva ..väliaikainen tilastolli-

nen toimisto" perustettavaksi. Tämä nykyisen
T:n p:n alku-itu järjestettiin 1870 vakinaiselle

kannalle, samalla kuin sen yläpuolelle asetet-

tiin neuvotteleva ..Tilastollinen keskuskomis-
sioni" valvomaan ja edistämään virallisen tilas-

ton kehitystä maassa. Viimemainitun komissio-
uin toiminta supistui kuitenkin vähiin. Se lak-

kautettiin 4 p. marrask. 1884, samalla kuin tilas-

tollinen toimisto laajennettuna muutettiin Suo-
men t:ksi p:ksi. Suomen tilastollinen keskus-

viranomainen, jota lähes 20 v:n ajan sen alku-

aikoina johti etevästi ja tarmokkaasti K. E. F.

Ignatius, käytteli ja toimitti julkisuuteen yleensä'

kaiken sen virallisen tilaston, mitä maassamme
siihen aikaan ilmestyi. Sen toimiala on parin
viime vuosikymmenen ajalla sen sijaan melkoi
sesti supistunut, sen kautta, että monet viralli-

sen tilaston erikoishaarat, kuten kauppatilasto,

kansanopetustilasto y. m. ovat t:sta p:sta siir-

retyt vastaavien hallintoviranomaisten hoitoon.

Nykyisin t. p. julkaisee ja kä}'ttelee väestö-

tilaston, köyhäinhoito-, alkoholi-, siirtolaisuus-

ja vaalitilaston. Sitäpaitsi se toimittaa ..Suo

men tilastollisen vuosikirjan" sekä sarjan ,,Ti-

lastollisia tiedonantoja", johon m. m. sisältyy

obligatsionitilastoa, tilastoa kuolinpesistä sekä
moniaita tieteellisiä erikoistutkielmia. T:n
p:n tulee johtosääntönsä mukaan myös valvoa
virallisen tilaston tilaa ja kehitystä maassamme.
Tällä määräyksellä ei kuitenkaan ole ollut sanot-

tavaa käytännöllistä merkitystä. T:n p:n virka-

miehistönä on tätä nykyä tirehtööri, ensimäinen
aktuaari, kolme toista aktuaaria, kaksi ama-
nuenssia ja joukko laskuapulaisia. E. G-ng.

Tilastollinen vuosikirja, jossa suppeiden
yhteenvetojen muodossa telillään selkoa virallisen

tilaston tuloksista, julkaistaan nykyisin useim-
missa maissa. Sitäpaitsi julkaisevat suuret kau-
pungit jotenkin yleisesti omia t:ia v:oja, niin-

ikään suurten kaupunkien liitot (Saksassa, Ita-

liassa). Tavallisesti t:t v:t sisältävät yksin-

omaan tilastollisia lukutietoja taulujen muodossa,
mutta paikoitellen, kuten Venäjällä ja osaksi

kairpunkitilaston piirissä Saksassa, on niissä

taulukkojen rinnalla ruvettu käyttämään !

uppeata suorasi itj tä roisi a taas, li uten

Italian vuosikirjassa, on lukuisasti taulukki
lukuja havainnollisesti esittäviä kartogrammeja.
T:ten v:ain levikkiä on ulkomailla (ei Suomessa)
koetettu lisätä asettamalla niille niin alhainen
hinta, ettfi ne saavuttaisivat yleisen käytännön
mitä laajimmissa piireissä. Suomessa ilmestyy
nykyisin kaksi tilastollista vuosikirjaa, nimittäin
..Suomen I. v.", jonka ensimäinen vuosikerta
ilmestyi 1878 ja jota v:sta 1903 on toimitettu

laajennetun suunnitelman mukaan (uutta sat

on ilmestynyt 13 vuosikertaa) sekä Helsingin

kaupungin t. v., jota v:sta 1905 on ilmestynyt
10 vuosikertaa. E. G-ng.

Tilastotiede 1. statistiikka (ks. t.i, alku-

jaan valtioiden ja yleensä julkisten asiain tilaa

selvittelevä, ensin Italiassa ja sitten muualla
Euroopassa, 1600- ja 1700-luvuilla varsinkin Sak-
sassa kukoistanut tiedonhaara.
Saksan yliopistoissa pidettiin 17 :nneltä vuosi-,

lähtien luentoja valtiotiedossa, joka seuraavalla
vuo, is. esiintyy itsenäisenä opinhaarana ja jota

-anotaan statistiikaksi. Tällaista t:tä. jossa ei

kuitenkaan minkäänlainen nykyaikaisessa mer-

kityksessä tilastollinen aineen käsittely tullut

kysymykseen, harjoitti varsinkin n. s. Göttin-

genin koulukunta (Schlözer y. m.). Samaan
aikaan syntyi n. s. taulukkostatistiikka, joka

pani enemmän painoa numeroaineksen aikaan
saamiseen käyttäen taulukko- ja graafillista esi-

tystä; tämän suunnan perustajana on mainittava

tausk. maantieteilijä ja historioitsija Anchersen
(k. 17C5). Näiden kahden suunnan viilillä oli

kiivasta taistelua 19:nnen vuosis. alkupuolella,

kunnes tapahtui siirtyminen vanhan saks. koulu-

kunnan kannalta nykyaikaiseen t:een.

Nykyinen t., joka joukkohavaintoihin nojau-

tuen tutkii joukkoilmiöiden luonnetta ja laatua,

johtaa alkujuurensa asiallisen sisällyksensä puo-

lesta Englannissa 1600-luvun lopulla kellitty-

ni estä n. s. poliittisesta aritmetiikasta 1. valtiol-

lisesta laskutaidosta. T:n asema on tavallaan

kaksinainen. Sen selvitettävänä ovat toisaalta

kaikki ne seikat, jotka koskevat joukkoilmiöidi n

tutkimistapaa. s. o. tilastollista tutkimusmene-
telmää. Sellaisia ovat m. m. tilaston luvuissa

esiintyvien virhemahdollisuuksien selvittely, tilas-

tollisten lukusarjojen ja niiden ominaisuuksien
tai kastelu, n. s. suurten lukujen lain eli sen

säännöllisyyden luonteen tutkiminen, joka esiin-

tyy suurilukuisiin joukkoihin kohdistuvissa

luvuissa, mutta jota säännöllisyyttä yksityis-

tapauksia tarkkaillen emme lainkaan voi havaita,

y. m. Tämänlaisiin seikkoihin kohdistuvilla tut-

kimuksilla, joissa laajalti on sovellettu mäti

maattisia menettelytapoja, on viime aikoina

melkoisessa määrin saatu selvyyttä tilastollisten

keski ja suhdelukujen luonteeseen sekä kehitetty

niiden laskemisessa käytettyjä menettelytapoja.

Näin käsitettynä t. on vain erikoista tutkimus

tapaa, tilastollista tutkimusmenetelmää selvitte-

levä tiede, siis aputiede, jota moninaiset muut
tieteet saattavat käyttää hyväkseen.

T:llä on kuitenkin ainakin toistaiseksi toinen-

kin toimiala tutkiessaan yhteiskuntaelämän
ilmiöitä joukkohavaintoihin perustuen. Tilasto-

lukujen nojalla selvitellessään väestö , moraali-,

sivistys- y. m. yhteiskuntaelämän ilmiöitä t. toi-
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mii eksaktiscna 3 ateiskuntaoppina (vrt. S i v e y s

tilasto. Väestötilasto) ja muodostaa
täten tavallaan rungon kaikille muille yhteis-

kuntatieteille, sosiologialle, taloustieteelle y. m.
-I o vuosikymmeniä on ollut eri mielis siitii. missä
määrin t : 1 1 ; i tällaisena yhteiskuntaoppina on
oikeutusta ja eikö väestöolojen selvittäminen
oikeammin kuulu väestöopiu. moraalisi ikkain
tutkiminen siveysopin ia sosiologian tehtäviin

j. n. e. tai ainakin vastaisuudessa tule näiden
erikoistieteiden alaan kuulumaan.

Saksassa on jo Siissmilchin (k. 17(17) toiniini a

käännekohtana poliittisen aritmetiikan kehityk-
1 !l

: mu llä vuosis. merkitsevät varsinkin
Mg. utietrleln (ks. t.i teokset suuria edistystä

t:n historiassa. Muista huomattavista uuden
aikaisista lilasi. .tieteili joista mainittakoon ransk.

Laplace, Fourier, Bertillon, engl. Farr. saks.

Engel, Knapp, Zeuner, l.exis. v. .Mayr. tansk.
XVestergaard, puolal. Bortkiewicz. [Meitzen, „6e-

chle, Theorie uml Teehnik der Statistik".

Westergaard, „Statistikens theori", v. Mayr,
..Statistik und Gesellschaftslehre".]

E. G-ng. & J. F.

Tilastotieteelliset kongressit (ks. Kong-
ressi). Kansainvälisen yhteistoiminnan mer-
kitys tilaston alalla kävi jo varhain ilmeiseksi,

kun tilastotyön kirjava järjestely eri maissa
haittasi kansainvälisiä vertailuja. Kuuluisa ti-

imies A. Quetelet herätti 1850-luvun alussa
kysymyksen kaikkien kulttuurivaltioiden tilasto-

miesten yhdisty ksen aikaansaamisesta. Sopi-
malla yhdenmukaisista periaatteista oli siinä

luotava pohja verrannollisen tilastollisen joukko-
ainehiston syntymiselle eri maihin. Tämän aloit-

teen pohjalla kokoontui ensimäinen kansainväli-
nen tilastotieteellinen kongressi Brysseliin 1853.

Kongresseja pidettiin sitten muutamiin vuosien
väliajoilla kaikkiaan 9. Viimeinen kongressi
kokoontui Budapestissä 1S7G. Jo herättämällä

i läheni]. iiii yhdysvaikutusta eri maiden
esten välillä ovat nämä kongressit suu-

resti elvyttäneet tilastollisia harrastuksia. Mutta
sitä paitsi ue ovat arvokkailla alustuksilla ja

niihin liittyvillä keskusteluilla tehokkaasti vai-

kuttaneet Quetelefn suunnittelemani päämäärien
toteuttamiseksi. Kongressien toiminnan loppu-
aikoina suunniteltiin jo laajan kansainvälisen ti-

laston luomistakin. V:n 1873 jälkeen varsinaisten
kongressien ohella, joiden toimintaa haittasi osan-
ottajien yhä kasvava luku, toimi erityinen nii-

den asettama permanenttinen komissioni, jonka
avulla jatkuvaisuutta eri kongressien työssä oli

ylläpidettävä ja toiminta yleensä saatettava te-

hokkaammaksi. — Kongressit saivat äkillisen
lopun, johon oli syynä lähinnä se, että perma-
nenttinen komissioni is;s oli tehnyt päätöksiä,

i tuli eri maiden tilaston järjestelyyn nähden
velvoittavia. Tätä pidettiin liiallisena puut-

tumisena valtioiden itsenäisyyteen. T:nk:ntyötä
ovat sittemmin jatkaneet kansainvälinen tila-

tollinen instituutti y. m., mutta näiden toimin-
nalta on suureksi osaksi puuttunut t:n k:n viral-
linen leima ( vrt. Tilasto). E. G-ng.
Tilaton väestö on jo vuosikymmeniä ollut Suo-

men maaseudun suurilukuisimpia väestöluokkia.
Siihen on varsinaisesti luettava kuuluvaksi ne
väestöryhmät, joilla ei ole vakinaista työtä tai
elinkeino;!, vaan jotka saavat toimeentulonsa

satunnaisella työansiolla. Tilattomiin lukeutuvat
näin ollen suurin osa mäkitupalaisia ja mökki-
läi ii s. o. mikäli näillä ei ole pääelinkeinona
käsityö tai muu vakinainen elinkeino, loisii ja

itselliset ja yleensä irtain maaseutuväestö, joka
ei ole vakinaiseen työhön kiinnitetty. T. v. on
myöskin, varsinkin viimeaikaisissa, t:n v:n
maahankiinnittämiseksi tehdyissä suunnitelmi
käsitetty laajemmassakin merkityksessä, ja
siilien on tällöin luettu myös torpparit, kiisi

työläiset y. m. maaseudulla asuvat väestöryh-
mät, joilla ei ole manttaaliin pantua maata
ui muillakaan niin suurta omaa maa-aluetta, että
perhe sen tuloilla voisi tulla toimeen. Näin las-

kien on tietysti maaseutuväen enemmistö tilat-

tomia, erään v:lta 1906 olevan laskun mukaan
54

, koko maaseutuväestöstä. Mutta myös ensin
mainitussa varsinaisessa merkityksessä tilaton
maalaisväestö on lukuisa väestöluokka, joskin
sen määrä vain suunnilleen voidaan ilmoittaa.

Henkikirjoihin perustuvan tilaston mukaan oli

tilaton, vakinaiseen työhön kiinnittämätön maa-
laisväestö :

1880 514,891 henkeä 1. 27,0% maaseudun väestöstä
1890 693,385 „ „ 32,8 „

1900 857,095 „ „ 3(i,4 „

Näihin lukuihin sisältynee osa maaseudun teol-

lisuustyöväkeäkin. Viime vuosilta tilasto tässä

kohden on oikeampi, joskin sekin ehkä ilmoittaa
tilattomani luvun liian suureksi. Sen mukaan oli

tilattomia .

1905 907.421 henkeä 1. 37,o"<„ maaseudun väestöstä
1910 9B6.073 „ „ 37,o „
1915 1,019,234 „ „ 37,7 „

Virallisen väestötilaston nojalla laskien taas
vakinaiseen työhön kiinnittämätön väestö maa-
seudulla 1880 "oli n. 402,000 henkeä, 1890 n. 505,000
henkeä ja 1910 735,132 henkeä. Viimemainitusta
luvusta oli sellaisia, jotka saivat toimeentulonsa
tilapäisistä ansioista pääasiassa maatalouden
alalla 030,465 henkeä ja pääasiallisesti muusta
sekatyöstä 104,667 henkeä. Koko luvusta ilmoi-

tetaan 262,453 hengen olleen varsinaisia perheen
päähenkilöitä s. o. ammatin harjoittajia, ja jään-

nöksen, 472,679 hengen, perheen jäseniä.

Tilattomien lukua koskevien tilastollisten tie-

tojen häilyväisyys on käsitettävissä, sillä tältä

väestöryhmältä puuttuu tarkalleen määriteltävät
rajat ja tunnusmerkit. Joka tapauksessa on
ilmeistä, että tämä suurilukuinen väestöryhmä
viime vuosikymmeninä on ollut kasvamassa.
Se muodostaa maaseutuväestön alimman ker-

roksen. Maaseudulla vallitseva ajoittainen, var-

sinkin maa- ja metsätöiden väliaikoina syysmyö-
hään ja alkukeväästä esiintyvä työnpuute ai-

liiuliaa tilattoman tilapäisestä työnsaannista
riippuvan työväen piirissä vuosittain uusiintu-

vaa työttömyyttä. Se painaa sen toimeentulon

samalla varsin kehnoksi ja tekee sen aseman
epävarmaksi. Varsinkin on Savossa ja Pohjois-

Karjalassa lukuisa loisväestö sortunut taloudel-

li -..n puutteenalaisuuteen ja sen kautta suureen

riippuvaisuuteen maanomistajista, joiden luvan-

nurkissa he . lä\ ä\t.

T. v. nykyisessä muodossaan on viime puoli-

vuosisadan kapitalistisen kehityksen luoma.
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1700-luvulla ei tämänli toista suurilukuista

väe töryhmiiä maaseudullani] llul ja 1800

luvun puolivälilläkin, jolloin mäkitupalais ja

loisväestö Suomessa jo oli melkoiseksi Iisääntj
nyt, oli se tavallaan vielä kiinteä, maaseudun
yleiseen yhteiskunnalliseen rakenteeseen kasvet-

lunni väestöryhmä. Myöhempi kehitys on Ben

sijaan suuresti sen luonnetta muuttanut. Aikai
scnimiii oli maanviljelyksen ja uutisraivaustyön

kehittyessä laestou lisäys päässyt melkoiseksi

o i

1

i maahan käsiksi. Mutta kun 1800-luvun

lopulla talojen ja torppien lisääntyminen s. i ah

tui, joutui yhä suurempi osa väenlisäyksestä tila

päisen työansion varaan. Tätä oli myös omiaan
edistämään talollisten sortuminen tiloiltaan, jota

joukottain tapahtui 1860-luvun katovuosina ja

myöhemmin puutavaraliikkeiden maanostojen vai-

kutuksesta, sekä samoihin aikoihin väitteli n

yltyvä torpparien häätäminen. Maatalouden alalla

tapahtuvat muutokset, siirtyminen laajaperäiseen

karjatalouteen ja koneiden käyttö, vaikuttivat

myös tilattomien entisiin elinehtoihin epäedulli-

sesti, mitä vielä lisäsi tehdasteollisuuden kehitys,

jonka vaikutuksesta moni maaseudulla sivuelin-

keinona harjoitettu kotityön muoto menetti mer-

kitystään. Yhä kasvavan t:n v:n entinen toi-

meentulon perusta täten alkoi horjua, se muut-
tuu yhä selvemmin irtaimeksi, tilapäisestä työ-

ansiosta eläväksi väestöksi. Tällaista työtä tar-

josivatkin puutavaraliikkeen elpyessä metsä- ja

uittotyöt, erinäiset suuret rakennustyöt, varsin

kin rautateiden rakennukset. Mutta näitä työ-

tilaisuuksia tarjoutui tilattomien yhä kasvavalle
joukolle riittiin ittom.i.sti. joten t uni v i; tr.i vhm c

tuli edustamaan varsinaista liikaväestöä maaseu-
dulla, joka sille ei enää voinut tarjota toimeen
tuloa. T. v. alkaakin yhä kasvavassa määrin
siirtyä sieltä pois muuttoliikkeen teitä, osaksi

sisäisen muuttoliikkeen välityksellä kotimaan
kaupunkeihin ja tehdaskeskuksiin, osaksi siirto-

laisuuden välityksellä vieraisiin maihin (ks.

Sisäinen muuttoliike. Siirtolai-
suus ja Suomi, väestö ja asutus). Vastaava
kehitys on yleensä tavattavissa muissakin maissa
kapitalistisen kehityksen alkuaikoina. Yleensä.

esiintyy kaikissa maissa mainittuna taloudellisen

kehityksen ajankohtana liika-asutusta. t:ta v:öä,
maas. uilulla. mutta kehityksen jatkuessa se

muuttoliikkeen välityksellä sieltä vähitellen siir-

tyy pois. Monessa Länsi-Euroopan maassa, esim.

Englannissa ja Saksassa, maaseudun t. v. on
täten suorastaan hävinnyt ja maatyöväen suuri

puute astunut sijalle. Englannissa tällaista kehi-

tystä työväen keskuudi ssa harjoitettu agitatsioni

suorastaan tarkoitti edistää. Suomessa ja monessa
muussa maassa, missä kapitalistinen kehitys on
myöhäisempää ja heikompaa, liikaväestö maaseu-
dulla vielä on suuri ja" jopa se näyttää olevan
yhäkin kasvamassa, kun epäedulliset valtiolliset

y. m. ulkonaiset olot hidastuttavat taloudellisen

kehityksen kulkua.
Suomessa t :n v:n ahtaat olot ja sen suuri luku

ovat antaneet aihetta erityisen „t:n v:n kysy
myksen" syntymiseen, jo aikaisin Savon ja Kar-
jalan loisväestön huonot olot vetivät huomiota
puoleensa ja jo 1800-luvun puolivälissä tehtiin

ehdotuksia, että loisväcstöstä, joka eli maan-
omistajani tuvannurkissa saaden toimeentulonsa

osaviljaa vastaan harjoitetusta kaskenpoltosta ja

viljapalkkaa vastaan harjoitetusta mnatyi
olisi pyrittävä kehittämään päivätyöverolla oleva

torppariväestö länsisuomalaiseen malliin (Kuo-
pion liuun irtaimen yiesccn kysymystä pohti

maan asetetun komitean mietintö 1884). V: n 1887
jälkeen käytettiinkin lähes parin vuosikymmen, n

aikana valtionvaroja n. neljännesmiljoona laino-

jen antamiseksi maanomistajille torppien perus-

tamiseksi tilattomille ja v:n 1906 loppuun
mennessä oli täten -nato Kuopion lääniin

perustetuksi n. 800 uutistorppaa. Sen jälkeen
i un i lainaustoiminta on iilnyl Byrjäan eivätkä
s. 'ii tulokset ole paljoa t:n V:rj aseman paranta-
misessa merkinnee!

.

Mutia toisellakin tavoin oli jo aikaiseen
t :n v:ii kasvamista yritetty vastustaa, nimittäin

edistämällä tilojen halkomisia ja täten helpotta-

malla tilattomille pääsyä oman maan haltioiksi.

Maanjakoa helpottavat vv:n 1S04 ja 1S82
, i

tukset jäivät kuitenkin tässä kohden jotenkin

hedelmättömiksi ja vasta v:n 1895 asetus to VII .

myönsi vapaan maan jakamisen. Tilastolliset

luvut osoittavatkin, että maanjaot ja palstoituk-

set ovat senjälkerii olleet lisääntymässä, kasvaen

viime vuosina varsin lukuisiksi. Yksin 1IU4

syntyi niiden välityksellä 6,586 uutta taloa ja

1,831 uutta palstatilaa. Tämä tulos on melkoi-

seksi osaksi t:n v:n maanhankinnan suoranaista
edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden tulosta.

Ensimäinen yritys hallituksen taholta toimia

mainittuun suuntaan on vv:lta 1892-94. jolloin

myönnettiin 150,000 mk. maanlohkomisen edistä

miseksi. V. 1896 myönnettiin 400,000 mk. rahas

toksi . , t : il v:n aseman parantamiseksi"; tästä

sittemmin syntyi ,.t:n v:n lainarahasto". Tähän
raha-tuon on vuosittain siirretty valtiovaroja, a

kun siihen 1909 oli siirretty toinen n. s. „rahasto
maan hankkimiseksi t:lle v:lle", nousivat sen

varat huomattavasti. V:n 1914 päättyessä oli

siinä varoja 14,276.423 mk. V:sta 1899, josta

alkaen rahastosta on myönnetty lainoja, voidaan-

kin katsoa niiden toimenpiteiden käytännöllisen

toteuttamisen alkaneen, jotka tarkoittavat t:n v:n

asuttamisella jiriestei ji parantaa t:u v:n

asemaa.
T:n v:n lainarahasto on asuttamista edistänyt

etupäässä lainaamalla varoja kuntien perusta-

mille lainakassoille. joista taas lainoja on annettu

tilattomille. Lainojen välittäjinä ovat myö
vaikkakin vähemmässä määrin, tulleet kysymyk-
seen maanosto-osuuskunnat. Tämän ohella on

valtio palstoittamista varten ostamalla kokonai-

sia tiloja huomattavasti edistänyt tilattomani

maanhankintaa. Myöskin kunnat ovat toimineel

samalla tavoin, saaden tarkoitusta varten vai

tiolta lainoja. Täten muodostunut valtion asu-

tustoiminta o'.i v:n 1913 lopussa saavuttanut

seuraavat tulokset:

.Perustettu uusia

pientiloja

Ostelun maan Mant- Palsta-

ala, ha hinta mk. tautitiloja liloja

Tilattoman väestön lnina-
knssal 150,306 14,972,650 ",.21 1 ''.ttlT

Kunlien maanest.it 19,154 2,928,500 362

Maannstn-nsuuskunnat 5.852 7117,250 240 21

Valtion maa nostot 67,794 fi.D2S.194 1.440 484

Yhteensä 243,106 24,726,594 7,253 3,085

Sitäpaitsi lainakassat olivat myöntäneet tilatto-

mille 1,393 rakennuslainaa, 711 viljelyslainaa ja



1697 Tilaus—Tilgman 1598

11 muuta Ulinaa. Merkityksellisin on asutus

toiminnan eri muodoista ollut laiuakassain toi-

minta. Niiden lainausliike on järjestetty t:n v:n

alakomitean ehdotuksen mukaisesti 1002 vahvis-

tetuissa säännöissä. Sen mukaan kunnalliset

lainakassat myöntävä! tilattomille 3%:n korkoa
10-20 v:n kuoletusajaksi 200-2,000 mar-

kan lainoja etupäässä omien palstojen ja viljelys-

tilojen ostoon. T:n v : n lainarahastolta laina

i taas lainaavat varansa !'', :n korolla ja

40 vuoden kuoletusajaksi. V:n 1913 päättyessä
lainarahasto oli kunnallisille kassoille lainannut
kaikkiaan 8,270,511 mk., mutta lainoja on rahas

tolta pyydetty paljoa enemmän kuin se on voinut

myöntää. Sekä suoraan valtion tilanostojen että

myöskin kuntien ja lainakassojen välityksellä

syntyneille pientiloille on useissa tapauksissa jär-

jestetty yhteismetsät, niiden m tsätalouden saat-

tamiseksi järjestetylle kannalle. V:n 1913 päät-

tyessä oli yhteismetsinä täten 20,452 ha, joissa

oli osallisena 1.680 pientilaa, suurin osa valtion

suoranaisten ostojen kautta syntyneillä pien-

tiloilla. Jotteivät uudet pientilat joutuisi maa
tilakeinottelun alaisiksi on valtion palstoittamilla

tiloilla viime vuosina otettu käytäntöön vuokra-
etelinä, jonka mukaan tilalliset niitä hallit-

sevat vain vuokraoikeuden perusteella, kunnes
heidän velkansa valtiolle on suoritettu.

Valtion asutustoiminta ei kuitenkaan ole yksin-

omaan ollut, eikä se edes lähinnä ole tarkoitta-

nutkaan aivan t:n v:n maan hankinnan edistä-

mistä, vaan siinä on rinnan pidetty tärkeän,;

päämääränä torpparien ja mäkitupalaisten avus-

tamista ostamaan hallitsemansa tilukset omak-
T.ämä agraarireformatorinon tarkoitusperä

näkyy m. m. t:n v:n lainakassojen sään-

töjen määräyksestä, että niiden myöntämistä
lainoista tulevat lähinnä osallisiksi torpparit ja

mäkitupalaiset sekä aivan pienen oman palstan
haltiat, toisessa sijassa maanviljelystyöväki, kol-

mannessa käsityöläiset ja vasta neljännessä n. s.

irtain työväki. Vielä selvemmin ovat valtion ja

kuntien maanostot, jotka tavallisesti ovat aikaa n-

I -uiirempain kartanoiden torpparien ja

muiden alustalaisten aloitteesta, välittäneet torp-

pari- ja mäkitupalaisluokan maanomistajiksi
muuttumista.

Valtion asutustoiminnan kehittämistä melkoista

Buurpiirteisemmilssä muodossa on suunniteltu.

igraarikomitea ehdotti mietinnössään 1007
tälliin käytettäviä varoja tuntuvasti lisättäväksi.

vaikka asia silloin ci johtanut toimenpiteisiin.

Eduskunnassa tehtiin 1011 ja 1012 aloitteita

valtiolainalla hankittavien varojen käyttämiseksi
tähän tarkoitukseen ja asutustoiminnan uudel-
leen järjestämiseksi, ja v:n 1014 valtiopäivillä

eduskunta tiiman johdosta lopullisesti hyväksyi
uks n Suomen maalaisväestön asutusrahas-

ja asetuksen -en välityksellä syntyneistä
pientiloista varattuaan jo -itä ennen varoja tätä

tarkoitusta varten, v. 101:; eduskunta Sunniin
pankin voittovaroista niinikään varasi 4 miij. mk.
pienviljelystilojen perustamista varten suunnitel-

lulle yksityisluontoiselle luottolaitoksille. Nämä-
kään toimenpiteet, joissa myöskin tilattomain
maanhankinnan edistämisen ohella maanvuokraa-
jain avustaminen omistajiksi oli tärkeänä osana
eivät kuitenkaan ole saaneet vahvistusta.

i sijaan on mainittava ne tulokset, joihin

puhtaasti yksityisluontoinen toiminta on kyseessä
olevassa suhteessa johtanut. Varsin runsaasti
ovat nimittäin säästöpankit myöntäneet lainoja
I ilal toinille oman maan tai oman asunnon hank-
kimista varten. Tästä [ainausliikkeestä on tila in

tietoja vain kolmelta v:lta. vv:lta 1913-15, joiden
lillua s i ist apankit olivat tällaisia lainoja nuo i-

tiii t 8,116 lainasumman ollessa 10,486,000 mk.
Lainoista oli 4.0G0 annettu oman maan ja 4,047

oman asunnon hankkimista varten. Tämän ohella
nvat eräät maamme henkivakuutusyhtiöt tällai-

seen lainaustoimintaan päättäneet sijoittaa

varoja, lainaten joko kunnille, tilattomille suo-

raan tai näille osuuskassojen välityksellä.

Varsin monihaaraiseksi kehittyneen asutustoi

minnan keskittämistä ja järjestämistä varten
on maan kuntiin v:sta 1016 alkaen pyritty peru-

tumaan asutuslautakuntia. Niiden tehtä-

vänä on, paitsi kuntien oman asutustoiminnan
hoitaminen, muutenkin t:n v:n asuttamisen edis-

täminen ja uusien itsenäisten maanviljelys- ja
asuntotilojen aikaansaaminen. Useat kunnat ovat

kin asutuslautakuntia päättäneet perustettavaksi.

Ulkopuolella edellä selostetun tilattomien asu-

tustoiminnan on se suunnitelma, jonka t:n v:n
alakomitea 1004 teki lähinnä kruununmailla ole-

vien suomaiden viljelykseen ottamiseksi ja asut-

tamiseksi tilattomilla. Kiillotuksesta tosin ei ole

tullut totta, mutta kruunun metsätorppa-asutus
on kuitenkin osaltaan palvellut samoja tarkoitus-

periä. Toteuttamatta on myös jäänyt tilattomien

keskuudessa suurlakon jälkivuosina laajalti jalan-

sijaa voittanut mielipide, että tilaisuus oman
maanviljelyksen harjoittamiseen olisi sille han-
kittava n. s. viljelyspakon kautta, s. o. velvoitta-

malla maanomistajat luovuttamaan viljelyskel-

poiset viljelemättömät maansa halullisten tilat-

tomien vuokralla viljeltäviksi. Eduskunnassa tätä

tarkoittavat sosiaalich mok raati isen puolueen

laholta tehdyt alnil leit hylättiin 1911 ja sara. v.

sosiaalidemokraattinen puolue, katsoen olevan

epäilyksenalaista, tokko maalaisköyhälistön jäsen-

ten muuttaminen pienviljelijöiksi pitemmälle kat-

koen tuottaisi heille etua, poisti ohjelmastaan
vii jelyspakkoa tarkoittavan vaatimuksen.

Vaikkakin siis tilattomien asuttamiseksi on
yritetty monia, ja osaksi huomattavia toimen

piteitä, eivät ne kuitenkaan ole kyenneet t:nv:n
kysymykseen ratkaisevasti vaikuttamaan.

E. G-ng.

Tilaus (ruots. beställning, prcniimeration),

sitoumus vastasuorituksiin ehdolla, että toinen

sopimuksenti ki ja myöskin suorittaa jotakin.

Osake-1: sta 1. -merkinnästä ks. Osakeyhtiö.
ks 1' a k k o t i 1 a n s.

Tilauspiletti ks. Piletti.
Tilavuus 1. v o I y m i, kappaleen suuruus.

määrätty jollakin tilavuusmitalla (ks. t. ja

M e tr i j ä r j e s tel m ii |.

Tilavuusmitta on joko K nuti o m i t t a tai

As ti ami tl a ks. M et r i j
ä r j

e s t el m ii.

Tilavuusmittari ks. V o 1 u m e n o m e t. r i.

Tilde iesp.i. kirjaimen yläpuolella oleva viiva

t. nnikki. varsinkin " merkki n:s

Tilgman [tiljhmonj, Ferdinand Fred-
r i k C h r i - 1 p h

I
1832-191 1 |, kivipainai.i

kotoisin Saksasta. Harjoitettuaan jonkun aikaa

liikettä Ruotsissa T. muutti 1862 suomeen, missä

1869 perusti oman kivipainon. Sitä ennen hiin
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Tilhi.

jo oli valmistanut v:ii 1864 obligat ii kirja

ja kivipainossa, mii i oli ei imäinen sitä laulua

oli va i \ 8 Suome ia, ja Suomen i a imä i ei li i ma
merkit; pani pystyyn Suomen pankin setelipai-

non ja nli sen johtajana v:sta issn. T:n graa-
tili n liike, johon yhdistettiin myöskin kirja-

paino ja pelikorttitehdas, tuli ennen pitkää maan
etevimmäksi; siinä on valmistettu useat Suomessa
ilmisU t suuret kuvateokset; l

s '.>"' se muodos
tettiin osakeyhtiöksi, r. on myöskin salanimellä

T. Christoph julkaissut muutamia sävellyk-

siä ja nimellä „Finnländische Dichtungen" sak-

saksi kääntänyt
i

Lilla sävellyksillä varus-

tanut kahdeksan eri runoilijain sepittämää lyj

rillistä laulua, seka' samalle kielelle kääntänyt
..Vänrikki Stoolin tarinat („Fähnrich Släls

Erzählungen", 1902).

Tilhi (Ampelis 1. Bomibycilla), varpuslintusuku
tiini heimoa (Ampelidce). Nokka on lyhyt,

tyvestä litteähkö,

jalat kilpinilkkai-

set. Böyhenet, jot ka

ovat erittäin peh-

meitä, muodostavat
päälaelle töyhdön.

Kyynärsulkien ja

joskus pyrstösul-

kielikin kärjissä on
pieniä punaisia le-

vyjä. T:ien hei-

moon, joka on levin-

nyt Ameriikkaan
sekä Euroopan ja

Aasian pohjois-

osiin, kuuluu kaikkiaan 10 lajia 5:een sukuun
jakaantuneina. Ainoa edustaja maassamme on t.

(A. garrulus). Väriltään se on harmaa, pää,
kaula, selkä ja rinta punaruskeaan vivahtavat.

Silmien kautta kulkeva juova, kurkku ja siivet

mustat. Pyrstö musta. kärjestä keltainen.

Pituus n. 20 cm. Pesii harvalukuisena Lapin
ja Pohjois-Suomen havumetsissä, joskus Etelä-

suomessakin saakka. Lukumäärältään se eri vuo
sinä suuresti vaihtelee, näyttääpä se ajoittain

monin paikoin kokonaan puuttuvan. Syö kesällä

hyönteisiä, talvella marjoja, etupäässä pihlajan-

marjoja. Pesä puussa. V:een 1856 saakka t:n
pesä oli tieteelliselle maailmalle tuntematon.
Ensimäisen pesän löysi Kittilässä englantilainen
VYolley. Talvisin t. kiertelee suurissa parvissa
eri paikoin maatamme pihlajanmarjojen runsau-
den mukaan. E. M-o.

Tili, omaisuuden tekijöiden ja niissä tapah-
tuvien muutosten käsittely kirjanpidossa siten,

että positiiviset ja negatiiviset määrät asiaseli-

tyksineen merkitään kahteen eri ryhmään, jotka
lopuksi (t:n päättämisen jälkeen) muodostavat
yhtälön. Ryhmien otsakkeina käytetään tavalli-

simmin sanoja ..debet" ja „kredit". Jos molem-
mat ryhmät ovat samalla sivulla, puhutaan yksi-

sivuisesta (paginoidusta) tilistä; jos taas ryhmät
ovat kahdella vastakkaisella sivulla, puhutaau
aukeamatilistä (foolioidusta tilistä). Eri selitys

ten ja määrien merkitsemistä varten ovat sivut

viivoilla jaetut useampiin sarakkeisiin (päiväys-,

asia-, rahasarekkeisiin j. n. e.), ks. esimerkkejä
kirjoituksessa Kirjanpito. /. K-o.

Tiliä ks. L e h m u s.

Tilikirja, ahtaammassa merkityksessä tilejä

kB ittävä kirjanpitokirja, laajemmassa merkityk-
sessä kirjanpitokirja yleensä. /. K-o.

Tilinpäästö, niiden henkilöiden toiminnan hy-

väksyminen, joiden hallussa jonkin yht<

osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen y. in. s.

i ioiden lioilo määräkauden aikana on ollut (toi

loitsijoiden, hallituksen), yhteisössä osallisten

henkilöidin kokouksissa lesiin. \ui.-iiiin

;. hi iökokoul vuo iki ikoul e isa). /. K-o.

Tilinpäätös, ahtaammassa merkityksessä tilin

päättäminen merkitsemällä jäännö määrä pieneni

mälli- puolelle ja asettamalla näkyviin yhtä suu-

ret loppusummat, laajemmassa merkityksi
kuikkiin tilien ja kirjojin päättäminen, kun
varat ja velat erikoisen tarkastustyön (invent-

i .ml. en) kautta on todettu, jolloin kahdenkertai-
sessa kirjanpidossa voitot ja tappiot kerätään
voitto- ja tappiotiliin ja varat ja velat sikil

puhdas omaisuus lasi-tiliin (liilanssit iliin i yleis

katsauksin saamiseksi tuloksiin ja varallisuus-

tilaan, vrt. Kirjanpito. /. K-o.

Tiliutarkastajaliitot, liitot tai yhdistykset,

jotka tilintarkastuksen luotettavaisuuilen takaa-

miseksi vaativat toimivilta jäseniltään määrätyn
ammattitaidon y. m. edellytyksiä («sini. Englan-
nissa Chartered aecountant seurat, Saksassa
Treuhand seurat, Suomessa Suomen tilintarkas-

tajayhdistys). /. K-o.

Tilintarkastus, tarkastustoimi, jonka avulla

otetaan selko siitä, ovatko tilit 1. kirjanpito

asiallisesti, kirjanpitotekuillisesti y. m. oikeat,

vertaamalla merkinnöitä niiden pohjana oleviin

asiakirjoihin (veriiikaatteihin, tositteihin), tut-

kimalla, ovatko laskut, siirrot kirjoista toisiin

y. m. oikein toimitetut j. n. e. /. 7v'-o.

Tilintekovelvollisuus. Yleisen määräyksen
t:sta sisältää Kauppakaaren 18 luku. T:ta ii

siinä kuitenkaan ole lähemmin säännöstelty, on

vain määrätty, että tilin moiteaika on yö ja

vuosi sen annosta. V. 1898 holhouslaissa on

jonkun verran yksityiskohtaisempia määräyksiä
holhousf ileistä, jotka ylimalkaan ovat kalenteri-

vuosittain tehtävät. Myöskin osakeyhtiölaki

v:lta 1895 y. m. lainpaikat sisältävät t:ta kos-

kevia määräyksiä. . El. K.

Tiliote, jonkin henkilön tai liikkeen tililtä

otettu jäljennös, joka lähetetään mainitulle hen-

kilölle tai liikkeelle tämän kirjoihin verratta-

vaksi tai muuten tarkastettavaksi. T:ita vaihta-

malla voidaan tarkistaa toistensa kanssa asioissa

olevien liikkeiden kirjanpito ja tehdä se yhden-

mukaiseksi oikaisemalla ehkä sattuneet virheet

y. m. /. K-o.

Tilittää, selvittää väli hyvitys- ja veloitus-

merkinnät käsittävällä laskelmalla (tililaskel-

malla), antamalla laskun käytetyistä rahoista

j. n. e. sekä mahdollisesti suorittamalla jäännös-

määrän. 1. K-o.

Tilivapaus myönnetään tilinpä ästössä
(ks. t.).

Tilivuosi, aika määrätystä vuodenpäivästä

samaan päivään seur. v. (joskus toinen kuin

kalenterivuosi), jota aikaa kirjanpito ja tilin-

päätös koskee. /. K-o.

Tilkitseminen. Kun kaksi levyä liitetään toi-

siinsa kuumina lyödyillä niiteillä, niin niitit

jäähtyessään puristavat levyt lujasti toisiaan

vastaan. Mutta jotta sauma varmasti olisi tii-

vis, täytyy vielä tilkitä se. Sitä varten on tilk-
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liioiteltuna esittää,

vastaa tarkoitusta,

kimismeisseli ii (kuva

asetettava levyn viis-

toon leikattua reunaa
rastaan ja vahvoilla ^i

sai u-kiillla 1\ ::t l\ i I li i

rastaan niin, ettB koko
reuna tulee kokoon lyö-

dyksi kuten kuva vähän
Pieni, kapea meisseli b ei

koska sen vaikutus kohdis-

tuu ainoastaan äärimmäiseen Byrjään ja sauma

pian voi tulla epätiiviiksi. Niittiliitoksilla teh-

dyt kestävyyskokeel näyttävät, että sauman liu

kumisvastustukseen nähden on tärkeätä, että sekä

levyjen reunat että niittikannat huolellisesti til-

kitään. Kantojen tilkitsemiseen saadaan käyt-

muotoista kapeaa meisseliä. Nykyään
enimmäkseen käytetään puristeilma-

E. S-o.

-anotaan myös hirsiseinäin varauksen,

ja ovenpielien y. m. riveämistä.

tiiä ' : n

t :seen

koneita.

1 ksi

ikkunan
Tilkka. Suomen valtion omistama parantola

lähellä Helsinkiä, n. ö km kaupungista luotee-

rTuopalahden maantien ja railiotieliiken-

teen varrella, Pienen Huopalahden itärannalla.

Päärakennus tiilestä, "kerroksinen. T:n pe-

rusti ja aikaisemmin isti valtioneuvos T. Lai-

tinen.

Tillandsia usneoides, Bromeltaceee-heimoon
kuuluva, puilla ulkovieraana kasvava. 2-3 in

pitkä, |iai-ta jäkälää muistuttava yksisirkkaiskasvi,
t nimensä "Elias Tillandzin (ks. t.) mukaan.

Kasvua Argentiinasta Pon j.-Ameriikan eteläosiin

asti. Kuolleita varsia käytetään patjojen täyt-

K. L.

Tillandz. Elias (1640-93), Ruotsissa synty
nyi. multa Suomessa elänyt ja toiminut lääkäri

ja lm. n tutkija. Tuli ItiTit lääketieteen profes-

soriksi Turkuun ja oli laajalti tunnettu oppinei-

suudestaan ja toimeliaisuudestaan. Toimitti ensi-

mäisen ruumiinavauksen Suomessa ja perusti

anatomisen museon, samoin oman laboratorio

lääkkeiden valmistamista varten, maassa kun ei

ollul ainoatakaan apteekkia. Oli aikoinaan
maamme ainoa lääkäri ja sai aikaan, että Kupit
ta.m sittemmin niin kuuluisaa terveyslähdettä

ruvettiin yleisesti käyttämään. Kasvitiedettä T.

-ti lämpimästi, ryhtyi perustamaan yli-

opis! i kasvitieteellistä puutarhaa ja painatti

167a eusimäisen kasviluettelon Suomessa ..Cata-

logus plantarum. lam in exeultis. ipiam in cultis

loeis prope iboam superiore aestate nasci obser
vatarum". Luettelo sisältää 496, loinen paino

G lajia, jotka O. Hjelt on erityisessä

julkaisussa selittänyt (..Notiser ur Sällsk. pro
et tlora t. förh." X. 1869). T. julkaisi myös

iteoksen Suomen kasveista (158 lajia).

K. L.

Tillemont ftilmö'], S e li a - I i a n I e N a i n

1 1 »;:
• T '.'s

. ransk. katolilainen kirkkohistosiantul
kija. Jansenistien iks. Jansein pääpaikassa
Port Royalin luostarissa kasvatettuna T. omaksui

ajatustavan ja tieteelliset harrastuk
reoksista mainittakoon: ..Histoire .les empe-

reur- el des autres princes qui ont rcgnö tlurant

les -i\ premiers siecles de 1'eglise, des persecu-
tions qu' ils ont täit aux chreiiens" <fi nid..

1690 1738 ..Memoires ponr servir ä 1'histoire

eeele-ia-tique des six premiers siecles" (18 nid..

51. !\. Pninettu "
.. 17.

1694 1712) sekä. „Vie de Saini Louis" (6 nid..

1847-51). I. ./. /' „.

Tilletia ks. N ok is i en et.

Tilli ks. A n e t h u m g i a veol e n s.

Tillier (tilj&], Claude (1801-44), ransk. kir

jailija ja sanomalehtimies. Tuli tunnetuksi terä

vistä. vapaamieliseen henkeen laadituista valtiol

lisistä lentokirjasistaan ja sanomalehtikirjoituk
sislaan. Sepitti lisäksi muutamia romaaneja,
piistä yksi. talonpoikaiskertomus „Mon oncle

Benjamin" 1 1
s 4

"-! ; elämäkerralla varustettuna jul-

kaissut Descaves, 1906), mi säilyttänyt tekijänsä

nimen vielä nykypäiviinkin. Romaani on sutii

rinen ja karkean koomillinen kuvaus maalais
olaista p myös nussi elävistä, .- i it\ 1 iisisti ennen
vallankumousta. T:n lentokirjaset julkaisi

Genn („Pamphlets, is4ii 44"
: iliuiii

;
hänen

..Oeuvres complötes" ilmestyivät 1846 (uusi pai

nos is:,;,). [Gerin, „fitudes sm- C. T." (1902);
..Lettres et documents sur (.'. T." (1903).]

/:. W-s.
Tillo l-li-j. Aleksej Andrejevits (1839-

99), ransk. hugenottisuvusta polveutuva ven. ken

raali ja maantieteilijä. Hänellä on suurimmat
ansiot Venäjän hypsometriau, maamagnctismin,
ilmanpaineen ja Uydrografian tutkimisessa ja

selvittämisessä. Näistä kysymyksistä hän on jul

kaissut perustavia tutkimuksia ja laajoja kar-

tastoja; niistä mainittakoon: ..Aineksia Venäjän
valtakunnan liypsometriaan" (1881-82), ,,Mante

reiden ja merien keskimääräiset korkeudet ja

syvyydet" (1888). .,Euroopan Venäjän jokien pi-

tuus ja putous" (1888), ..Ilmanpaineen jakautu-

minen V' näjän valtakunnassa ja Aasian inante

reellä 1836-85 tehtyjen havaintojen mukaan*'
(1890; 69-karttainen kartasto liitteenä), ..Carte

liypsometrique de la Knssie de l'Europe" (1889).

..Atlas des isanomales et variations söeulaires du
magnetismi- terrestre" (1896). Venäjän maant.
seuran varaesimiehenä T. pani toimeen useita

tärkeitä tutkimusmatkoja. E. E. K.

Tillodontia, vain fossiilisena tunnettu nisäkäs-

ryhmä (eoseenikaudelta) . verraten suurikokoisia
lajeja, jotka hampaistonsa puolista muistuttivat

nykyisiä jyrsijöitä ja joiden sen vuoksi on arveltu

olleen sukua jyrsijäin kantamuodoille. Nykyään
T.-ryhmän tav. katsotaan lähimmin liittyvän

hyönteissyöjiin. il. 1 s. •

Tillotson, .1 o h n (1630-94), Canterburyn
arkkipiispa. T.. joka nuoruudessaan oli opis-

kellut Cambridgen yliopistossa ja siellä saanut

vaikutuksia C'ud\\ orthilta ja Henry Morelta,

edusti kuuluisana saarnaajana Englannin kir-

kossa aikanaan vapaamielistä katsantotapaa

(ks. I. a t i t u d i n a a r i ti. Wilhelm III kutsui

huiet. | i: t\ iin valtaan. ho\ is larnaaj ikseen ji

1691 hän nimitettiin Canterburyn arkkipiispaksi.

Ollen kuningasta lähellä oli T:lla melkoinen vai

kutus vapaamielisten uudistusten aikaansaami-

seksi (ks. Toler a n ss i s ään t ö). [„Sermons"
-14 nid.. 1671 1704); li\ Ralph Barker, . A\ o

(2 nid.. 1714) : Th. Birch, „The Life m' John
Tillotson" (1753, Baks. i;r.4hl

h a

Tilly. .1 h h a n n Tserklaes (1559-1632

kreivi, kuuluisa päällikkö 30-vuotisessa sodassn

synt. T:n linnassa Brabautissa, jesuiittain kas-

vattama: soti Aleksanteri Parmalaisen johdolla

Alankomaissa, myöhemmin keisarin palvelu!
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J. T. TilU

jo ' kohosi tyl tö' "i

keuraalih i ii li

katolisen

h iga ii sotamarskiksi ui mi

tettj nä Valkoisen vuoi i a

i 11 1620, voitti Krnsl

\. Vlansfeldin, Badenin
rajakreivin Yrjö Fredi i

kin VYimpienin
1
1622) sekä

Braunschvveigin herttuan

Kristianin Höchstin tap-

pelussa (sam. v.i ja •

loini Pfalzin. Kristianista

saamansa voiton jälkeen

Stadtlohnin luona 1623 T.

korotettiin kreiviksi. Taus
kan kuninkaan Kristian
l\ n T. voitti Lutter

am Barenbergin luona Hi2ti ja pakotti yhdessä
VVallensteinin kanssa kuninkaan Lyypekin
rauhantekoon 1629. V. 1630 T. VVallensti inin

erottamisen jälkeen nimitettiin keisarinkin
armeian ylipäälliköksi ja toimeenpani resti-

tutsioniediktin (ks, i.i Pohjois-Saksassa. Kustaa
Vadolfin etenemistä T. ei voinul estää, mutta luin

valloitti tärkeän Magdeburgin 20 p. toukok. 1631.

Kun kaupunki samassa tilaisuudessa paloi, ei

T-ll.i kuitenkaan ollut siitä hyötyä ja hänen hyö
kätlyään Saksin vaalirulitinaskuntaan Kustaa
Aadolf, johon saksilaiset olivat yhdistyneet, tuotti

hänelle perinpohjaisen Breitenfeldin tappion T

(17) p. syvsk. 1ii.ll; T. itse haavoittui. Seur. v.

T. puolustaessaan Baieria uudestaan voiteltiin

Leehin rannalla (5 p. huhtik.) ja haavoittui kuo-
lettavasta T. oli jäykkä ja ankara soturi, muu
ten luonteeltaan kunnioitettava; mielipiteiltään

kiihkokiitolinin. tavoiltaan erittäin yksinkertai-

nen, melkeinpä askeettinen, ja ulkonaista loistoa

sekä kunniaa halveksiva. <!. R.

Tilsit, kaupunki itä-Preussissa, Gumbinnenin
liallitusalueessa, Memelin vas. rannalla pienen
Pilse-joen suussa ratojen haarauksessa, 4 km vii

javan T:n alangon itäpäästä; 39,013 as. (1910),

joista tuhatkunta roomal.-katolista ja puolisen

tuhatta juutalaista. — Puolenkymmentä kirkkoa
(yksi liettualainen), synagoga, kaunis raatihuone,

kuningatar Luisen, T:ssä syntyneen runoilija

Max von Schenkendorlin muistopatsaat, sotilas-

muistomerkki. Lukio, rcaalilukio, opettajatar

seminaari; musiikkikonsei vatori, teatteri y. m.
Harjoitetaan kone-, kemiallista, väkiviina-, mylly-,

saha- y. m. m. teollisuutta. Vilkasta tupakka-,
puutavara-, vilja-, kivihiili-, pellava-, öljy- y. m.

kauppaa. — T. sai kaupunginoikeudet 1552. Napo
leonin, Venäjän ja Preussin välisessä T:n rau-

hassa 18(>7 Preussi menetti puolet alueistaan.

Heti suurvaltainsodan alussa. elok:n lopulla 1914

venäläiset verisen taistelun jälkeen valloittivat

T:n, menettäen sen kuitenkin pian Hindenburgin
hyökkäysliikkeen johdosta. E. E. K.

Tilsitin rauhanteko 7-9 p. heinäk. 1807 lopetti

kolmannen liittokunnan sodan (ks. Liitto-
kuntain sodat); siinä Preussin kuningas

Fredrik Wilhelm 111 menetti kaikki Ellien länsi

puolella olevat maat sekä suurimman osan Puolan
jaoissa saatuja maita. Venäjiin keisari Aleksan-

teri I ja Napoleon tekivät sopimuksen keske-

llään, ja Venäjän keisari lupasi sulkea sata-

mansa Englannin laivoilta. Myöskin Ruotsi.

Tanska ja Portugali oli pakotettava
maan sulkemu ttäntöii noudattamaan. A." /..

Tilus on maa I ilue, p>k,i ..

kulttuurilajia (tonttia, peltoa, niittyä,
i -ia. kallioin. \ , äiheinikko -

I I m.)

ja aidan tien, pu rajan tai muun
maa alueista erottama. ' I .

/'.

Tilustenlohkominen ks. Maanjako.
Tilustenvaihto. Tilukset voidaan ns

paremmin sijoitetuiksi sopivasti vai

tiluksia tilojen välillä. Täten voidaan jaada. mut-
kainen ympärj raja t :11a oikaistuksi tahi inisen

tilan rajojen sisällä oleva palsta vaihdetuksi.

Aikaisemmat jakoas tukset eivät sisähän, i mää
räyksiä muusta t:sta kuin ulkopalstain vai Iita

misesla isojaon yhteydessä. Tällainen vaihto ei

niiden mukaan riippunut molempien a ia u

ten suostumuksesta, vaan se voitiin toimittaa
pakollisestikin. jos se havaittiin tarpeelliseksi.

Näin säädettiin tällaisista vaihdosta myös ennen
v. 1917 voimassa olleessa 1848 v:n maanmittaus
ohji s i innciss -i. Kysymys suli oli sen mukaan
saati ttava maan jako-oikeuden ratkaistavaksi,

ellei sopimusta saatu aikaan. Lisäksi voitiin sen

mukaan toimittaa samanlaisia t :oja myös jaon

järjestelyn, jaon täydentämisen sekä halkoiin

yhteydessä. Ympärysrajojen oikomiseksi voitiin

maantiiittausohji sääumin mukaan toimittaa t :OJa

vain asianosaisten suostumuksella. T:ista erityi

sinä umsla erillään olevina toimituksina ei maan
mittausohji säännössä ollut määräyksiä.

Maatil n osittamisesta vv. 1Ö64, 1883 ja 1895

annetuissa asetuksissa säädettiin, että isojaolla

erotettujen ja vanhastaan yksinäisinä olleiden

tilojen kesken sai vaihtaa määräaloja muut enkin

kuin jakotoimituks n yhteydessä, jos asianosaiset

siitä sopivat. Tällöin sai vv:n 1864 ja 1883 ase-

tuksien mukaan vaihtaa toisiinsa myös erityisiä

tilu-kappaleita. jotka i ivat täysin vastanneet toi-

siaan, ja silloin oli manttaalia ja veroa tarpeen

mukaan muutettava. \':n 1895 asetuksen mukaan
taas ei kuminankaan talon suuruusmitta maa-
kirjatalon suhteen saanut vaihdossa muuttua.
Maan vaihtaminen- rahavastiketta vastaan ei ole

ollut sallittu, ennenkuin 1902 v:n vesioikeuslaki

teki sen mahdolliseksi koskia ja vesijättöpalstaa

erinäisissä tapauksissa siirrettä- ssä tilasta toi-

seen.

Tammik. 1 pistä 1917 alkaen ovat t :sta voi-

massa 2C> p. lokak. 1910 jakolaitoksesta annetuli

asetuksen ja sitä täydentävien hallinnollisten

asetuksien säännökset, sekä edellämainitut eri-

koismääräykset 190-2 v:u vesioikeuslaissa.

Uuden jakolainsäädännön mukaan voi pakollinen

i tapahtua niin hyvin mutkaisen ympärysrajail

oikomiseksi kuin ulkopalstojen vaihtamiseksikin,

sekä niin hyvin jaon yhteydessä, kuin muutenkin.

Niinikään se voi tapahtua sekä eri kyliin että

samaan kyläänkin kuuluvien tilojen välillä.

Edellytyksenä mutkaisen rajan oikomiseksi on,

että se ti kee paljon polvia ja mutkia, sekä ulko-

palstan vaihtamiseksi, että se on viljelyksen hel-

pottamiseksi tarpeen, jotapaitsi molemmissa
tapauksissa edellytetään, että se voi haitatta

käydä päinsä. Kuitenkaan ei palstatilan tiluk-

sia saa vaihtaa muuten kuin vapaaehtoisella t :11a.

Jos t:ssa havaitaan, että niiden maa-alueideu

arvon erotus, jotka voidaan sopivasti toisiinsa

vaihtaa, on niin vähäinen, ettei vastaavien tilo-
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kirjnosuudet sanottavasti niiden vaihta-

i
kuulta muutu, saa erotuksen korvata

rahalla. - T:oa toimitettaessa on soveliaasti nou

Itava maanjakoa koskevia vastaavia mää
-iii. K. II n.

Timaios [ti-]. 1. T. (n. 400 e. Kr.), pytha
Lokroin kaupungista Ua-

[taliasta. Riinestä on saanut niinensä eräs Pla-

luounoufilosoiiaa kfisittelevS dialogi. —
g l, in. 346-n. 250 e. Kr. K kreik. historian

,i
: Sisilian Tauromenionista. T., joka eli

nolla maanpakolaisena Ateenassa, sepitti

naisen oppineen ja perinpohjaisen 38-kirjai

sen historiateoksen „Sikelika", joka käsitteli si.-i

lian ja Italian kreikkalaisten vaiheita vanhim
mistä ajoista saakka v:een 'J04 e. Kr. Teosta,

i ansiona oli tarkka kronologia, ovat m. m.

Diodoros ja Strabon paljon käyttäneet, js

välityksellä tutustuivat roomalaiset esim.

iaan ja Didon taruihin; mutta T:n taika-

i ia retoriseeraavaa tyyliä moitittiin. „Sike-

lika"sta on säilynyt vain katkelmia, jotka on
•

i n i Mtlller, „Historieorum grecorum frag-

nientä" (l:nen osa, 18411. [Clasen, „Historisch-

kritisehe Untersueliungen iiber T." (1883).j

E. I! -n.

Timanthes [tlma'nlhis] , kreik. maalari

ä:nnen vuosis. jälkipuoliskolla e. Kr.), syntyi-

sin Kythnos-saarelta (läheltä Attikaa). Samoin
kuin hiincn suuri aikalaisensa Parrasios pyrki

T. saamaan maalauksissaan esille kiihtyneen
tunne elämiin ilmiöitä; sanotaanpa hänen eri tun-

. ivahduksieii sattuvassa ja vaikuttavassa

kuvaamisessa soittaneen Parrasionkin. Varsin
kin hiilien kerrotaan [phigeneian uhraamista
erittävässä maalauksessaan saaneen eri henki-

i ilmenemään surun koko asteikon, jokakär-
siihen. että Agamemnon, jonka suru oli

ivin, peitti vaipallaan kasvonsa. O. E. T.

Timantinhionta ks. T i m a n t t i.

Timantti (kreik. ada'mäs). jalokivimineraali,

illiselta kokoomukseltaan pelkkää hiiltä (C) J

liappivirrassa voi t:n jotenkin helposti saada

syttymään ia palamaan hiilidioksidiksi. T. kitej

tyy regnlaarisesti, tärkein muoto on oktaedri,

lonka pintojen mukaan t :lla myös on erittäin
't lohkosuunnat. T. on kaikista tunnetuista

aineista kovin (kovuus 10) sen valontaittamis-
kyky on suuri (taitekertoin = 2,<). Om.-p. 3,ss.

n hyvä lämmön johtaja, sähkön suhteen eris-

Arvokkaat jalot t:t ovat läpinäkyviä,
värittömiä tai harvoin sinisiä, vihreitä, punaisia,
vähän useammin kellertäviä. „Epäjaloa", läpi

kuuli ep ii mnolln m i rak: ina ' imt y-

viiii t:ia sanotaan e a r li o n a d o k s i. T:oja
taan etupäässä irtonaisissa muodostuksia

erotetaan niistä huuhtomalla. Aikaisimmin tun-
netut löytöpaikat Itä-Intiassa ovat nykyään tyh

tyt, ja myöskin Brasilian Minä- Geraäsin
maa' missä t. ensikerran löydettiin 1727.
on sen saanti nykyään hyvin vähentynyt.
Nykyään tuottaa Kimberley Kap-maassa Etelä

Afrikassa enimmän t:eja. Ne esiintyvät siellä

..lilue «rouii.l" nimisessä maalajissa, joka pää
iisi -1'iiltii - irnukk nt i s. rpentiini\t\ni it i

oliviinikivilohkareita. ja täyttää entisten tulivuo-
rien kraateriaukkoja (,.ueck"-muodostus). T:ien
otaksutaan Ryntyi n syvemmällä purkaus
aukoi ettii laavaan iiii sulkeuksiin hii-

lenpitoisia vuorilajeja, hiiltä liukeni laavaan ja

kiteytyi siitä kovan paineen alaisena t:ina.

Purkaukset toivat niitä sitten ylös. Kuutiometri
1 > 1 no groundia sisältää keskim. 2 g timanttia,

ja koko Kimberleyn vuosituotanto on viime
aikoina ollut n. non kg. Kimberleyn esiintymä

osoittaa, että t :l ovat syntyneet kovan paineen
alaisina. Sen johdosta syntyi ajatus, ettii t:eja

voitaisiin myös keinotekoisesti valmistaa, ja pit-

källiset kokeet ovatkin vieneet toivottuun tulok-

seen V. \s'.).\ valmisti rausk. kemisti Moissan
I e k o t :e j a liuottamalla hiiltä sulatettuun rau-

taan ja antamalla tämän nopeasti jähmettyä
elohopeassa, jolloin kiinteä rautakuori jäähtyes
Sään supistuu ja aiheuttaa sulaan sisukseen

kovan puristuksen. Näin saadut t:l olivat pieniä,

alle 1 mm: n läpimitaten. V. 100H keksi ran-k.

E. de Boismenu tavan valmistaa t:eja elektroly-

soimalla sulatettua kalsiumkarbidia, ja onnistui

näin saamaan 2,s niinin läpimittaisia t.-kiteitä.

T:n hiontaa ii osattu vielä vanhalla ajalla,

vaan silloin käytettiin t:eja sellaisina kuin ne
luonnossa tavataan. V. I4öti keksi Ludwig van
Berquen tavan hioa t:ia sen omalla jauheella.

T:t hiotaan, kuten muutkin jalokivet (ks. t.l.

joko briljantin, ruusun tai taffelikive lotoon.

Ensininainittu innot. nykyään yleisin. Hion
taan ryhdyttäessä aluksi tehdään I. lohkaise-

malla oktaedrinmuotoiseksi. Suurimmat t. hiomot
ovat Amsterdamissa, mi.-sä n. 5,600 ihmistä on
tiissii työssä. — Yhden karaatin (=205 mg)
painoisen t:n hinta vaihtelee sen kauneuden
mukaan 300 ja 400 mk :n välillä. Suurem-
mille t :eill kohoaa hinta paljoa nopeammin
kuin suhteellisesti painoon, ja suurimmista ylen

harvinaisista lioista maksetaan satumaisia sum
mia. Suurimpia t:eja ovat: Kohinoor (alk.

280 karaattia. 1 S.V2 briljantin muotoon hiottuna

106 karaattia), S u u r m o g u 1 i (alk. 787 karaat-
tia). 1? e g e n t I i (137 karaattia), Eteliin-
lähti (125 karaattia), Cullinan (alk. 3,026
karaattia, hiottuna suurimmat palaset 516 ja

-li:

) karaattia). Paitsi jalokivillä kr-.lotiui t ii

suuren kovuutensa vuoksi lasinlcikknainiseon.

kaiverrukseen ja kivenhiontaan. Varsinkin tärkeä
on t:n käytäntö t. kairoissa Ivrt. Timantti-
pora). P. E.

Timanttipora, vuoripora, jonka muodostaa
mustilla t. värillisillä timanteilla teritetty teräs

putki. Pora saatetaan putkimaiseen varteen kiin-

nitettynä nopeaan pyörivään liikkeeseen höyryn,
puristetun ilman y. in. voimalla. Timantit leik-

kaavat vuoii -ta irti silinlerinmuotoiseii kappa-
leen joka. .jää poraputkeri sisään ja sopivien

väliaikojen jälkeen nostetaan ylös. Nain saadaan
erittäin tarkka näyte porattavasta vuorilajista,

olkoon se kuinka kovaa tahansa. T:lla voidaan

tehdä erittiiin syviä reikiä ja porata muihinkin
kuin pystysuoraan suuntaan, vrt. Kiviteol
I is n u s. M a a k a i r a.

Timbre [tSbr] (ransk.), sointuväri; hima.

Timbuktu (ransk. kirjoitustapa Tomtouetou .

vanha, aikanaan kukoistava kaupunki Hanskan
Länsi-Afrikassa, Saharan ja Sudanin rajamailla.

Nigerin mutkassa lö km Nigeristä pohjoiseen

karussa ympäristössä; 5,100 vakinaista as. (1910;

vielä L880 n. 20,1 as.).- '!'. on n. .vii km ym-
pärimitaten; rakennukset enimmäkseen mitättö-

miä iavihökkeleitä ; muutamia moskeioja, m. ro.
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suuri Dzingerebei sekti euroopp. rakennuksia.
Aikaisemmasta mahtavuudesta kertovat laajat

raunioalat. Ranskalaisten rakentama sitadelli ja

2 linnaketta. T. on islamin sivistyksen pää-

pesäpaikkoja Länsi Afrikassa; huomattavia kir-

jastoja, korkeampi islamilainen oppikoulu. —
Teollisuus on vähäpätöinen. T:n päämerkitys
im Sudanin ja Saharan välisen kaupan välittä

jänä. Monta sumia karavaania tulee vuosittain

Saharasta (m. m. k^ksi suolakaravaania Tau
deni'sta, käsittäen u. 3,000-4,000 kamelia), jopa

Marokosta (Mogador) asti. Viimemain. kauppa
on kuitenkin vähentynyl suuresti senjälkeen kuin
ranskalaiset Nigeriä (ks. t.) myöten avasivat

paremman tien euroopp. tavaroille lännestä

kism: t un.i un i liikenneväylä on muutenkin
pienentänyt T:n merkitystä. Sudanista T:uun
tulee viljaa, kolapähkinöitä, vahaa, kultaa.

norsunluuta y. m. X:n satamat Nigerin varrella

ovat Kabara ja Kuriinne. Sähkölennätinlinja

Algeriaan. — T. oli viime vuosis. keskivaiheille

asti eurooppalaisille ratkaisematon arvoitus,

jonka selvittäminen liittyi läheisesti Nigerin

probleemin ratkaisuun. Mungo Park pääsi 1805

Kabaraan asti. Laing tunkeutui ls.it» T:uun,
mutta menetti henkensä paluumatkalla, Caillie

piileskeli 1828 toista viikkoa T:ssa voimatta

sanottavasti tutkia kaupunkia. Vasta Barth sel-

vitti T:ua ympäröivän salaperäisyyden verhon.

i ulissaan vuoden ajan 18ä;i ä4 vapaasti oles-

kella T:ssa. Vv. 1893-94 ranskalaiset valtasi-

vat T:n. — T:ii perustivat v:n 1100 tienoilla

tuaregit. Siitä tuli pian tärkeä kauppakaupunki,
joka tavantakaa vaihtoi omistajaa i milloin oli-

vat lieriöinä tuaregit. milloin fulbet, tukulorit,

berberit j. n. e.) kärsien tavattomasti sen herro-

jen välisissä taisteluissa, mutta rauhallisina väli-

aikoina kauppansa varassa nopeasti vaurastuen.

E. E. A.

Time is money [tain* is mani] (engl.), ,.aika

on rahaa".

Timeo danaos et dona ferentes llat.t. pelkään

danaolaisia (kreikkalaisia) silloinkin, kun he tuo-

va! lahjoja (Vergiliuksen ...Lneis". Laokoonin
sanat).

Tiines I (uinui. The, suuri engl. sanomalehti,

alkoi ilmestyä 1785 nimellä ,.The London Daily
Iniversal Register", sai nykyisen nimensä 1788

;

sen ensimäinen omistaja ja toimittaja oli John
Walter. Hänen jälkeläistensä hallussa se pysyi
v :een 1008, jolloin se joutui osakeyhtiölle; sen

osake enemmistö siirtyi sen jälestä ..sanoma-

lehtikuiiingas" lordi Northcliffelle. T. saavutti

10:nnen vuosis. kuluessa johtavan aseman
maansa ja koko maailmankin sanomalehtien jou-

kossa, mutta kuluvalla vuosisadalla sen merki-

tys on tuntuvasti heikentynyt etevien kilpaili

joiden ilmestyttyä. Aikaisemmin T. pysytteli

riippumattomana puolueista avaten palstansa

eri käsityskantani edustajille; sen oma suunta

on kuitenkin ollut pääasiallisesti vanhoillinen.

Lehden omistajat eivät ole säästäneet kiistan

nuksia pitääksensä yllä sen johtavaa asemaa ja

hankkiakseiisa sille eteviä avustajia. Suurvallat

kin käyttävät T:ia saattaakseen julkisuuteen

asioita, joissa eivät tahdo suorastaan esiintyä

virallisesti. T. ilmestyy joka arkiaamu; sillä

on runsaasti lisälehtiä kaupan, merenkulun, kir-

jallisuuden v. m. aloilla.

Timgad (Temgad, Thamgad, roomalaisten Colu
nm M tt i(iu mi 7 ra ja uu 7 hti iniujnxi . laaja raunio
kaupunki Pohjois-Afrikassa, Algeriassa Constan
tinen provinssissa 96 km etelään Constantinesta
ja :'.7 km kaakkoon Batnasta, Sen perusti Traja
miksen legaatti I.. Munitius Gallue hm» j. Kr.

sotilasasemaksi, johon keskittyi ti tärkeää sotilas

tietä. T. tuli maakuntansa kaupan ja maanvilji

lyksen keskustaksi. 200-luvulla j. Kr. T:ssa oli

voimakas kristitty liike. Vandaalit tuhosivat

T:n ja arabialaiset hävittivät sen lopullisesti 647.

Tn raunioita alettiin tutkia jo 1700-luvun

lopulla, järjestelmällisiä kaivauksia suoritetaan
I SS 1 aikani. Ne ovat paljastaneet suurin joukon
mahtavien rakennusten tähteitä (teatteri, johon

inahl ui 4,000 katsojaa, suuret kylpylaituk- I.

I ra j iksen portti y. m.i. taideteoksia, piirrok-

sia y. m.
Timidi (lat. Hmidus < tinifn = pelätä),

arka.

Timjami ks. T h y m u s.

Timjamiöljy, keltaisenruskea, kanvertin ma
kuinen, lääkkeenä käytetty, ..tiilijamiruoho-t a"

(Thymus vulgaris) valmistettu eetterinen öljy.

Sisältää tymolia (ks. t.t. Käytetään myös äaip

puoiden parfymoimiseen. S. S.

Timmermansorden (ruots.), kirvesmiesten

seura, syntyi 1500-luvulla Englannissa, josta

sittemmin muutti nuuskaan. Hollantiin ja Sak-

saan; per. Ruotsissa 1760. .Sillä on Tukholmassa
hospitaali, jossa hoidetaan sodassa ja rakennus
töissä haavoittuneita ja raajarikoiksi tulleita,

jotka sen lisäksi ovat niin köyhiä, etteivät voi

itse pitää huolta itsestänsä. J. F.

Timok (roomal. Timacus), joki Balkanin niemi

maalla, Tonavan lisäjoki oik.. suurimmaksi
osaksi Serbiassa, alajuoksullaan Serbian ja

Bulgaarian rajalla, alkaa useista lähdejoista, vir-

taa pohjoista ja koillista pääsuuntaa, laskien

liadujevatsin alapuolella Tonavaan; 135 km.

Timokratia (kreik., < fime' = arvo, ja hra-

h'in = vallita), valtiomuoto, jonka mukaan kan-

salaisten oikeudet ja velvollisuudet ovat riippu

raiset heidän omaisuutensa suuruudesta, esiin.

Ateenan valtiomuoto Solonin aikana. ./. /•'.

Timoleon [timoWön] (n. 411 "".T e. Kr.),

korinttolainen sotapäällikkö ja valtiomies, Timo-
demoksen poika. Kun sv rakusalaiset MO e. Kr.

pyysivät emäkaupunkiaan Korinthosta järjestä-

mään heidän hämmentyneitä valtiollisia olojaan,

uskottiin tehtävä T:lle, joka oli aloittanut poliit-

tisen uransa kukistamalla kotikaupunkinsa itse-

valtiaaksi tekeytyneen veljensä Timophaneen.
T. purjehti, mukanaan vähäinen palkkasoturi-

joukko :i4ä/:i44 e. Kr. Sisiliaan, laski maihin

Tauromenionissa, marssi Syrakusaa vastaan ja

otti haltuunsa ensin osan kaupunkia ja sitten

sen kokonani. Myöhemmin (343 e. Kr.) Dioin-

sios 11 luovutti hänelle myös Ortygiau. Tyrannia-

linna hävitettiin, ja T. pani Syrakusassa toimeen

kansanvaltaisen hallitusmuodon sekä kutsui kuu

punkiin suuren joukon siirtolaisia. Myös usei-

den muiden Sisilian kaupunkien itsevaltiaat hän

luhisti tai karkoitti. V. 340/339 e. Kr. Kar-

thago lähetti Sisiliaan mahtavan sotajoukon,

mutta T. voitti tämän täydellisesti sen kulkiessa

Krimisos-joeii poikki (lähellä Segestaa). Kartha-

gon kanssa tehtiin rauha, ja T. yhdisti Sisilian

kreik. kaupungit Syrakusan johtamaksi liitto-
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naksi. nimiin jälkeen T. luopui johtoasemas-
taan (337 >'. Kr.) ja vietti Syrakusassa loppu-

ikänsä sokeana, mutta kaikkien kunnioittamana
T:n elämäkerran kirjoittivat Cornelius Nepos ja

Plutarkhos. | Vrnoldt, „Timoleon" 1 1850).]

K. h' ->i.

Timon ftimunj. 1. Eräs ateenalainen, joka
.">

: ii n «
• 1 1 vuosis. loppupuolella mielenkatkeruudes-

-;i.in vetäytyi pois muiden ihmisten yhteydestä.

Jo \risto]>l s mainitsee hänei (..Linnut" nimi-
sessä komediassaan) yleisesti tunnettuna i lnni^

vihaajan tyyppinä. Sittemmin Lukianos kir-

i hänestä eri teoksen. T. on päähenkilönä
Shakespearen äärettömän synkässä „T. ateena-

n" nimisessä näytelmässä. — 2. T. Phliuk
neeta (n. 320-230 .•.'Kr.), skeptillinen filosofi:

kirjoitti m. m. -ukkelia kuusimitt&isia ..silloi-

ija" ik>. si ilo ii. joissa hyökkäsi muiden
Filosofikoulujen dogmatismin kimppuun.

O. E. T.

Timor. Alankomaiden ja Portugalin omistama
-aari Hä-lntian saaristossa, Pienissä Sundasaa-
rissa, eteliissä Austraalian mantereeseen rajoit-

in T:n-meren pohjoisrannalla; lounaasta
koilliseen 500 km pitkä . luoteesta kaakkoon

m leveä, n. 32,600 km-, lähisaarilleen (Hotti,

Kambing, Samao) 34.000 km 5
. V*-*/» milj. »s- —

I. on vielä aivan epätäydellisesti tutkittu.

Koralliriuttojen ympäröimä. Rannikot yleensä
ii matala rantakaistale aivan kapea. Sisä-

vuoristojen (korkein huippu n. 3.600 m yi.

inerenp.) ja ylätasankojen täyttämiä. Vuoriperus-
oii tavattu vanhempia aineksia, kalkkikiveä

Ilmasto Austraaliasta puhaltavan kaakkois-
iiiiiin vaikutuksesta varsinkin eteläranni-

ia sisämaassa paljoa kuivempi kuin Itä-

in saariston läntisemmissa" osissa; ranni-

koilla raivoo malaria. mutta sisämaan ylä-

tasangol oval siitä vapaat ja ilmasto siellä on
loppalaiselle muutenkin siedettävä. Aarnio-

ole; alempana on kyllä puukasvilli
i mutta ylätasangoilla vallitsee arokasvilli-

suus. Eläimistössä vallitsevat yleensä läntiset

mutta tavataan myöskin Austraalian eläin-

ilman edustajia. Väestön pääaineksena ovat
papualaiset, joihin on sekoittunut malaijilaisia

olyneesialaisia. Kansa on jakautunut moneen,
ui m sotu k i\ ii iii heimoon joista useim-
ovat alankomaalaisista ja portugalilaisista

saan riippumattomia. Asukkaat harjoittavat
etupää inviljelyä ja karjanhoitoa. Maassa
"leviä mineraalituotteita (kivihiiltä, polttoöljyä,

amalmia. kultaa y. m.) ei käytetä. Tärkeim-
mät kauppatavarat ovat santelipuu, ponihevoset.
vaha, pähkinät y. m. -. — Portugalille

m T:n itäosa. Kambing-saaren keralla

10 l. m-. 152,000 as. (1902). Se muodostaa
erikoisen siirtomaan, jonka hallinto asuu pohjois
lannalla olevassa Dilli'ssä in. 3.000 as., virka
miehiä lukuunottamatta yksinomaan alkuasuk-
kaita). Se on myöskin siirtomaan pääsatama,

1910 kävi 41(1 alusta (etupäässä alanko
maalaisia), yhteensä 165,000 rek.-ton. Tuonti oli

arvoltaan 186,000 mk., vienti 1.104,000 mk.
(1910). Siirtomaan tulo- ja menoarvio 1913-14
päättyi 1.» railj. mk:aan. — Alankomai-
den T. kii-ittiiii saaren länsiosan ja muodostaa

Ien muiden Pienten Sundasaarten keralla
T:n residenttikunnan, 46,056 km 5

,
0511.007 as.

(arv. 1912), joista eurooppalaisia 443, Pääpaikka
Kupang (Koepang) on T:n lounaisrannikolla
(n. 6,000-7,000 as. ; satama lii itettu). IToden

näköisesti espanjalaiset ensimusmi eurooppalai
sinä kävivät saarella 1522. Sein. vuosi-, alussa
portugalilaiset ja alankomaalaiset sijoittuivat
sinne, kilpaillen keskenään T:n omistuksesta.
V. 1859 he sopivat saaren jaosta, |oka vahvis-

tettiin uudessa rajasopimuksessa 1004 ja 1908.

E. E. K.

Timorlaut (holl. Timorlaoet ; myös Tenimber
1. Trnimbar), Alankomaille kuuluva saariryhmä
Itä-Intian saaristossa. Arafura-meren luoteisran

nalla, Pienten Sundasaarten ja Aru saariston

Niilillä, käsittäen Jamdena I. T., Selaru, Larat,

Vuliaru y. m. saaret; n. 5,400 km2
,

20.000 as.

— Saaret ovat koralliriuttojen ympäröimiä, enim-
mäkseen matalia, osaksi tuliperäistä syntyä. Kas-
villisuus ja eläimistö austraalialaista. Väestön
pääaineksena papualaiset, joihin 011 sekoittunut
malaijilaisia ja polyneesialaisia. He ovat hajaan-
tuneet sotaisiin pikkuheimoihin. Harjoittavat

alkuperäistä maanviljelyä, karjanhoitoa, tre

pangin ja kilpikonnain pyyntiä. Ainoa turvalli-

nen ankkuripaikka saaristossa on Hitain 1 Lara
tiliä. T:sta viedään ulkomaille vähän trepangia,

kilpikonnankuorta ja puuta In. 25,000 mk: n

arvosta vuosittain). — Hallinnollisesti saaristo

kuuluu Amboinan residenttikuntaan. E. E. K.

Timotei ks. T ä h k i ö.

Timoteikääriäinen (Tortria paleana), pikku-

perhonen kääriäisten (Tortricidcs) heimossa. Etu
siivet yksiväriset, oljenkeltaiset, silkinkiiltoiset,

koiraan takasiivet melkein valkoiset, naaraan
ruskeanharmaat. Lentää pääasiallisesti heinä

kuu— a. Toukka sametinmusta. valkokäsnäinen,

15 inin pitkä, elää heinillä, etupäässä timotcilla,

putkenmuotoisessa, yhdestä tai useasta lehdestä

k i;i 1111 o.-. 1 111 i'csi:,-;i. Seurauksena on tav kas-

vin kuihtuminen. Tehnyt monin paikoin, joukot-

tain esiintyessään, suuria tuhoa. On levinnyt

Suomessa jokseenkin laajalle, ainakin lounais-

osassa maata. vrt. K ii ii r i ii i s e t. I . S s.

Timoteus ks. Timotheu s.

Timotheos //uho'-/. 1. Kreik. kitarodi. s. o.

kitaransoittaja, laulaja ja runoilija (n. 4">o 360

e. Kr.), syntyisin Miletoksesta ; hänen opetta-

jansa oli mytileneläinen Phrynis; toimi etupäässä

Ateenassa. T. on. samoinkuin Phrynis. etupäässä

tunnettu nomos-Iaulun ja siihen kuuluvan kitara-

sävellyksen kehittäjänä; m. m. hän itse kertoo

lisänneen kitaran kielet 1 I .ksi. Tietomme T:n
runoudesta ja yleensä nomos-laulusta olivat

sangen niukat, kunnes 1902 Egyptistä löydettiin

melkoinen osa hänen „Persai" nimistä nomostaan
Alku on hävinnyt, mutta ydinosa, n. .-. omphalos
(„napa"), sen jälkeen seuraava sphragis- I.

..-inetl i"-osasto ja epilogos ovat säilyneet. „Pei

sai" on vapaisiin lyyrillisiin rytmeihin laaditin

läpisävelletty soololaulu. Sen ydinosassa laulaja

kuvaa kreikkalaisten ja barbarien välisen meri-

taistelun (Salamiin taistelun-,' 1 hurjaa melskettä,

esittäen m. m. useiden barbaribenkilöiden kim

lemantuskaa ja rajuja tunteenpurkauksia ja

lopuksi kuninkaan pakokäskyn. Sphragis-o

to e laulaja ikäänkuin painaa teokseensa sinet

tin-ii mainitsemalla nimensä ja kehumalla tai

toaan. Epilogissa hän rukoilee Apollonin siu-

nausta -\ ni 3 mäkaupungilleen. Rui Iman
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to nonti pöj likeä tä jo ha» nuuista, täi

vaikeatajuisia metaforeja; etupäässä siinä näkyj
pyrityn ällistyttämään kuulijoita taiturimaisuu-

della; sisäinen totuus jää vähille, historiallisesta

tunnusta puhumattakaan. T:n nomosta arvo tel

taessa on sentään muistettava, ett -i mum taide

Uijissa sävelmä oli pääa iana, ja että tämä
meiltä puuttuu. 2. T. Kononin | ie . ik ;« . ateenal.

valtiomies ja sotapäällikkö (4:nnen vuosis. alku

puoliskolla). Hän "li ateenalaisten johtomiehiä

niissä taisteluii a jotka s urasivat Ateenan toi

sen meriliiton perustamista (378/377). Niinpähän
i kiersi 60 sotalaivalla Peloponnesoksen ja

hävitti sen rantaseutuja ja sai sitten taitavalla

ja humaanisella esiintymisellään m. m. akarna-
nit, korkyralaiset ja i n > I < > >. .--

i l yhtymään Ateenan
liittoon. Spartalaisten laivaston hän voitti Uy-
zian taistelussa. Kun :;74 tehty rauha ennen pit-

kää rikkoutui, tuli T. jälleen kiivastun päälli-

köksi, mutta ei varojen ja muun avustuksen
puutteessa voinut saada mitään aikaan. V. 373
hänet pantiin viralta puis ja hän meni joksikin

aikaa persialaisten palvelukseen. V. 366 T. jäl-

leen oli johtavassa asemassa kotimaassaan ja vai

lasi laivaston päällikkönä persialaisilta Samok-
s"n ja uudisti melkoisessa määrin Vteenan val-

lan Hellespontoksen tienoilla ja yleensä Thra-
kian rannikoilla sekä Khalkidikessa (365-362).
\". s. liittolaissodassa T. johti yhdessä Khabriaan
ja Iphikrateen kanssa Ateenan laivastoa; mutta
päällikköjen kesken syntyi eripuraisuutta, ja

m. m. T:ta syytettiin siitä, että suotuisa tilai-

suus kukistaa kapinoitsija! oli luisunut ateena-
laisten käsistä. Hänet tuomittiin 100 talentin
rakkoon, ja kun- hän ei voinut sitä suorittaa,

meni Idin maanpakoon Khalkiiseen, |ossa pian
kuoli. O. E. '/'.

Timotheos ks. T i m o t h e u s.

Timotheus (kreik. Timo'thcos), apostoli Paa-
valin oppilas ja työkumppani, oli kotoisin
lvvstrasta (Ap. t. 16i) ; hänen isänsä oli kreikka-
lainen, mutta sekä hänen juutalaissyntyinen äi-

tinsä Eunike että tämän äiti Louis (2 Tim. l r,|

olivat kristittyjä. Lähetystyönsä takia juutalais
Ien keskuudessa T. suostui ympärileikkauttamaan
itsensä (Ap. t. tli 3 i. seurasi sitten Paavalia hiilien

loisella ja kolmannella matkallaan ja oli hänen
luonaan luinen ollessaan vankeudessa (Filipp. U;
Koi. lj.; Fil. i). Ephesoksessa T. on ollut seura-

kunnan kaitsijana il Tim. 13 ), ja sinne Paavali on
lähettänyt molemmat U :n T:n Timotheuskirjeet.
Nämä kirjeet, joiden oikeaperäisyyttä usein on
epult-,. sis iii. u it seurakunta 1 1111:11 pi „ter-

veellistä oppia" koskevia kehoituksia srkä va-

roituksia harhaopista, F.dr. SI.

Tirnpani [-iT-j ks. Patani m m 11 t.

Timur Lenk (T i m u r-i-1 e n g) ks. Tamer-
1 a n.

Tina (lat. stanntim), metalli, kem. alkuaine.

Kein. merkki Sn. At. p. = 119. T:aa käytettiin

jo esihistoriallisella ajalla Intiassa. Kiinassa.

Egyptissä ja Britanniassa pronssiesineiden val-

mistukseen. Puhdasta metallista t:aa ei silloin

luultavasti vielä tunnettu. Roomalaisvallan
likana tuotettiin t:aa (kreik. kassi'teros, lat.

plumbum album), jota usein luultiin lyijyksi

(plumbum nigrum). T. esiintyy luonnossa miltei

yksinomaan t. -kivenä, kassiteriittina. SnOo. jossa

011 78,:% t:aa. T. -kiven esiintymisestä ja omi-

Ivuva 1. Kuilu-uuni tinan sulat-
tamiseksi (läpileikkaus).

nai iuk 1 ta I. -. ICassiteriitti. T.-kivi

distetaan ensin erilaatuisilla huuhtomis y. m
laitteilla hiekasta, savesta, mullasta y. m. Puh
distettu t.-kivi sulatetaan sitten hiilen kera

kuilu- t. lieskauunissa. .Metallin pelkistyminen

tapahtuu vasta korkeassa lämpötilassa, ja jos 1

kivi sisältää muiden metallien yh
uictykei-i, pelkiotyi ;t n un ikm eik

i

saatu 1. ole puhdasta. Taka-Intiassa
t. malmi sisältää n. 70' . t :aa. In

roopasta saatu vain 0,i-0,i%. Viimi
mainittu ..väkevöidään" ennen sn

lattamista. Sulatusuuni on raki

netin graniitista. Kuilu s (kuva

1 1 tä\ teiään t. mal-

min ja hiilen seok-

sella, liekki punalle

taan alhaalta i, sula

t. kokoutuu esiHe-

teen r kuonan peil

tämänä ja juokset

sitten raaka t :11a

kuoppaan st. Uusimmat uunit oval lieskauuneja.

Kuona on raudan, magnesiumin, kalsiumin ja

aluminiumin silikaatteja.

Raaka t.. joka sisältää tavallisesti 97-98% U aa,

puhdistetaan aluksi sulattamalla. Vain Iiii li,

tiastä saatu raaka t. 111. s. lianka-t.i on miltei

puhdasta. Sulan t:n annetaan sitten juosta heh

kuvilla hiilillä peitetyn rautalevyn yli. Puhdis-

taminen tapahtuu myös sulaa t :aa puukangilla
sekoittamalla. Metallista t:aa eristetään nyky-

ään myös käytetyistä tinatuista peltiesineistä

joko elektrolyysin

avulla tai muutta-
malla niiden t.-

päällystys t. -klori-

diksi. SnCU, kui-

van kloorin avulla.

Puhdas t. on lue

peanvalkoinen
kiiltävä metalli.

Sen om.-p. on 7.

3

ja siilamisp. 232°C.
Se on kiteinen

aine (kuva 2) ja

sitä taivuttaessa

kiteet särkyvät aiheuttaen 11. s. tm kitinän.
Sulasta t :sta kaatamalla saadun levyn pinnalla

nähdään, kun pintaa ensin etsataan hapoilla, jää-

kukan muotoisia kiteitä (moirä mitallique). Kuu
sinkkipuikko pistetään kyllästettyyn t. kloridi-

liuoksien, jonka päälle varovasti kaadetaan hie-

man vettä, muodostuu nesteiden kosketuskohtaan

a. s. t inapuu, koska tina aikaa siinä kitey-

tti sinkkipuikou pinnalle. T. on hyvin peh-

meä ja helposti levyiksi muovailtava metalli

i..t i n a p a p e r i". ks. S t a n n i n 1 ii. 200° :ssa se

on hauras ja jauhettava. Alhaisessa lämpötilassa
se voi muulina harmaaksi t:ksi. joka on jauho
maista. Tiima on kevyempää, om.-p. ä.s. ja

voi tarttua in. s. tinarutto) esim. urkutor
viin y. m. T. on ilmaakestävä. Ohuissa kerrok-

sissa kuumennettuna se palaa kuitenkin tina-

oksidiksi I. tinat 11 h k a k s i. Se liukenee suola-

happoon, multa ei typpihappoon, Kaliumhydrok-
sidissa keittäen t. muuttuu t . happoiseksi kalin

miksi. Kein. puhdasta t:aa saadaan hapetin

maila raaka-1: aa typpihapolla ja muuttamalla

Kuva 2. Kiteistä tinaa.
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imi t. oksidi, joka pestään ja kuiva-

prihiilcllä pelkistäen, uudelleen metal-

liksi. T. muodostaa! elohopean kanssa t.-amal-
.1 jota ennen käytettiin peilien kuvastin

piunan muodostamiseen ia vielä nyt käytetään

paikkausmassaua. T. on useiden lejec

rinkien aineosana vasken ia sinkin ohella (ks.

ussi Kun tavalliseen t :aan sekoitetaan

n n juot to I taa isisällää ly ijyä 30-

leuka sulamispiste on ai mpi ja kovuus
suurempi. N. s. tinapelti on t :11a päällystettyä

I muodostaa kaksi sarjaa yhdistyksiä:
s I a n a o 1. t.-o k s i il ii I i y hdistj kset ja
s t a u ii i 1. t.-o k si di y kd i s t y k s e t. Edel-

lisissä t. mi kahdenarvoinen, jälkimäisissä neljän-

arvoinen, s t a n n o kloridi n. t.-k 1 o r u u-

r i a. siiil^. muodostuu m. m. liuottamalla t:an

suolahappoon. Liuos haihdutetaan ja kiteytetään.

Kiteet 1. n. s. „tinasuola" sisältävät 2 molekylia

kidevettä Liukenee helposti veteen, hydrolisoi

In. -n kuitinkin samentuen miedoissa liuoksissa,

i -unia hapettuu, helpommin vielä kloorin

iai I uin vaikuttaessa. T.-kloruuri on tärkeä

Iin. Se saostaa esim. hopea- ja elohopea
suoloi-ii vastaavat metallit, sitä käytetään kem.

-a. väriteollisuudessa ja värjäämöissä
peittaua Sen vesiliuoksista alkalihydroksidi

,,i s t a n n o h y d r oksidi a. SniOH) 2 ,

ice saostimen ylimäärään hyvin pelkis-

-: liuokseksi. Tästä saostuu sjistessä stanno-

dia. 1. t.-oksidulia. SnO. joka on mustaa jau-

Stnnnosulfidia. SnS. muodostuu rikkivetyä

|ohd< Hio ssa stanuosuolaliuoksiin. Tämä on tum-
ruski ata jauhoa, joka liukenee alkalisulfi-

deihin muodostaen sulfostannaatteja (ks. S u 1 f o-

l a ti. — Stanni- 1. t.-oksidiyhdistyksiä

i. m. stannikloridi 1. t.-tetrakloridi, SnCl4 .

Sen keksi Andreas Libavius 1605 käsitellessään

lalgamia sublimaatilla. sitä muodostuu
myös kloorikaasun vaikuttaessa t:aan. Se on

- väritön, ilmassa savuava neste (spiritus

fumans Libavii). Om.-p. 2. s». Ottaa kosteutta

ilmasta kidevedeksi, jähmettyen ..tinavöiksi".

liuottamalla kuningasvetfeen saadaan tetra-

kloridia sisältävä liuos n. s. ..t.-liuos", jota

käytetiän virjiimoissii T -tetrakloiidia käyte-
tään si äpaitsi tervaväriaineiden valmistamis en.

tinaumiseen y. m. Jos siihen sekoitetaan salmiak-
kia, saadaan ammonium-t.-kloridia, n. s. pink-
suolai rinl, neilikka), jota käytetään vär

peittana neilikanpunaväriä haluttaessa.

Stannioksidia. SnCh, saadaan polttamalla t:aa
lama ou valkoinen, sulamaton ja vai-

i auho I
I

.i - Imu Uinen slauui-

oksi.li ..n kassiteriitti 'ks. i i. Stannihydroksi-
dia 1 r m a a 1 i t.-h a p p o a Sn (OH) ,. muodos-
tuu kolloidisena sti il loridin hydrolysoituessa

vaikutuksesta. Tämä hajaantuu helposti

i jn lavalliseksi t.-h a p oksi, H2Sn03 ,

suoloja nimitetään .s t a n naätei ks i.

N atri n m s I a n naatti a. Na^SnOj, valmis
tetaan sulattamalla t taa soodan ja salpietarin

Sitii käytetään värjäämöissä ja kangas-
painimoissa peitta-aineena. Metatinaha p p o

on liukenematon happoihin. Sitä muodostuu i taa

-ii typpihapolla. Stannisulfidi a.

muodostuu rikkivedyn vaikutu!
'liuoksiin. Sr on keltaista jauhoi

Eräs kaunis muoto staunisulfidii i. s. mus-
siivikulla jota saadaan sulattamalla I taa likin

ja .salmiakin kera. T. muodostaa bromin, jodin

ja fluorin kera yhdistyksiä, joiden kokoomus
inuisi uitaa itu klooriyhdistyksien kokoomusta

N \ tien 1500 saakka saaliin t:aa Englan-
nista (Corrivcall), Taka-Intiasta (Malakka) iti

saksasta (Erzgebirge). V :sta 1725 alkaen on
suurin t.-määrä tullut Englannin alusmaista
.-trails se| I Inneiits". joiden keskustana Singa-
pore, ja sitäpaitsi Haukasta ja Billitonista ja

Boliviasta. Koko maailman t.-tuotanto muu oli

72,911 tonnia, 1904 97,790 tonnia ja 1912

123,100 tonnia. V:n 1912 tuotannosta oli englan-
tilaisten osuus 3

jt jakaantuen seuraavasti

..Straits" 50%, Englanti 15%, Banka ja Hillitön

!'', Saksa 10%, Kiina 5 '
, ja Vustraalia 4%.

s'. S'.

Tina-amalgami ks. T i n a.

Tinaaminen, metalliesineiden peittäminen
ohuella tinakerroksella. Tavallisimmin tinataan

rautaesineitä ilman ruostuttavan vaikutuksen
estämiseksi tai vaski- ja messinkiastioita. T.

tapahtuu joko siten, että hyvin puhdistettu esine

kastetaan sulaan tinaan, jolloin siihen tarttuu

ohut kerros pinnalle, tai siten, että sulan tinan

ia harisin tai salmiakin seosta hangataan esi-

neen pinnalle rohdintukolla. Paitsi puhdasta
tinaa käytetään t:een tinan ja lyijyn seosta.

joka on halvempaa ja tarttuu h lpommin kiinni.

Pienien esineiden, esim. neulojen, t. toimitetaan
siten, että niitä keitetään messinkikauhassa
veden, viinikiven ja tinajauhon kera. Vaskiesi-

neet tinautuvat nopeasti, kun niitä keitetään

tinatuhkan, kalilipeän ja rakeisen tinan kera.

Rauta- ja teräesineet ovat ennen ttsta hieman
vaskettavat. Galvaaniseen t.-een käytetään tina-

tuhkaa, kalilipeätä. kaliumsyanidia ja pyrofos

Eorihappoista natriumia. Tinattu pinta on taval-

lisesti hiin ä., jos tinattaessa on käytetty tina

lyijyseosta, mutta se on kiiltävä, jos käytetty

tina on ollut puhdasta. Vaskiastioiden t. on
ollut jo vanhoina aikoina tavallista. Raudan t. on

myöhemmän ajan keksintöjä. Suurin osa maail-

man tinatuotannosta käytetään nykyään n. s. tina

I. läkkipeltien (ks. P e f t i i t:een. N. N.

Tinaliappo ks. T i n a.

Tinahydroksidi ks. T i n a.

Tinakivi ks. Kassi te riitt i.

Tinakloridi ks. T i n a.

Tinakloruuri ks. T i n a.

Tinalejeeringit (ks. L e j e i r i n g i 1 ja

Ti n ai. tinan ja muiden metallien seokset. Täi

keimmät ovat tinan ja vasken (ks. Pronssi
ja Vaskilejeeringit) sekä li nau ja lyi-

jyn (vrl. T i n a a m i n e n seokset. Muista t tstä

mainittakoon k o m positsioni m e t a 1 1 i

(ks. t.'.

Tinamalmi. Tinanpitoisista kivennäisistä on

kassiteriitti (ks. t.i ainoa luonnossa

sain määrin tavattava ja metallin valmistukseen

käytetty. /'. E.

Tinankitinä ks. T i n a.

Tinaoksidi ja tinaoksidiyhdistykset ks.

r i aa.
Tinaoksiduli ja tinaoksiduliyhdistykset k s.

T i n a.

Tinapuu k s. I i n a.

Tinasulfidit ks. 'I' i n a.
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Tinasuola ks, I i n a.

Tinatuhka ks. T i n a.

Tinaus ks. T i n n a in i n e n.

Tinca ks. S u u I n r i.

Tinctoris /-'"//, J o h a n n i 1446-1511),

alankomaalainen musiikkiteoreetikko ja sävel-

aikansa oppineimpia. Toimi 1475-87 Napo-

lissa hovikapellimestarina, sittemmin kaniik

kina Nivellesissä. Julkaisi u ^
i i t ;< teoreettisia

teoksia. Julkaisematta iiii hänen laaja, moni
osainen sävellysoppinsa. Suurimman osan sävel

lyksistäiin I'.. k nl <-n arvellaan, merkitsi sala

niinellä : ,1 o li a n n e s V e r li e ii el il. Verbe-

ner). /. K.
Tindal, Matthews (1657-1733), engl. deisti.

T., Joka \ :st : i 1678 oli koko ikänsä Oxfordin yli-

opiston felIow'na, julkaisi 17:>0 kirjan ..('hristia-

nitv as old as the creation" („Kristinusko yhtä
vanha kuin maailma"), jolla hän tahtoi osoittaa

ti
i kristinusko ainoastaan on alkuperäisen

luonnonuskonnon uudistus. Kirjaa on sanottu

..deismin raamatuksi". Vjan valtiollisissa tais-

teluissa T. aikaisemmin kaunatti Stuarteja, mutta
liittyi m-.. shsmm ill i lillui; i vapaamielisiin (ks.

D e i sm i)

.

E. A «.

Tinea ks. K o i p e r li o s e t.

Tinel /-«'//. Edgar (1854-1914), belg. Bävel

täjä, GevaSrtin oppilas. Tuli 1882 Mechelnin
kirkkomusiikki. i|iis|ou johtajaksi. 1889 valtion

kannattamien belg. musiikkikoulujen tarkasta

jaksi. 1896 sen ohella kontrapunktin opettajaksi

Briisselin konservatoriin ja 1900 tämän konser-

vatorin johtajaksi. Sävelsi 2 oopperaa („Godo-
leva", 1SH7. ..Katliarina". 1909), oratorin („Fran-
eiseiis". tsss). kuon, ja orkesteriteoksia \. m.

/.' K.
Tinglid oli vanhoina aikoina Tanskassa kunin-

kaan palvelukseen vapaaehtoisella sopimuksella
ruvenneen soturijoukon niinenä, ja käytettiin
erittäinkin Kniiut Suuren Englannin valloituksen

jälkeen j.u ji .-.i iini-i i pysyviet i soi ijoukosla. Toi
sia nimityksiä olivat, t i n g m a n u a 1 i d ja

v e d er 1 a g. K. <:.

Tingstadius /-«'-/ Johan Adam (1748-

1827), ruots. teologi ja orientalisti, tuli itäni,

kielten professoriksi Upsalaan 1789, kuuluisa

Raamatun kääntäjänä. A'. T-t.

Tinian (aikaisemmin myös Buenavista)
Mananneihin kuuluva saari. ks. M a liaanit.
Tinkal, luonnossa esiintyvä booraksi iks. t

Tinktuuri (lat. tinctu'ra - värjääminen, <
tingere = kastaa, värjätä), rohdosuutos, kasvi-

ainesten alkoholi tai eetteriliuos.

Tinödi, SebestyGn [Unödi säbäitjen] (k.

n. 1557), unk. trubaduuri, myös Lantos („Luu-
tunsoittaja") nimellä tunnettu, syntyi 1500-lu-

vun alkupuolella, opiskeli latinakoulussa, haa-
voittui pahasti taistelussa turkkilaisia vastaan.
toimi m. m. Budan linnan puolustajan Balini

Törökin sihteerinä, vaelteli scnjälkeen ympäri
maata herrojen hoveissa, linnoissa ja taistelutan-

terilla laulullaan ja soitollaan maamiehiään roh-

kaisten sekä. yksimielisyyteen kehoittaen. Aset-

tui 1548 perheellisenä miehenä vakinaisesti asu-

maan Kassaan. Kaikkialla, missä tärkeitä sotai-

sia tai valtiollisia tapahtumia sattui. T. oli läsnä

voidakseeu saada niistä tarkkoja tietoja ja

ikuistuttaakseen ne runomuotoisissa ,,aikakirjois-

saan", joita hän sitten laulaen ja soittaen esitti.

vieläpä 'iiiiniii.it nuoteilla varustettuina julkai

sikin 1554 (Kolozsvarissa) nimellä

Runollisina tuotteina ne oval jotenkin heikl

asiallisen luotettavuutensa vuoksi niiden

toriallineii arvo sitävastoin on varsin suuri.

I n kaikki teokset julkaisi (selityksill

lettuina) A. Szilädj (B$gi magyar költök tära.

Iiii. V. 1\.

Tintoretto /-'-/, oik. nimi .1 a e o p o K o bu s t i

(1518-94), it. taidemaalari. Nimen rintoretto

ipikkuv i rj in i hm sai ein-i ammatin mukaan
Hänen u ien ja suurien maalaustensa
tunnusmerkkejä ovat sommittelun intohimoinen
levottomuus, liikkeiden ja asentojen ta

keus ja valojen ja varjojen voimakas korosta-

minen. Hiin tahtoikin yhdistää .Mi. 1

,

piirustuksen ja Tizianin värityksen valittiin

sopusointuisesta kokonaisvaikutuksesta;

päätarkoituksenaan aiyttia olleen katsojt n v!Hi
tiimi lion tavattoman taitonsa avulla. I on maa
laniuit Venetsian kirkkoihin ja palatseihin suu
ien joukon mahtavankokoisia ja monihenkili

Tintoretto : Bacchus ja Ariadne.

uskonnollisia, vertauskuvallisia ja historiallisia

sommitelmia, tunnetuimpia niistä ovat :
..Markus

I pelastaa orjan marttyyrikuolemasta" t Venetsian
akatemiassa i. „Pyhä Ehtoollinen" IS. Ui

Maggiore-kirkossa i ja „Ristiinnaulitseminen"

(Sf.uola di koeeossai sek i j it t il usm 1 1 neli Tiia

liisi" (Dogi-palatsin Suuren neuvoston salissa),

,,Bacchus ja Ariadne" (seinämaalaus Dngi-palat-

sissai. Nuoremmilta vuosiltaan on T:lla myöskin
hyviä muotokuvia. T:U subjektiivinen ja aikai-

sempien mestarien ehyen, yhtenäisen taiteen rik-

kova maalaustapa on valmistanut osaltaan rene

sanssityylin muuttumista barokiksi: saattaapa

häntä tavallaan pitää nykyaikaisen impressio-

nisminkin varhaisena edeltäjänä. [Stearns, ..Tinto

retto" (1895); II. Thode, ..Tintoretto" (1901).]

F. /..

kreik. theion = rikki' ks.

sulloa n h v d r idit ks.

Tioalkoholit (<
M e r k a p ta a n i t.

Tioanhydridit 1.

S n 1 f o s u o 1 a t.

Tiocyaani. tiosyaani, ks. Rodaanl.
Tiofeeni. hiilen, vedyn ja rikin kem. yhdistys,
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kuuluu heterosyklisiin aineisiin; esiintyj kivi-

liiilitervassa. Sitä voidaan valmistaa kuumenta-
malla etylisulfidia punahehkuvissa putkissa. Väri-

tön, kevyt, s t :ssa C kiehuva, veteen liukenema

tmi neste. Muodostaa eri halogeeniyhdistyksiH

halogeenien vaikuttaessa siihen. Väkevän likki

hapon kera se muodostaa t.-sulfonihappoja.

Muista t.-yhdistyksistS mainittakoon t.-alkoholi,

t-aldehydi ja t.-karbonihapot. S. S,

Tiohapot. hapot, jotka hapen asemesta sisäl

tiiviit rikkiii.

Tioli ks. T li i o 1 i.

Tiouihapot, rikin muodostamia rikki rikkaitn

loja, esim. tiorikkihappo iks. t.i. Poly-t.
ovat rikin happihappoja, joiden yleinen kaava «n

BiSxOg (x:n arvo 2-5). Sellaisia ovat: ditioni

happo. HjSjOe, tritionihappo, 1Il-S
:

.o„. tetrationi-

l.appo. lUS»0(i. jota muodostuu jodin vaikut-

pa natriumtiosulfaattiin ja pentationihappo,

tt,S,0,. S. 8.

Tioniini, Lauthin violetti, tervaväriaine, jota

valmistetaan parafenyleenidiamiinista ja rikki-

vedystä. Tummanvihreä veteenliukeneva aine
joka värjää villan ja silkin sinipunaiseksi.

N. 8.

Tionylikloridi, rikin, hapen ja kloorin kein.

yhdistys, SOC1™. Väritön neste, jota saadaan fos-

Eoripentakloridista ja rikkidioksidista. S. S.

Tiorikkihappo, rikin, vedyn ja hapen kem.
yhdistys, lus.o,. Vapaana ei t. esiinny, eikä

myöskään sen anhydridi. 'sen suoloja nimitetään
sulfaateiksi. Tiosulfaatteja muodostuu

ui. m. rikkihapokkeen suoloja, sulfiitteja, kiehu-

ssa rikin kera. alkalipolysulfidien itses

hapettuessa, jodin vaikuttaessa natriumsul-

fidin ja natriumsulfiitin liuoksiin, y, m. Tärkein
näistä suoloista on n a t r i n m t i osu 1 f aatt i

- t.i. 8. 8.

Tiosulfaatit, tiorikkihapon suolat, ks. T i o-

rikkihappo ja X a I r i u m t i o s n I f a a 1 1 i.

Tiosuolat, rikinpitoisia suoloja, k-. S ui f o

> n o 1 a t

.

Tiosyaani, r i k k i s v a a n i. ks. E o d a a n i.

Tioyhdistykset (> kreik. theion = rikki i =

sulfoyhdistykset iks. t.).

Tippaleipä, voissakeitetyistä vehnätaikinarih-
moista valmistettu leivos, jollaista syödään
siman kera.

lippari ks. Ti pp u r i.

Tippukivi, luolien kattoihin ja pohjille tav.

kalsiumkarbonaatista muodostunee! tapit ja pyl-

ks. Luolat.
Tippuri (gonorrea), virtsa- ja siitinelimien

limakalvon tulehdus, jonka aiheuttaa eräs kak-
soiskokki fOonococcus Seisseri). Tauti on erit-

täin tarttuvainen ja leviää yleensä sukupuoli-
yhteyden kantta, mutia varsinkin pienet tyttö

lapset voivat saada - a myös \iililli- -ti muista
perheen jäsenistä etenkin heitä hoitavista hen
kiloista, jos nämä oval sairaita. Se alkaa taval-

lisesti 3-10 päivän kuluttua tartunnasta siten.

että virtsatorven suussa tuntuu kutiamista ja kir-

velyä vettä laskiessa, ja siitä alkaa vuotaa märkää.
Virtsatorve-ta voi tulehdus siirtyä syvemmälle
virtsaelimiin ja saa usein aikaan rakkotuleh-
luksen (eystitis). Miehillä tauti voi siitin

elimissä aiheuttaa rakonniska r a u h a - e n

tule h d n k - e n fprostatitis), s i e m e n r a k k o-

jen tulehduksen (vesiealitis) ja sivu-

kiveksen t u I e h d u k s e n (epididjfmitisj.
Naisilla t. synnyttää runsasta valkovuotoa ja voi

saada aikaan vaikeanlaatuisia tulehduksia
e m ii s s ii. m unatiehyis s ii ja m u n a s a i

joissa. Vaikeissa tai vaillinaisesti hoidetuissa
tapauksissa t. saattaa jäädä i-angen pitkälliseksi,

kroiuiilli-eksi ja voi silloin myöhemmin aiheuttaa

miehillä virtsatorven tukkeutumista (strictura

urethrte). Pitkäaikainen t. vuoto synnyttää usein

myös jonkinlaisia syyläniuodostnksia (condyloma
nm in i un In m ) etupäässä virt saelimien ulko-osiin

(vrt. K o n d y 1 o m i). T:n hoito vaatii lepoa ja

ehdotonta kieltäytymistä väkijuomista; paikalli

sesti käytetään tavallisesti huuhtelemista erilai-

silla hopeayhdistyksillä. — Jos tippurimätää jou-

tuu silmään, synnyttää se vaarallisen silmät ippu

rin. vrt. S i I m ii n h o i t o ja S i I m ii t a n d i t.

— Kivestulehdus (orkitis) ei ole riippuvainen
tippurista. /'. /'.

Tippui ikolotus (tippurireumatismi) on tippu-

rista johtunut niveltulehdus. Se esiintyy useim
miten polvessa, mutta voi sijaita muissakin nive-

lissä. Yleensä t. ilmenee vain yhdessä tai muu
tamassa harvassa nivelessä samalla kertaa, jota-

vastoin lavallisessa nivelreumatismissa on useita

niveliä kipeänä samaan aikaan. ' Tauti on pit-

källinen ja voi vaikeissa tapauksissa aiheuttaa
nivelen jäykistymistä. Hoitona käytetään kuuma-
ilma tai sähkökäsittelyä ja hierontaa. P. P.

Tippu Sahib (1751-99), Mysoren sulttaani, Hy-
der A 1 i " n poika, seurasi isäänsä 1782, soti menes-

tyksellä englantilaisia vastaan ja teki heidän

kanssaan sopimuksen 1 7S4. jonka mukaan heidän

täytyi vetäytyä pois hänen valtakunnastaan. Nyt

T. S. rupesi vaalimaan itselleen yliherruutta

muiden int. ruhtinasten yli ja piti loistavaa ho-

via. V. 1780 englantilaiset tekivät liiton hänen
naapuriensa kanssa, ja pakottivat hänet 1792 epä-

edulliseen rauhantekoon, jossa hän menetti puolet

alueistaan. T. S. teki salaisen liiton Ranskan
kanssa englantilaisia vastaan, mutta nämä aloit-

tivat äkkiarvaamatta sodan 1799. ja T. S. kaa-

tui pääkaupunkinan Seringapatamia puolustaes-

saan; hiilien valtakuntansa valloitettiin.

G. R.

Tippu Tip, oik. II a m e d ti e n M u h a m m e d

Ik. 1905). Itä- ja Keski-Afrikan suurin orja

kauppias, saavutti v:n 1867 jälkeen ylisen Kongon
alueella täyden määräämisvallan, jota hän käytti

tutkimusmatkailijain (Livingstonen, Cameronin,
Stanley'n, VVissmannin) hyväksi; antautui Kongo-
valtion palvelukseenkin; palasi 1800 synnyinkau-
punkiinsa Sansiliariin.

Tipulidae ks. Vaaksiaiset.
Tiputuspullo. pullo, jonka lasitulpassa ja kau-

lassa on kuurna pullon sisältämän nesteen tipoi!

lain laskemista varten.

Tiraboschi [oo'ski], Girolamo (1731-94),

it. kirjallisuushistorioitsija, tuli 1755 retoriikan"

professoriksi .Milanon yliopistoon. Täällä, hiin kir

joitti tutkimuksensa ..Vetcra humiliatorum monu-

menta" (1766-68, 3 nid.). V. 1770 T. nimitettiin

M. ah nan herttuan Iran- III : ii k i r ja -t mi hoi I a

jaksi ja hän ryhtyi nyt valmistamaan pääteos

Storia della letteratura italiana" (1771 82;

paras julkaisu 1822-26, 16 nid.; lyhennettyjä

laitteita myös saks., ran k. ja engl.). Teos on

suuren oppineisuuden ja perinpohjaisen työn

tulos, käsitellen Italian kirjallisuuden kaikkia
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rri kaaroja (ei vain kaunoki rjallista ai aa

i i 'ii i s.- mu i iedoiltaao luotel tava, mutta
esteettisessä arvioimisessa vähemmiln onnistunut.

i n muista teoksista mainittakoon ,,Bit>li

modenese" (1781 86, ii niil.i : ,,Notizie de' pittori,

scultori, incisori ed arcbitetti modexiesi" (1786);

Memorie storiche modenesi" 1 1 T * -
; i»4. 5 nid.)

y. m. [Sandonnini, „Commemorazlone di G. T."

(1894 :
I ett i G. T. ai padre [reneo Uib"

1 1894 95, 2 os.).] E. W-s.

Tiradi (ransk. tirade), deklamatorinen lau

selma; ntus., juoksutus (laulussa).

Tiraljeeraaminen (ransk. tirailler), jalkaväen
eteuemi ien bajajärjestyksessä (jääkäriketjussa)

.

Tiraljööri (ransk. tirailleur), hajajärjestyk

sessä liikkuvan jalkaväkiosaston sotamies; rat-

sastava tiedusteli) asoturi. 1/. v. II.

Tirana. kaupunki Albaniassa. n. 40 km
Durazzosta itäänpäin, viljavassa laaksossa kor-

keiden vuorten juurella; n. 12,000 as., muha-
mettilaisia, kroik.- ja roomal.-katolisia. Iso

'. aari, kymmenkunta moskeiaa, useat sangen
rappeutuneita, muutamia kirkkoja. \sukkaai
liarjoittavai maanviljelystä' sekä jonkun virran

mattojen ja silkkikankaiden \almistusia. - Pei

1600-luvun alussa.

Tirano Inffj, kylä Pohjois-Italiassa, Sondrion
niinissä. Addan vas. rannalla. Colico-

Sondrio-T:n ja sen jatkun Berninan radansolmu-
kohta; 5,813 as. (1901; kuntana) . — Useita palat-

seja 1500-luvulta. Harjoitetaan viininviljelyä.

I :sta 1 km länteen, sveits. Posehiavo- (Pusclav-)

laakson suulla on Madonna di T:n pyhiinvaellus-

kirkko, rak. 1505-28 valkoisesta marmorista.
Tirard [-rä'rj, Pierre Enimaiiiiel (1827-

93), ransk. valtiomies; perusti 1851 Pariisissa

jalokiviliikkeen; valittiin 1871 kansalliskokouk-
seen, ISTO edustajakamariin, 188:; senaattiin; oli

useita kertoja kauppa- ja raha-asiainministerinä
;

pääministerinä jouluk. 1887—maalisk. 1888 ja

iilinik. 1889—maalisk. 1890, jolloin Boulanger'n
liankkeet tehtiin tyhjiksi. ./. /•'.

Tiraspolj [-"'-/. piirikunnankaupunki Etelä-

Venäjällä, Hersonin kuvernementin länsirajalla,

Dnestrin vas. rannalla Botnan suussa, rautatien

irarrella; 35,242 as. (1910; 1900 as:sta oli kreik.-

katolisia 45,8';. loput juutalaisia, lahkolaisia

y. m.). — Useita kirkkoja ja synagogeja, sai

raala, muutamia oppilaitoksia. Jokisatama. Kol-

met markkinat v;ssa. Harjoitetaan maataloutta.

vilja- ja karjakauppaa. - Suvorovih määräyk-
sestä T:n paikalle perustettiin linnoitus, joka

sittemmin on hylätty.

Tiree ks. T y r e e.

Tirehtööri (ruots. dii: hiin. lal. dire'ctoi

ohjaaja), johtaja, päällikkö.

Tiren [-re'nj, J o h an (1853-1911), ruots. taide

maalari, opiskeli Pariisissa Gfirömen johdolla.

Taulujensa aiheet hän valitsi Pohjois-Ruotsin,

Jämtlannin ja Lapin, luonnosta ja kansan-

elämästä. Tunnetuimmat niistä ovat ..Eksy-

neet" ja ..Äidin suru", jossa äänen on onnis-

tunut luoda voimakastehoinen tunnelmakuva.
F. L.

Tiresias ks. T e i r e s i a s.

Tirgovistea ks. T e r g o v i s 1 e.

Tirgu-Jiu k-. T «' r g u-J i u.

Tirhaka (Taharka), Raamatussa mainittu

etiopialainen Egyptin kuningas, hallitsi n. 690-

(165 e. K r., kä\ i soi ia .\.->\ rian ha Iht ijo

\ asiaan.

Tlridates [llridu' / (armeen. J)e i i a d)

iinui Armeenian kuninkaan nimi. Huomattavin
Inistä oli T. 111 Suuri (k. :',4J|. Tämä pä

r nalaislen avulla \ i nian kuninkaaksi; oli

alussa kristinuskon kiivas vastustaja, mutta
muutti sittemmin mieltä, antoi kastaa itsensä

uosi kristinuskon julistajia ./. /•'.

Takki (ruots. dirk, engl. (oppiny lift), !•

oka kannattaa kahvelipurjeen puomin ulkopäätu,

Tirlemont [tirlmö') (flaam. Thienen), kau

I

unki Belgiassa, Brabantin maakunnan itäosa

Gr. i. etten varrella. ratojen risteyksi

is is:; as. (1905), likaisemmin linnoitettu.

Kaunis goot, Neitsyt Marian kirkko (valmis

1297), St .
i ormainin kirkko: useita kouluja.

Sekalaista teollisuutta. In lumia Dumouriez
16 p. maalisk. 1793 voitti itävaltalaiset. Suui
valtainsodassa 12-19 p. elok. 1A14 T:n ia Loit

vainin luona tapahtuneissa taisteluissa saksalai

s i avasivat itselleen tien Brysseliin.

Tirnova ks. T r n o v o.

Tirnovo ks. T r n o v o,

Tiro, Marcus Tulli us, ks. Cicero I jn

T irou kirjoitus m e r k i t.

Tiroli (saks. Tirol) 1. Tyroli, ruhtinaalli

uen kreivikunta ja Itävallan kruununmaa,
käsittää Itävallan alppialueen länsiosan ilukuun

ottamatta Yorarlbergiäi Saksan. Sveitsin ja Ita-

lian välissä: 26,683 km-. 979,697 as. (1913),

37 km-:llä (Salzburgin jälkeen Itävallan bar

vimmin asuttu maa). — T. on pubdasluontoinen
alppimaa, kilpaillen Sveitsin Alppialueen kanssa

suurenmoisessa luonnonkauneudessa matkaili jäin

suosiosta. Siihen kuuluu osia kaikista kohuista

aippivyöhykkeestä; keskellä on gneissialppivyö-

liyke i lännestä itään lukien: Rätiset-alpit,

ötztalin-alpit [Wildspitze 3.774 m], Stubain

alpit. Adamello-alpit, Ortler-alpit [Ortler 3,902 m
T:n ja koko Itävalta-Unkarin korkein huippu],

Zillertalin-alpit, Hohe Tauern [Grossglockner

3.798 m]), pohjoisessa Pohjoinen kalkkialppi

vyöhyke (Algaun-alpit [Parseier Spitze 3,038 m],

Pohjois-T :n kalkkialpit [Wettersteingebirge

2,968 m 1 1 . etelässä Eteläinen kalkkialppivyöhyke

(Brenta-ryhmä [3,176 m]. Vicentiniset alpit.

Etelä-T:n dolomiitit [Marmolata 3,360m],Karni
set alpit ) . Alppien selänteiden välissä, asutus-

keskustoina, ovat jokien muovailemat laaksosen

clut, joista tärkeimmät ovat Obsr- jaUnter-Inntal

gneissivyöhykkeen pohjois-, sekä Vintsehgau ja

ustertal (Adigen-Eisackin-Rienzin-Dravan laak

soissa) sen eteläpuolella, molemmat laaksovanat

kulkien lännestä itään. Vintscbgausta ja Pusi i

talista haarautuu eteläänpäin Etschtal (Adigen

laaksossa). Vuorijonojen poikki kulkevista solista

ovat tärkeimmät Arlberg, Brenner. Reschenschei

deek. Stilfser Joch, Tonalpass, useimmat valit-

telen yhteyttä pohjoisesta etelään ja päinvastoin.

Pääjoet 1 mi, Adigc ja Orava lisäjokineen.

Järvistä suurin Garda-järvi. josta kuitenkin vain

pohjoispää kuuluu T:iin. Ilmasto vaihteli" suu-

resti paitsi korkeusasteiden mukaan myöskin
pohjoisista etelään mentäessä. Keskeinen gneissi

alppi jono on huomattava ilmastoraja; sen etelä-

puolella olevissa laaksoissa sää jo on Välimer 'n

ilmaston vaikutuksen alainen, pohjoispuolella

olevissa laaksoissa vallitsee Keski-Euroopan
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ilma.-!": vuotuinen keskilämpötila on esim.

Innsbruckissa 4- 8° C, Trientissä L2, C. Vuo
Luinen on Innsbruckissa !S7- mm,

irda-järven rannalla 1,150 mm). —
Paljon kivcnnäislähteitä, - Asukkaista 1910 "li

kansallisuudeltaan saksalaisia 57,i '".
. italialaisia

ladiineja (Italian rajalla) 42,i %, slovak-

keja .,. uskontunnustukseltaan roomal.-kato

li-j ;l 99.1%. evankelisin 0,« %. Kansakouluissa

1911 oli 150,190 oppilasta (93,769 saksalaista,

54,706 italialaista), 95. i % kaikista kouluiässä
1

olevista lapsista. T:ssa toimii Innsbruckin yli-

opisti Sanomalehtiä 139, joista 94 saksan

ia 41 italiankielistä (1912). Elinkeino! maan
karuuden ja mineraaliköyhyyden takia verraten

yksipuolisesti kehittyneet. Peltoa ja puutarhaa

niittyä ja laidunta 35. s %. metsää ^8,»%
iu kokonaan arvotonta maata (jäätiköitä, kal-

liot, v. 1912 korjattiin rukiita 40,900 tmi..

maissia etelässä) 23,900 ton., vehniä 19,600ton.,

ohria 11.100 ton., perunoita 11)4.200 ton. y. m.

Dalmatsian jälkeen T. on Itävallan huomattavin
viininviljelysmaa ; satomäärä 1912 979,029 hl.

liten T.. eri iäisten alppinurmiensa perus-

soveltuu karjanhoitoon. V. 1910 T:ssa oli

412.667 nautaa, 22,558 hevosta, 150,903 lammasta.

99.550 sikaa, o.; milj. kpl. siipikarjaa. Etelä-

r:ssa -ilkkiäistoukan hoito huomattava. Metsän-

hoito tärkeä. Vuorityö oli ennen kukoistava vai

hinkin Pohjois-T:ssa, multa on nyttemmin jok-

in merkityksetön, sen tuotteet arvoltaan

kaikkia.m vain 0.» milj. mk. il912; ruskohiilen

milj.. lisäksi vähiin sinkki, lyijy, vaskimal-

mia - kä asfalttikiveä) . Teollisuus ei liioin ole

erikoisemman suuriarvoinen ; huomattavin on
puutavarateollisuus. - Matkaili jaliikenne erin-

lisen vilkas, nousten tiliv. 1910-11 n. 1 milj.

henkei Matkailuliikenteen bruttotulot arvioi-

tiin yli 40 milj. tukiksi. Matkaili jäin enimmän
käyttämät matkailukeskukset ovat Innsbruck

-,i 1912 kävi 192.081 vierasta) ja Bozen
iss vierasta). Monesta kymmenestä paran-

lolapaikasta suosituimmat oval Merau (31,502

kylpyvierasta 1912), Kiva. Levico, Gries b. Bozen,

Gossen-ass, St. Marti no. Arco, Campiglio, Steinach

ja ;
- Rautateitä 1,150 km (1911; Vorarl-

n rautatiet lukuunotettuina) ; tärkeä Bren-
nerin rata kulkee T:n poikki pohjoisesta etelään.

Kulkukelpoisia vesiteitä (Vorarlberg lukuunotet-

tunai 329 km. josta 77 km aluksilla kuljettavia.

- Paikallisia asioita hoitavat maapäivät (68 jä-

Pääkaupungissa Innsbruckissa asuu käs-

kynhaltia. Itävallan valtakunnanneuvostoon T. lil-

lu ti ää 25 edustajaa. — Vaakuna: hopeisella poh-

jalla punainen, kultajalkainen. kruunattu kotka.

Ma.m \ärit: valkoinen, punainen. (E. E. K.)

II i s t i, r i a. T:n ensimäiset tunnetut asukkaat
olivat osaksi etruskein, osaksi illyriläisten venec
tein y. m. sukua olevat heimot, joita yhteisellä

nimellä sanottiin reetialaisiksi. 1 : sei lii vuosis.

e. Kr. roomalaiset valloittivat maan; 2:sestavuo-
. Kr. germaanilaiset, varsinkin alemannit,

alkoivat hyökätä sinne, ja 4:nnellä vuosis. sinne
levisi kristinusko. Länsi-Rooman hajottua maa

eille ja heidän kukistuttuaan .">">:;

ilaiset) anastivat sen pohjois-

osan, langobardii taas eteläosan. 8:nnella vuosi-,

siitä tuli frankkilainen provinssi ; karolingisuvun

Ininmttua
se jälleen osaksi joutui Baierille

naisista' maan valtiaista olivat mahtavin
Tiimiin piispat sekä T:n kreivil (joiden suku
linnasta koko maa <m saanut nimensä); heidän
sukunsa sammui 1253. Viimeisen T:n kreivin
tyttärenpoika Kärntenin herttua Meinhard II

yhdisti T:n ja Kärntenin. Meinhardin pojan
tytär Margarete Maultasch, T:n perillinen, luo

vutti 1363 maan Itävallan herttuoille. V. 143

T:n kaupunkien asukkaat ja talonpojat saivat

samat valtiolliset oikeudet kuin aateli ja papisto

Herttua Sigismundin aikana 1400-luvulla kehittyi

T:n vuorityö; varsinkin hopeakaivokset tulivat

tuottaviksi. Sigismund luovutti T:n sukulaiset

leen kuningas (sittemmin keisari) Maksimiliau
7

:

1 li-. Seuraavina aikoina T:ia ajoittain hallitsi

vat Babsburg-suvun sivuhaarat: v:sta 1665 sitä

pysyvästi hallittiin Wienistä kiisin. Uskonpuh
ilistus levisi Tainkin, vasta 1500-luvun jälkipuo

liskolla sr saatiin tukahutetuksi. Pressburgin
rauhassa 1805 Napoleonin liitossa oleva liani i

sai l':n. Uuden hallituksen soitu, mutta erikoi

sesti myös pyhäpäiväin ja luostarien lukumää-
rän supistaminen aikaansai 1809 T:ssa urhoolli-

sen Andreas lloferin y. m. johtaman kansankapi
nnn; sen onnettomasti päätyttyä T. Wienin rau-

hassa sain. v. jaeltiin Italian kuningaskunnan.
Illyrian ja Haierin kesken. Napoleonin kukis-

tuttua 1 S 1 4 koko maa jälleen yhdistettiin Itä

valtaan. T:ssa vastustettiin helmikuun julistuk-

sella 1861 Itävallassa säädettyä tilaa, varsinkin

myös protestanttien yhdenvertaisuutta katolilais

Ien kanssa. Kun uusi valtiosääntö 1865 toistui

seksi peruutettiin, teki hallitus T:n katolilaisille

suuria myönnytyksiä: niinpä tehtiin protestant-

tisten seurakuntain perustaminen riippuvaksi T:n
maapäivistä. Uusia vapaamielisiä, kirkkoa sekä

kouluja koskevia lakeja vastustettiin, vasta 1892

saatiin uusi kansakoululaki toimeen. Etelä-T:ssn

muodostunut it. puolue tahtoo erottaa italialai-

sin T:n saksalaisesta T:sta. G. R.

Tiron kirjoitusmerkit (Votce Tironiance), roo

mal. pikakirjoitusjärjestelmä. jonka keksijä oli

M. Tullius Ciceron vapautettu orja ja kirjuri

M. Tullius Tiro. |
\V. Schmitz, „-Commentarii

notarum Tironianarum" (1893); sama. ..Miscel-

lanea Tironiana" (1896); Chatelain, „Introduction

ä la lecture des notes Tironiennes" (1900): Perugi,

„Le uute Ti ionia m " (1911).] vrt. Pikakir
joit u s. 87. /. Tl.

Tirpitz l-lx]. Alfred von (s. 1849), saks.

amiraali: tuli I soo meriupseeriksi, 1895 kontra-

amiraaliksi. 1899 vara-amiraaliksi, 1903 amiraa-

liksi ja 1911 suuramiraaliksi. V. 1897 T. nimi-

tettiin meriministeriksi, jossa virassa ollessaan

(niini tarmokkaasti Saksan sotalaivaston lisää

miseksi, niin että Saksalla suurvaltainsodan al-

kaessa 1914 oli Englannin jälkeen suurin sota

laivasto; luopui 1916; kutsuttiin 1908 herrain-

huoneen jäseneksi.

Tirso de Molina ks. T e I I e ?., G.

Tirva (omistaja T. f ab r i k s a k t i eb oi ag,

ipääoma perustettaessa 1902 380.000 mk..

johtaja insinööri Alfred A Palmberg), useil

teollisuudenhaaroja harjoittava toiminimi, ji

hallussa on tehtaita Vehkalahdella, Säkkijär

veliä ja Valkealassa sekä yli 40 maatilaa Vai

kealan Luumäen, Sippolan, säkkijärven y. m.

pitäjissä. T. sai alkunst nööri iug Pata

bergin (k. 1914 1^4 Koivuniemeen Vehkalah-
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Tirynsin linnan eteläosa: pohjapiirros. B ja P varastohuoneita, P etupiha; H ensimäiset propyleet: K toiset propyleet:
L piha alttareineen; M megaron: N naisten sali; T takaportti; ö kylpyhuone.

della perustamasta kimröökkitehtaasta ja myi
[ystä. V. 1888 Palmberg ryhtyi perustamaan teol-

lisuuslaitoksia Valkealaan, jossa nyk. ovat toitni-

nimen päätehtaat (varsinaiset T:n tehtaat):

saha, kimröökkitehdas, rakennuspuusepäntehdas,
höyläämö, tynnyrivannehtimo, mylly ja 1913

valmistunut kem. tehdas (jossa valmistetaan
steariinia, talia sekä bappi- ja vetykaasuja). Teh-
tailla on kapearaiteinen rata (valmis 1904} Kai-
piaisten asemalle. Säkkijärvellä Palmberg 1893
osti Joutsenkosken, jossa nyk. mylly, kimröökki-
tehdas ja tynnyrivannehtimo. -- Tehtaiden pää-

tuote on kimröökki, jota 1012 myötiin 830,000 kg
I :sta 305,000 kg, Joutsenkoskelta 300,000 kg

ja Koivuniemeltä 225,000 kg), 1916 1,600,000 kg.

Käyttövoima saadaan pääasiallisesti koskista.

Työväestön lukumäärä on toistasataa. E. E. K.
Tiryns jli-J. muinaislinna Peloponnesoksessa,

mykeneläisen aikakauden merkillisimpiä jään-

nöksiä, sijaitsee 7 km kaakkoiseen päin Argok
sesta, n. 2 km Argoliin-lahden nykyisestä ran-
nasta, kalliokummulla. joka kokoaa IS m
tasangosta, 40 m merenpinnasta. Linnaa ympä-
röi ..kyklooppinen", suunnattomista louhimatto-
tnista kivimölikäleistä {pituudeltaan 2-3 m. kor-

keudeltaan n. 1.:, m) rakennettu 8-10 m:n pak-
suinen, jykevillä ulkoilemilla vahvistettu muuri;
paikoittain, missä muuriin on sovitettu varasto
kammioita, sen paksuus nousee 17. r, m:iin. Poh-
joisesta etelään linna on n. 300 m:n pituinen;
sen leveys nousee n. 100 m :iin. Se jakaantui

2 pääosaan: etelässä, korkeimmalla tasolla, oli

hallitsijain palaisi siilien kuuluvine rakennuksi-
neen, pohjoisessa, melkoisen matalammalla tasolla.

olivat linnueen asunnot y. m. Linnaan päästiin

pääasiallisesti itäpuolelta, leveätä ajotietä, joka
ensin ulkomuuria pitkin (siten että hyökkäävän
vihollisen oli pakko kääntää kilvetön oikea kyl-

kensä muurilla olevia puolustajia kohti), sitten

muurien välitse kohosi, kunne- saavuttiin pain i-

osaston tasolle; siellä tultiin propyleihin,
i

itse porttiseinän etu ja takapuolella oli muuri-
ulokkeiden i.antaiu"} ja niiden välisen pylväs

parin muodostama eteinen. Propyleiden -t-ii|

lella olevasta laajasta linnanpihasta johtivat toi

set, vähän pienemmät propyleet palaisin pää-

rakennuksen edustalle, pylvässuojain tai -vajain

ympäröimään pihaan, jossa oli ontto alttari. Pää

rakennus avautui pihalle päin sivuseiniini ulok-

keiden ja niiden välissä olevan kahden pylvään

muodostamalla eteisellä, jonka takana oli etu-ali

ja sitten itse pääsali, varsinainen megaron
miesten olopaikka. Tämän keskellä oli neljä, kai

keli sivuaukollista kattokolioketta kannattavaa
pylvästä ja niiden keskellä iso pyöreä liesi.

Melatoniin liittyi joukko pikkusuojia, m no

kylpyhuone. Miesten megaronin itäpuolella oli

toinen vähän pienempi salirakennus etupihoii

ja ympäröivine pikkusuojineen, jota on pidettj

naisten olopaikkana. Se oli vain pitkän mutkik-

kaan käytävän kantta yhteydessä miesten n

rollin kanssa; toinen käytävä johti linnan nlko-

propyleihin. — Linnan länsipuolelta vei pitkä,

kapea porraskäytävä muurin lävitse alas ken

tälle. — Säilyneeni on rakennuksista p-i.; ;
iilb

sesti vain jokunen kivikerros; (puisistai pyi

väistä vain pyöreät kivijalustat. Huoneet olivat

runsaasti kalkkimaalauksilla koristetut: ninrkil

linen on eräs alabasterista ja siinlasist.i iHome-

roksen mainitsema ,,kyanos") laadittu koristeel-

linen seinävyöhyke. Tarun mukaan oli Proitoa

muinoin kykloopeilla rakennuttanut T:n muurit.

Historiallisella ajalla on läheinen Argos työntä

nyt T:n kokonaan varjoon. Persialaissodissa r.

oli vielä mukana, vaikkei kyennyt lähettämään

taisteluun kuin parisen sataa miestä. V. 4tiS

e. Kr. argolaiset hävittivät sen. niin että Nain

kyklooppi-muurit olivat enää todistuksena
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muinaisesta mahtavuudesta. Kun engl. tutki

jal |9 nm n niiM-. alussa jälleen tutustuttivat

sivisty n maailman Argoliin muinaislinno

|en raunioihin, herättivät varsinkin huomiota
Tn jylhissä muureissa olevat käytävät ja kam
miorivit. jotka olivat avoimina, kun niiden uiko

puolella olleet muurinosat olivat romahtaneet

hau näitä ..gallerioja" selitettiin kauan jos

toliakin tavalla, kunnes vihdoin selvisi, että ne

olivat kasemattien tapaisia varastohuoneita,

\. 1884 II Schliemann, apumiehenään W. Dörpfeld

pani toimeen perusteellisia kaivaustöitä,

joilla pääasiallisesti paljastettiin linnan eteliin

puolinen pääosa. Näillä kaivauksilla on ollut

käänteentekevä merkitys Kreikan historiantakai

kulttuurin tutkimuksessa. V:sta 1905 alkaen

ovat saksalaiset tutkijat jälleen ryhtyneet kai-

vaustöihin, jotka ovat tuottaneet tärkeitä lisiä

Ketoihimme. Niinpä on m. m. todettu, että

mykeeneläisaikaisen palatsin alla on aikaiseni

ntan. hyvin vanhanaikaisen asumuksen jäännök
siä. ia että tasangolla linnan ulkopuolella on oi

lut mmi suojaama alikaupunki. ks. M .» k n e

Iäinen k u 1 t t u u r i. S Ch 1 i e m a n n. [Schlie-

ui. n. n. ..Tiryns. Der prähistorische Palasi der

Königi von Tm ns" 1 1886).] 0. E. T.

Tischbein ftisbäxnj, Wilhelm (1751-1829),

Baks. taidemaalari; hänen aikomuksenaan oli

ryhtyä historiallisissa tauluissa kuvaamaan
maansa kansallista menneisyyttä, mutta aiko
inukset jäivät enimmäkseen paria sommitel
maa lukuunottamatta toteuttamatta. Hänen
pääteol «ensa on Goethen muotokuva, jossa suuri
runoilija nähdään istumassa Huoman Campagnan
ratiuioiden keskellä. Kinan arvo historiallisena

todistuskappaleena on suurempi kuin taideteok-

sena. F. L.

Tischendorf [tiMondorfJ, Lobegott F r i e d-

r i i li Konstantin von (1815-74), saks. raa-

matunkiiitikko. toimi vrsta 1845 teologian pro-

irina Leipzigissä. Hän tuli kuuluisaksi Q:n
T : ii kreik. tekstiä koskevista tutkimuksistaan,

arten monilla matkoillaan tutki Euro..

pan |a Itämaiden kirjastojen aarteita. Niinpä
lian \ -ia ls-14 alkaen kolmesti matkusteli itä

mailla, tuoden sieltä mukanaan tärkeitä uusit estä

mentillisen alkutekstin todistuskappaleita, joista

kei minäksi -anottava hänen 1*44 ja 1859
Siinan. Katarii na lim-tari-ta löytämänsä kreik.

raamatunkäsikirjoitus; se julkaistiin fotolito-

loistopainoksena Pietarissa, Venäjiin

valtakunnan tuhatvuotisen olemassaolon muisto
juhlaksi 1862 (n. s. Codex Sinaiticus) ;

ai

käsikirjoitus jäi Pietariin. T:n tutkimusmatka
"li niu-t keisari Aleksanteri H:n kustantama.
Muista hänen U:n T:n tekstiii koskevista lukui-
sista julkaisuistaan mainittakoon: ..( ode\ Eph-
ra?mi Syri" (1843, 1845), ..Codex Vmiatiuus''
(1850 1854 Codex Claromontanus" (1852)
..Noviini I. -tamentnin Vatieanum" (1867). I ':n

T:n tekstipainoksia I. on toimittanut 20, niistä

irempaa laitosta, vrt. R a a m a t u n k ä - i

k i t
i
o i t n k s ,• t ja i; a a m a t u n t eks t i.

[Edv. Menij. ..Siinailaisen laamat un löytö"
(Teol. aikakauskirja. 1901), sama, ..Km
missiteksti Uuteen Testamenttiin' IVol. aika
kauskirja, 1902).] st.

Tischler flis-], Otto
i 1844 91 saks. muii

tutkiia. Königsbergin Prussia mu n johtaja. T.

oli aikansa etevimpiä muinaistutkijoita, hau.

museo- ja kirjallisuudentuntemuksensa oli aivan
hämmästyttävä. T. .-i ollut teoreetikko vaan vei

raton esinemuotojen käsittelijä, teknillisten kysj
n iv.sten selvittäjä ja luonnontutkija. — Hänen vai

ainainen alansa oli Iiii Preussin muinaisuus, lä

liinnii ehkä rautakausi; hiinen siihen sovelluit, i

ulansa kronologinen järjestelmä on käytännössä
koko hait i laisella alueella. Julkaisuja T:llä 011 ver-

raten vähän, enimmät Königsbergin Physikalisch-
ökonomische Gesellschaft niinisen seuran „Schri!
ien" sarjassa. Erikseen mainittakoon: „Ostpreus-
sisehe Gräberfelder" (1878), „Ostpreussische Grab
hiigel" (1886-90), „Ostpreussische Altertiimer"

(1902). ,1. 1/. 7.

Tisiphone [Hsipho'nS], ..surinan kostajatar",
kreik. tarustossa yksi Erinyksistä (ks. t.).

Tislata (lat. destillä're = tippua alas, < ./,

-sta, ja stilla - pisara) , suorittaa tislaus (ks. t...

Tislaus 1. dcstilleeraus i ks. T i s I a t a)

,

toimitus, jossa kiinteä aine tai neste muut.
taan höyryksi, joka sitten tiivstetäiin jäähdyt
1 äimillä. T:n tarkoituksena on puhdistaa aine tai

erottaa seoksista aineet erilleen. Mitä suurempi
ero aineseosten eri osien haihtuvaisuudella i.

kiehumapisteillä on. sitii helpompi on tislata ne

Kuva 1. Kuva 3.

• rill en. Jo lumen ajanlaskumme alkua alek-

sandrialaiset tislasivat, tärpättiä. Arabialaiset

kehittivät tislaustapoja, tislasivat kasvien osista

eetterisiä öljyjä ja myös viiniä. Alkemistit tisla

sival erilaisia aineita keksien näin uusia yhdis
tyksiä. Nykyään on tislaaminen tekniikan täi

keimpiä työtapoja.
T. toimitetaan t. -kojeissa (t.-aparaateissa)

,
joi

den muoto ja sommittelu vaihtelee tislattavan

aineen mukaan. Tiivistynyttä tislattua osaa san.,

taan tisleeksi 1. destillaatiksi ja tislausastiaan

iivin ji limeksen nimi on tislausjäte, residuum
I. vanhemman nimityksen mukaan „flegma".
Pila on useita eri lajeja: tavallinen t..

t. ale n n e t u ss a p a i n e e s s a. j a k o- 1.

I i a k t s i o n i-t.. v e s i h ii 3 r \ I. ja kuiva t.

Vanhaan aikaan t. tapahtui yksinomaan labora

toreissa ja siihen käytettiin tav. retortteja

Tislausaparaalti.
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ks, t.). Tislattaessa pistetään retortin (kui

kolvi, johon neste t in istj

y

m vedel i itä kdj id täeesä, Nj kj ään käj I
-

I
•< a

t:ssa tavallisia pitkäkaulaisia, sivuputkcllisia

kolveja. Sivuputki yhdistetään jäähdytysputkeen,
i aeste i i i v istyy. Tavaili in iiii I il) tj äkoje

Kuva 4.

"ii ii. s. Liebigin jäähdyttäjä (kuva 2). Siinä
ympäröi jäähdytysputkea toinen putki ja putkien
välissä virtaa jäähdytysvesi tiivistäen höyryl
sisäputkessa. Hyvin helposti haihtuvia aineita
tislattaessa liitetään Liebigin jäähdyttäjään U:n
muotoinen putki (kuva 3), joka asetetaan jiiiih-

dytysseokseen, esim. keittosuolan ja jään seok-
n. Tasaisen kiehumisen saavuttamiseksi pan

naan t.-astiaan pieni Immi
1

. uinen esine, kivi- t.

saviastian palanen. — Alennetussa paineessa tis-

ataan aineita, jotka helposti hajaantuvat tai

oita ei saa kovin kuumentaa, rahiin tarkoituk-
seen käytettyä, jonkun verran monimutkaista
kojetta esittää kuva 4. Tislausastiaa A lämmi-
tetään tavallisesti öljyhauteella F. Sen kaulasta
johtaa tislattavaan nesteeseen hieno hiusputki,
joka tasoittaa kiehumisen, siten että ilmaa hi-
man imeytyy sen läpi nestettä sekoittamaan.
Höyryt kulkevat sitten, tarvittaessa vedellä jääh-
dytettävään, astiaan /;. jossa ne tiivistyvät. Tästä
johtaa kumiletku elohopeamanometrin E kautta
vesisuihkupumppuun, joka imee ilman alentaen
painetta. Kaikki johdot ovat tietenkin ilmatii-

viitä.

Kuva 5. Erilaisia deflegmaattoreita.

F r a k t s i o n i- (ks. Fraktsioneerata)
1. ja kot. toimitetaan, kun tahdotaan erottaa

toisistaan kaksi tai useampia erikiehumapisteisiä
aineita. Aine, joka kiehuu alemmassa lämpö-
tilassa, tislautuu ensin ja kootaan erilleen eri-

kois na fraktsionina 1. jakotisleenä. Pyrittäessä

eri .- olen täydellisempää!] erottamiseen liite-

tään t. kehiin tavallisesti erilaatuisia detleg-
it t o rei t a (kuve 5), joiden läpi

tuvimiiiai aineet pä I Lt ja ähi mmän haihtu-
vat tippuvat alas, Tekniikassa käytetä
spriin rektifiseerauks sa erittäin täydellisiä

deflegmaattoreja >k>. Väkiviina). Sellainen

on esim, Pistoriuksen
allas. Se on pyöreä
vaskisäiliö (kuva 6),

jonka reuna jatkuu
ylöspäin muodo tai u

sen kannelle loisen

astian, iui.->ä virtaa

vettä. Kaasut tul vai johdosta a, kääntyvät
sivulle välipohjan // estäessä suoraa kulkua ulos

ton en c. Nykyisin käytetään erilaatuisia

kolonnitislausaparaatteja. vrt. Vuoriöl i\.

Vesihöyryllä tislaamisen tarkoituksena on

taa vesihöyryjen mukana 'haihtuvat aineet sellai-

sista, jotka eivät sen mukana haihdu. Tätä lapaa

käytetään erinäisiä teknillisiä aineita toisistaan

erotettaessa, eetterisiä öljyjä eristettäi

Vienosista y. m. Tavallisen t. -astian pohjalle, jo

erotettavat uineet ovat, johdetaan putkea myi
kuumaa vesihöyryä, |oka vie haihtuvat aineet

mukanaan jäähdyttäjän läpi kokoomisastiaan.

—

Kuivat, (sanottu myös h i i 1 1 o-trksii ei ole

t:ta sanan varsinaisessa merkityksessä. Se on
elimellisten aineiden hajaantumista siten kuu-

mennettaessa, ettei ilma pääse aineeseen aikut-

tamaan. Esim. kivihiiltä, puuta, tervaa, y. m. s.

voidaan kuivatislata. Tyypillisin kuiva-t. on ter-

van (ks. t.) polttaminen. Valokaasua ik-, t val-

mistettaessa tapahtuu myös kuiva-t.

Laboratoreissa tarvittavan tislatun vei

niistämistä varten käytetään suurehkoa

tinattua vaskipar.-

nua (kuva 7) /•'.

jossa on retortin

muotoinen kaula I

Tästä vesihöyryt

joutuvat, jäähdyt

tiijään. metalliput

keen D, joka on
v< siastiassa. Aluksi
tislautuu kaasujen Kuva 7.

ja m steiden pilaa

n ia vettä, Joka heitetään pois. Seuraava osa

ou puhdasta mineraaliaineista vapautunutta tis-

lattua vettä. S. 8.

Tissandier [tisädjff], Gaston (1843-99),

ransk. kemisti, meteorologi ja kuuluisa ilniapur-

jehtija. oli 1.864-74 Pariisissa Union nationalen

koelaboratorin johtajana. T. teki ensimäisen

ilmapurjehdusmatkansa 1868 Calais'sta. Hänen
monista muista ilmapurjehduksistaan on mainit-

tava se. minkä hän teki 1870 piiritetystä Parii-

sista ja hänen 187"i tekemiinsä matka, tolloin

hiinen onnistui nousta 8.600 m:n korkeuteen.

Teoksia: „En ballon pendant le siege de Paris"

(1871), ..Les merveillcs de la photographie"

(1874), ..I/e grand ballon captif ii vapeur de M
Henri Giffard" (1878), ..Histoire de ine< ascen-

sions" (1878), ..Ohservations meteorologiques en

ballon" (1879), „Histoire des ballons et des aero-

aautes ofilebres" (1887-89; 2 nid.). U. 8:n.

Tissaphernes j-phi'r-], persialainen ylimys,

Sardeen satraappi v.sta 4K'> e. Kr., teki

väl-

jältä
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n:; t 12 e. Kr. liiton Spartan kanssa, mutta Viki

biadeen vehkeily synnytti eripuraisuutta liitto-

laisten kesken. V. 407 e. Kr. T:n täytyi luu

ruttaa osa maaherrakuntaansa Kyyros nuoreni

mol le, nmila kun hiin viimemainitun kapinan
ma oli pitänyt suurkuninkaan puolta, sui

Kyyroksen kaaduttua tiimiin hallitsemat

maat. Kun hän hankkiutui saattamaan Per-

-i.ni valtaan Vähän Vasian joonialaiset kau-

pungit, pyysivät nämä apua Spartalta. Niinpä

Igesilaos saapui Vähään-Aasiaan ja voitti persia-

Sardeen lähistössä (395 e. Kr.). Pian sen

jälkeen T. leväperäisen sodankäyntinsä vuoksi

erotettiin ia mestattiin suurkuninkaan käskystä

(395 l. 394 <. Kim. /;. /,•-».

Tisserand (tisrä'], V r a n g o i s K ,'•
1 i \

11845-96). ransk. tähtitieteilijä, v:sta 1866 Parii

sin observatorin apulainen, \ :sta 1S7S teoreet

mekaniikan professori Pariisissa, v:sta 1892

Pariisin obs rvatorin johtaja. Teoreettisen

snomian ulalta T. julkaisi runsaan määrän
teoksia. Erittäin huomattava on hänen käsi-

kirjansa „Trait« de meeanique eelesto" i1SS!»-<ni.

1 m: //. R.

Tissot [tiaff], Charles Joseph (1828-84),

ransk. diplomaatti ja muinaistutkija ; tuli 1871

lähettilääksi Marokkoon, 1876 Ateenaan, 1880
Konstantinopoliin, iss>2 Lontooseen; harrasti voi
sinkin Pokjois-Afrikan muinaismuistojen tutki-

mista; pääteos: ..Geographie de la province ro

maine d'Afrique" (1884-88!.

Tisza [tisa] (saks. Theiss, lat. Tissiin, Tisia

a Patisus . Unkarin pääjoki, Tonavan lisäjoki

alkaa kahdesta Iähdejoesta Feh6r T;sta
Pekete T:sta Metsäkarpaateilla, n. 1,900 m

yi. merenp. Xc yhtyvät Eahon lähellä. Aluksi
T. virtaa kirkasvetisenä, vuolaana vuoristo-

jokena läntistä ja luoteista suuntaa, saapuu
Nagy Szöllösin luona Unkarin tasangolle muut-
tuen pian hitaaksi ja sameaksi, tekee suuren
mutkan pohjoista kohden ja muodostaa lisä-

jokensa Bodrogin kanssa suuren saaren, kulkee
Szolnokiin asti lounaista pääsuuntaa, kään-
tyy sitten etelään, virraten yhdensuuntaisena

ivan kanssa, n. 100 km:n päänsä siitä, las-

kee Titelin alapuolella Tonavaan: 958 km (suora

etäisyys lähteiltä suulle 455 km), toisen lasku
lavan mukaan 1.411 km. .Suurimmat lisäjoet:

Nogy Ag, Bodrog. Sajo. Zagyva oik., Szamos,
Körös ja Maros vas.; vesialue 157.186 km'-'. —
T:n leveys alajuoksulla on 130-300 m, Byvyys
vaihtelee matalan veden aikana 4.5— 2.4 m:iin,
tulvaveden aikana pinta on jopa 8 m korkeam-
malla. 1 oma on tavattoman mutkikas ja mel-
koisia matalammalla kuin Tonavan ja muuta-
mien I :n suurien lisäjokien uomat, joten näiden
laskiessa tulvavetensä T:aan T:n juoksu usein
kokonaan pysähtyy pitkillä matkoilla. Tulvien
aiheuttamien tavattomien vahinkojen ehkäise-
miseksi jo viime vuosis. alkupuoliskolla ryhdyt-
tiin i k reivi Szeeheny i n y. m. toimesta) T:n
uomaa oikaisemaan ja varustamaan padoilla.

Va-la 1886 hallitus otti työt haltuunsa tehden
m- yhdenmukaisiksi; siten saatiin T:n järjes-

tely ~uurin rahallisin uhrauksin (yli 200 milj.

mk.i loppuun suoritetuksi ja 2,s milj. ha suo-

jelluksi tulvanvaaralta. Kaikkiaan oikaistiin 112
mutkaa (oikaisujen yhteinen pituus 136 km)

;

patojen keskikorkeus on 7.» m. — T:n liikenne

Kalman Tisza.

merkitys on suuri; höyryalukset i sevat Szol

nokiin asti ja laul tau.-väy liina T:.ia käytetään
Tiszaujlakista alkaen,. T:n suupuolelta on kai

vettu kamu ia Tonavaan (Fransin-kanava) ja

Temesväriin (Bega-kanava) ; suunnitellaan kana
van ylempää, Szolnokin tienoilta, ITonavaaii,

Budapestin luona. - T. on yhä melkoisen kala

rikas. — 1 nkarin kansallisvirtana runoilijat

(esim. Petöfi) usein ovat ylistäneet T:aa.
/ /'. A.

Tisza [tisa]. 1. T. Kairaan (1830-lfl

unk. valtiomies, protestanttista aatelissukua

esiintyi ensin julkisesti

v:n 1859 protestantteja

koskevan julistuskirjan

johdosta sj atyneissS selk-

kauksissa, valittiin 1861

edusmieheksi \ a H iopäi

ville. Ensin liityttyään

jyrkempään n. s. päätös
puolueeseen hän sitten siir-

tyi keskustaan, jonka myö
tävaikutuksella 1867 v:n
sopimus Itävallan kanssa
saatiin aikaan, ja muo
dosti 1875 vapaamielisen
puolueen entisestä D äkin
puol sta ja keskuspuo-
lueen vasemmistosta. Puo-
lueen päästyä voitolle val-

tiopäivävaaleissa T. sam. v.

astui ministeristöön sisäasiainministeriksi, tullen

kohta sen jälkeen ministeripresidentiksi. Viisi-

toista vuotia hän nyt suurella taitavuudella
johti Unkarin politiikkaa, niin hyvin ulos kuin
sisäänpäin, yleensä maltillisesti ja varovaisiin

della, jos kohta hänen menettelynsä Unkarin
muita pienempiä kansallisuuksia kohtaan herätti

niissä, ja osaksi syystä, tyytymättömyyttä. Kui-
tenkaan ei sovi kieltää T:n hallituksen monia
ansioita maan yleisen hyvinvoinnin edistämi-

seksi ja Unkarin ulkonaisen aseman kohottami
seksi. Y. 1890 hän kyllästyneenä niihin syytök
siin ja kiihkeihin hyökkäyksiin, joita vastusta

jat alinomaa tekivät häntä vastaan, its? otti eron
\ iraslaan.

2. T. Istvan (s. 1801), unk. valtiomies,

kreivi, edellisen poika, valittiin 1886 ensin val-

tiopäiville, jolloin liittyi isiinsä perustamaan
hallituspuolueeseen ja pian teki itsensä tunne
tuksi hyvistä tiedoistaan ja lujasta, taipumatto
niasta luonteestaan. Hän saavutti täten paljon

luottamusta ja kannattajia, mutta myöskin kii-

vaita vihamiehiä. Y. 1001! hän tuli ensi kerran

ministeripresidentiksi, mutta pysyi silloin pai-

kallaan ainoastaan helmikuuhun 1905, jolloii

ankaruus, jolla hiin oli hallitusta johtanut.

aikaansai hänen puolueensa tappion ja ministe-

ristön kukistumisen. Mutta 1012, kun radikaa
listin puolueiden obstruktsioni oli tehdä lopun

kaikesta valtiopäiväin työstä, kreivi T. a im

uudestaan esiin. Bänet valittiin eduskunnan
puhemieheksi, ja rautaisella kouralla, väkisin

poistamalla istunnoista häiritsijät, hiin saattoi

eduskunnan työt taas käyntiin. Häntä vastaan

tehtiin kyllä murhayritys, mutta se ei onnistu-

nut: |i \ li 1 i \ahiu hm '. iotyt in-ltnin useiden

kaksinlaisteluiden takia. Seur. v. T. uiuh

nimitettiin ministeripresidentiksi ja oli sitten
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aina toukokuun loppupuolelle I K 1 7 Unkarin hal-

lituksen johtajana. Suurvaltain sodan aikana
T:lla keskusvaltaan politiikan johdossa on <>l I n

t

ii i \ i n huomattai a asema. A . G.

Titaani, kmi. alkuaine, metalli, liem. merkki
Ti. At.-p. 48,». Om. p. 4,87. Vaaleanvärinen,
kova, vaikeasti sulava aine. Luonnossa laajalle

levinnyt, vaikka vähissil määrin esiintyvä. Sen
keksi Gregor 1 7 s '. » . Rutiili, brookiitti ja anataasi
(ks. n.) oval t.-yhdistyksiä. Rautaan yhtyneenä
on sitä t.-raudassa lviii).,. T. muodostaa
useita happoja, t.-happoja, esim. 11,1 in., ja

t.-oksideja, esim. TiO L.. T.-oksidia käytetään pos-

liinimaalaukseen. T. yhtyj suorastaan ilman typ

peen n. 800° :een kuumennettaessa. T.-suoloja käj
ti mm peittana sarjiamöissa L. -yhdistyktiikiy-
t

»
-t iiii ii myös metallurgiassa t.-teräkseh valmis-

tukseen. S. 8.

Titaanihappo ks. I it a ani.
Titaanirautamalmi ks. 1 1 m e n i i 1 1 i.

—

T:ksi sanotaan myös yleensä titaanirikkaita

rautamalmeja. Tilaani on niissä luultavasti aina

ilmeniitissä, joka saattaa olla magnetiitin kanssa
niin hienona seoksena, että liiti» on pidetty

I itaaninpitoisena magnetiittina
i titanomagne-

tiitti). T:t esiintyvät emäksisten magmavuori-
lajien. kuten gabbrojen, noriittien ja hyperiittien

differentsiatsionimuunnoksina. Ne ovat varsin

Ueisiä. mutta juuri titaaninpitoisuutensa vuoksi
hankalia käyttää, tämä kuu vaikeuttaa sulatta-

mista. Suomessa on Välimäen rautamalmi Sorta-

valan lähellä, Kulon-uoumäeii malmi Pyhäjärvellä

(U. 1.) sekä Susimäen malmi Vampulassa tähän
kuuluvaa. Ruotsin t. esiintymistä on Smälannin
I aberg tunnetuin. P. E.

Titaanit (kreik. titä'nes, tit&nes), muinais-
ta rustossa Uranoksen 1. taivaan ja Gaian 1.

maaemon synnyttämä jumalasukukunta. T:ejaoli
llesiodoksen Theogouian mukaan 12: Okeanos,
Koios. Krios. Hyperion, [apetos, Kronos, sekä

Tlieia. Rlieia (Rhea), Themis, Mnemosyne, Phoibe,
Tethys. Toisen poikueen, satakätiset hirviöt

(Hekatonkkeirit, ks. t.i Uranos sulki maaemon
uumeniin; tuskastuneena tämä yllytti t. kalu-

naan Uranusta vastaan. Nuorin t:eista, Kronos,
silloin riisti sirpillä isältä miehuuden voiman ja

anasti vallan. Lapset, jotka hänen sisarensa ja

puolisonsa Rlieia hänelle synnytti. Kronos nieli

vatsaansa, jottei kukaan heistä voisi vuorostaan
syöstä häntä vallasta. Viekkaalla juonella Rheia
pelastaa nuorimman poikansa Zeuksen tuosta koh-

talosta, ja pian myös muut kronidit (Kronoksen
lapset) pääsevät ilmoille. He nousevat Kronosta
vastaan asettaakseen Zeuksen hänen sijalleen:

T. asettuvat. Kronoksen puolelle, ja syntyy kau-
hea, maailman myllertävä sota ; lopulta t. Zeuksen
ukkosennuolten ja hänen vapauttamiensa heka-

tonkheirien kivenheittojen lannistamina syöstään

Tartaroksen pimentoihin. — T:eihin luetaan

välistä myös eräät heidän lapsensa, kuten Hype-
rionin ja Theian poika Helios ja Iapetoksen
poika Prometheus. — Yleensä t. kiivaillaan

rajuiksi, uhmamielisiksi ja väkivaltaisiksi olen

noiksi. Myöhemmän käsityksen mukaan he edus-

tavat raakoja alkuvoimia, ja heidän kukistumi-

sensa taas jalompien henkisten valtain voittoa.

Huomattavaa muuten on, että llesiodoksen niini-

luettelossa t :ksi mainitaan eräitä s, .Ha isiäkin

jumalolentoja, joita muuten kuvaillaan lempeiksi,

hyväluontoisiksi haltioiksi, niinkuin Oke ju

Tethys, Ristiriidassa titaanitarun kanssa on myös
se käsitys, jonka muka.m Kronos on autuaiden
I.nipia- hallitsija Luultavaa on, että t:n ja

kronidien taistelussa osaksi heijastuu maan alta

vaikuttavien valtain ikivanhan uskonnon ja myö
liemmiii etualalle kohonneen olympolaisjumalieu
palvelun vastakohtaisuus. Näyttäähän esim. Rheia
olevan sama kuin kreettalaiskulttuurin aikuinen
\ hoi lenhall iatar ; Themis on muinainen maan
alainen oraakkelijumala; Helioksen palveluksessa

on piirteitä, jotka johtava! mieleen maanalaisten

valtain palvelua. " K. V.

Titaaniteräs ks. T i t a a n i.

Titan (kreik. TittYn) ks. 'Titaanit. — Ru-

noudessa T:lla joskus tarkoitetaan aurinkojuina

laa, Heliosta, joka oli Hyperion ja Theia nimis-

ten titaanien poika.

Titania /-/(?'-/, keijujen kuningatar, Oberonin
puoliso.

Titanic [iaitä'nik], White Star linjan jättiläis

höyryalus, joka upposi ensimäisellä matkallaan
Englannin ja New Yorkin viilillä törmättyään
yhteen jäävuoren kanssa yöllä vasten lä p:äii

huhtik. 1912 50° :11a pohj. lev. ja 41 Varila länt.

pit. Laivalla olleista 2.390 hengestä hukkui 1,649,

joukossa useita suomalaisia; vertailun vuoksi

mainittakoon, että Empress of Irelandin mukana

(1914J hukkui 1,032 henkeä (l,387:stä), Lusita-

nian upotuksissa. (1915) 1,502 henkeä (2,160:sta).

T. oli silloin ..Olympie" nimisen samalle yhtiölle

kuuluvan laivan rinnalla maailman suurin laiva.

J. F.

Titaniitti 1. s f e e n i, monokliinisesti kitey-

tyvä ruskea tai keltainen voimakaskiiltoinen mi
neraali. kokoomukseltaan kalsiumtitaauisilikaatti

(CaTiSiOs). Om.-p. 3,5, kovuus 5. T. on titaanin

pitoisista mineraaleista yleisimpiä; paljain sil

min tuskin näkyvinä teriiväsärmäisinä ohuina ki-

teinä sitä on useimmissa vuorilajeissa, ja suu-

rempina kiteinä vuorilajien raoissa sekä

kalkkikivessä ja sen kontaktimuodostuksissa.
P. E.

Titanotherium (= Brontotherium) , tertiääri

kauden keskivaiheilla Pohjois Ameriikassa elä

nyt sarvikuonontapainen eliiin: lähenteli kool-

taan norsua. V. A. K-io.

Tithonos [tithöno'aJ, kreik. tarustossa Eokseii

(Aamuruskon) puoliso. Memnonin isä. ks. Eos.
Titicaca [-katka], Etelä-Ameriikan suurin

järvi, osaksi Perussa, osaksi Boliviassa, Kordil-

lieerien molempien pääjonojen viilissä. :i.8">4 m
yi. merenp. (maapallon korkeimmalla olevia jär-

viä), 2on km pitkä luoteesta kaakkoon. 60 kni

leveä, 8,300 km'-'. Suurin syvyys 218 m. Vesi

heikosti suolaista. Aikaisemmin T:n pinta on

ollut paljoa (useita satoja metrejä) korkeani

maila. — Luoteissa ja kaakossa rantamaat ovat

verraten alavia, koillisessa ja lounaassa mahts

vat vuoret ulottuvat aivan rantaan asti, tehden

T:n maisemat suurenmoisen kauniiksi; vaikutus! i

kohottavat vielä lukuisat vuoriset saaret (T. niini

sellä saarella komean, muinais-perulaisen temp-

pelin rauniot) sekä kauas järveen ulottuvat nii

met, joiden väliin jäävät lahdet paikoitellen

erottuvat melkein kokonaan pääjärvestä. T:aan
laskee paljo vuoripuroja, joiden tuoma liete var-

sinkin pohjoisessa vähitellen täyttää järveä.

Eteläpäästä lähtee Desaguadero Pampa Aullagas
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nimiseen laskujoettomaan järveen. Desaguaderoa

voidaan kulkea höyrypursilla. E, E. K.

Titov, Nikolai (1800-76), wn. upseeri ja

laulunsäveltä jä. „ven. laulun isoisä". Tosin i [>äil

tokko luinen taidelauluusn oval kuikkiin

varhaisimmat ulallaan, multa ainakin ne ovat

riisunnat, jotka | i o n it laajalti leviini i in.

I. K.

Titreeraus iran.sk. Iiii c = pitoisuus, hienous),

volymi- 1. mitta analyysin toimit tamilien. Mitta-

analyysi on aivan erikoinen luatu kvantitatii-

vista kem. aineiden analyysia. Sima määrätään
aineen paljous siten, että sitä <i punnita vaan
s,' niitataan käyttämällä jonkun toisen aineen

liuosta, jonka pitoisuus, titeeri, on tunnettu.

Mittaaminen perustuu aina kem. reaktsioniin,

loka tapalituu aineiden joutuessa kosketukseen
osa kanssa. Tuloksen täsmällisyys riippuu

etupäässä siitä, miten tarkasti mittanesteen

pitoisuus on määrätty ja miten tarkasti raja-

kolita mitattaessa voidaan havaita. Rajakohta
havaitaan joko mitattavan aineen, mitta-aineen

tai jonkun lisätyn aineen värin muuttumisesta.
Mitta-analyysia on laadultaan kolme päälajia:

1. alkali- ja asidimetrinen (neutralisatsioni-

analyy-ii, 2. hapettamis- ja pelkistämis- sekä
i tamisanalyysi. Jokainen emäs (esim.

alkali) tarvitset' määrätyn määrän happoa neutra-

liseerautuakseen. Jos tahdotaan määrätä alka-

linpitoisuus, niin valmistetaan väkevyydeltään

määrätty happoliuos. Joku määrä tutkittavaa

ainetta liuotetaan veteen, liuokseen

lisätään esim. pari tippaa lakmus-

liuosta, joka värjäytyy siniseksi, ja

mittaputkesta, byretistä, laske-

taan happoliuosta, kunnes lakmus
värjäytyy punaiseksi, osoittaen, että

kaikki alkali on kulunut. Kuluneesta
liappoliuoksen määrästä voidaan las-

kea alkalinpitoisuus. Nesteiden pitoi-

suus voidaan ilmaista joko gram
moissa cm3 :iä kohti, jota sanotaan
li («eriksi, tai grammamoh kyleissä

litraa kohti, ja sitä sanotaan mole-

kylLnormaalisuudeksi, tai gramma-
ekvivalenteissa litraa kohti ja sitä

silloin ekvivalenttinormaalisuudeksi 1.

normaalisuudeksi. Ekvivalentti reaktsio-

i.issa vastaa yhtä gramma-atomia vetyä (l,oos g).

Tehtaissa käytetään usein mittanesteitä, joiden

1 ™r vastaa määrättyä mg-määrää mitattavaa
ainetta. Hapettamis- ja pelkistämisanalyysien

perustana on aina naktsioni, jossa tapalituu joko
hapetus tai pelkistys. Usein esiintyvä saostamis-

analyysi mi esim. kloridiliuoksen t. hopeanitraatti-

liuoksi lla. Sen keksi Gay-Lussac 1sjs. Mohr,
Bunsen y. m. ovat keksineet ja kehittäneet eri-

laatuisia t.-menetelmiä. [F. P. Treadw.ll. „Lehr-

buch d. an. il. Chemie" Hl Bd. 1913); Palomaa &
Mäkinen. ..Johdatus kvantitativiseen kemialliseen

analyysiin".] S. S.

Titteli (lal . titulus), otsakirjoitus, nimi. arvo
nimi. virkanimi; oikeusperuste.

Tittoni /-<"/-/, Tommaso (s. 1840), it, val-

tiomies, toimi alkuansa asianajajana Roomi
oli 1886-97 edustajakamarin jäsenenä, 1900-02

prefektinä Napoli'ssa, nimitettiin 1902 senaatto-

riksi, oli 1903 o;, ja 1906-10 ulkoasiainministerinä,
pitäen kyllä kiinni kolmiliitosta, mutta pyrkien

52. IX. Painettu ",17.

sanotaan

samalla lähestymään Hanskaa; tuli liuhlik. 1910

lähettilääksi Pariisiin. J. F.

Tituksen kunniaportti, Kooman senaatin toi-

mesta, juutalaisista saadun voiton muistoksi

Rooman Forumin itäpäähän rakenneltu yksika.i-

rinen aistikas kunniaportti, joka valmistui v. 81

j. Kr. Portin hienot korkokuvat esittävät Tituk-
sen voittoa ja juutalaisien kukist usta. vrt.

Kooma, kuvaliite 1. A. ./. //.

Titulatuuii (ks. Titteli), henkilön kaikki
kunnia- ja arvonimet.
Tituleerata (ks. Titteli), antaa titteli, ni-

mittää henkilöä hänen arvonimelläin.
Titurel, vanha graal-kuningas Wolfram von

Esehenbachin Parcival-eepoksessa (ks. t.). Titurel

nimi on myös anneltu eräälle VVolfrainin eepilli-

selle runoelmalle, vaikka se on hyvin löyhässä

yhteydessä. T:n kanssa, se kun kuvaa hänen poi-

kansa tyttärentyttären Sigunen onnettomasti

päättyvää rakkaudentarinaa. VVolframin katkel-

mina säilyneen runoelman pohjalle on eräs myi'

luiisempi runoilija (n. 1270) sepittänyt laajan ee-

poksen, jota erotukseksi edeltäjästään sanotaan
myöhemmäksi Titureliksi" (Der jiingere Titu-

rel). //. 8-hti.

Titus, apostoli Paavalin oppilas ja työkump-
pani, oli syntyisin kreikkalainen, seurasi Paa-

valia apostolien kokoukseen Jerusalemiin (Gal.

2 t ) ja järjesti hänen lähettämällään seurakun-
nalliset olot Korintissa (2 Kor. 2 l:l ; 7e! 86-i8;

12i8). Myöhemmin Paavali jätti hänet Kreettaan,
sikäläisen seurakunnan johtajaksi (Tit. 1 5 ) ; sinne

on U:nT:n Tituksen kirje lähetetty. Sisäl-

lykseltään tämä kirje on läheistä sukua Timo-
t heuksen kirjeiden kanssa, ja sen oikeaperäisyys

on niinkuin niidenkin usein pantu kysymyksen-
alaiseksi. Edv. SI.

Titus, Flavius Vespasianus (39-81),

Kooman keisarina 79-81. keisari Vespasianuksen
(ks. t.) vanhin poika, kas-

vatettiin nuoruudessaan
Claudiuksen ja Neron ho
vi ss a. T. päätti juuta-

laissodan valloittamalla

Jerusalemin v. 70 sekä

tuli sitten isänsä kanssa-

hallitsijaksi. Hän osoitti

tosin aikaisemmin oikul-

lisuutta ja julmuutta,
mutta oli tultuaan yksin-

hallitsi jaksi niin lempeä
ja oikeamielinen, että hä-

nelle annettiin kunnia
nimitys ,,ihmiskunnan

rakkaus ja ihastus" (amor
,l delicice gencris humani). T:n hallitusaikana

m. m. Vesuvius äkkiä purkautuessaan hävitti Her-

eulaneumin. Pompeji'n ja Stabiajn. KoskaT:llaei
ollut miespuolista jälkeläistä, tuli hänen nuo-

rempi veljensä Domitianus (ks. t.i hallitsijaksi.

[M. Beule. ,.T. el sa dvnastie" (1875); G. Mayer,

I

" (1901) ; A. Järnefelt, „T." (1910)/]

A. ./. //.

Tityos [-o's], kreik. tarustossa maaemon (tai

Zeuksen rakastaman Elaran) synnyttämä jätti-

läinen. Hiin yritti himokkaisuudessaan tehdä

Letolle väkivaltaa, mutta tämän lapset Apollon

ia Artemis tappoivat hänet nuolillaan. Toisen,

jo Odysseiassa esiintyvän tarun mukaan hän vi-

Tiius.



1630 Tiuhta -Tizian 1686

nm Haadeksessa, ja kaksi korppikotkaa ahmii
alati hänen maksaansa,

Tiuhta, nauhojen kutomaväline, jolla loimiin
aikaansaadaan jakaus kudelangan täpipujotta
mistä varten. f/.

'/'. n.

Tiuku, hius., pieni helisevä kellonen. T:ja i äj
tetäUn orkesterisoittimena, etenkin sotilasmusii-
kissa (saks. Sohellenbaum, engl. crescenl). I seita

t:ja kiinnitetään puoliympyrän muotoiseen nah-
kaiseen I. rautalankaiseen varteen, jota soittaja
ravistelee esityksen vaatimien rytmillisten ja dy-
namisten vaihtelujen mukaisesti. /. A

Tiundaland, yksi Uin. isin Uplannin ikivan-
hoista n. s. „kansanmaista" (folkland), joka kä-
sitti kymmenen hundia I. kihlakuntaa; siitä sm
nimikin „kymmenen aundin maa" oli syntynyt.

K. O.
Tiurinkoski, koski Vuoksen pohjoisessa suu

haarassa 1 usihn pitäjässä n. 10 km kirkolta
etelään; oli ennen Vuoksen laskemista runsas-
vetinen ja vuolas, nykyään vähäpätöinen. T:n
oikealla rannalla on Tiurin linna (ks. t.).

Tiurini inna, nähtävästi aikanaan tärkein lin-

noitettu kauppapaikka Karjalassa, n. s. kinua

m % wm 'M-.\ sk*>av

\"lr

Tiurinlinnan pohjapiirros.

saarella Tiurinkoskessa, Vuoksen kapeimmalla
kohdalla, n. 1 penink. Räisälän kirkolta etelään.
Ennen Vuoksen suurta laskemista oli paikka
Vuoksen saarena. Nykyään joen itäinen haara on
kuivunut ja Linnasaari siis manteretta. — Ylt-

ympäri Linnasaaren kulkee ilman kalkkilaastia I

kivistä muurattu valli, jonka leveys on 4 5 m ja

korkeus nykyisin sisäpuolelta n. 70 cm ja ulko-
puolelta yli 1,1 in:n. .Muurissa, jonka ulkojuu
relle :i -1

1 vesi ennen näkyy kauttaaltaan ulottu
neen, on pari sisällepäin aukenevaa syvennj Vi

n. 3x2,5 m laajoja, n. s. vahtikoppeja. - Muu-
rin rajoittama, kaupungin alue on 225 m pitkä
ja 40-60 m hveä. siinä on ii vanhaa nelikul-
maisen rakennuksen kehää, joista kaivettaessa on
tavattu löytöjä pakanuuden ajan lopulta,

relta on myös löydetty huomattava bysantti
arabialainen hopea-aarre. — Löydöi ta päättäen
on paikka ollut asuttuna jo n. v:n 1100 vaiheilla.

mutta se m, nähtävästi ollut varustettuna kaup-
papaikkana keskiajan lopulle asti. M m.
iy> se Tiverski nimisenä Novgorodin sivukaupun-
kina novgorodilaisissa kronikoissa, esim. v. 1411.
[IIj. Appelgren, ., Su. unen muinaislinnat" (1891).

|

1. 1/. T.

Tiurula, kreik. -katolinen seurakunta Eiitolan
pitäjässä, kuuluu Suomen kreik. -katolisen hiippa-

kunnan kolmanteen rovastikuntaan. Kirkko
(,,Kristuksen taivaaseenastumisen kirkko") si jäit

see Laatokan rannalla, lähes 15 km Kiitokin kir-

kolta itään. — Lähellä T:n kirkkoa sijaitsee T:n
hovi (käsittäen osan T:n entistä lahjoitusmaata..
Tiveden [-ve-J, Keski-Ruotsissa Venern- ja

Vettern-järvien villillä oleva ylhäinen metsä
seutu, joka vanhastaan oli Sveanmaan ja Göö-
tanmaan rajana. K. (!.

Tivoli (vanhan ajan Tihur), kaupunki Keski-
Italiassa, Rooman provinssissa, Roomasta itään
viehättävässä ympäristössä Sabinilaisvuoriston
rinteellä (232 m yi. merenp.) Anienen (Teve-

ronen) vas. rannalla. Anienen 1835 syntyneiden
putousten ääressä, rautatien varrella. Roomasta
tulevan höyryraitiotien päässä; 13,390 as. (kun-
tana, 1901). — Paavien rakennuttama kastelli

I luu-luvulta ; käytetään nyk. vankilana). Villa

d'Este (aloitettu 1549) suurenmoisille puutarhoi-
neen (penkereitä, suihkukaivoja, luolia y. m.),

useita entisen Tiburin rakennusten tähteitä ja

raunioita (keisari Hailrianuksen [vrt. t.] huvila,

muutamia temppeleitä y. m.). — Seminaari,
lukio, tekn. koulu; piispanistuin. — Anienen
koskista saadaan käyttövoimaa T:n ja Rooman
valaistus-, teollisuus- ja liikennelaitoksiin. —
T:sta 9 km länteen on Bagni (roomal. Aqt(ce

Aibulce) suosittuine rikkilähteineen (24° C) ,
joilla

vuosittain käy n. 40.000 kylpyvierasta. — Roo-

malais-aikaisen Tiburin perustajina mainitaan
Tiburtus, Corax ja Catillus, Amphiaraukscn
pojanpojat. Siitä tuli roomalaisten ylimysten

suosima kesänviettopaikka; Augustuksella, Majce-

naksella y. m. oli siellä huvilansa. — T:n mukaan
huvittelupaikkoja, etenkin puistoissa sijaitsevia,

nimitetään tivoleiksi. Tunnetuin on Kööpenhami-
nan ..Tivoli". E. E. K.

Tizian [titsianj, oik. nimi Tiz.iano Veeel-
lio (1477-1576). it. taidemaalari. Jo nuorenahan
tuli Venetsiaan, jossa pääsi Giovanni Bellini'n

oppilaaksi. Hänen ensimäiset teoksensa olivat

ajan maun mukaisia Marian-kuvia; suurempiin
monumentaalisiin tehtäviin hän pääsi käsiksi,

kun hänen oppitoverinsa Giorgione sai koristaak-

seen freskoilla saks. kauppiaiden talon (Fondaeo

dei Tedeschi) julkipuolen. Nämä maalaukset, joi-

den suorittamiseen T. otti tehokkaasti osaa, ovat

pahasti rappeutuneet; paremmin säilyneitä ovat.
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T:n Pyh. Antoniuksen elämää kuvaavat freskot

Padovassa. Pian 'I". sai

li uomat tav ia tehtäviä

myöskin Venetsiassa

:

\ [haiset perheet, kirkol

lisct viranomaiset] jopa

hallituskin tilasivat ha-

in- 1 1 ; i runsaasti taide.

teoksia. Palkkioksi hä-

nelle 1515 annettiin

sangen hyvätuloinen,
mutta vain nimellinen
valtionvirka ja tasa-

vallan virallisena maa
laajana työtä Dogi-

[a lätsin korista misessa.

Hiin sai mahtai ia suo-

sijoita ja ystäviä: sel-

laisia olivat Ferraraii

herttua Alfons ja tämän veljenpoika Fred-
rik Mantovan Uerttua, paavit Leo X ja Paa
väli III. keisari Kaarle V. Espanjan ku-

ningas Filip II ja Hanskan Frans I, joille hän
maalasi sekä muotokuvia että muita tauluja.

V. 1533 keisari teki hänestä kreivin ja hänen
kotinsa Venetsiassa oli kaikkien paikkakunnan
kuuluisuuksien ja ylhäisten matkustajienkin
kokoontumispaikka. V. 1545 hän työskenteli jon-

kun ajan Roomassa ja Firenzessä ja 1548 kei-

saria hovissa Augsburgissa. V. 1576 hän kuoli

Venetsiassa rutt i. — T. kohotti venetsialaisen

maalaustaiteen korkeimmilleen ja hankki itsel-

leen yhdenvertaisen asemaa Italian suurimpien
taiteilijamestarien rinnalla. Tosin hänen nuo-
ruudenaikaisissa luomissaan — kuten tunnetuissa

ihailluissa maalauksissa: „Veroraha" (Dres-

Tizian

' V*^*** - V
Tizian: Taivaallinen ja maallinen rakkaus.

ilenissii i ja ..Taivaallinen ja maallinen rakkaus"
(Rooman Borgli se-kokoelmissa) — voi huomata
Leonardon ja Giorgionen vaikutusta, mutta sen-

tään jo samalla niin omintakeista käsittelykykyä
uurta tekotavallista taituruutta, että ei voi

puhua mistään toisten jäljittelystä. Täysin itse-

näinen, jopa taiteelliselta käsittelyltään suoras-
taan käänteentekevä on hänen suuri teok-
sensa ..Marian taivaaseenastuminen" (Assunta)
v:lta l.">|s. ja siitä lähtien hänen taiteensa yhä
kasvoi ylevisGj suuripiirteisyydesoi, henkevässä
kauneudessa ja väriloiston hienoudessa. T. kasit

t li vhli h: posti |i -. ht i miimcsti n it i eriin
Bimpia aiheita: kirkollisia, mytologisia ja muoto-
kuvia. Hän maalasi suuren joukon erinomaisia
alttarikuvia. madonnoja ja n. s. ..santa convei a

Eione°'-esityksiä. Xiistä ovat kuuluisimpia
iro perheen madoi " (1526), . Marian käynti

temppelissä" (1538] ja ..Pietari-marttyyrin surma"
1

. Hänen mytologisissa maalauksissaan, var-

sinkin hänen monissa Venus-kuvissaan, yhtyy

voimakas, terve aisti ilo mitä jalosti impaan
kauneustajuun, joka ilmaiseikse sekä viiva että

vftrikäsittelyssä. Hänen muotokuvansa ovat suo
rastaan kaikille ajoille esikuviksi kelpaavia
koreilemattoman rehellisyytensä ja sattuvan,
syvälletunkevan luonteistelunsa puolesta. Erikoi-
sen ryhmän muodostavat hänen naismuoto
kuvansa: Venetsian kaunottarien kuvia, joista

monet esiintyvät vain yleisillä nimillä, kuten
„Venus ja urkujensoittaja", „J?lora", „Bella"
y. m. Useita eri kertoja hän on m. m. maa-
lannut kauniin tyttärensä Lavinian, joka kohot-
taa milloin hedelmäkulhoa, milloin vadissa ole-

vaa Johannes Kastajan päätä („Salome"). T:n
vanhuudenteoksissa on aikaisempiin verraten huo-
mattavissa melkoinen muutos. Hänen aiheen
valintansa ja käsittelynsä käy vakavammaksi ja

synkemmäksi ja hänen maalaustapansa leveäm-
mäksi ja karkeammaksi, niin että hänen on
sanottu maalanneen yhtä paljon sormin kuin
siveltiminkin. Kinaava esimerkki on hänen
teoksensa „Orjantappurakruunaus", joka monessa
suhteessa muistuttaa nykyajan impressionistien
tyyliä ja joka voimakkaasti on vaikuttanut m. m.
T:n oppilaan el Grecon uskonnollisiin maalauk-
siin. |('ro« eCavaleaselle, „Tizian, Leben und
\Verke" (1877) ; Jordan, „Tizian" (Dohmen toim.
sarjassa „Kunst und Kunstler". 1879); Lale-

nestre, ..I.a vie et 1'oeuvre du Tilien" (1886);
Knackfuss, ..Tizian" (sarjassa ..Kunst lormono-
graphien", 1897); Gronau, ,,Tizian" (sarjassa

„Geisteehelden", 1900); v. .Mayer. „Die Seele
Tizians" (19061; Tikkanen. ..Tizian" (suom. ja

ruots. 1916); jäljennöksiä T:n teoksista sisäl

tää ..Klassiker der Kunst", III osa (1904).]

F. h.

Tjaeder ftsvder], .1 e a n G a b r i e 1 (1760-181:,..

kauppias. T. harjoitti 1700-luvun loppupuolilta

lähtien kauppa- ja laivanvarustusliikettä Turussa;
loimi tehokkaasti Suomen ensimäisen pankin,
v. 1S06 avatun Turun diskonttolaitoksen aikaan
saamiseksi ja oli sen yhtenä johtajana; valittiin

1808 Turun läänin kaupunkiin edustajaksi suom.
deputatsioniin, jonka huomattavimpia jäseniä hän
oli; sai 1810 kauppaneuvoksen arvonimen.

J. F.

Tjansan ks. T i a n s a n.

Tjukalinsk [-i'-], piirikunnankaupunki (per.

1763) Siperiassa, Toboljskin kuvernementissa,
Huiskista luoteiseen; 5.707 as. (1910). Muuta-
mia kirkkoja, pari koulua. — Harjoitetaan maa
taloutta ja karjanhoitoa sekä kalataloustuottei-

den kauppaa. — T:sta luoteiseen on Ryzkova,
Buomalaisten vanhin siirtokunta Siperiassa iks.

Siperia, palstat 1400-1402).

Tjumenj [-<']. piirikunnankaupunki Länsi-

Siperiassa, Toboljskin kuvernementin länsiosassa,

Tobolin lisäjoen Turan (kulkukelpoinen) vai

i-ella. Tjumenkan suussa. Jekaterinburgista tule-

van radan (Uralin ratai päässä (jatketaan

Huiskiin, lyhentää maikan Pietarista Siperiaan);

33,791 a-. (1908; nyk. yli 50,000 as.). — Puolen-

toisiakymmentä kirkkoa pari luostaria, reaali-

luku) (jossa luonnonhist. museo), naislukio y. m.

oppilaitoksia, pari sairaalaa. Harjoitetaan

nahka, kone, mylly- y. m. teollisuutta sekä

sangen huomattavaa läpikulkukauppaa (viljaa,

karjatalouden tuotteita), joka on yhä kasvanut

senkin jälkeen kuin Siperian rata valmistui.
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Ennen main. radan avaamista T. i>li pääasema'

paikkoja suurella Siperian tiellä (sen kautta

1823-98 kulki 908,266 Siperiaan karkoitettua,

vapaaehtoisesti seuranneet perheenjäsenet lukuun-

otettuina). Suuret markkinat kesä heinäk:ssa.

Höyryalusliikenne vilkas (alas ja ylös Tura-
jokea sekä Tobolia ja [rtysiä myöten). — IVr.

1581 TSingitura niinisin tataarilaiskauppalan
[.aikaile. E. E. K.

Tjust [tsQstJ, Smälandin maakunnan pohjoi

nen usa Itämeren rannalla, joka vanhaan aikaan
mainitaan erityisenä oikeusalueena jo maakun-
tana. K. G.

Tjusterby [tsusterbij], rälssis-ttsri (käsittää

oikeastaan :'• rälssisäteriä ja 8 rälssitilaa) Per-

najan pitäjässä, Pernajan lahden Länsirannalla.

luonnonihanassa seudussa n. :; km kirkolta län-

teen (5 km Tervikistä etelään), ti manttaalia.

Pinta-ala n. 1,500 ha (josta viljeltyä maata
n. 225 ha). Ensimäinen tunnettu omistaja oli

Jakob VValdemarsson, jonka tyttären kautta tila

1400-luvun lopulla joutui Lille suvulle, pysyen
sillä aina v:een 1017 (suvun niini oli 1500-luvun
puolivälissä muutettu VVildemaniksi). Senjälkeen
T:n omisti Erik Svantenpoika Stalarm, jonka
tyttären kautta se siirtyi Rälamb-suvulle sekä
sittemmin myynnin kautta 1680 Lorenz Creutzille

ja hänen tyttärensä kautta E. G. v. VVille-

brandtille. V. 1751 T:n osti Torvikin (ks. t.)

omistaja Robert Muhi; tila oli senjälkeen
De Geer- ja myöhemmin De la Chapelle-suvulla.

V. 1S71 T:n osti eversti Kasten Anteli, jonka
perillisten hallussa tila nykyjään on. Pääraken-
nus rak. 1864-67 (sisältää 22 huonetta ja tornin).
— Vanha tiilitehdas (1700-luvulta). Meijeri.

Lainamakasiini yhteinen Tervikin kanssa, samoin
kansakoulu. — Muinaismuistoja: vanhoja rau-
nioita ja luhistuneita kellareita. — Arvokas
taulukokoelma (pääasiallisesti Tervikistä siirret-

tyjä maalauksia) käsittää m. m. 13 muotokuvaa
1600- ja 1700-luvuilla eläneistä huomattavista
henkilöistä. [G. Carstens, ..Pärnä, sockens his-

toria" (,,Kalem'er utg. af Svenska folkskolans
vänner" 1891).]

Tjutsev, Feodor Ivanov itä (1803-73),

ven. runoilija. Palveli ulköasiainministeristössä
ollen m. m. lähetystön virkamiehenä Munchenissä.
Hänen kirjallisessa salongissaan kävi vieraana
in. m. Heine, jonka ynnä Schillerin runoja T.

käänsi venäjäksi. Runoilijan maine alkoi levitä

1854, jolloin ilmestyi ensimäinen kokoelma hänen
runojaan. V. 1857 hän sai paikan sensuuriviras-
tossa sananvapauden vaikeina aikoina. Hänen
syvämietteisen, muotovalmiin lyriikkansa tär-

keänä motiivina ovat luonnonfilosofiset aiheet ja

olemassaolon peruskysymykset. Pohja sävyltään
runoilija on pessimisti. Kootut teokset ilmestyi

vät 1S68 ja 1900; niissä on 246 omaa runoa ja

37 käännöstä. V. J. M-kka.
Tjäder, J. G. ks. T j a e d e r, J. (..

Tjöckä ks. Teuvan joki.
Tl, talliumin (ks. t.) kem. merkki.

Tlaxcala [abka'la] (myös Tlaxcalla). 1. Val-

tio Sisä-Meksikossa, eteläylätasangon valtioita,

Meksikosta itään; 3.974 km-, 184.171 as. (1910),

46 km2 ;llä (Meksikon pienin ja taajimmin asuttu

valtio). — T. käsittää Meksikon ylätasangon
eteläisimmän pään keskiosaa (n. 2,300 m yi.

merenp.) Sen etelärajalla on Malinchen mah-

tava tulivuorenkeila (4,461 m yl.merenp.). Asuk-
kaal oval intiaaneja. Harjoittavat maanviljelystä,

joka tuuttaa mai ta vehnää, papuja, hedelmiä
,\ . m. Valmistava! karkeita kani, aita. Pari

rautatietä kulkee T:n halki. T. käsittää jok-

seenkin tarkalleen samannimisen, 1200-luvulla

syntyneen intiaanitasavollan alueen. Sen asuk-
kaat olivat voimakkaita, sotaisia tlaxcalteekkejä,

jotka hyvällä i «tyksellä olivat puolustaneet
itsenäisyyttään aztekeja vastaan. Jouduttuaan
1510 tappiolle Corte/.ia vastaan taistellessaan he

liittyivät häneen ja vaikuttivat suuresti hänen
lopulliseen voittoonsa Meksikossa. T : n nyk.

a nl.l ,a;it ovat tlaxcaltoekkien jälkeläisiä.

•J. Edellämainitun valtion pääkaupunki, rautati n

varrella, Malinchen länsijuurella; 2,812 as. (1910).— Pyhän Kransiskuksen kirkko lAineriiknu ensi

mainen kirkko), piispan palatsi, kaupungintalo.
Korkeampi oppilaitos. Läheisyydessä muinais
meksikkolaisten rakennusten ja linnoitusten rau-

nioita. - Cortezin aikana T. oli mahtava kau-

punki, jonka sanotaan panneen liikkeelle 100,000
miehisen sotajoukon. E. E. K.

Tlemcen [se'n], kaupunki Länsi-Algeriassa,

(Iranin departementissa, 46 km Välimerestä vil-

javalla ylälasangolla (800 m yi. merenp.) Safsa-

fin ja rautatien varrella; 39,874 as. (1911;

1901: 35,468 as., joista 4,100 ranskalaista ja

2,000 juutalaista i .
— T:ssa on suuri joukko

maurilaisen rakennustaiteen etevimpiä tuotteita,

laatunsa, vaikkei laajuutensa puolesta verrat-

tavissa Granadan maurilaisrakennuksiin. Jamaa-
cl-Kebirin moskeia (rak. 1136 vanhemman pai-

kalle), Abul Hassanin moskeia (1298), jota. nyk.

käytetään muinaismuistomuseona (m. m. Boab-
ililin, Granadan viimeisen kuninkaan epitafium),

El-Halavi'n moskeia (1353), kolmisenkymmentä
muuta moskeiaa, sitadelli (1145), Kissaria (eu-

roop. kauppiasten ent. asuntopaikka), suuret,

nyk. tyhjät vesialtaat y. m. Kansk. kirkko, kir-

jasto y. m. T:n ulkopuolella on Agadirin, Sidi

Bu Medinin ja Mansuran rauniot. — Harjoite-

taan oliivien ja viinin viljelyä, vuorityötä (lyi-

jyä, antimonia, vaskea, marmoria) ja vilkasta

kauppaa. — Nyk. T:n ulkopuolella oli Pomaria
niminen roomal. kaupunki, joka tuhoutui van-

daalien aikana. Arabialaiset rakensivat 700-

luvulla sen paikalle Agadirin, jonka almoravidi

Jusef ibn Tasvin 1080 valloitti ja hävitti, raken-

taen sen sijalle T:n. Suurimpaan kukoistuk-

seensa T. kohosi berberiläisen Abd-el-Vahid-suvun
hallitessa sitä ja suurinta osaa nyk. Algeriaa

(1248-1500-luvun alkuun). Kauppa oli hyvin suuri

(5,000 kristittyä kauppiasta asui Kissariassa) ja

asukasmäärä kohosi 125,000:eeu. V. 1553 turkki-

laiset valloittivat T:n, joka turkkilaisaikana

menetti kaiken merkityksensä. Ranskalaiset sai-

vat T:n haltuunsa ensi kerran 1836 sekä lopulli-

sesti 1842 taistellen kiivaasti Abd-el-Kaderin
kanssa. E. E. K.
Tlinkit (myös thlinkit, tlingit), luoteis-intiaa-

neiliin (ks. Intiaanit, palsta 1009) kuuluva
intiaanikansa Etelä-Alaskassa. Jakautuvat useaan

heimoon, joista sitka ja tsilkat huomattavim-
mat; lukumäärältään kaikkiaan n. 2,000. Vaa-
leaihoisia, oppivaisia, voimakasrakenteisia. Har-
joittavat kalastusta ja metsästystä sekä kaupan-
käyntiä. Rakentavat hirsimajoja, joita usein

koristellaan kirjavilla totem-pylväillä. Mytolo-
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kehittynyt. Samaaneilla huomattava vaiku-

tusvalta, vaikka t.-intiaanit euroopp. vaikutuk-

sesta (protestanttisia ja katolisia lähetysasemia)

ovatkin luopuneet nesta vanhasta tavasta ja

pitämyksestä (kuolleiden polttaminen, orjain pitä-

minen, naisten huuliuasta y. m.).

T-merkki ks. Postileima.
Tmesis /-'"-/ (kreik., = leikkaus), sellainen

kreik.. lat. ja myös suom. runoudessa käytetty

lausemuoto, että yhdyssanan molemmat osat ovat

muilla sanoilla toisistaan erotettuina, esim. Ero-

on tuopit tyhjettynä, ero juotuna oluet. A. K.

Toaletti (ransk. hiilelle < toile = kangas) , oik.

pieni pesupöydän liina; pesuteline, lavuaari;

peilipöytä t.-piironki; puku; peseytymistä, puvun
järjestelyä y. m. varten varattu huone mukavuus
laitteineen.

Toasti (engl. toast), malja, maljanjuonti; paah-

dettu leipäpä la.

Toba, guaykuru-intiaaneihin kuuluva intiaani-

heimo Etelä-Ameriikassa, Rio Pilcomayou var-

silla Bolivian ja Argentiinan Gran Chacolla.

Ovat voimakkaita, sotaisia, kuuluisia leppymät
tömästä taistelustaan argentiinalaista ja bolivia

laista sivistystä vastaan. Ovatkin onnistuneet

säilyttämään vapautensa ja sekoittumattomuu-
tensa. Kaikki pakanoita. Lukumäärit n. 4,000.

Tobago [-*'-] (myös Tobaco), Englannille kuu-
luva saari Länsi Intiassa, Etelä-Ameriikan pok-

rannikolla, 35 km koilliseen Trinidadista; 43
km pitkä, 11-12 km leveä, 295 km2

, 18,750 as.

(1901), joista vain 120 valkoista, loput neeke-

reitä ja mulatteja, kaikki uskonnoltaan protes-

tantteja. — T. on vuorinen (korkein kohta 650
m yi. merenp.i. kuuluen geologisesti, samoinkuin
kasvistonsa ja eläimistönsä puolesta. Etelä Ame
liikkaan. Laajoja metsiä. Vuotuinen sademäärä
1,600 mm (sadekausi kesä-jouluk.). Hedelmälli-
nen, mutta huonosti viljelty maa tuottaa kaut-

stikkia, puuvillaa, sokeria, kahvia, kaakaota,
tupakkaa y. m. Harjoitetaan myös karjanhoitoa.

Pääpaikka Scarborough on etelärannalla;

vapaasatama. — Hallinnollisesti T. kuuluu Tri-

nidadiin. — Kolnml.us löysi T:n 1498, limittäen
-en Assumptioniksi. Se oli vuoroin alankomaa-
laisten, ranskalaisten ja englantilaisten hal-

lussa, kunnes lopullisesti joutui viimemainituille
1814, E. E. K.

Tobiaan kirja ks. Tobias.
Tobias /-i'-/ fkreik.. hepr. = Jahve on tavarani)

,

tamentillisen apokryfisen Tobiaan
kirjan pääsankari. Hänen isänsä, joka myös-
kin oli Tobias (kreik. Tnbit). vietiin Samarian
hävityksen jälkeen Niniveen, jossa hiin ensin
rikastui mutta köyhtyi sitten ja tuli sokeaksi;
poika T.. jonka luinen isänsä lähetti Meediaan
noutamaan erästä sinne jättämäänsä rahasum-
maa sn,, r itti onnellisesti tehtävänsä, enkeli Ra-
fael matkakumppanina, tuoden vielä lisäksi

sieltä nuoren vaimon ja lääkkeen, niillä hänen
i sai näkönsä takaisin. Molemmat, niin

poika kuin isäkin, ovat kuvatut oikean ja hurs-
kaan juutalaisen mallikuviksi, vrt. \pokryii

I k ir j at. Edv. st.

Tobler. 1. Ludwig T. (1827-95), saks.-sveits.

kielentutkija, germaan. kielitieteen prof. Zurichin
yliopistossa \ ;sta 1872), on johto- ja lauseoppia
koskevien tutkimuksiensa ohella julkaissut sveit-

siläisiä kansanlauluja (2 nid. 1882-84) sekä ollut

ivhdessä stauliin kanssa) suurenmoisen, monio ii

sen sveitsiläisnmilenli n sanakirjan toimittajana
(1885-95). , //. s i,i,.

2. A d .>l f T. (1835 1910 sveitsiläissyntyinen
saks. romanisti, edellisen veli, opiskeli Bonnissa,
opel ta janaap I- r i e d r i e h 1) i e /. (ks. t.), sit

lemmin Italiassa ja Pariisissa, nimitettiin 1807
romaanilaisten kielten ylimääräiseksi ja 1870
\ak, professoriksi Berliiniin, Kirjoitti (paitsi

lukuisia, mallikelpoisia teksti julkaisuja Ranskan.
Provencen ja Pohj.-Italian keskiajalta) : ..Vi r-

mischte Beiträge zur französischen Grammatik"
(T:n pääteos; I-V, 1880-1912; viim. osa koottu
T:n kuoltua), „Vom frauz. Versbau" (ISMI, f. ;

s

pain. 1910), y. m. Harvinaisen tarkkana, terävänä
metodin miehenä T. oli Euroopan suurimpia ro-

manisteja; uranuurtava on etenkin hänen vertai-
levaa lauseoppia käsittelevä pääteoksensa. Tob-
lerilainen (T:n ja eräiden luinen oppilastensa)
tyyli ei aina. ole kevyttä ja selkeätä; se esiintyy
etenkin laajoille aloille tulvivana syvänä asialli-

suutena, jota valaisee ja ohjaa erikoisen herkkä
psykologinen äly. — T:n kunniaksi julkaisi

joukko hänen ent. oppilaitaan 1S95 koonnais-
nidoksen „Abhandlungen . . . A. Tobler . . . dar-

gebracht". O. J. T.

Tobler, Ti tus (1806-77), sveits. oppinut,
joka on urankävijöitä Palestiinatutkimuksen
alalla. Käyden 1835-65 neljä eri kertaa Palestii-

nassa T. tutki erikoisesti Jerusalemin topogra-
fiaa y. m. Jtiudan merkkipaikkoja sekä Nasare-
tia. Paitsi näiden tutkimusmatkojensa tuloksia

T. on julkaissut sarjan vanhojen pyhiinvaeltajien
matkakertomuksia, jotka ovat tutkimukselle tär-

keitä, Ar. II.

Toboggan ks. M ä e n 1 a s k u.

Tobol / lio'l] (kirgiisien Tabul), joki Venäjän
Aasian länsiosassa, Irtysin lisäjoki vas., alkaa
Turgafn arolla, Orskin kaupungin itäpuolella (n.

330 m yi. merenp.), virtaa koillista pääsuuntaa,
kulkien n. 160 km:n matkalla Orenburgin kuver-
nementin alueella, loppumatkan Toboljskin kuver-
nemeiitissa. laskien Toboljskin kaupungin koh-

dalla Irtysiin: 1,607 km. josta höyryaluksilla

kuljettavaa 641 km. Jäässä T. on lokak:n
lopulta huhtik:n loppuun. Kalarikas. Suurim-
mat lisäjoet: l'j. Isetj, Tura, Tavda vas., Abuga
oik. E. E. K.

Toboljsk f -ho'-}. 1. Kuvcrnementti (ven. To-

loi juku in gubemija) Venäjän Aasiassa, Siperiassa,

läntisin Siperian kuvernementeista, rajoittuen

pohjoisessa Jäämereen ja lännessä osaksi i poh-

joisesta 02° pohj. lev. etelään) Uralin vuoristoon.

0"bin ja sen lisäjoen Irtysin ala- ja keskijuok-

sujen ympärillä; 1,327,310 km-, 2,054,400 as.

(1914), 1.4 km-:llä. — Lukuunottamatta luoteis-

kulmausta, jonne Uralin haarakkcet ulottuvat,

T. on suunnaton, yhtenäinen alatasanko( Tjumenj
kuverneineiitin lounaisosassa 94 m yi. mereup.),

jonka pohjoieosa on tundraa, keskiosa laajojen

suo- ja rämeseutujen täyttämää metsämaata ja

eteläosa ii Ismiin aro lounaassa ja Baraban

aro kaakossa). Vesistöt kuuluva! Obin (ks. t.)

jokialueeseen, lukuunottamatta paria pienempää,

suoraan Obin- ja Tasin-lahtiin laskevaa jokea.

foet ovat kuvernementin pääliikenneväyliä.

Ilmasto jyrkästi mantereinen; v:n keskilämpö

T:n kaupungissa —0,s°» (Obdorskiesa liihellä

Obin suuta ... C), tammik:n — 19.n°C. hei-
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näk:n +t9,i°C. Joel oval vuosittain 0-7 kk.

jäässä. Vuotuinen sademäärä 218-466 mm (Ob-

dorskissa ja Tjumenjissa). Metsät peittävät n.

25% pinta-alasta. Asukkaista 91,i % on venä
in m ;.i sibirgaakkeja (Siperiassa syntyneitä venä-
läisiä), 4,« % turkkilais-tataarilaisia (etupäässä

tataareja, kuvernementin eteläosissa), 2,»% suo-

malaisia ja suomensukuisia (n. 1,730 suomalaista
Omin. Ryäkovan, Bojarkan ja Bugenen siirto-

kunnissa, ks. Siperia, palstat 1400-1403,

ostjaakkeja jonkun verran vaille 20,0(10 henkeä
Berezovin, Surgutin ja Toboljskin piirikunnissa,

voguleja 4,500-C.OOO henkeä Berezovin, Turan ja

Toboljskin piirikunnissa) sekä joku määrä samo-
jedeja (ks. Samojedit). Uskontunnustuksel-
taan 94% kr.eik.-katolisia, 4, s % muhamettilai-
sia, o.r, ',; roomal.-katolisia ja 0,4 % protestant-

teja. Lukutaitoisia 11,»% (Siperiassa keskimaa
rin 12,» %). — Venäjiin Aasian läntisimpänä
kuveinementtina T. ensimäisenä hyötyi siitä suu

resta siirtolaisvirrasta, joka viime vuosisadan

lopulta alkaen suuntautui Venäjän Aasian mai-

hin. Yhä edelleenkin siirtolaisuus T:iin on
sangen suuri (1909-13 keskimäärin vuosittain

20,888 henkeä, joita vastasi 6,192 takaisin palaa-

vaa, 1914 23,045 henkeä, joita vastasi 0,4'.i4

takaisin palaavaa), mutta sen voittaa kuiten-

kin siirtolaisuus useaan muuhun Siperian ja

Keski- Aasian kuvernementtiin ja provinssiin.

Maataloutta harjoittaa 86,5%, teollisuutta 5,1 %,
kauppaa ja liikennettä 2.» % väestöstä. Maan-
viljelys ja karjanhoito ovat keskittyneet kuver-

uementin eteläiseen osaan, aroalueelle. V. 1914
korjattiin 799,600 ton. vehniä. 549,400 ton. kau-
roja, 231,200 ton. rukiita, 58,900 ton. ohria,

168,900 ton. perunoita. Karjanhoito alkuperäi-

sellä kannalla (vrt. Siperia, p. 1395), tuot-

taen kuitenkin suuret määrät in. m. voita;

Kurgan T:n lounaisosassa 011 Siperian voikaupan
pääpaikka. V. 1014 T:ssa oli hevosia 901,200,

lehmiä 1.2S9.100. lampaita ja vuohia 1,075,100,

sikoja 249,200 kpl. Alkuasukasten ja metsäsen
(luissa asuvain uutisasukasten pääelinkeinoja on
metsästys ja kalastus, jonka ohella tundroilla

harjoitetaan poronhoitoa. Metsillä on merkitystä
melkein yksinomaan vain kotitaloudessa. Sembra-
männyn („vaivaissetrin") siemeniä kerätään syö-

täväksi. — Teollisuutta edustavat paitsi . meije-
reitä, muutamat viinapolttimot, olutpanimot, myl-
lyt, tulitikku-, paperi- ja kangastehtaat ; aksii-

sista vapaan teollisuuden tuotantoarvo 1910
13,» milj. mk., työväestö 2,919 henkeä, aksiisin

alaisen teollisuuden työväestö 1912 719 henkeä.
Kotiteollisuus kehittymätön. Vuorityötä ei ole.

— Rautateitä 476 km (1913); tärkein on Sipe-

rian rata, joka kulkee T:u alueella T:n lounais-

ja kaakkoiskulmassa. — Kansakouluja 1,408

(65,711 oppilasta), keskikouluja 10 (2,835 opp.),

ammatillisia keski- ja alempia kouluja 33

(2.1S3 opp.), muita kouluja 4 (228 opp.; 1913).

Lääkäreitä 82, sairaaloita 82 (1912). — Hallin-

nollisesti T. jakaantuu 10 piirikuntaan. Pääkau-
punki Toboljsk. — Historiasta ks. Siperia,
palstat 1399-1400. — 2. Edellämainitun kuvi me-
mentin pääkaupunki, Irtysin oik. rannalla, vasta-

päätä Tobolin suuta; 24,800 as. (1914; jo 1897

20,427 as.). — Korkea yläkaupunki on 65 m ylä-

puolella Irtysin pinnan kohoavalla kukkulalla,

jonka juurella on tulvain ahdistama alakaupunki,

molemmat puusta rakennetut. Kolmattakymmi
kirkkoa (joukossa luterilainen ja roomal. -katuli
ni-iii, joista mainittavin tuomiokirkko, /.namen-
skijn munkkiluostari (ensimäinen Siperiassa),

muurin ympäröimä kremij, n. s. Ruotsalaistorni
(Pultavan taistelussa otettujen sotavankien
rakentama), piispan palatsi, Jermakin-puisto,
jossa Jennakin muistoksi 1839 pystytetty mar-
moriobeliski. Lukio, hengellinen seminaari y. in.

kouluja, kuvernementin museo (jossa m. m.
kansat, kokoelmat), pari sairaalaa; piispan
istuin. Asukkaiden pääelinkeinona on kala

ia kalakauppa, .lokiliikennettä. Teollisuus vähä-

pätöinen. — T. per. 1587 tataarilaisen Bitsiktura
nimisen kauppalan paikalle. Määrättiin 1708

Siperian kuvernementin pääkaupungiksi, tTsj

T:n (Länsi-Siperian) käskynhaltian asuntopai
kaksi. Menetti merkityksensä senjälkeen kuin
Länsi-Siperian pääpaikaksi 1839 tuli Omsk, eikä

sittemminkään ole päässyt kohoamaan joudut

tuaan syrjään Siperian radasta. E. E. K.

Toby fliViy], rautatieasema (V 1.), Seinäjoen-
Vaasan rataosalla, Laihian ja Korsholman
mien välillä 60 km Seinäjoelta, 14 km Vaasaan;
etäisyys Helsingistä 479 km.

Tocantins, suuri virta Brasiliassa, alkaa
in valtion eteläosassa, virtaa pohjoista pää-

suuntaa, alajuoksullaan jonkun matkaa länteen.

saaden tällöin suuren, Rio Araguaya nimisen
lisäjoen vas., virtaa taasen loppumatkan pohjoi-

seen, kunnes, muodostaen laajan (suussa 64 km
leveä) suppilonmuotoisen sinilahden, Paran, kään-
tyy koilliseen ja laskee Marajö-saaren itäpuolitse

Atlantin valtamereen; 2,610 km, vesialui

979,000 km2
. Koskien takia vain suurilla soutu-

veneillä voidaan nousta Porto Imperialiin asti

(10° et. lev.); jokihöyryalukset tulevat Cametäan
ja valtamerilaivat Paraan (Belemiin), Pohjois-

Brasilian tärkeimpään kauppakaupunkiin, saakka.

E. E. K.

Toccata f-ä'1aj, mus. (it. toccä're = kosket-

taa), kosketinsoittimella (uruilla, pianolla) esi-

tettävä sävellys, jonka sävy on juhlallisen lois-

telias. Sen rakenteessa vaihtelevat täyte),

sointusarjat ja välkähtelevät juoksutukset. Van-
himmat t:t ovat 16:nnen vuosis. lopulta (Gabrieli,

Merulo). Kuuluisimmat ovat Baehin urku-t:t.

Alkuaan oli t. kirkollinen alkusoitto liturgisen

toimituksen johdatukseksi. Joskus nimitettiin

t:ksi muitakin kuin urku- tahi pianosävellyksiä

(esim. Monteverden „Orfeon" orkesterialku-

soitto). /. K.

Tocopilla [-i'lju], satamakaupunki Chilessä,

Antofagastan provinssissa; 4.752 as. (1902). —
Suuret boorikalkki- ja salpietaritehtaat, rata

salpietarialueelle Pampa Tamarugalissa. Suurta

salpietarinvientiä, selvitykset lähes milj. rek.-ton.

Tocqueville [tokri'1]', A 1 e x i s d e (1805-59),

ransk. valtiomies ja valtiollinen kirjailija. V.

1831 T. lähti Pohjois-Ameriikan Yhdysvaltoihin

tutkimaan vankilaoloja; tältä matkalta hän sai

aiheen kuuluisaan teokseensa ,,De la dömocratie

en Amt-rique" (1835), missä suurella ymmärryk-
sellä kuvataan Yhdysvaltain valtio- ja yhteis-

kuntaoloja ja niiden vaikutusta kansan luontee-

seen ja toimintaan; v:sta 1841 akatemian jäsen.

Vv. 1839-48 hän oli edustajakamarin jäsenenä

kannattaen vapaamielisiä ja humanitaarisia aat-

teita, esim. orjuuden lakkauttamista; valittiin
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[848 kansalliskokoukseen, oli kesäk.— lokak. 1849

ulkoasiainministerinä. Ollen Ludvik Napoleonin
vastustajia T. v:n 1 8 .">

1 valtiokaappauksen jäl-

keen vetäytyi yksityiselämään ja kirjoitti toi-

sen kuuluisaksi lulliin teoksen ..1/ ancien regime
ii la rtvolution" (lS5öi ; muita teoksia: „His-

toire philosophique du regne de Louis XV" 1 1846)

,

..Coup il' oeil sur le regne de Louis X\'I" (1850) ;

hänen ..Oeuvres eompletes" ilmestyivät 1S60-66

Souvenirs" 1893. [.Jacques. „A. de T.. ein Le-

istesbild".] J. F.

Toddy ks. Toti.
Todellinen valtioneuvos ks. V a 1 t i o n e u-

vos.
Todellinen salaneuvos ks. Salaneuvos.
Todennäköinen (lat. probabilis) on ajatus 1.

V&ite, joka ei nojaudu täysin riittäviin perustei-

siin, mitkä tekisivät sen varmaksi, mutta ei myös-
kään ole mielivaltaisesti keksitty, vaan jota

ittavat jotkut asialliset tosiseikat. Hyvin
monissa tutkimusliaaroissa ja kysymyksissä täy-
tyy tutkijan tyytyä tekemään johtopäätöksiä,

jotka ainakin aluksi ovat vain t:iä. Inhimilli-

ajattelussa ja tieteellisissä tutkimustyössä
on sentähden ylen tavallinen ja tärkeä tehtävä,
ettii kaikin puolin punnitaan t :sten olettamus-

pätevyyttä ja todennäköisyysastetta; etsi-

tään lisäperusteita, jotka ovat omansa vahvis-
tamaan tehtyjä johtopäätöksiä, ja tarkastetaan,

luitakin vastaperusteita, jotka osoittavat
niitä epätodennäköisiksi. Usein voidaan täten
vähittäin selvittää, että jotakin olettamusta tuki-
vat yhä lukuisammat perusteet, niin että sen
Imien näköisyys kasvaa hyvin suureksi, vieläpä
niinkin, että sitä sopii katsoa varmaksi tieteel-

liseksi totuudeksi, (vrt. n y p o t e e s i, l n d u k-

t s i o n i. T i e t o.) A. Gr.
Muli m . ks. T o d e n n ä k ö i s y y s.

Todennäköisyys. Matematiikassa merkitään
sitä mahdollisuutta, että joistakin yhtä mahdol-
lisilla tapauksista yksi määrätty tai ajateltu ta-

« ii useat samanaikaiset tapaukset sattuisi-
i :!<m sanotulla murtoluvulla. Laplacen mää-

ritelmän mukaan tarkoitetaan näet t:llä suotui-
ipauksien ja kaikkien mahdollisten tapaus-

detta. Kun esim. sekoitetusta kortti-
ilää yhden kortin, niin on t., että se

olisi ässä, */52, sillä suotuisien tapauksien luku
"ii 4 ja kaikkien mahdollisten tapausten luku
52. I. heittää arpakuutiolla (edellyttäen, että se
on oikea kuutio) yksi siinä olevista numeroista

näkyviin on '/e- T. heittää kahdella arpa-
kuutiolla yhteensä 3 on 2

/36 . sillä tapauksia on
kaikkiaan 36 (0x6). ja summa 3 saadaan siten,

luisella heitetään 1, toisella 2 tai päinvas-
toin, toisin sanoen suotuisia tapauksia on 2.

'kusta, joka sisältää p punaista ja m mus-

samanlaista kuulaa, voidaan —7— suurui-p+m
sella tiliä nostaa punainen kuula, jos kuulat

nsa sekoitetut. — T.,ettäkaksi
tapausta samaan aikaan sattuisi, on yhtäsuuri
kuin näiden erikoistapausten t:ien tulo. Jos
>'siiu. korttipakasta otetaan kortti ja samalla hei-

arpakuutiota, niin ässän ja ykkösen sa-

manaikaisen esiintymisen t. on VsaXVe- — T.-
laskentoa sovellutetaan sellaisten äuui
arvioimiseen, joita ei voida aivan tarkalleen

itä, eritoten mittauksien ja havaintojen

kautta saatujen suuruuksien tarkistamiseen. Se
on sentähden apuneuvona tähtitieteessä, fysii-

kassa, henkivakuutuslaskclmissa, tilastotiet 1

j. n. e. T.-laskennon tärkeimpiä haaroja on pie-
ti i m p ä i n n e 1 i ö i d e n m e n e t e 1 m ä. I la

vainnoissa ja mittauksissa tehdään aina, suori

tettakoon ne kuinka tarkasti tahansa, joku virhe.

Jos sentähden havaintosuureiden avulla laskr

taan sellaisia suureita, joiden suoranainen havait

seminen ei ole mahdollinen, ovat jälkimäisetkin
virheellisiä. Virheiden todennäköisen suuruuden
arvioiminen ja siis myös laskettavien suureiden

todennäköisten arvojen määrääminen voi tapah-
tua tekemällä useampia havaintoja kuin tunte-

mattomien laskemiseen on välttämätöntä. Siten
saadaan useampia yhtälöitä kuin on tuntema-
tonta, eivätkä etsityt suureet sentähden toteuta

kaikkia yhtälöitä yhtaikaa. On näin ollen las

kettava, mitkä arvot tuntemattomilla pitäisi

olla, jotta ne niin tarkkaan kuin suinkin toteut-

taisivat kaikki yhtälöt. Tuntemattoman toden-

näköisimpänä arvona pidetään sitä, jonka poik-

keamiset sen (eri havaintojen mukaan) lasketuista

arvoista antavat neliöksi korotettuina mahdolli-

simman pienen summan; siitä nimitys pienim-
päin neliöiden menetelmä. — Henkivakuutuksen
alalla lasketaan määrätyssä iässä olevien henkilöi-

den todennäköinen kuolleisuus kuolleisuustauluista.

Kaikkia mahdollisia kuolemantapauksia ei tie-

tenkään tunneta, eikä samanikäisten henkilöiden

mahdollisuus saavuttaa tietty ikä ole sama. Kui-
tenkin sovellutetaan henkivakuutuksessakin t.-

laskenuon periaatteita. Kun on havaittu, että

jostakin määrätystä henkilöluvusta (li) hx hen-

keä vielä on elossa «-vuotiaina ja että h x+i elää

a;+i-vuotisiksi, ja kun erotusta ti x

kitään d., niin sanotaan osamäärää
li-

tisten todennäköiseksi kuolleisuudeksi. — T.-las-

kennon perustan laskivat Kermat, Pascal ja

Huygens. Sitä ovat sittemmin kehittäneet m. m.
Jacques Bernoulli, Moivre, Daniel Bernoulli, Con-

dorcet, Laplace ja Poisson. T.-laskentoa ovat

henkivakuutuksen ja statistiikan alalla sovellut-

taneet nudde. YVitt ja Halley; pienimpäin
neliöiden menetelmää on m. m. Gauss kehittänyt.

[Laplace, ..Theorie analytique des probabiliteV'

(1813) ; Poineare\ ,,Caleul des probabiliteV

(1896) ; Todhunter, ..A history of the mathemati-

cal theory of probability" (1865) ; Herz, ,,Wahr-

scheinlichkeits- und Ausgleichungsrechnung"

(1900) ; Czuber, „Wahrscheinlichkeitsrechnung"

(1902-03); Henke, ,,tfber die Methode der kleiD

ten Quadrate" (2:nen pain. 1894).] r. 8:n.

Todistaja on oikeudenkäynnin ulkopuolella

oleva henkilö, joka oikeuden edessä suullisesti

ilmoittaa sille jostakin hänen itsensä havaitse-

masta, oikeudenkäyntiin välittömästi tai välilli-

sesti vaikuttavasta seikasta. T:na ei voida Suo-

men oikeuden mukaan kuulla riitapuolta itseään.

kuten asianlaita on joissakin vieraissa mai

Todistamisvelvollisuus on yleinen kansalais-

velvollisuus ja se käsittää velvollisuuden saapua

oikeuden eteen, vannoa todistajanvala (ks. Vala
sekä kerloa tuomarille, mitä t. tietää asiasta. Ellei

t. laillisen kutsun "'n. tuo

mitaan hän sakotettavaksi ja voidaan vihdoin

noutaa oikeuteen. -In- t. un saapuvilla, muita

kieltäytyy vannomasta I n valaa tai asiassa todis-
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tamasta, voidaan häntä vastaan' pakkokeinoina
ki\ltii uhkasakkoa tai vankeutta. Enniiset hen-

kilöt, joiden luotettavaisuutta 3 ieensäl tai jossakin

miaiiityssa oikeudenkäynnissa on pidettävä epii

lyttävänä, oval kelpaamattomal t:iksi (ks.

I
ii 1 tkomaalaisel lainsäädännöt myöntS

\.
:

it yleensä vapautuksen todistamisvelvollisuu-

desta, kun velvollisuus puhua totta ja t :n luon-

nollinen pyrkimj 110j elia itseään ja omaisiaan
joutuisivat keskenään ristiriitaan. Multa meidän
oikeutemme mukaan — huomioonottamatta erinäi-

sille virkamiehille kuuluvaa vaitiolovelvollisuutta
— t. mi oikeutettu salaamaan ainoastaan senkal-

taisia asianhaaroja, joiden ilmaiseminen voi 1

saattaa hänet itsensä syytteenalaiseksi. T:n kuu-
lustelua, jota ennen t:n on vannottava t:n-

vala, johtaa oikeuden puheenjohtaja. Riita-

puolilla on yleensä kumi.unkin oikeus luopua
valasta, t:n velvollisuuden puhuatotta silti muut-
tumatta. T:u tulee todistaa, niitä hän itse on
havainnut, lausumatta yleensä mitään arvoste-

lua. Riitapuolilla 011 oikeus tuomarin kautta
tehdä t:lle kysymyksiä asiaan vaikuttavista sei-

koista. T:n kertomus on merkittävä oikeuden
pöytäkirjaan ja luettava t:lle, jonka tulee ilmoit-

taa, unko luinen kertomuksensa oikein käsitetty.

Voimassa olevan lain mukaan on t:n kertomuk-
sella määrätty todistusarvo (ks. Todistus).
Y:n 1917 alussa voimaan astuneen jakolainsää-

dännön mukaan tulee maanmittarin toimittaa
maanjaot kahden uskotun mielien kanssa. Uskot-
tuja miehiä valitsi.e kukin maalaiskunta kunta-
kokouksessa vähintään kuusi kolmeksi v:ksi ker-

rallaan ja asianosaisten on näin valituista kut-

suttava kulloinkin kaksi toimitukseen. Kuiten-
kin saa maatilan lohkomisessa, palstatilan erot-

tamisessa ja vapaaehtoisessa tilusvaihdossa ynnä
näiden yhteydessä sattuvissa rajankäynneissä
uskottujen miesten sijaan kutsua kaksi jäävi-
tijntä, maatalouteen perehtynyttä t-.aa, jos asian-
osaiset, siitä sopivat. /;. S. & K. II n.

Todistajanpalkkio. Todistamisvelvollisuutta
vastaa todistajan oikeus saada korvaus tämän
velvollisuuden täyttämisestä aiheutuneista kus-
tannuksista. Sen riitapuolen, joka on todis-

tajan kutsuttanut, tulee korvata hänen matka-
ja elatuskustannuksensa tuomioistuimen har-

kinnan mukaan. Jos todistaja asuu 50 km
kauempana oikeuspaikasta, ja riitapuoli ei häntä
sinne tuo, on hän velvollinen todistajalle etu-

käteen maksamaan yhden hevosen kyytirahan
edi -lakaisin tai, jos matka voidaan tehdä
rautatiellä, tahi höyrylaivalla, maksun halvim-
masta sijasta junassa tai laivassa. — Virallisen

syytteen alaisissa jutuissa on tuomioistuimella
oikeus harkintansa mukaan tuomita sille, jonka
virallinen syyttäjä on nimittänyt tai tuomiois-
tuin omasta aloitteestaan kutsuttanut todistajaksi,

vh isistä varoista korkeintaan :'. uikin suuruinen
päiväraha ja siinä tapauksessa, että se matka,
jonka todistaja on ollut pakotettu tekemään
oikeuteen saapuakseen, on 10 km tai sitä pitempi,
huokein matka kustannuskorvaus. Tämänkaltaisia
t :oa ei kuitenkaan poliisiviranomainen tai

-palvelija saa silloin, kun hän on ollut todista

massa siinä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä
hänen toimipaikkansa sijaitsee, ja muissakin
tapauksissa hän saa ainoastaan korvauksen
matkakustannuksista. Lisäkorvaus voidaan tuo-

mita todistaualle, mutta ei yleisistä varoista.
Lopuin

1
• -.1 päätöl Bessään 1 uomioi tuin velvoil

laa häviävän riitapuolen kruunulle koi

tuomitun t:n, virallisen syyttäjän kuluminkin
1 -liian silloin, kun syyte on ollut aiheeton,

/;. n.

Todistajanvala ks. Vala,
Todistus (lal. ii< >,io). I. Log., \iiit

teen ti ittami uni siten, ei t.
:

i sr johdi

edellytyksistä, jotka ennestään tiedetään tosiksi.

T. on päätelmä (ks. t.| taikka sarja päätelmiä,
Sitä väitettä, jonka totuus 1,11 osoitettava ano
taan todistettavaksi (demonstrandum)
niitä edellytyksiä, joiden nojalla se todisti 1

I o d i s t u s p e r u s t e i k s i Ivrt. P r e mi 1

iiii näkökohtien mukaan erotetaan eri lajeja

todistuksia. T. on suora, jos se välittömästi

johtaa todistusperusteista todistettavan toden-

peräisyyden; epäsuora, jos ensiksi muodoste-
taan väite, „antiteesi", joka lausuu todistettavan
kontradiktorisen vastakohdan (ks. Kontraa-
rineni. sekä osoitetaan, että tämä on epätosi.

josta Beuraa todistettavan totuus. Toisesta näkö-

kohdasta lähtien erotetaan synteettiset ja

analyyttiset t:t. joista kumpikin noudattaa
samoin nimitetyn tieteellisen metodin menetel-

mää (ks. Synteesi, Analyysi). Virheitä

jotka voivat ilmaantua t :ssa, ovat : ..kehätodis-

tus' (ks. C i r c u 1 u s, Dialleeli); väärien

tai epävarmojen todistusperusteiden käyttäminen
(tähän kuuluvat ,,pe1itio principii" ja „prörö?i

pseudos", ks. n.) ; „saltua in demonstrando" (,,hyp-
päys t:ssa"), kun ei noudateta yhdenmukaista
järjestystä perusteiden esittämisessä, vaan ajatus-

jaksoon jää aukkoja: ..mulatin elenchi" (..todis-

tettavan Vililleen muuntelu"), kun todistettavan

merkitystä huomaamatta muutetaan, niin ettei

todisteta tarkkaan sitä, mitä aiottiin todistaa,

vaan jotakin sinne päin. Vielä sanotaan t:n jos-

kus todistavan ..liian paljon" tai ..liian vähän".

S- todistaa ..liian paljon", jos esitetyistä väit-

teistä seuraisi myöskin tiettävästi vääriä johto-

päätöksiä — mikä tietysti ilmaisee, että jokin

virheellisyys on päässyt pujahtamaan perusteiden

tahi tehtyjen päätelmien sekaan („qui nimium
probat nihil probut"). T. todistaa ..liian vähiin",

jos esitetyt perusteet ainoastaan osoittavat, että

todistettava lause välistä tai osaksi on tosi, mutta
ei ehdottomasti eikä aina; tämä on ,,mutatio

elenchi" virheen erityistapaus. A. Gr.

Lakit. T:lla juridisessa merkityksessä tarkoi-

tetaan niitä perusteita, joiden avulla jonkun
oikeudenkäynnissä esitetyn tosiasian olemassaolo

näytetään. Se varmuus, mikä aikaansaadaan juri-

disen t:n kautta, on ainoastaan historiallinen

eikä apodiktinen, ja päinvastainen asiaintila

kuin todistettu on niinmuodoin mahdollinen.

.Mutta juridiseen t:een nähden eivät vaatimukset

ole yhtä suuret kuin historiallisessa t:ssa. Yleensä

tyydytään niin suuren todenperäisyyden esittä-

misten, et t il se on omiaan vakuuttamaan nor-

maali-ihmisiä. Sitä menettelyä, jolla puheenalai-

nen varmuus esitetään, voidaan myös sanoa t:ksi

tai todistamiseksi ja niitä ulkonaisia keinoja, joi-

den kautta tämä tapahtuu, t.-k e i n o i k s i.

Todistamisen esineenä ovat yleensä riitapuolten

esittämät riitaiset tosiasiat. Oikeussäännöksiä ei

tarvitse todistaa, sillä tuomari on velvollinen

virkansa puolesta, tuntemaan ne (jura novit curia).
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T:ta ei niiuikään vaadita, jos tosiseikka on

notorinen 1. yleisesti tunnettu, -los tuomari

hänelle esitetyistä perusteista saa välittömästi

'i todistettavana olevasta tosiasiasta, sano

taan t:ta suoranaiseksi; jos mainituista

perusteista voi, 'nau tehdä ainoastaan johtopää

i .
>
W — i : i tosiasiaan nähden, on (. epäsuora 1.

indisio-t. (ks. Indisio). T:n luonteesta

i.i tarkoituksesta oli germaanisessa ja roomalai-

oikeudessa, jotka ovat uudemman prosessi

oikeuden päälähteet, eriävät käsitykset vallalla.

Vanhemman germaanisen oikeuden mukaan
käsitti todistaminen määrättyjen, laissa sääde!

tyjen muodollisuuksien täyttämisen, joihin pää-

asiallisesti kuuluival riitapuolen n. s. valanvali

vistajilla tukema vala. jumalantuomio ja kaksin-

taistelu. Tuomarin tehtävä rajoittui näiden muo-
dollisuuksien noudattamisen tarkastamiseen. Täi

laista t.-j ä r j e S t e 1 m ää sanotaan muodoi-
ksi. Roomalaisen oikeuden t. -järjestelmä oli

sitävastoin aineellinen. T:n tarkoituksena

oli vakuuttaa tuomaria todistettavien tosiseikko-

jen olemassaolosta ja luinen vapaasta harkinnas-

taan riippui, milloin joku tosiseikka oli pidet-

tävä todistettuna Näiden järjestelmien vaiku-

tuksesta kehittyi sittemmin n. s. legaalinen
t. teoria. Tämän teorian mukaan t :n tosin

tulee olla aineellinen, s. o. senlaatuinen, että se

on omiaan vakuuttamaan tuomaria todistettavina

olevien asianhaarojen totuudesta, mutta tämän
seikan ratkaisemista ei ole jätetty tuomarin har-

kinnasta riippuvaksi. Laissa säädetään näet,

minkiilaatuiset t.-keinot yleensä ovat sallitut ja

milloin senkaltainen t. (n. s. täysi t.) on ole-

massa, että tuomarin tulee pitää todistettavaa

asianhaaraa totena, sekä. milloin on esitetty

ainoastaan vähemmänarvoinen t. Indisio-t: ta ei

pidetä täyden t :n veroisena. Uudempi prosessi-

oikeus on hylännyt legaalisen t. -teorian ja aset-

tuen samalle kannalle kuin roomalainenkin
oikeus antanut tuomarin, mistään lakimääräisistä
t. -säännöistä riippumatta, vapaasti harkita esite-

tyn tn arvoa (n. s. vapaa t.-teoria). Vapaa
oria ei sisällä, eitä tuomari ratkaistessaan,

onko joku seikka pidettävä totena vai eikö, saisi

perustaa arvionsa omaan mielivaltaansa, vaan on
hänen vapaankin t. -teorian vallitessa harkinnas-

noudatettava objektiivisia perusteita, s. o.

senkaltaisia, jotka yleensä riit tiiviit vakuutta-
jokaista järkevää henkilöä. Lainsäätäjä voi

h-iih-i poikkeustapauksissa s
:iätää, milloin

joku asianhaara on pidettävä todistettuna sekä

oikeusedellyttämyksillä <ks. Oikeusedel-
lyttämys) määrätä, että joku seikka erinäis-

ten edellytysten vallitessa on pidettävä totena.

:n 1734 laki on yleensä legaalisen t. -teorian

kannalla, vaikka se ei ole -iiii iiiii imäisyyksiinsä
saakka toteuttanut. Laki siiätää näet. että mää-
rätty t. on pidettävä riittävänä, jotavastoin pie-

nempi t. ei ole sitova. Kaksi todistajaa on täysi
'e. -ikäli kuin he pitävät yhtä. Yksi todiä

taia itse asiasta ei käy enemmästä kuin puo
lesta t:sta; ja silloin on kanteenalainen velvol-

linen valallaan itsensä puhdistamaan (Oikeuden

käymiskaaren 17 luvun 29 §). Indisiot yksistään
eivät aikaansaa täyttä t:ta. Myös luetellaan

Oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa ne t:t, n. s.

..lailliset t:t". jotka yleensä tulevat kysymyk-
seen. Oikeuskehitvs on kumminkin osoittanut.

että legaalisen t.-teorian toteuttaminen varsinkin
rikosprosessin alalla on käynyi luonnottomal ii

ja oikeuskäytännössä on tuomarin harkinnalle
t reen nähden ruvettu myöntämään yhä suurem
paa vapani la. /;. N.

Todistusoikeus ks. Todistus ja To di 8-

t u s v e 1 v o 1 1 i s u n s.

Todistusteoria (ks. Teoria), johtava peri

aate. jota tuomarin on seurattava vahvistaes-

saan todistamisen tuloksen (ks. Todistusi.
/:. S.

Todistusvelvollisuus, riitapuolelle kuuluva
välttämättömyys todistaa jokin asianhaara oikeu-
denkäynnissä. Niiden asiallisiin seikkojen, joille

tuomioistuin rakentaa päätöksensä, tulee, jos ne

ovat riitaiset, olla todistetut. Koska tuomio-
istuimen siinäkin tapauksessa, ettei mainituita
seikkoja olisi todistettu, on ratkaistava asia,

tulee olla määrätty, minkä riitapuolen haitaksi

tiima epävarmuus koituu. Tämä tapahtuu t:n
järjestelyn kautta. T.. jota myös sanotaan todis

tusrasitukseksi. ei merkitse, että todistuksien

esittäminen jossakin tapauksessa olisi jomman-
kumman riitapuolen velvollisuus. T. sisältää

ainoastaan sen, että johonkin seikkaan nähden
todistusvelvolliseii riitapuolen on. ellei varmuutta
tästä seikasta saavuteta, kärsittävä seuraukset
siten, että oikeudenkäynti saa epäedullisen kään-
teen häntä, kohtaan. Siviiliprosessin alalla tulee

sen riitapuolen, joka väittää jonkun oikeuden
olemassaolon, näyttää toteen ne seikat, joihin

tämä oikeus perustuu, vastapuolen on todistet-

tava ne seikat, jotka kumoavat oikeuden tai ovat

esteenä sen nauttimiselle. Rikosprosessissa tulee

kantajan todistaa ne seikat, joihin hänen vaati

uniksensa perustuu, vastaajan tätä vaatimiisi a

osaksi tai kokonaan kumoavat seikat. /,'. S.

Todistusvoima, kirjoituksen (ruots. skriftlig

handling) sisäinen todistusarvo. T. on joko muo-
dollinen eli kirjoituksessa oleva ominaisuus voida

todistaa, ettii siihen sisältyvä julkilausuma on
asianomaisen antama, tai aineellinen eli julkilau-

suman merkitys todistettavana olevalle seikalle.

Yleensä on tuomarilla oikeus vapaasti harkita

kirjoituksen t. Poikkeuksen tekevät kaupanpito-

kirjat, joiden t. on erittäin järjestetty keis.

asetuksessa 3 p:ltä maalisk. 1808. Tämän ase-

tuksen mukaan voi kaupungissa toimiva kaup-

pias ynnä erinäiset muut elinkeinonharjoittajat

oikeudenkäynneissä muita kuin kauppiaita vas-

taan vedota kaupanpitokirjaansa todistaaksensa

sillä saamistansa velaksi annetuista tavaroista.

Kaupnnpitokirjalla on silloin velottua vastaan

se t.. että velottu on velvollinen valallaan (ks. t.)

itsensä puhdistamaan, ellei hän ennemmin tahdo

luovuttaa valan tekemistä kauppiaalle tai kirjan

pitäjälle tai oikeus niin määrää. Kaupanpito
kirjan t :n edellytyksenä on. ettii kirja on pidetty

äskenmainitiin asetuksen säännösten mukaisesti

,i että kauppias ennen tulevan vuoden loppua

sen vuoden jälkeen, jona velaksianto tapahtui, on

lähettänyt laskun tavaroista. Täyden todistuksen

aikaansaa tämä lasku, joa velallinen laiminlyö

6 kuukauden kuluissa laskun saamisesta tehdä

muistutuksen sitä vastaan. Kauppaliikkeen joh-

dosta aiheutuneissa riitaisuuksissa kaupungin

kauppiasten ja teollisuudenhar joittajien välillä

aikaansaa s.iännöljisest i pidetty kaupanpito-

kirja täyden todistuksen, ia asianomainen riita-
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puoli valallaan vahvistaa siinä oleval tiedot

oikeiksi. li. S.

Todleben [löi/ ks. C o tl efa e n.

Todt /toi/, li u cl,, li (1839-87), Baks. kristillis-

sosiaalinen politikko ja kirjailija; toimi v:sta

1865 pappina, v:sta 1885 superintendenttinä
Alt.sia.dt Brandenburgissa. Lähtien siltä kannalta
cl iii ainoastaan kristinusko kykenee rat kaisemaau
yhteiskunnallisen kysymyksen hän kirjoitti teok-

sen: „Der radikale deutsche Sozialismus und die

christliche Gesellschaft" (1878). T:n toiminnasta

kristillis-so iaali e liikkeeessä ks. Kristil-
linen s (j s i a 1 i s m i. palata 1591.

Tofieldia, k a r h unhoin li, pieni, kalju,

keltakukkainen LtHocets-heimoon kuuluva suo-

kasvi. Ainoa meikäläinen laji, Pohjan k a r-

h u n b e i n ii (T. borealis), kasvaa Pohjois-Suo-

messa ja Lapissa. K. L.

Toga (lat. < tegere = peittää) , Kooman kansa
laisten rauhan aikana käyttämä päällysvaate, soi-

keanmuotoinen n. 5 m pitkä, 3 m leveä kappale
villakangasta, joka taidokkain laskoksin kiedot-

tiin yläruumiin ympäri ja muodosti syvän poi-

mun (sinus) rinnan kohdalle. T. oli väriltään

vaalea (I. alba), mutta syytettyjen ja surevien

käyttämä t. oli tummahko (t. pulla), viranhaki-

jani lumivalkoinen (t. candida) ja triumfinviel

täjäin purppuranvärinen ja kirjailtu (I. pnrpii-

rea pieta). Korkeimmat (kuruliset) virkamiehet
ja vapaasyntyiset pojat käyttivät purppurareu-
nuksista t:aa (t. prcetexta). ks. Puku, palsta

1068, liitekuva Pukuja I7 . |W. Amelung, „Die
Gevvaiulung der Griechen und Römer" (1903).]

K. J. H.
Togati [-ä'-J (lat. mon., yks. togä'tus < toga,

ks. t.), roomal. kansallispukuun, togaan, puetut;

roomalaisten nimitys.

Togo, Saksan siirtomaa Länsi-Afrikassa,
Guinean lahden pohjoisrannikolla, Englannin
Kultarannikon ja Ranskan Dahomey'n välissii,

n. 'J90 km pitkä pohjoisesta etelään ja 100 km
leveä lännestä itään; 87,200 km2

, 1,032,000 alku-

asukasta ja 368 valkoista (joista 320 saksalaista;

1913). — N. 50 km pitkä rannikko on alavaa,

metsätöntä (kookospalmuja), laguunirikasta, sen

takana on hitaasti sisämaahan päin kohoava
savannivyöhyke (öljypalmuja), joka n. 50 km
rannikolta vaihtuu 500-800 m yi. merenp. nouse-
vaksi vuoriseuduksi (Aposso). Siellä on laajoja

aarniometsiä, joissa elelevät useimmat Afrikan
eläinlajeista. Vedet laskevat Voitaan ja Monoon.
Ilmasto rannikolla epäterveellinen ja kuuma
(vuotuinen keskilämpö -4-26°C), sisämaassa ter-

veellisempi ja pari astetta viileämpi. Vuotuinen
sademäärä (sadekaudet keväällä ja syksyllä)

580-1,300 mm. Neekerit jakaantuvat moinen hei-

moon, huomattavin niistä on eve. Pääelinkeino
on maanviljelys (maissia, yamsia, banaaneja,
maapähkinöitä y. m.), jota harjoitetaan melkoi-

sella huolella; rannikon heimot käyvät kauppaa.
Savannialueella pidetään joku määrä karjaa.

Eurooppalaisten plantaaseilla on kookospalmu-,
kaakao-, puuvilla-, kautsukki- ja sisal-hamppu-
istutuksia. Tärkeimmät vientitavarat: palmu-
siemenet (3,i milj. mk.), puuvilla (0,? milj.),

palmuöljy (0,6 milj.), kautsukki, karja, kaakao,
maissi. Koko vienti arvoltaan 11,; milj. mk.
ja tuonti (koneita, riisiä, sokeria) 14, o milj. mk.
(1912). Tärkein satamakaupunki Lome, josta

haarautuu puri rautatietä (yhteensä :t27 km
191 1). Hyviä maanteitä on rakennettu yli

1,200 km. Laivaliikenteessä 1912 selviteltiin

572,000 rok.-ton. (melkein kaikki saksi. Posti

asemia 16, sähkölennätinasemia 22 (II

Hallitusta hoitaa kuvernööri, jonka rinnalla on
7-henkinen neuvosto. Siirtomaan tulo- ja meno
arvio tiliv :lle 19111-17 5,i milj. mk. (valta-

kunnanavustusta ei tarvita). Pääkaupunki
Lome. T:ssa toimii 4 lähetysseuraa, joilla

iiii koulua (13,894 oppilasta); lisäksi hallitus

ylläpitää 4 koulua, joissa 341 opp. (1913). —
Saksii otti T:n haltuunsa 1SS4. Kajoista B

kan ja Englannin siirtomaita vastaan sovittiin

näiden valtain kanssa 1897 ja 1899. Suurvaltain-
sodan alussa. 1914. engl. ja ransk. joukot miehit-

in ii t I :n lyhyen vastarinnau jälkeen. E. E. A.

Togo flö-J, Heihatsiro (s. 1847), kreivi.

jap. amiraali: taisteli 1868 sogunia vastaan; olee

keli 1871-78 Englannissa laivasto-oloihin pereh-

tymistä varten; kunnostautui Kiinaa vastuun
käydyssä sodassa 1894-95. Japanin laivaston \ li-

piiällikkönä hän helmik. 1904 vahingoitti tuntu

vasti Venäjän Port Arthurissa olevaa laiva

yöllisellä torpeedolaivahyökkäyksellä, josta Yenä-

jän |a Japanin välinen sota sai alkunsa; voitti

elok. sam. v. Port Arthurin laivaston Santungin
niemimaan kohdalla ja toukok. 1905 Venäjän Itä-

meren laivaston Tsusiman kohdalla; oli 1905-10

meriesikunnan päällikkönä. J. V.

Togrulbeg ks. S e 1 d z u k i t.

Tohmajoki (alajuoksun nimenä Hei yi ii Ii-

joki), alkaa Tohmajärven pitäjästä, juoksee

Tohmajärven (ks. t.), Rameenjärven, Pitkäjärven

ja Ruokojärven läpi ja laskee Laatokkaan
n. 5 km koillispuolella Sortavalaa, saaden sitä

ennen Liikolanjärven kautta osan Kiteenjoeii

(ks. t.) tuomia vesiä. T:n alajuoksun varrella

sijaitsevat Helylä-o.-y :n teollisuuslaitokset.

Tohmajärvi. 1. Kunta, Kuopion 1., Tohma-
järven- Pälk järven nimismiesp. ; kirkolle Tohma-
järven rautatieasemalta 8 1

/2 km (T:een kuuluu
kunnallisesti myös Värtsilän khrakunta, joten

seuraavat tiedot käsittelevät T:eä ja Värtsilää

yhdessä). Pinta-ala 903,8 km2
,

josta viljeltyä

maata (1910) 6,728 ha (siinä luvussa luonnonnii-

tyt 2,471 ha, viljaa kasvava kaskimaa 19.3 ha,

puutarha-ala 5,s ha). Manttaalimäärä 53,55!0,

talonsavuja 612, torpansavuja 192 ja muita savuja

169 (1907). 10,229 as. (1912), joista Värtsilään

kuuluvia 4,179 (niistä n. 2,700 Värtsilän tehdas-

asutuksen alueella). 1,825 ruokakuntaa, joista

maanviljelys pääelinkeinona 1.102:11a, teollisuus

404:llä (1901). 954 hevosta, 3,982 nautaa (1913).

— Kansakouluja 10 (1916). Yhteiskoulu Värtsi-

lässä (avattu 1907). Säästöpankki. Piirilääkä-

rin (Tohmajärven piiri) asuinpaikka (Kemien
kylä). Värtsilän tehtaan lääkäri. Fääapteekki
Viii-tsilässä ja sen haara-apteekki Kemiessä. Mieli-

sairaala ja Värtsilän tehtaan sairaala. Piirieläin-

lääkärin asuinpaikka. — Teollisuuslaitoksia:

Värtsilän (ks. t.) rautatehdas, saha, mylly

ja sähkölaitos; Suomalaisen puuliike o.-y : n saha

;

Tohmajärven puutavara o.-y:n saha ja mylly;

Tohmajärven turvepehku o.-y:n turvepehkuteh-

das ja mylly; Luosonjoen mylly; Christian

Oeschin meijeri, Kaurilan osuusmeijeri ja Niira-

lan meijeri. — Vanhoja kartanoita: Jouhkolan
(ks. t.) hovi. — Tärkeimmät kylät : V ä r t-
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sila ja Ke m i e (ks. Seura-
kunta, hallituksen pit., Savonlinnan hiippak.,

Ala-Karjalan i-ova.~t ik. ; kuului 1500-luvulla

1 hinailisin kreik.-katoliseen emäseurakuntaan,
perustettu itsenäiseksi luteril. seurakunnaksi

n. v. 165.0. T:een ovat aikaisemmin kuulu-
Kiihtelysvaaran ja Pälkjärven kappelit sekä

Värtsilän tehdasseurakunta (kaikki nyk. itsenäi-

siä khrakuntia). — Kirkko puusta, rak. 1751,

uusittu perinpohjin 1911. — 3. Rautatie-
ma (IV I.) Sortavalan-Joensuun rataosalla,

Värtsilän ja llainmaslahden asemien välillä, 81

km Sortavalasta, 52 km Joensuuhun; Viipuriin

km. L. E-nen.
Tohmajärvi, 7 km pitkä, n. 3 km leveä järvi

samannimisessä pitäjässä, pinnan korkeus 82 m
vi. merenp. Järven pohjoisrannalla sijaitsee

Tohmajärven kirkko.

Toholampi. 1. Kunta. Vaasan 1., Pietarsaa-

ren kihlak.. Toholammin-Lestijärven nimismiesp.

;

kirkolle Kannuksen rautatieasemalta 26 km.
Pinta-ala 544. 8 km-, josta viljeltyä maata (1910)
"i..">4", ha (siinä luvussa luonnonniityt 598 ha).

Manttaalimäärä 24,0808, talonsavuja 307, torpan-
pa 79 ja muita savuja 87 (1907). 4,882 as.

532 ruokakuntaa, joista maanviljelys pää-
elinkeinona 459:llä (1901). 288 hevosta, 2,773 nau-

1913 .
— Kansakouluja 4 (1916). Kivelän käy-

tännöllis-tietopuolinen karjanhoitokoulu. Säästö-

kki. Kunnanlääkäri yhteinen Kannuksen. Loh-
• Lestijärven ja Himangan kanssa. — Teol-

lisuuslaitoksia : Mäkelän ja Sykäräisen vesisahat

( 11\ t,. Toholammin osuusmeijeri. — 2. S e u r a-

k n a t a, konsistorillinen, Turun arkkihiippak.,
Kokkolan rovastik.; perustettiin Lohtajaan kuu-
luvana rukoushuonekuntana 1665, muodostettiin
kappeliksi kunink. käskykirj. 18 p:ltä elok. 1775,

rättiin erotettavaksi omaksi klirakunnaksi
keis. käskykirj. 9 p:ltä toukok. 1859 (ensimäinen
khra v.sta 1885). T:iin on aikaisemmin kappe-
lina kuulunut Lestijärvi. — Kirkko puusta, rak.

18til. [E. E. Takala. ,.Muinaismuistoja Pietar-

saaren kihlakunnan suomalaisesta osasta" (Suom.
muinaisin. -yhd. aikak. XVII).J L. E-nen.
Tohtori (lat. doclor = opettaja, < docc'rc =

opettaa), henkilö, joka tieteellistä väitöskirjaansa

eemisessa väittelyssä puolustettuansa ja

lisensiaattitutkinnon suoritettuansa on joko Juh-
issa vihkiäisissä tai ilman juhlallista vihki

niistä saavuttanut jonkun tiedekunnan korkeim-
oppiarvon (tohtorin arvon); t:n arvo voi-

ttaa myös kunnianosoituksena (honoria
i. Eräissä teknillisissä korkeakouluissa saa-

vutetaan tohtori-insinöörin (ks. t.) arvo julkaise-

a teknillinen väitöskirja. Jokapäiväisessä pu-
:i t. usiin merkitsee lääkäriä yleensä, vaikkei

tämä olisikaan saavuttanut t:n arvoa. — T : l i - \ i I i

kiäi-iä toimeenpantiin jo 12:nnella vuosis. Bolog-

pian sen jälkeen keisarit myönsivät yli-

opistoille suoranaisen oikeuden nimittää rooma-
lais n oikeuden t:eja fdoctorea legum). Sittem-
min paavit antoivat yliopistoille oikeuden nimit-
tää kanonisen oikeuden t:eja fdocton canonum

alium). Jo n. 1231 lienee Pariisin yli-

opistossa vil.ilt' jumaluusopin t :eja ja vahan
myöhemmin myös doctores medicince t. doctores

• nr, grammaticce, logiccc aliarumqm <n

T:n arvon voi saada vain se. joka jo oli saavut-
tanut bakkalaureuksen ja lisensiaatin arvon.

Eräissä maissa t:n ja maisterin arvot olivat

alkuaan samanveroiset. — vrt. E i 1 o s o f i a n

tohtori, Teologian tohtori, L ä ä k e-

tieteen ja kirurgian tohtori, P r o-

m o t s i o n i.

Tohtori-insinööri, eräiden maiden teknillisissä

korkeakouluissa (Preussissa v:sta 1899) saavu-
tettava oppiarvo. Suomen teknillisessä korkea-
koulussa tätä arvoa varten ovat oikeutetut suo-

rittamaan tutkinnon kaikki arkkitehtuuri-, kone
insinööri-, tie- ja vesirakennus- ja kemisti-insi-

nööritutkinnon suorittaneet sekä ne, jotka ulko-

mailla ovat suorittaneet vastaavan tutkinnon.
Tutkintoon kuuluu hyväksyttävän väitöskirjan

julkaiseminen sekä kolme jotakin hyväksyttyä
teknillistä erikoisalaa käsittävää opinnäytettä,
joista yksi voidaan vaihtaa puhtaasti tieteelli-

seen aineeseen. V:een 1916 saakka on teknilli-

sessä korkeakoulussamme esitetty 3 väitöskirjaa

ja annettu yksi t:n arvo. E. S-a.

Tohu vabohu (hepr.), Raamatun luomiskerto-

muksessa (1 Moos. 1 2 ) maailman alkutilasta käy-
tetty sanontatapa; käytetään samoinkuin kreik-

kalaista kaaos sanaa (ks. t.) osoittamassa seka-

sortoa ja hämminkiä. Ar. E.
Tohveli. 1. (ruots. doffel, < engl. duffel) Paksu,

sileäpintaiseksi viimeistelty villakangas, jota käy-

tetään talvipäällysvaatekankaana. Se on verraten

raskas kangas, jonka kudoksen sisässä usein tava-

taan puuvillalankoja ja etenkin selkäpuolella

huokeampia villalajeja ja tekovillaa. E. I. S.

2. (ruots. toffel) Matala, pehmeähkö avokenkä,

aamukenkä (usein tehty vaatteesta t. huovasta).
— Tohvelisankari, vaimon määräämisval-

lan alainen aviomies.

Toijala. 1. Rautatieasema (II I.)

Hämeenlinnan-Tampereen rataosalla, Turun radan
haarautumiskoh ilassa. 39 km Hämeenlinnasta,

40 km Tampereelta, 128 km Turusta, 147 km Hel-

singistä. — 2. K y I ä ja a s e m a-a s utu s, ylem-

pänä mainitun rautatieaseman ympärillä Akaau
pitäjässä, muodostaen pitäjän kirkonkylän. N.

2.000 as. (1915). Yhteiskoulu (5-luokkainen).

Kansakoulu. T:n tietopuolinen karjanhoitokoulu.

Akaan kunnanlääkärin ja Akaan-Kylmäkosken-
Sääksmäen kunnaneläinlääkärin asuinpaikka.

Apteekki. Akaan-Kylmäkosken kuntain säästö-

pankki. Toripäivät kerran viikossa (keskiviik-

koisin). — Teollisuuslaitoksia: T:n tapettiteh-

flas. T:n myllynkivitehilas ja sementtivalimo,

Poutalan saha, T:n tiilitehdas. T:n sähkö o.-y.,

T:n osuusmeijeri, T:n olut- ja virvoitusjuoma-

tehdas, T:n makkaratehdas. — V. 1911 tehtiin

aloite T:n muodostamiseksi kauppalaksi tai

taajaväkiseksi yhdyskunnaksi (hanke vielä [1917]

toteutumatta). h. ll-nen.

Toijan kartano ks. M o m m o 1 a.

Toilette ks. Toaletti.
Toimeenpaneva valta on sanan laajimmassa

merkityksessä se valtiovalta, joka ei ole lainsää

däntöä. yleensä käytetään t:n v:n käsitettä ah-

taammassa merkityksessä, jolloin se osoittaa hal-

lintoa (ks. t.) lainkäytön vastakohtana. Ii. S.

Toimeksianto ks. Mandaatti.
Toimenpide ng) on julkisen hal-

linnon alalla sellainen hallintotoimi, joka kos-

l. siivistä (konkreettista) tapausta. Parempi
nimitys tälle käsitteelle on määräys, jota on

käytettj hallinto oikeudellisessa kii jallisuudessa.
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T:n (I. määrityksen) vastakohta on j leismäH
räya (saks. Qeneralverfiigung), jolla asetetaan

yleisesti ijateltujcn tapausten varalta Biintcja

noudatettaviksi sellaisten tapausten sattui

yleismääräyskin on hallintotoimintaa; se si ä.1

tää hallinnon varalle annettuja ohjeita
i

lero

tettava varsinaisesta lainsäädännöstä. .1. M-nen
Toimikas (ruots. kypert, saks. hiipii, engl.

In UI) ks. S i il ii s.

Toimikelpoisuus (saks. öeschäftsfähigh
kelpoisuus oikeustoimien suorittamiseen, ks. < i

k eustoimikel
i

1 o i 3 u u s.

Toimikkokangas ks. 8 i d o s.

Toimikunta (1. komitea, ks. l.). kokouksen,
korporatsionin t. m. s. henkilöjoukon valitsema

pienempi luku henkilöitä, joille annetaan mää-
rätty lillui tai m ruatvnlaiMj tehtäviä

Toimilupa ks. K onsessio n i.

Toimiinies (ruots. kommissionär) . I\'is. julis-

tuksella 31 p:ltä lokak. 1S9G on kunkin ulosoton-

haltian virastoon asetettu yksi tai useampia t:iä,

joiden tulee olla yleisölle avullisina asiakirjojen

perille toimittamisessa, tietojen antamisessa y. m.

T. saa palkkiota taksan mukaan, mutta on vel-

vollinen antamaan todistetusti varattomille il-

maista avustusta. Julistus ei edellytä, että t :tä

käytettäisiin muissa kuin ulosottoasioissa. joten

taksa ei koske niitä toimia, joita t. suorittaa

lääninhallituksessa, -maanmittauskonttorissa v. m.
El. K.

Toiminimi I. firma (ks. t.), nimi, jolla har-

joitetaan jotakin elinkeinoamiiiattia ja jota käy-

tetään siinä tarvittavissa allekirjoituksissa. Ylei-

sen edun kannalta ei t :n ottamista ja käyttä"

inistä ole voitu jättää kunkin liikkeenharjoitta-

jan määrättäväksi kokonaan oman vapaan har-

kintansa mukaan, vaau se ou yleensä kaikkialla

järjestetty lainsäännöksillä, silmällä pitäen sitä,

että liikkeenharjoittajan aina tulee esiintyä sa-

malla nimellä, joka on julkisesti annettu tie-

doksi. Suomen oikeudessa on t:sta säännöksiä
pääasiallisesti 2 p. toukok. 18!).1

} annetussa,
kaupparekisteriä, toiminimeä ja prokuraa koske-

vassa keis. asetuksessa. Siinä luetellut, elinkei-

nonharjoittajat ovat velvolliset, ennen elinkeinon

aloittamista, kaupparekisteriin (ks. t.) ilmoitta-

maan t:n. Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat aina
ilmoitettavat kaupparekisteriin kirjoitettaviksi,

vaikkeivät ne harjoittaisikaan elinkeinoa. T:n
omistaja saa kyllä itse määrätä t:n sanamuodon,
mutta tämä määräämisoikeus ei ole vapaa, vaan
laissa melkoisesti rajoitettu. Niinpä yleinen peri-

aate on, että t.n tulee totuudenmukaisesti ilmaista,

kuka liikkeenhaltia on, eikä siinä saa olla mitään,
joka on omiaan harhaanjohtamaan yleisöä. Niin-

ikään pitää t:n selvästi erota toisista, kauppa-
rekisteriin ennen otetuista, vielä voimassa ole-

vista t:istä. — T. voidaan eräissä tapauksissa

toiselle luovuttaa. Muutokset t:eä koskevissa olo-

suhteissa on kaupparekisteriin ilmoitettava. —
T:n omistajalla on yksinomainen oikeus t:een.

Hän voi sentakia estää toisia käyttämästä t:eään,

vaikkakin myönnettävä on. että t:n oikeustur-

vaa tarkoittavat lainsäännökset ovat jossain mää-
rin epätäydelliset. A. M-nen.
Toiminnanvaihdos, hioi. Eri kasvi- ja eläin-

ryhmissä on sukukehityksen 1. fylogeneesin ku-

luessa ilmeisesti hyvin usein tapahtunut elimien

t :ta, s. o. joku elin on aikojen kuluessa vähi-

tellen Baanut uuden tehtävän, usein aivan toisen-

laisen kuin -i -. mihin elin alkujaan oli kehitty-

>.\ t. Samalla elin I ieleukin 011 asti muut
lunni muodoltaan ja rakent 1 1 Itaa a. I st

siten ollui seurauksena, että samasyntyi
homologisten, elinten toiminta eri eliöt

voi olla aivan erilainen kun taas eri syntyä
olevat ovai voineet tulla amatoimisiksi ja

mukaisesti muuttua ainakin näennäisesti
i i-ii.-.i kaltaisiksi iks. analogiset el imi
Erittäin runsaasti esimerkkejä t:sta sukukehi-
tyksen |iiiiis-;i tarjoaa maaselkärankaisten toden-

näköinen polveutuminen vesiselkärankai i

Niinpä edellisten keuhkojen katsotaan vastaavan
kalujen uimarakkoa, nisäkkäiden eustachion

putken rustokalojen ruiskutusreikää (alkupi

nen kidusrako), nisäkäskorvaD alasimen ia vasa

ran rustokalojen ylä- ja alaleutinrustojen loi-

siinsa niveltyviä osia y. m. Samoin esim. lin-

tujen otaksuttavaan polveutumiseen muinais-
maailman matelijoista liittyy eturaajain t. käynti-

elimistä lentoelimiksi j. n. e. Myös yksilökehi

tyksen 1. ontogeneesin aikana voi esiintyä eli-

mien t:sta. etenkin eläimillä, jotka kehittyessään

munasta täysikasvuisiksi läpikäyvät muodonvaih-
doksen (vrt. t.i. -- Elimien t. on tärkeä puoli

eliömaailman yleisiä kehitysilmiöitä ; näistä ja

syistä niihin ks. P o 1 veu t umi s o p p i; vrt.

myös Sikiö.
Toimintakelpoisuus (saks. Eandlungsfähig-

keit), kyky sellaiseen toimintaan, jolla on oikeu-

dellista vaikutusta, s. o. toimintaan, joka oikeu-

dellisesti otetaan huomioon pätevänä tahdon —
joko luvallisen tahi luvattoman — ilmaisuna.

T:ta ahtaammassa merkityksessä on toimi-
kelpoisuus (ks. t.). A. M-nen.
Toimintavuosi, yhden vuoden aika jonkin

laitoksen, yhdistyksen t. m. s. elämässä, jolta tili

un tehtävä. T. asetetaan meillä tavallisimmin

kalenterivuodeksi.

Toimitsija, lakit., henkilö, joka on joltakin

toiselta saanut toimekseen jonkin asian tahi teh-

tävän suorittamisen. T:aa koskevista oikeus-

säännöksistä ks. Asiamies. — Ttita ovat m\ öi

henkilöt, jotka muodostavat osakeyhtiön, osuus-

kunnan, laitoksen y. m. hallintoneuvoston, halli-

tuksen tahi johtokunnan. Heidän oikeuksistaan

ja velvollisuuksistaan on voimassa pääasialli-

sesti samat oikeusperiaatteet kuin t:aan nähden
yleensä. — T:na olo voi perustua myös viranomai-

sen määräykseen. Eräissä tapauksissa saa näet

ulosottoviranomainen ulosottolain mukaan aset-

taa t :n hoitamaan omaisuutta tahi kantamaan
tuloa. — Vihdoin nimitetään t : öiksi muutamia jul-

kisten laitosten palveluksessa olevia virka- tahi

palvelusmiehiä, kuten henkilöitä, jotka ovat yleis-

ten sairaalain taloudenhoitajina. — Konkurssi

pesän hoitajista ks. K o n k u r s s i. A. M-nt n.

Toimituskirja on viranomaisen suorittamas-

taan toimituksesta yksityisille antama asiakirja,

tavallisimmin pöytäkirjanote. Asetus t :in lunas-

tuksesta ja toimituspalkkiosta on v:lta1883. Sen

mukaan jaetaan viranomaiset lunastuksen suu-

ruuteen nähden kolmeen luokkaan. Vapautetut

lunastusta suorittamasta ovat m. m. kruunu ja

sen asiamiehet, virallinen syyttäjä ja vaivais

hoitohallitukset. Eräistä t:ista. kuten esim. veto-

ja varaustodistuksista, ei saa ottaa lunastusta.

Varattomat ovat oikeutetut saamaan t:oja mak-
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satta. T:aa ei saa laatia laveammaksi kuin

atrian laatu vaatii, eikä sitä saa kirjoittaa har-

vemmaksi kuin eitä kulinkin täyteenkirjoitetulla

sivull iiitään 24 riviä ja kullakin rivillä

k>-~k imi ui n -i iliinl i uikin 1(1 tavua. \ iiden m m
räysten rikkominen katsotaan virkavirheeksi.

El. K.

Toimituskunta ks. S e n a a 1 1 i.

Toimitusvaliokunta, Suomen eduskunnan va-

litsijamiesten \ alittava valiokunta, jossa on yhdek
s in

i
ismta \ nn i tarvittavat varajäsenet (§§ -J4,

roimitusvaliokunta laatii ja toimittaa edus-

kunnasta (ks. t.l menevät kirjelmät sekä valtio

päiväpäätöksen (§ 76). K. (!. I.

Toimivalta ks. K o m p e t e n s s i.

Toimivaltainen ks. Kompetenssi.
Toipumiskodit ks. P a r a n t o 1 a.

Toisintokuume 1. t o i s i n t o t y y f u s ks.

T y p li u s r e c u r r e n s.

Toisvesi 1. Toi vesi, järvi Ätsärin reitin ala-

juoksussa, Virtain pitäjässä, suurin pituus n.

15 km, suurin leveys n. 3 km, suurin mitattu

Byvyys n. 25 m. pinnan korkeus n. 100 m yi.

renp. ; pohjoispäässään T. jakautuu kahteen

haaraan, joista itäiseen laskevat Ätsärin reitin

ylemmät vedet. T. laskee Keiturin virran jaHer-
raistenkosken kautta Vaskiveden pohjoispäähän;
mainitun virran ja kosken kanavoimisella (1903-

07) saatettiin T. Tampereen-Virtain laivaliiken-

teen suoranaiseen yhteyteen.

Toitottimet ks. V aski p u h a 1 t i m e t.

Toivakka. 1. Kunta. Vaasan I., Laukaan
kililak., J v vii skvlän-Petä.jäveden -Toivakan nimis-

miesp.; kirkolle Jyväskylästä 36 km. Pinta-ala

km2
, manttaalimäärä 7.a»2«. 2,555 as. (1912).

Kansakouluja 2 (1916). — Teollisuuslaitoksia:

Dmolahden saha ja mylly. — 2. Seurakunta,
illiuen. Porvoon hiippak.. Jyväskylän

tik.: perustettiin Jyväskylän maaseurakun-
taan kuuluvaksi rukoushuonekunnaksi 1871, muo-

nin kappeliksi keis. käskykirj. 28 p:ltä

maali^k. 1NT:;. määrättiin sen. päät. lp:ltälokak.
1901 muodostettavaksi omaksi khrakunnaksi ia

simi tapahtuessa liitettäväksi osia Laukaan ja

Korpilahden pitäjistä T:n alueeseen (eroaminen
toteutui 1 p. toukok. 1909). — Kirkko puusta,

rak. 1882. L. II-m n.

Toivalansalmi, salmi Kallaveden-Muuruvodon
kulkuväylällä, n. 7 km Kuopiosta koilliseen.

Vaajasalon pohjoispuolella. Lauttakulku Kello-

niemestä Kallaveden yli (n. 3 km) Kuopiosta
T:n kautta pohjoiseen ja itään jatkuvalla maan
tiellä. Höyrylaivalaituri. Majatalo. — T. on tul-

lut kuuluisaksi Sandelsin urhoollisesta puolustau-
tumisesta 1808, hän kun siellä Savon prikaatei

neen puolenneljättä kuukautta (18 p. kesäk 30

p. syysk.i torjui melkoista lukuisampien Barclay
1

1 \ n ja sitten Tutskovin johtamien vihollis

voimien hyökkäystä, kunnes hänen vihdoin (sa-

maan aikaan kuin pääarmeian täytyi suostua
Lohtajan asele| n) oli pakko peräytyä poh öiseen,

Toivaniemi, myös T oi vo n i e m i. allodisäteri

Tuuloksen pitäjässä, Tuuloslampien välisellä aie

mekkeellä n. 34 km Hämeenlinnasta, käsittää
anttaalin, 600 ha, josta 130 ha viljelyksessä.

ison luvun alusta T. on kuulunut Munsterhjelm-
suvulle: maisemamaalari Magnus Hjalmar Mun-

'1 mi n syntymäkoti. Tilan omistaa v:sta 1910
maanvilj. Aug. Tulokas. — V. istu rakennettu

puinen päärakennus on 2 kerroksinen, pihamaalla
on jätteitä vanhan Ryömänlinnan raunioista.
lilan alueella on sujui, hyvin hoidettu luonnon-
puisto. Kartanossa on höv ry voimainen salia.

mylly ja meijeri, Y. \\ a.

Toivesi ks. T o i s v e S i.

Toivioretki, matka, joka tehdään paikkaan,
mihin liittyy pyhä muisto tai jossa uskotaan
ihmeitä tapahtuvan, on uskonnollisena tapana
ollut yleinen useimmissa uskonnoissa ja kan
soissa, esim. muinaisessa Israelissa, persialaisilla,

hindulaisilla, japanilaisilla ja kiinalaisilla. Islam
velvoittaa tunnusta jiaan käymään Muhammedin
haudalla Mekassa. Kristittyjen t:t oval Kon-
taiitiuus Suuren ajoilta alkaen suuntautuneet
etupäässä Palestiinaan, Jeesuksen elämän merkki-
paikkoihin. Katolisessa kirkossa ovat t:t vielä

nykyisin hyvin suositut uskonnollisen hartauden

virittäjinä. Ax. 11.

Toivoniemi. 1. Kruununtila Inarissa Vastus

järven rannalla, Kaamasjoen laskusuussa, kasit

tää '/s manttaalia, aikaisemmin nimismiehen
virkatalo. Tämän Euroopan pohjoisim-
man viljelyspaikan ensimäisenä viljeli-

jänä mainitaan kalastajalappalainen Saijets, sit-

temmin sen saattoi lopulliseen kuntoon kruunun-
nimismies Nordling; nyk. tila on vuokralla, metsä-

kassööri Uno Waenerbergillä. — Tilalla on vil-

jelty ruista, kauraa, perunoita y. m. juurikasveja,

puutarhassa on vieläkin pensaskasveja m. m.
ruusu-, vaapukka- ja mustaviinimarjapensaita.

T:ssä on ollut Lapin ainoa tuulimylly.

2. ks. T o i v a n i e m t.

Toivonliitto ks. Raittiusopetus.
Tokaj (myös Talini), suurkunta Unkarissa.

Zemplenin komitaatissa, rautatien ja Bodrogin

varrella lähellä tämän laskua Tiszaan, Hegyalja-

V ten , teläjuurella; 5,110 as. (1901), unkari-

laisia, enimmäkseen roomal.-katolisia. — T. on

kuuluisa viineistään, joita viljellään tarkoituk-

äeen erinomaisesti soveliaan Hegyaijan eteläi-

sillä rinteillä; parhaat lajit saadaan T:n.

Tarezalin, Tälyan ja Mädin luona. No jaetaan

pöytä-, szamorodilais-, mäsläs-, muskatelli- ja

essenssiviineiliin. Ennen phylloxeran hävityksiä

viininsato oli vuosittain lähes 100,000 hl. —
T:n luona 1848 tapahtui useita otteluita itäv.

ja unk. joukkojen välillä.

Tokanpoika (Gdbius), piikkieväisiin kuuluva
kalasuku. T:t ovat pieniä, muutaman cm:n
pituisia merikaloja, joista Suomenlahden saaris-

ia a tavallisimpia ovat musta t. ((',. niger) ja

vaaleat. (G. minutus). Ihmisen taloudessa arvot-

tomia. P. n.

Tokarin kieli ks. T o k h a r i n kieli.
Tokat (anneen. Evtoghia, vanhan ajan Da i

mon). kaupunki Vähän-Aasian koillisosassa,

Sivasin vilajeetissa, Samsunista eteläkaakkoon
.le,-il Irmakin varrella ; n. 30,0 -. Nyk.

kokonaan rappiolla. Bysanttilaisen linnan rau-

niot. Harjoitetaan vaskitavarain ja nahkati

ten valmistusta. Läheisyydessä vaskikaivoksia.

N. s km ylempänä joen varrella on Vrtemiksen

palvelukselle pyhitetystä temppelistään ja Arte-

iniksen palveluksestaan aikanaan kuuluisan

K o m a ii a n rauniot. Kukoistusaikanaan T :ssa

oli 6 LI n» as.

Tokata, viedä alus tokkaan (porteilla varus-

tettuun satama a II aaseen l

.

F. IV. h.



l (;•)!» Tokelau—Tokoi 1660

Tokelau, Englannille kuuluva atollisaari

ryhmli [sossa valtameressä, n. 550 km koilliseen

Samoa-saaristosta, saaria kaikkiaan ">. suurim
ni;il Fakaaio, Nukunau ja \taiu: is km'-', 914 as.

(1911), joista '2 eurooppalaista. Kaikki kiistit

tyjä, puhuvat samoalais rretta. Saaret tuot

tavat vähän kopraa. Muodostavat hallinnolli-

sesti Ellice-saarten ja Gilbertin-saarten kanssa

siirtokunnan, jonka tulot liliv. 1913-14 olivat

l,i milj,, menot 0,« milj. mk.
Tokharin kieli kuuluu indoeurooppalaiseen

kielikuntaan ja niiden n. s. fee«turo-haaraan, siis

samaan kuin esim. Latina ja kelttiläiset kielet.

Tämän kielen olemassaolo ja sen kirjoituksissa

säilyneet jätteet tulivat tunnetuiksi vasta kym-
menkunta vuotta sitten, jolloin erinäiset tietee]

liset retkikunnat löysivät kiinalaisesta Turkes-

tanista paljon vanhoja kirjoituksin. Xi' sisälsi-

vät useampaa kieltä, m. m. ennen tuntematonta
indoeurooppalaista kieltä, jolle tutkijat antoivat

t. k:n niinen, arvellen että niillä seuduilla ker-

ran asuneet tokharilaiset olisivat puhuneet ky-

seenalaisissa kirjoituksissa esiintyvää kieltä.

Vain osa näitä intialaisella brahml-kirjaimilla

kirjoitettuja muistomerkkejä on vastaiseksi seli-

tetty. Niitä ovat tutkineet saksalaiset Sieg ja

Siegling sekä ranskalainen Sylvain L6vi. Yleis

katsauksen t. k:n kysymyksestä antaa E. Smithin
kirja „Toeharisch" (1911). ./. ,/. .1/.

Tokio Jtökjö] (myös Tokei = ,,idän pääkau-
punki"!, Japanin pääkaupunki, Hondon saaren

Katukuva Tokiosta.

etelärannalla matalavetisen T:n-iahden pohjois-

perukassa Sumidagavan molemmin puolin;

2,050,126 as. (1913; 1900: 1,497,565 as.. 1905:

1,969,833 as.). — T:n Sumidagavan ja T:n-lahden
ympärillä oleva osa on alavaa, kanavien halko-

maa, kohoten pohjoiseen ja länteen päin

jopa 40 m:iin. Ilmasto on erittäin miellyttävä,

etenkin keväällä ja syksyllä (v:n keskilämpö
-|-13.e C). T. jakaantuu kolmeen pääosaan:
keskellä on Siro, keisarillisille palatseineen, sitä

ympäröi Soto-Siro, jonka ulkopuolella taas on
Midzi. Yleensä T. ei tee rakennustaiteellisesti

suurkaupungin vaikutusta. Kadut ovat kyllä

nyk. yleensä leveät ja suorat, sähkövalolla ja

raitioteillä varustetut, mutta rakennukset ovat

parhaasta päästä yksikerroksisia puutaloja

(siroja varsinkin Soto-Sirossa), joiden asemesta

alituisten tulipalojen takia on ruvettu rakenta-

maan pieniä tiilikivitaloja. Ainaisten maan-
järistysten tähden ei T:ssa yleensä ole suuria,

monikerroksisia kivipalatseja. Tyypillisiä T:lle,

kuten useimmille muille Japanin kaupungeille,

ovat lukuisat, laajat puutarhat ja puistot, joista

mainittakoon Siba, Ujeno (jossa kcis. mu
keis. kirjasto ja eläint. puutarhat] Asakusa
(jossa kuuluisa Kvannonin temppeli) ja Kudun-
jaka (jossa kaatuneiden sankareiden hengille

pyhitetty Jasukuni'n 1, Sokonsan temppeli

voitonmerkkien museo). Huomattavia lakennul
sia: keisarin palatsi (uusittu 1889 puolel i

euroopp. tyyliin), ministeriöiden y. m. virasto

jen rakennukset, Saksan. Englannin ja Ven
lähettiläiden palatsit, Efamagotanpalatsi (ruhti-

naallisin vieraita vartein, useat buddhatemppe
Iit y. m. Huomiota ansaitsevat monet i ,, ,\

luista, joista varsinkin Nihonbaäi kuuluisa isiitä

alkaen lasketaan Japanissa kaikki etäisyydet

Oppi- ja sivistyslaitoksista mainittakoon ensi

sijalla T:n yliopisto (6 tiedekuntaa; 'Ml pro-

fessoria ja opettajaa, 4.815 ylioppilasta lukuv.

L912-13), Japanin etevin; korkeampi normaali
koulu, musiikkikoulu, kauppa-akatemia, maanvil-

jelys-, metsätalous- ja käsiteollisuuskoulut. ylei-

nen kirjasto: useita tiet. seuroja. Mikadi

valtakunnan keskusvirastojen asunto, eduskun
nan kokoontumispaikka. — Huomattava teolli-

suus: silkki-, posliini-, emalji- y. m. s. teolli-

suutta, laivaveistämöitä, konepajoja. Kantateitä

haarautuu usealle suunnalle. Sisämaankaiippa
vilkasta, mutta ulkomaankauppa kulkee Joko-
hamän kautta. T:n ulkosatama, lähempänä kuin

Jokohama, on Sinagava. — Historia. T. oli

mitätön kaupunki, kunnes daimio Ota Dokvan
rakensi sinne linnan ja teki siitä hallintopii-

rinsä pääkaupungin. Kukoistukseen T. kohosi

senjälkeen kuin Ijejasu 1590 asettui sinne. Se

säilytti suuren merkityksensä koko Tokugava-
suvun ollessa vallassa. T:n asukasmäärä lie]

ollut n. 1 Vs milj. (joista n. 800,000 vasallien

seuralaisia). Sogunaatin kukistuttua 180S T.

alkoi taantua, mutta kun siitä kuitenkin sam. v.

tehtiin mikadon asuinpaikka (samalla sen vanha

nimi Jeddo muutettiin T:ksi) säilytti se kehitys

mahdollisuutensa. [Kuvista ks. liitettä .lapa n i.j

E. E. K.

Tokka (ruots. dockd). 1. Telakka-allas, ks.

Telakka. — 2. Kovaksi kimpuksi kierretty

nippu lankavyyhteä. T:ien suuruus vaihtelee

jonkun verran langan hienouden mukaan. T:t

ladotaan kuutioa muistuttavaksi pinoksi, joka

puristettuna ja sidottuna muodostaa lankapuntin.

Koruompelu- ja merkkauslankoja tavataan kuu

passa pieninä nippuina, jotka sisältävät vain osan

vyyhteä. Näitäkin sanotaan t:iksi. E. J. .S'.

Tokogonia (kreik. tokos - synnyttäjä, ja gn-

ne'ia = siitos), alkusynnyn (ks. t.) 1. archigo-
n i a n (myös archiogenesis) vastakohtana kaikki

lisääntymistavat, jotka edellyttävät emoyksilön

tai -yksilöiden olemassaoloa. Kaikki eliöiden to-

della havaitut lisääntymistavat kuuluvat siis

t :a<in. Sen päämuodot ovat s u v u t o n lisään-
t y m i n e n (monogonia) ja suvulline a

lisääntyminen 1. siitos (amphigonia).
I. V-s.

Tokoi, Antti Oskari (s. 1873), politikko;

toiminut kaivostyömiehenä Ameriikassa 1891-

1900; maanviljelijänä Kannuksessa 1900-10; v:sta

1907 sos.-demokr. edustajana valtiopäiviini, 1913

puhemiehenä, 1914 varapuhemiehenä; v :sta 1912

Su..nien ammattijärjestön puheenjohtajana; tuli

maalisk. 1917 senaatin talousosaston vara-

puheenjohtajaksi, erosi seur. elokuussa.
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Tokologia (kreik. tokos = synnytys, ja logos =

oppi), Bynnytysoppi. — Tokologi, synnytys-

opillinen.

Toksalbumiiuit, patogeenisten bakteerien

aikaansaamia munanvalkuaisaineiden hyvin myr-
kyllisiä, entsymin- tai peptonintapaisia aineita,

jotka liuoksessa kuumennettaessa kailottavat.

myrkylliset ominaisuutensa. S. 8.

Toksemia (kreik. toksiko'n = myrkky, ja limuni

verenmyrkytys, varsinkin sellainen, jossa

epäorgaaniset myrkyt, hiilimonoksidi, rikkivetj

y. m. B. vievät veren turmeltumiseen.
Toksiini, mikro-organismien eläimen ruumiissa

muodostama myrkyllinen aineenvaihtotulos, jom-
moisia etupäässä bakteerit synnyttävät aineissa,

joissa elävät, esim. veressä, kudosnesteissä j. n. e.

vrt. S e erumtera.pi a.

Toksikologia (kreik. toksiko'n = myrkky, ja

:oppi). myrkkyoppi (ks. t.).

Toksova. suom. seurakunta Inkerinmaalla
Karjalan-kannaksella pohjoiseen Pietarista. Oli

olemassa ainakin jo 1628 entisen Novgorodin ja

Moskovan vallan aikuisen Korpiselkien pokostan
sijalla ja samannimisenäkin. Koko Ruotsin val-

lan ajan kuului siihen myöskin nykyinen Valkea-
i Kirkko lienee poltettu ison vihan aikana

1703 tai 1704. Nykyinen kivikirkko valmistui

1887. Väkiluku 10,823 henkeä (1916) 31 kylässä.

Seurakunnassa on kaksi pappia, jotka seura-

kunta valitsee ja vaalin vahvistaa läänin kuver-

P. T.

Tokusima, samannimisen kenin pääkaupunki
Japanissa, Sikokun saaren itäpäässä, Josinoga-
rao vas. rannalla lähellä sen laskua Linschote-
nin-salmeen; 70,292 as. (1913), Sikokun suurin
kaupunki. Ennen daimion asuinpaikka.
Toland [touland], John (1670-1722), engl.

deisti. T., joka syntyään oli irlantilainen katoli

lainen, kääntyi 1687 presbyteriläiseksi ja opis-

keltuaan Hollannissa (1690-93) hän omisti Englan-
nin silloisten latitudinaarien (ks. t.)

kannan. Pian hän kuitenkin meni pitemmälle ja

esitti teoksessa ..Christianity not mysterious"
(kristinusko ilman ihmeitä) deististä valistuskan-

taa. Kirjoitettuaan useita kriitillisiä kirjasia

anglikaanista kirkkoa vastaan hän 1720 julkais-

tussa ..Pantheistikon" nimisessä teoksessa esiin-

tyi panteistisenä kristinuskon vastustajana.

[G. W. Lechler, ..Gesehiehte des engl. Deismus"
(1841).] E. K-a.

Toldy, Ferenc ftoldi färäntsj (1805-75),

unk. kirjallisuushistorioitsija, suoritti 1827 lää-

kiirintutkinnon ja vihittiin 1829 lääket. tohto-

rik.-i : harjoitti koko opintoaikanaan kirjallista

toimintaa julkaisten runoja, novelleja, kirjalli-

suushistoriallisia tutkielmia, arvosteluja sekä
ulkomaalaisia varten tärkeän .,Handbueli der
iingarisehen Poesie" (2 os.. 1828), ja oli lähei-

sissä
1

kosketuksissa K. Kisfaludyn seurapiirin
kanssa. Matkustettuaan 1829-30 ulkomailla T.

palasi Budapestiin, jossa ryhtyi käytännöllisen
lääkärintoimen ohella harjoittamaan laajaa kir-

jallista toimintaa. Toimi vv. 1833-44 dietetiikan
ylim. professorina, vv. 1835-61 tiedeakatemian
sihteerinä. v:sta 1850 estetiikan ja yleisen kir-

jallisuushistorian dosenttina sekä v:sta 1861 kuo-
lemaansa asti unkarin kielen ja kirjallisuuden
professorina Budapestin yliopistossa. — T:n
tavattoman runsas ja monipuolinen kirjallinen

toiminta on ollut unk. sivistyselämässä penis-

tinaa laatua, varsinkin kirjallisuuden ja kirjal-

lisuushistorian alalla.. Niinpä hiin toimitti jul-

kisuuteen in. m. BajZan. l'crzsenyi'n. Csok
Faludi'n, Kazinezyn, K. Kisfaludyn, Kölcseyn ja

Verseghyn teokset, toimitteli tieteellisiä ja kirjal

lisiä aikakauskirjoja (m. m. kaunokirjallista
.. At lienaeum''ia yhdessä Bajzan ja Vörösmartyn
kanssa), julkaisi laajasti suunnitellun ,,Unkarin
kansalliskirjallisuuden historian" (vanha ja

keskiaika, 2 os., 1851), .,Uuden ajan unk. kansal-
liskirjallisuuden historian'' (l:iieii vihko, 1853),
..Unkarin runouden historian" (2 os.. 1854 .

..Unkarin runouden käsikirjan" (2 os.. 185."! ja

1857; elämäkertoja, näytteitä, silityksiä! y. m.
Kaiken lisäksi T. vielä ennätti julkaista sarjan
unkarin kielen muistomerkkejä, sarjan historial-

lisia lähdekirjoja sekä kielitieteellisiä ja valtiol-

lisia kirjasia ja kirjoitelmia. - - Kisfaludy-seu-
ran (ks. t.) perustamiseen T. tehokkaasti otti

osaa. [Elämäkertoja ovat kirjoittaneet Gyulai,
Greguss ja Szäsz.] y. W.

Toledo /-e'-/. 1. Samannimisen provinssin

(15,257 km-, 427.298 as. 191.3. 28 kni-:llä; Tajon

ympärillä, ylätasankoa) pääkaupunki Espanjassa,
keskellä 1'yreneitten niemimaata, n. 35 km lou-

aaiseen Madridista, kolmelta puolen Tajo-virran
ympäröimällä jyrkällä graniittikalliolla, rauta-

tien varrella; 22,274 as. (1910). — T;oa ympä-
röivät korkeat muurit kauniine portteineen.

Kadut ovat kaidat, mutkittelevat, rakennukset
synkät, kadulle päin melkein ikkunattomat,
mutta goottilaisin ja maurilaisin ornamentein
koristellut. Vaikka monen merkillisen raken-

nuksen alkujuuret ovatkin maurilaisessa tai

vielä vanhemmassa rakennustaiteessa, on T:n jul-

kisten rakennusten leima kuitenkin läpeensä

goottilainen ja koko kaupunki vaikuttaa koko-

naan keskiaikaiselta. Suurenmoinen tuomio
kirkko irak. 1227 länsigoot., 589 rak. ja 712

1227 moekeiana käytetyn kirkon paikalle; 120

m pitkä. 59 m leveä. 100 m korkea torni, kunin-

kaiden, kardinaalien ja sotasankarien hautoja,

suurenmoisia taide y. m. aarteita, Goyan, El

Grecon, Tizianin, Rubensin y. m. maalauksia);

muita kirkkoja; San .luun de los Reyes (1476-

liiini luku) El i i i ito de la Luz (922, alkuaan

moskeia), Sand. Tom£ (samoin alkuaan mos-

keia) El Cristo de la Vega, Mudejar Santa
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Maria la Blanca, Sinagoga de] Transito, San
tiago del Lrrabal y. rn Muista rakennuksista
merkittävin on keskellä kaupunkia kohoava kas-

telli, alkazar (länsigoot. kuningas V im
alkuaan 600-luvulla rakentama, monasti hävi-

tetty, nyk. Bota akatemiana), ent. inkvisitsionin

palatsi, kaupungintalo (1400-luvulta) j kaupun
ginportti Puerta del Soi (1000-luvulta), kaksi

maurilaisaikaista siltaa, Ucäntara ja San Mal-

tin, vievät fajon yli. - T:ssa oli yliopisto 1498-

1845; I. im yhäkin huomattava sivistyskeskus:

instituto oppilaitos, seminaari, sota-akatemia,

taideakatemia, taideteollisuuskoulu, provinssin-

kirjasto, provinssinmuseo y. m. Arkkipiispan
i panjan primas) istuin. - T:ssa harjoitetaan

jo 2,000 v. sitten kuuluisaa miekkateollisuutta

(m, m. kunirik. asetehdas 1
1
,- km kaupungista).

Lisäksi valmistetaan silkkikankaita, kulta ja

hopeakirjauksia, marsipaania y. m. — T:n uinii

iua.1. -aikana oli Toletum; se oli karpetaanien
linnoitettu kaupunki ja tuli sittemmin roomal.
koloniaksi. Oli Caesarin aikana tärkeä linnoi-

tus ja asevarikko. Oli 570-711 länsigoottien

pääkaupunkina, joutui sitten maurilaisten hal-

tuun, joiden vallan aikana se kauan oli itsenäi-

- ii valtiona. V. 1085 sen valloitti Kastilian

Alfons VI tehden sen hallituskaupungikseen

;

kukoistusaikanaan keskiajalla T:ssa lienee ollut

200,000 as. T:n arkkipiispat olivat kauan
aikaa melkein täysin itsenäisiä ja maallisesta

vallasta riippumattomia. — Lope de Vega asui

T:ssa 1562-1635. — Ranskalaiset valloittivatT :n

useasti 1808-12. — 2. Kauntin pääkaupunki
Yhdysvalloissa, Ohion valtion luoteisosassa, Mau-
mee-joen varrella 7 km sen laskusta Erie-järven
länsipäässä olevaan Mauinee lahteen. Miami'n
Erien ja Wabashin-Erien kanavan varrella, yli

2Q rautatien ja 10 sähköradan risteyksessä;

187, S40 as. (1915). — Laajoja puistoja; kaun-
tin oikeuspalatsi, yleinen kirjasto, sotilas-

muistomerkki. T:n university, taidemuseo; sai-

raala. Teollisuus sangen huomattava, tuotanto-
arvoltaan 1909 317 milj. mk. (myllyjä, sahoja,

vaunu-, ajokalu-, vaate-, lasi- y, in. tehtaita,

konepajoja). Kauppaa edistävät erinomaiset lii-

kenneyhteydet; satamaan pääsevät 6 m syvällä

kulkevat alukset, satamalaitteita 38 km:n pituu-

delta. -- T. muodostettiin 1833 kahdesta, 1817
ja 1832 perustetusta kauppalasta. E. E. K.
Tolentino [-?-], kaupunki Keski-Italiassa,

Anconasta 45 km lounaiseen Chienti'n varrella

;

12,872 as. (1901). — Vanha silta t„Ponte del

Diavolo"; 1268), tuomiokirkko (P. Nikolauksen
hauta), kaupungintalo; lukio, seminaari, museo.
Kivilouliimoita, sekalaista teollisuutta. T:n luona
voittivat 3 p. toukok. 1815 vapaaherra
v. Bianchi'n johtamat itävaltalaiset (11,000)

kuningas Joakim Muratfn kom ntamat napolilai-

set (29,000). Voittajain mieshukka 8,»%, voi-

tettujen 14,2 %. Taktillinen arvo 2, s. -Islcm-.

Toleranssi (lat. tolera'ntia) , suvaitsevaisuus.
— Tolerantti, suvaitsevainen. — T o 1 e r e e

r a t a, suvaita, sietää.

Toleranssi-sääntö, jonka Wilhelm III 1689

julkaisi, järjesti Englannin uskonnolliset olot

siten, että eriuskolaiset (katolilaisia ja unitaa-

reja lukuunottamatta) saivat uskonnonvapauden,
kuitenkin ilman oikeutta päästä valtion ja kunnan
virkoihin, jonka oikeuden he saivat vasta 1828.

Tolereerata ks. T o I e r a o s 8 i.

Tolima, tulivuori Etelä-Ameriikan Kordilliee

reissä, Kolumbian valtiossa, 5.010 m yi. meren p.

Samanniminen departementti (22,000 km'-'.

:82,426 as. 1911) Kolumbian keskiosassa, M.'

lena joen yläjuoksun ympärillä ja länsipuolella,

tuottaa sokeria, kaakaota, maissia, riisiä, tupak-
kaa. Harjoitetaan myös karjanhoitoa. Pääkau
punki [bague\

Tolja. -M a I t i a s JacobsBua (1582-1656

Viipurin tuomiorovasti, porvarin poika Viipu-

rista, oli sotapappina mukana Jaakko De la Gar-
die'n Venäjän-retkellä, teki 1614-19 opintomatkan
Saksaan ja vihittiin Wittenbergissä maisteriksi.

Tuli sitten jumaluusopin lehtoriksi Viipurin tuo
miokouluun, 1631 kirkkoherraksi ja tuomiorovas-
tiksi, 1041 vastoin tahtoansa lukion ensimäi
seksi rehtoriksi, josta virasta 1648 erosi. T. oli

yleisessä arvossa pidetty henkilö ja ehdolla piis-

pankin virkaan. K. G.

Toll, Eduard von (1858 V ) , Virossa Byn
tynyt ven. pohjoisnapaseutujen tutkija, otti

1882 osaa tutkimusmatkaan Algeriaan ja Balea-

reille, tutki 1885-86 A. Bungeu keralla Uuden
Siperian saaria, toistamiseen samoja saaria 1903,

retkeili v:sta 1900 alkaen Pobjois-Siperian ranni-

koita ja saaria tutkien, joutui tietymättömiin
yrittäessään seuralaisen keralla talvella 1903

palata tutkimusmatkaltaan Bi unetin saarelta

mantereelle.

Toll, Johan Kristoffer (1743-1817).

kreivi, ruots. valtiomies. Palveltuaan ensin sotilas-

alalla T. sittemmin rupesi lakimieheksi, mutta
jätti ennen pitkää senkin uran. Sai 1769 hatuilta

palkkioksi puolueelle tekemistään palveluksista

ylijahtimestarin viran Kristianstadin läänissä.

Kustaa III:n suunnitellessa vallankumousta hän
liittyi kuninkaan kannattajiin ja hänelle annet-
tiin tehtäväksi nostattaa kapina Kristianstadin
varusväen keskuudessa. Tämä hänelle onnistui,

ja kun vallankumous oli suoritettu, korotettiin

T. aatelissäätyyn. Jälleen sotilasalalle astuttuaan

hän pääsi 1776 kenraaliajutantiksi. Senjälkeen
hän sai tärkeän osuuden toimeenpantaessa uudis-

tuksia sotalaitoksen alalla, ja tällöin tuli hänen
erinomainen jär jestämiskykynsä näkyviin. Mutta
T. oli kuninkaalle välttämätön apumies myös val-

tiollisissa toimissa, sillä juuri tuollaista rohkeata

ja erittäin neuvokasta mutta samalla häikäilemä-

töntä miestä, jollainen T. oli, Kustaa III tar-

vitsi lähtiessään toteuttamaan uhkarohkeata sota-

politiikkaansa. T. sai suorittaa poliittisia teh-

täviä Tanskassa 1778 sekä Saksassa. Puolassa ja

Ranskassa 1782-83. Kun sotaa Tanskaa vastaan

valmisteltiin, oli T:lla ylin johto varustettaessa

armeiaa ja laivastoa sodan varalta. Myös sota-

varustuksia suoritettaessa 1788 T. huolehti

armeian varustamisista ja laati sotasuunnitel-

man. Mutta kun vastoinkäymisiä sattui, sai hän
kantaa syyn siitä, että varustukset olivat puut-

teelliset, ja hän menetti kuninkaan suosion. Hänen
kykyään käytettiin kuitenkin sotalaitoksen alalla

vielä mainitun sodan aikana. Hän järjesti Skänen
puolustuksen. Tällöin T., joka ei katsonut omaa
etuaan, käytti yksityistä luottoaankin saadakseen

tehtävänsä suoritetuksi. Suurilla ponnistuksilla

hän myös varusti laivaston uudelleen, mistä oli

tuloksena menestys meritaisteluissa 1790. Kus-

taa III:n kuoltua Kaarle herttua nimitti T:u
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sotilashallinnon johtajaksi ju valtakunnan yleis

r • 1 1 asiain valinistelukunnan jäseneksi, mutta

Eteuterholmin päästyä valtaan T.. sekaantuneena
Armfeltin salaliittoon, menetti virkansa ja jou-

tui vankeuteen, kunnes Kustaa IV Aadolf täysi-

ikäiseksi tultuaan antoi hänelle lakaisin hänen
oikeutensa. T. sai nyt suuren vaikutusvallan ja

suoritti tärkeitä poliittisia tehtäviä. Korotettiin

1 71' 1 vapaaherraksi, nimitettiin isot Skanen
kenraalikuvernööriksi ja ylennettiin 1802 ken-

raaliksi. Sotatapausten aikana Pommerissa 1807

hän komensi tuista armeiaosastoa ja pelasti

axmeian joutumasta ranskalaisten vangiksi. Nimi

lettiin sotamarskiksi ja skanen armeian päälli-

köksi. Vallankumouksen aikana 1809 kuningas
aikoi paeta T:n armeian turviin, mutta T..

vaikkakaan hän ei hyväksynyt vallankumousta.

ei osoittanut erityistä halua häntä auttaa.

Vallankumouksen jälkeen T:lta otettiin päällik-

kyys ja kenraalikuvernöörin virka, mutta hiin

>ai taas ennen pitkää tärkeitä sotilaallisia teh-

täviä. Kaarle Juliana, vaikkakin kantoi jos-

sain määrin epäluuloa T:ia kohtaan, kunnioitti

häntä suuresti, kysyi hänen neuvoaan m. m.
suunnitellessaan 1814 sotaretkeä Norjaa vastaan,

antoi hänelle tärkeitä toimia ja korotti hänet
kreiviksi. |K. V. Lilliencronan kirjoittama elämä-
kerta (1849, 1850).l K. W. K.

Toll, Karl (1777-1842), kreivi, ven. kenraali,

syntyi Virossa, .meni Venäjän sotapalvelukseen,
yleni Napoleonin aikaisissa sodissa kenraaliluut-

nantiksi. 1 825 kenraaliksi. Oli Turkin sodassa
1 ylicsikunnan päällikkönä ja korotettiin

sain. v. kreiviksi, toimi jälleen Puolan kapinan
aikana 1831 esikuntapäällikkönä, määrättiin
valtakunnanneuvoston jäseneksi ja 1833 tie- ja
vi -[kulkulaitosten sekä yleisten rakennusten yli-

johtajaksi. K. W. I'.

Tollander & Klärich f-a'- et klärih], tupakka-
las (omistaja A k t i e b o 1 a g e t T o 1 1 a n d e r

A Klärich' s tobaksfabrik, osakepääoma
225,000 mk., toimeenpaneva johtaja v:sta 1889
arkkitehti Hugo E. Suuren) Helsingissä. Aleksan-
terinkadun varrella. Se on muodostunut
G. 0. VVaseniuksen, B. A. Thunbergin ja

1. F. Granbergin 1840 perustamasta G. O. \Va.-e

nius tobaks ooh kort fabriker nimisestä tupakka

-

ja korttitehtaasta, joka 1851 siirtyi tehtaan
johtajan. F. II. A. Klärichin ja konsuli J. M. Toi

landerin haltuun. Ile myivät korttitehtaan ja

harjoittivat liikettä T. & K:n nimellä, kunnes
tehdä- |s:,'.i siirtyi kokonaan F. H. A. Klärichille,

joka jatkoi sitä muuttumattomin toiminimin.
Hiilien kuoltuaan tehdas, jonka erikoisalaksi

1870-luvulla oli tullut savukkeiden valmistus,
siirtyi 1885 loinen pojalleen A. VV. Klärichille,
jonka yhtiötoveriksi 1889 ryhtyi arkkitehti
Hugo E. Sauren. Nämä muodostivat 1897 Hik
rceen o.-y:ksi. — Valmistuksen arvo 1914 oli

41111.noo mk. Työväestö 45 henkeä, melkein yksin-
omaan naisia. E. E. K.

Tollens, H e n d r i k Carol uszoon (1780-

1856), alankomaalainen runoilija. Hänen isiinsä oli

kauppias ja tämän vaatimuksesta hän joutui liike-

miesuralle. Runoilit oli kuitenkin hänen varsinai-
nen alansa, ja sille hän pysyi uskollisena vanhuu-
teensa saakka. T. on Alankomaiden suosituimpia ja

kansanomaisimpia lyyrikoita ja hän on sepittänyt

tm.

Alankomaiden kansallislaulun „Wii D Neer-

IX. Painettu M/„ 17.

landsch bloed in de adern vloeit" („Kellä alanko
maalainen veri virtaa suonissaan", 1817). ulien

naimisissa tunnetun näyttelijän ja dramaatikon
Simon Rivierin tyttären kanssa. T. joutui läheiseen

kosketukseen teatteri- ja kirjailijapiirien kanssa:
hänen omat varhaisimmat teoksensa olivatkin

näytelmiä, esim. ..Het huvvelijk naar de mode"
i 1800) ; „De dood van Cesar" (1801). T:n runo
teoksista mainittakoon: ..1'roeve van sentimen-
teele geschriften en gedichten" (1800); „Idyllen
en minnezangen" (1801-05); ..Cedichten" (3 nid..

1808-15); „Overwintering der Nederlanders op
Nova /emlila" (1816), ehkä tunnetuin T:n laa-

jemmista runoelmista: ..Komaneen. balladen en

legenden" (1818); „Nieuwe gedichten" (1821);
..Liedjes van Claudius" (1832); ..Laatste gedich-
ten" (1843-53). Suurimman suosion T. saavutti

isänmaallisilla romansseillaan ja runoillaan por-

variston kotipiireistä. V. 1860 hänelle pystytet-

tiin muistopatsas syiitymäkaupunkiinsa Rotter-

damiin. — T:n kootut teokset julkaistiin 12 nid.

1855-57. [Schotel ..Tollens en zijn tijd" (1860);
Beets ,,Verscheiden heiden 1" (2:nen pain. 1876);
Busken-Iluet „Litterarische Fantasign".]

E. W-s.

Tolnian [taimin], Willi am II o \v e (s. 1861),

amer. yhteiskuntareformaattori ; on yhdessä apu-

laistansa kanssa harjoittanut laajalle ulottuvaa
yhteiskunnallista neuvontatyötä tehtaiden ja työ-

pajojen järjestämisessä työväen terveyttä ja koko
liikkeen etua tyydyttävälle kannalle. Näiden
pyrintöjen keskuksena on T:n ja Josiah Strongin
1897 New Yorkiin perustama laitos ..American

institute of social service", jonka johtajana T.

on. Hän on myöskin järjestänyt huomiota herät-

täneen ameriikkalaisen yhteiskunnallisen osas-

ton muutamissa maailmannäyttelyissä: Pariisissa

Hiili). St. Louis'ssa 1904. Liogessii 1905; julkais-

sut m. m. ..Munieipal reform monuments of the

U. S. A." (1893). ..Industrial betterment of the

I . s. A." (1895), yhdessä Ch. Hemstreetin kanssa

..The better New' York" (1903). J. F.

Tolnai (oik. Hagymässy [hadjmäsij), L a-

jos (1837-1902). unk. reformeerattu pappi, kou-

lunopettaja ja kirjailija, julkaisi 1865 kokoelman
runoja, joista varsinkin muutamat balladit herät-

tivät suurta huomiota. Suurimman maineensa
T. kuitenkin saavutti monilukuisilla novelleillaan

ja romaaneillaan realistisena täpojenkuvaajana
ja satiirikkona. Hänen romaaneistaan mainitta-

koon vain „A bäröne tensasszony" („Rouva paro-

nitar". 2 os.. 1882), „Az oszlopbärö" (..Pylväs-

paroni". 1884), „Az uj föispän" l.,Uusi maa
herra", 3 os.. 1885), „A tain \irai" (..Kylän her-

rat". 1885), „A mi fajunk" (..Meidän rotumme".
1891). ..A gröfne ura" (..Kreivittären mies",

1897). T. kirjoitti myös joukon kriitillisiä ja

kirjallisesteettisiä tutkimuksia, m. m. Tompan
runoudesta (Budapesti Szemle 1878).

y. IV.

Tolonen, Kaarle Leonard (1845-1902),

lähetyssaarnaaja ja pappi. Lähetettiin ensimäi

ten suom. lähetyssaarnaajien joukossa Ambo-
maalle jossa toimi Uukuanjamassa ja Ondongassa.

T. toimitti ondongan kielelle Lutherin vähän

katekismuksen sekä muutamia virsiä. Toimi 1870

kotimaahan palattuaan matkasaarnaajana y. m.

toimissa; lähti isss Imeriikkaan Isbpemingin

seurakunnan papiksi. Oli m. m. jäsenenä Suomi-
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synodin konsistorissa ja jonkun uikaa sen esi

miehenä. T. on maamme ensimäistä raittiustyön

tekijöitä. U. P.

Tolosa /-'»'/• ' Piirikunnan pääkaupunki
Pohjois Espanjassa, Guipuzcoan provinssissa,

Orian kauniissa laaksossa, rauta 1 ien varrella

San Seliäsi ianista 20 km lounaiseen; H.lil as.

(1900). - Paperi-, rauta viilata «1 ra teollisuutta.

- 2. Toulousen (ks. t.) vanha nimi

Tolouse-Lautrec ks. T o u 1 o u 8 e-L antr e e.

Tolpo, \ l-.si niitä harvoja säätyläissukuja,
jotka lfrnnellä ja 18:nnella vUosis. säilyttivät

suom. nimensä. Sen jäsenistä mainittakoon
filosofian, sittemmin jumaluusopin professori

Turun akatemiassa Simon T. (1652-1711),

Turun porvarin poika, ja tämän pojanpojan-

poika, Tammelan kirkkoherra, teologian tohtori

Nil.s Magnus T. (1770-1853), muistettava
Turun hiippakunnan ensimäisen matrikkelin

(1807) ja muutamien suomenkielisten kirjain jul-

kaisijana. — Sotaväen kirjanpitäjä, sittemmin
Sääksmäen tuomari M ä r t e n M a rtensson T.

(1634-1709), joka 1681 aateloitiin nimellä Lo-
skö 1 d, lienee ollut toista, Viipurista peräisin

olevaa T.-sukua. K. G.

Tolpo, J u li a n a ks. 11 e r ä n n e i s j \ e

palsta 410.

Tolsburg [-rh}] (vir. Toolse), linnanrauniot
Virossa, Suomenlahden etelärannalla, Rakveren
piirikunnassa Kunda-lahden autiolla, kallioisella

rannalla Sem-puron suussa 4 km länteen Kun-
dan satamasta; suurenmoisen kaunis näköala. —
T:n rakensi ritarikiinnanmestari Wolthus von
Herse 1470-71. Sen valloitti Pontus de la Gar-
die 1581.

Tolstadius [-ä'dius], Erik (1693-175£), ruots.

pappi ja herätyssaarnaaja, toimi Tukholmassa.
T. oli saanut voimakkaita herätteitä pietismistä;

hänen saarnojansa riennettiin kuulemaan suurin

joukoin ja hänen monipuolinen sielunhoidollinen

toimintansa jätti syviä jälkiä. Konveutikkeli-
plakaatin julkaisemisen jälkeen (1726) T:ta vas-

taan nostettiin oikeusjuttuja, joista hän kuiten-

kin selvisi voitollisesti. T:n saarnoja on jul-

kaistu kuulijain muistiinpanojen nojalla sekä
kokoelma „Samlade, tili större delen förut

otryekta predikningar" (1856); paitsi saarnoja
on julkaistu kokoelma ,,Uppbyggelige husförhör"
(1761). Hänen 1701 Altonassa julkaistu elämä-
kertansa ..Der ehristlich lebende und leidende T."
sisältää paljon Iegendamaista ainesta.

Tolstoj [tol.<ilo'iJ, ven. ylimyssuku. 1. Pe tr
Andre j e vi t s T. (1645-1729), diplomaatti.
T. teki Pietari Suuren käskystä ulkomaanmatkan
Puolaan, Itävaltaan ja Italiaan tutkien varsinkin
merenkulkua; hänen matkakertomuksensa jul-

kaistiin 1880 ,,Venäläinen arkisto" nimisessä
kuukauslehdessä. Vv. 1702-14 hän oli lähettiläänä

Konstantinopolissa. V. 1717 T. matkusti Napoliin
ja sai taitavalla menettelyllään sinne paenneen
kruununperillisen Aleksejn palaamaan Venäjälle;

hän oli myöskin yksi niitä tuomareita, jotka tuo-

mitsivat Aleksejn kuolemaan; korotettiin 1724
kreiviksi; Pietari TI: n valtaistuimelle nousemi-
sen vastustajana hän 1727 karkoitettiin Solo-

vetsin luostariin, missä kuoli; jätti myöskin jäl-

keensä maantieteellisen kuvauksen Mustasta-
merestä.

2. Petr AI eksand ro vi t s T. (1769-1844),

sotila
,

otti osaa sotiin Turkkia. Puolaa ja

Ranskaa vastaan; johti lsu:, Pohjois-Saksaan
lähetettyä maihinnouaujoukkoa; oli 1807-08 liilat

tili .i Pariisissa suhtautuen vihamielisesti Napo-
leoniin. V:n 1813 Bodassa hän johti erityistä

osastoa, joka piiritti Dresdeniä; v. 1831 hän
vara-armeian päällikkönä nopeasti tukahdutti
Liettuan kapinan; oli valtakunnanneuvoston ja

ministerikomitean jäsenenä.
3. A 1 e k s e j Konstantinovitä T.

(1817-75), ven. kirjailija, kreivi. Vietti aikai-

simman nuoruutensa enimmäkseen Vähä-Venä-
jällä. Ulkomaamatka, jonka hän lapsena teki

omaisten kanssa Saksaan ja Italiaan, laa-

jensi tulevan kirjailijan näköpiiriä ja ihmistun-
temusta. Ollen keisari Aleksanteri ll:n lapsuuden-
toveri, kuuluisan ja rikkaan suvun jäsen, olisi

hän saanut vaikutusvaltaisen aseman hovissa,

jollei palava halu olisi pidättänyt häntä pysy-

mään ,,ainoastaan" taiteilijana. Heikontunut ter-

veys pakotti hänet usein matkustamaan ulko-

maille. Hän otti vapaaehtoisena osaa Krimin
sotaan. T. on kirjoittanut lyyrillisiä runoja, bal-

ladeja ja kansanrunon tapaisia kertovia runoel-

mia, joissa mehevien ja sattuvien kuvausten
ohella on leikillisyyttä ja purevaa satiiria. Paitsi

runoja T. on kirjoittanut historiallisen romaanin
»Ruhtinas Serebrjanyj" (1S63), näytelmän ..Don

Juan" ja kuuluisan historiallisen näytelmä-
trilogian: ,, Iivana Julman knolema" (1866),

..Tsaari Peodor Joannovits" (1S68) ja „Tsaari
Boris" (1870). Nämä kappaleet, joista parhaim-
pana pidetään ..Tsaari Feoclor"ia, ovat tuottaneet

hänelle kunniasijan Venäjän historiallisten näy
telmänkirjoittajien joukossa. Kootut teokset ovat
ilmestyneet monta eri kertaa alkaen v:sta 1867.

V. J. M-kka.
4. Dmitrij Andrejevits T. (1823-89),

kreivi, hallitusmies. T. tuli 1865 pyhän synodin
yliprokuraaltoriksi ja hoiti sen lisäksi v:sta

1866 kansanvalistusministerin tehtäviä. Oltuaan

alkuaan vapaamielinen T. vaikutusvaltaiseen

asemaan päästyään toimi haikailematta venäläi-

syyden ja oikeauskoisuuden edistämiseksi; pa-

kotti unieeratun kirkon jäsenet yhtymään oikea-

uskoiseen kirkkoon ja venäläistytti puolalaiset

koulut. Hän suosi klassillisia O|>intoja, vastusti

kansakoulua ja herätti vastaansa vihaa varsin

kin pikkumaisella sekaantumisellaan yliopisto-

jen asioihin; 1880 hänen Loris Melikovin tul-

tua hallitukseen täytyi luojina viroistansa:

nimitettiin 1882 tiedeakatemian presidentiksi.

Vv. 1883-89 T. oli sisäasiainministerinä toimien

taantumukselliseen suuntaan; teoksia: esitys Ve-

näjän finansseista Katariina II :n aikoihin asti

(1848) ja „Le catholicisme romain en Russie"

(1863-64). J. F.

5. Lev (Leo) N i k o 1 a j e v i t S T. (1824-

1910), suuri ven. kirjailija, s. 28 p. elok.

(v. 1.) 1828 Tuulan kuvernementissä Jasnaja Pöl-

jänä nimisellä maatilalla. T:n suku polveutuu

sukutarinan mukaan Indris nimisestä saksalai-

sesta, joka 1353 tuli Tsernigoviin. Eräs tämän
jälkeläinen, Andrej Haritonovits, siirtyi 15 :nnellB

vuosis. Moskovaan ja sai suuriruhtinas Vasilij

Pimeältä liikanimen Tolstoj (=„paksu"). Myö-
hemmistä T:n esi-isistä sai Petr Andrejevits T.

(ks. t.) 1724 kreivin arvon. — Senjälkeen on T.-

suku synnyttänyt useita kirjailijoita, taiteilijoita
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ja valtiomiehiä. T:n isä, husaariväen everstiluut-

nantti, Nikolai lljits T.. oli elämänhaluinen mies
jm intohimoinen kortin-

pelaaja, joka tuhlattuaan

suurimman osan melkoista
omaisuuttaan meni naimi-
siin vähiin kauniin eikä
aivan nuoren ruhtinatar
Maria Yolkonski jn kanssa.
Tästä, muuten onnellisesta

avioliitosta syntyi neljä

poikaa, joista nuorin oli

Leo, ja yksi tytär. Äiti.

joka oli lahjakas, herttai-

nen nainen ja erinomai-
nen satujen kertoja, kuoli

Leon ollessa toisella ikä-

vuodellaan. Orvoiksi jää-

neet lapset joutuivat

erään naissukulaisen, nei-

ti Jergoljskijn ja kreivi-

tär Osten-Sackenin huo-

maan. V. 1S40 viimemai-
nitun kuoltua lapset muut-
tivat Kasaamin isän sisa-

ren luo. Täällä nuori Leo
joutui iloiseen ja loista-

vaan seuraan. Mitä T.

kirjoissaan ..Poikaikä" ja

,,Nuoruus" kertoo Irtenje-

vistä ja Nehljudovista, on
kuvausta hänen omasta
sehaikuisesta elämästään.

Hänkin tahtoi loistaa seurassa, mutta hän oli ruma.
kömpelö ja ujo. Samalla hänessä oli pyrkimys an-

karaan siveellisten velvollisuuksien täyttämiseen.
Hän mietiskeli jo silloin kaikkia elämän suuria
kysymyksiä, tarkasteli sen räikeitä vastakohtia
ja hänessä kehittyi ..alituinen moraalinen itsensä

analyysi, joka hävitti tunteen tuoreuden ja arvos-

telun selvyyden". Saatuaan ensinnä kotiopetusta
eräältä saksalaiselta Rösselmanilta, josta hän on
..Lapsuus" nimisessä kirjassaan antanut niin

herttaisen kuvan, ja senjälkeen eräältä kova-
kouraiselta ranskalaiselta T. pääsi 1844, siis 15-

vuotiaana. Kasaanin yliopistoon, jossa hän. vaikka
sangen epäsäännöllisesti ja vastenmielisesti, opis-

keli kolmatta vuotta ensinnä itämaisia kieliä ja

sitten lakitiedettä — koko hänen olentonsa oli

llistä opiskelua ja tutkimusta vastaan —
kunm 1S47 siirtyi Jasnaja Poljanaan.
Täällä hän alkoi toteuttaa niitä yhteiskunnalli-
sia ihanteita, jotka siihen aikaan olivat kuin
ilmassa Venäjän aatelisten maanomistajain kes-

kuudessa. Hiin yritti olla maaor jiensa hyvän-
9 mutta epäonnistui: venäläinen talonpoika

— maaorja — ymmärsi häntä yhtä vähän kuin
niilä muutamia muita idealistisia nuoria maan-
omistajia, jotka sovittaakseen esi-isiensä synnit
tekivät samanlaisia kokeita. T. ei saanut herat
teitii samanaikaisesta kansanvaltaisesta liikl

Venäjällä, vaan toimi aivan itsenäisesti, korkein-
taan liiineen olivat vaikuttaneet Moskovan slavo-
fiilit ja Uousseau'n lukeminen — viimemainitun
vaikutus T:hin on yleensä valtava. V. 1848 hän
matkusti Pietariin aikoen suorittaa lakitieteen

kandidaattitutkinnon, mutta jättikin tuumansa
kesken ja palasi maatilalleen, josta usein kävi
Moskovassa hävittäen näillä retkillä korttipelissä

melkoisia summia. Tähän aikaan hän hanasi i

myöskin intohimoisesti musiikkia. V. 1851 b

vanhempi veljensä Njkolaj, joka palveli upsee-

rina Kaukaasiassa, kelmit t i T:ta lähtemään kans-
sansa ja T. lähtikin voidakseen yksinkertaisissa

oloissa elää vähällä, siliä hänen raha-asiansa oli-

vat pelipöydän ääressä joutuneet hunningolle. Vie-
tettyään ensin muutamia kuukausia yksinäistä

elämää vuoristossa hiin suoritti junkkaritutkinnon
ja aslui erääseen tykistöbrigadiin, jonka asema-
paikka oli Terekin varrella. Kaukaasian luonto,

joka niin ratkaisevasti oli jo ennen vaikuttanut
Puskiin in ja Lermontoviin, herätti T:nkin. Hiin
alkoi kirjoittaa, kertoa taiteilijan näkemyksessä
omaa lapsuuttaan ja nuoruuttaan ja lähetti aika-
kauskirjaan ..Sovremennik" ,,Lapsuus" nimisen
teoksen. Kertomuksen tavaton yksinkertaisuus, te-

rävä sielullinen erittely ja havainnollisuus voittivat

heti lukijain suosion, parhaat kirjailijat ja arvos-

telijat antoivat sille ehdottoman tunnustuksen.
Vietettyään Kaukaasiassa kaksi vuotta T. lähti

Krimin sodan puhjettua Tonavan armeiaan
ottaen osaa sen taisteluihin ja oli senjälkeen
Sevastopolissa lokakuusta 1854 koko piirityksen

ajan. Keskellä piirityksen kauhuja tuo urhool-
linen upseeri kirjoitti „Metsän hakkuu" nimisen
kertomuksen Kaukaasian elämästä ja „Sevasto-
poli joulukuussa 1854". Viimemainittu kertomus
ilmestyi heti senjälkeen ,,Sovremennik"issä ja
herätti yleistä ihastusta. Keisarikin luki sen ja

käski käyttämään T:ta hengelle vähemmän vaa-
rallisissa tehtävissä. T. ei kuitenkaan käyttänyt
etua hyväkseen, mutta kun hän oli tehnyt muuta-
mista kenraaleista pilarunon. joka saavutti suu-

ren suosion sotaväen keskuudessa, lähetettiin

hänet elokuussa 1855 kiireimmiten Pietariin.

Täällä hän julkaisi ,,Sevastopolin kertomukset",
joiden ensimäisenä osana oli äskenmainittu
..Sevastopoli joulukuussa". T. oli nyt kaikkien
tunnustama, kuuluisa kirjailija. Villin vuoris-

tolaiselämän ja sodan kieltäymykset hän korvasi

Pietarissa iloisilla, jopa hurjilla nautinnoilla.

Myöskin sen ajan parhaimpien kirjailijoiden

kanssa hiin seurusteli, varsinkin Turgenevin
kanssa hän oli läheinen ystävä, .Mutta pian oli

nautinnon pikari tyhjennetty, T. alkoi syventyä
omaan itseensä ja hakea pysyväistä elämän tyy-

dytystä. Hän rikkoi välinsä kirjailijoiden kanssa
ja jätti ..inhoten ihmisiä ja omaa itseänsä" 1857

Pietarin lähteäkseen ulkomaille. Matka Saksaan,
Ranskaan, Englantiin, Sveitsiin ja Italiaan,

samoinkuin toinen ulkomaanmatka 18G0 oli T:n
silloisessa mielentilassa hänelle täydellinen pet-

tymys. Hän näki Länsi-Euroopasta vain ulko-

naisen kuoren, vastakohdan rikkaiden ja köy-
hien välillä. Ainoastaan kansanopetuksen järjes-

täminen Saksassa herätti hänen mielenkiintoansa.

Huomattavista henkilöistä hän tapasi vain har-

voja — hän oli liian suljettu ja ylpeä hakeak-
seen tuttavuuksia. Mielen kääntymistä sisään-

päin lisiisi vielä hiilien rakastelun veljensä kuo-

lema tällä maikalla. T:n Venäjälle palatessa oli

maaorjuus juuri äsken lakkautettu ja hiin haki

sisällistä tyydytystä työstö vapautettujen talon-

poikien hyväksi. Tässä häntä johti osaksi slavo-

fiiliromant.ikoilta peritty luulo, että rahvas on

paljoa korkeammalla sivistynyttä luokkaa, osaksi

halu olla hyödyksi lähimmäisilleen. Hiin toimi

rauhantuomarina ja johtajana sekii opettajana
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perustamassaan koulussa, jossa johtavana aal

teenä oli vapaus kaikista kasvatusopin meto-

deista ja ulkonaisesta pakosta. Samassa tarkoi-

tuksessa hän julkaisi myöskin „Jasnaja Poljana"
nimisiä aikakauskirjaa, jossa <>li kasvatusopilli-

sia kirjoituksia ja kertomuksia sekä lasten

satuja. Niiissii julkaisuissa hän esitti usein sel-

laisia ajatuksia, että koko kulttuurikehitys ei

ole muuta kuin yhä parannettujen keinojen kek
simistä alemman kansanluokan riistämiseen.

siksi syntyikin laajoissa vapaamielisissä pii-

reissä sangen kylmä mieliala T:ta kohtaan.
Häntä pidettiin vanhoillisena, vieläpä taantumuk-
sellisellakin. Kului hyvän aikaa ennenkuin yleisö

oppi tuntemaan T:n omituisen kirjaili japersoo-

nallisuuden. yhteiskunnallisen toimintansa aikana
(1861-64) T. meni ist>2 naimisiin saksalaissyn-

tyisen moskovalaisen lääkärin Beersin tyttären
Sofian kanssa, josta hän sai tarmokkaan ja käy-
tännöllisen avustajan kirjallisessa työssään.

yhteiskunnalliset harrastukset eivät sentään vie-

neet häntä kokonaan pois kirjallisuudesta. Voi-
dakseen lukea alkukielellä suuria muinaisajan
kirjaili joita hän opiskeli kreikan kieltä. Hänen
kaunokirjallisista teoksistaan ilmestyi erinomai-
nen kertomus ..Kasakat" MSti:'.i ja vähän aikai-

semmin hän oli ryhtynyt kirjoittamaan jättiläis-

mäistä historiallista romaania ,,Sota ja rauha",
joka ilmestyi 180409. Siinä ei ole ainoastaan
usein suorastaan maalauksellinen panoraama
Napoleonin sodasta Venäjää vastaan, vaan myös-
kin Venäjän kansan psykologia, varsinkin joukko-
ilmiöissä. Ja läpi koko jättiläisromaanin, tuon
Venäjän ..kansalliseepoksen" käy punaisena lan-

kana tekijän maailmankatsomus, hänen kä-sityk-

sensä historian kulusta ja persoonallisuuden suh-

teesta siihen. ..Jokaisen ihmisen elämässä on
kaksi puolta: persoonallinen elämä ja luonnon-
voimainen, parvielämä." Koska historia, on
..ihmiskunnan tajuttoman, yleisen, parvielämän
ilmiö", suhtautuu T. itseta juiseen persoonalliseen

toimintaan kielteisesti. Vain kollektiivinen järki,

joka ruumiillistuu kansan viisaudessa, voi rat-

kaista suuret kysymykset. Siksi hän ei pidä
Napoleonista eikä edes Speranskijsta, vaan tekee
sankariksi Kutuzovin, koska tämä toimi vain
tuon itsetajuttoman kansan tahdon täyttäjänä.
Kaikissa tähänastisissa T:n teoksissa on jonkin-
lainen panteistinen elämänilo, mutta hänen seu-

raavassa suuressa romaanissaan ..Anna Kare-
nina" (1873-70) ilmenee jo sisäinen murrostila,
varsinkin tekijää itseänsä kuvastavan Levinin
persoonassa. Niin paljon kuin teoksen erinomaista
ylhäisömaailman kuvausta ihailtiinkin, ei sen
syvälle pohjaavaa sielullista erittelyä ja siinä

esiintyväii sisä.llistä eetillistä kilvoittelua kui-

tenkaan täysin ymmärretty ennenkuin vasta

useamman vuoden kuluttua. Tämän Levi n -

kautensa sielullista murrosta T. on kuvaillut kir-

jassaan ..Tunnustus" (1881). Hänen elämänsä oli

pimennyt, sillä hän ei voinut selvittää itselleen

sen tarkoitusta ja päämäärää, koko se pohja,

jolla hän oli seisonut, tuntui murtuneen.
T:n harrastukset keskittyvät nyt uskonnollis-

filosofisten kysymysten ympärille. Hän seurus-

teli pappien, erakkojen ja lahkolaisten kanssa
sekä tutkisteli kirkkoisien ja filosofien kirjoi-

tuksia, yksityisessä elämässään hän luopui kai-

kista mukavuuksista. Tältäkin kaudelta on kui

lenkin muutamia taiteellisia teoksia, kuten erin

omainen ..Ivan [ljitsin kuolema" (1886), täri

Byttävän vaikuttava näytelmä »Pimeyden valta"

(1886), huvinäytelmä ..Sivistyksen hedelmät'

(1889), „Kreu!/er sonaatti" (1890), „Isäntä ja

renki" (1895) sekä suuri romaani „YlÖ8n0USe
inu -" (1899), jotka kaikki voimakkaalla tavalla

tuovat (teemme T : n silh.i-.et uskonnolliset mieli

piteet ja koko hänen maailmankatsomuksensa.
K istlv ksens i tuleen tehtuisti h in esitti kir-

jassa ,..\lit:i on laide.'" (1898) ja ..Shakespeare

ja draama" (1906). Aivan yksipuolisesti arvos

telien maailman kirjallisuuden ja taiteen mesta
rtj.a li in jut i i heiliin merkit \st i in \ihi|:i1<:i

senä. vieläpä vahingollisenakin. ,,Kuta enemmän
antaudumme kauneudelle, sitä enemmän loitto-

nemine hyvästä." Syvimpänä tarkoituksena on
kuitenkin, että taide vain silloin kun se kan-
nattaa ja ilmaisee aikansa suuria elämäntar-
peita, on oikeutettu ja elinvoimainen. T:ta aska-

roit tavat ennen kaikkea siveelliset kysymykset
ja hän ratkaisee ne etupäässä alkukristillisyyden

tavoin. Me emme saa tehdä pahaa ei suoranai-
sesti eikii välillisesti, kuten esim. valmistamalla
sotaa sotapalveluksen kautta. Radikaalisessa
johdonmukaisuudessa hän ei taistele ainoastaan
sotaa, vaan koko nykyistä valtio- ja yhteiskunta-
rakennetta vastaan. Hän on idealistinen anar-

kisti. Ratsionalistina luonteisilta taipumuksil-
taan hän ei hyväksy uskonnossa mitään irratsio-

naalisia, yliluonnollisia aineksia, kuten kolmi-

naisuutta. Kristuksen kuolleistanousemista ja

sakramentteja, vieläpä hän ivaakin niitä. Yhden-
jaksoisesti T. on esittänyt uskonnolliset mieli-

piteensä kirjassa ..Mikä on uskoni?" (1884|.

Hänen muista lukuisista, suorastaan uskonnolli-

sista kirjoituksistaan mainittakoon vielä ,,Lyhyt
evankeliumin selitys" (1881), ..Dogmaattisen teo-

logian kritiikki" (1881), ..Kristuksen oppi esi

tettynä lapsille" (1908). Ei aivan perusteetto-

masti onkin hänestä sanottu, että hiin on Venä-
jiin Rousseau ja Voltaire samassa persoonassa.

Venäjän kirkko ja hallitusmiehet, jotka jo kauan
olivat pelänneet T:ta ja estäneet useita hänen
kirjojaan ilmestymästä Venäjällä, lausuivat

pyhän synodin kautta 22 p. helmik. 1901 tuo-

mionsa: synodi erotti T:n kirkon yhteydestä.

Tämän toimenpiteen johdosta T:n vaikutus vain

lisääntyi. Ristiriita, joka vallitsi T:n elämän
ihanteiden ja niiden ulkonaisen toteuttamisen

välillä, kalvoi suuren vanhuksen mieltä. Samalla

jyrkällä johdonmukaisuudella, jolla hän oli muo-
dostanut eetilliset mielipiteensä, hiin tahtoi myös-

kin vihdoin kaikista perheen ja ympäristön tuot-

tamista esteistä vapaana elää sitä yksinkertaista

elämää, josta hän oli niin paljon kirjoittanut.

Hiin lähti pois kotoansa, mutta kuoli tällä mat-

kalla 21 p. lokak. 1910 ja haudattiin toivomuk-
sensa mukaan Jasnaja Poljanaan, koko Venäjän
kansan ja koko sivistyneen maailman edustajien

osoittaessa kunnioitusta suuren vainajan muis-

tolle. T:n vaikutus ei ulotu j'ksin Venäjälle,

koko maailma oli hänen lukijakuntansa ja

siveellis-yhteisku n nai lisille mielipiteilleen hän

sai hartaita kannattajia kaikissa maissa. Var-

maan ei kukaan muu 19:nnen vuosis. kirjailija

ole saanut osakseen yhtä suurta tunnustusta.

Hänen merkitystään on vielä mahdoton täysin

arvioida. Ajattelunsa huomattavista heikkouk-
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Bista huolimatta on T. voimakkaan vakaumuksen
kantamilla ja yksinkertaisesti, unitta samalla

muodoltaan mestarillisesti esitetyillä opeillaan

sxvästi järkyttiinyl laajojen kansankerrosten

perinnäisiä käsitteitä. Taiteilijana on hänen mer-

kityksensä varmaan pysyväinen: tyylin ihmetel

tBvii yksinkertaisuus, eheys ja havainnollisuus,

Bielun syvyyksiä pohjaava ote, psykologinen

nerous, j < k : i sieppaamalla kiinni jonkin vähä-

pätöiseltä näyttävän, mutta kuvaavan yksityis-

seikan osaa sen avulla levittää eteemme kokonai

Ben laajan alan sielullista elämystä ja itse

kokonaisuuden mahtava ja eheä sommittelu aset-

tavat hänet maailman kirjallisuuden parhaiden
loukkoon. Kauttaaltaan realisti, ratsionalisti ja

erittelijä kuu hän on, häneltä puuttuu paatos

akentava mielikuvitus. — T:n teokset ovat

käännetyt kaikille Euroopan ja Aasian sivistys-

kielille. V :een 1917 asti oli melkoinen osa hänen
teoksiaan kielletty Venäjällä ja muutamien täy-

ni ilmestyä typistetyssä muodossa. Hänen jäl-

keen jääneet teoksensa, joissa oli m. m. näytelmä

,.Elävä ruumis" ja kertomus ..Iladzi-Murat". jul-

kaisi 3 osassa V. Tsertkov 1912. Täydellisen

kokoelman T:n teoksia (20 os.) toimitti Birju-

(1912-13). [T:ta koskeva kirjallisuus on

hyvin laaja. Suomeksi: E. Kalima, ,,Leo T.
v

(1908); J. Solovjev, ..Leo T." (suomennos, 19
;

ukov, „L. T:n elämä ja teokset" norjan kie-

Chr. Collin, ..Leo T. og nutidens kultur-

kri8e" (1910) : -ab. : R. Löwenfeld, ..Graf Leo T."

(1892i ; venäjäksi: elämäkerrallisia: Birjukovin
yllämain. teos: Andrejevitsin ja J. Solovjevin
yllämain. teos. kirjallishistoriallisia: Ovsjaniko-
Kulikovskij, ..Leo T. taiteilijana"; Merezkovskij,
„Tolstoj ja Dostojevskij".] J. J. M.

Tolteekit, puolittain myytillinen, puolittain

toriallinen intiaanikansa Meksikossa, joka lie-

nee tullut sinne pohjoisesta päin ja jonka niah-

tavuudenaika oli puolijumalan ja kansallissan-

karin Quetzalcoatlin i.. Historia de Colhuaean y
Uexico"n muk. k. 895) hallitessa. T:n valta
kukistui 1000-luvun puolimaissa. Heidän pää-

kaupunkinsa lienee ollut Tollan 1. Tuin. nyk.
Meksikon kaupungin vieressä. Sieltä on löy-

detty t:n rakennustaiteelle ominaisiksi oletettuja

käärmeinä isiä pilareita.

Toltti miots. tolft, mruots. tylft), kaksitoista-
kappaletta. lautakaupassa käytännössä ollut

mitta.

Toluca /-«'-/ (Toloccan), kaupunki Sisä -Mek-
sikossa, .Meksikon valtion pääkaupunki, Meksi-
kon kaupungista länsi-lounaiseen. Meksikon I

Anahuacin ylätasangon eteläreunalla 2,080 m yi.

merenp., sammuneen tulivuoren Nevado de
T:n (4,570 m yi. merenp.) koillisjuurella. rauta-
tien varrella: 31,023 as. (1910). — Kaunis tuo-
miokirkko, teatteri, korkeampi oppilaitos. Puu-
hilla-, kynttilä- ja myllyteollisuutta. — Tarun
muk. T. on tolteekkien vanhimpia kaupunkeja
I Dahuacin ylängöllä.

Toluidiinit, aminotoluolit, toluolin johdannai-
set. Xäitä on kolme eri lajia: orto , meta- ja

parat. Xiitä saadaan, kun toluolia nitreerataan
ja tulokset pelkistetään. Ne ovat tärkeitä raaka-
aineita eri väriaineita valmistettaessa. N. N.

Toluoli. metylibentsoli, C«H5CHS , väri-
ton. 110°:ssa kiehuva, palava neste, sitä saa

daan krsihiihtervasta. Voidaan valmistaa myös

heutsolista. Käytetään raaka-aineena, tervaväri-

aineita. hyvänhajuisia aineita. lääkeaineita,

sakkariinia, bentsoeha.ppoa y. m. m. kem. aineita

valmistettaessa. Nimensä se on saanut tolupalsa-
inista. josta sitä myös tislaamalla saadaan.
\ il i eeraamalla saadaan siitä nitrot :ia. N. S.

Tolupalsami, Amazon- joen alueella, kasvavan
Myroxylon (ks. t.) toluifera -kasvin runkoleik-
kauksista vuotava, aluksi tärpättimäinen, myö
heininin yhä enemmän ja enemmän jähmettyvä
punaruskea hart-ipalsami. Lopulta se on kel-

taista pulveria. Liukenee alkoholiin ja. eetteriin,

sisältiiä hartseja, bentsoehappo- ja kanelrhappo-
hontsv lieettereitä y. m. T:ia käytetään savutus-

aineeksi ja erään aromaattisen siirapin valmista-

miseksi y. m. K. L.

Tolvajärvi, luonnonkauneudestaan kuulu järvi

Korpiselän pitäjässä, n. 40 km kirkolta itään.

T:n poikki kulkee Korpiselän-Suojärven maan-
tie luonnonihanaa, kapeaa harjua ja sen katkea-

mien yli rakennettuja siltoja pitkin. Kauneim-
mista paikoista mainittakoon ennen muita Rist-

salmen seudut. — T. laskee Tolvanjoen kautta
Koitajoen vesiin.

Tom. ks. T o m u s.

Tomaatti, 1 e m m en- 1. paratiisiomena
(Lyeopersicum esculentum 1. Solaniini lyeopersi-

run: i. Solanaa ce-hei-

moon kuuluva, peru-

nalle lähisukuinen. 1-

vuotinen ruoho, jolla on

'/a-1 '/s m korkea, tah-

meakarvainen varsi,

päätöpariset lehdet ja

keltaiset kukat. He-
delmä on suuri, pyöreä
tai hiukan litistynyt,

kiiltävä, kypsänä, tav.

punainen, hyvin mehe-
vä marja, jossa on har-

vassa pitkittäisiä uur-

teita. T. on kotoisin Etelä-Ameriikasta ja sitä vil-

jellään yleisesti koko lauhkeammassa Euroopassa,

Etelä-Euroopassa suurilla t.-vainioilla. Meillä t.

oli kauan melkein tuntematon, mutta sen viljelys

on varsinkin eteläosissa maata tullut viime ai-

koina yhä yleisemmäksi, vaikka kasvi on arka (vil-

jellään aluksi aina lavassa tai huoneessa), eivätkä

marjat useinkaan avomaalla kypsy. Parhaiten t.

viihtyy lavassa t. eteläisellä seinävierellä t. m. s.

paikalla. T:ii hedelmiä syödään salaattina, kas-

tikkeissa, liemissä y. m. Nimityksen lemnien-

omena t. on saanut siitä, että luultiin sen syö-

misen herättävän hellempiä tunteita. K. L.

Tomahawk [tomahökj, Poh-
jois-Aineriikan intiaanien sota-

kirves, jota voitiin käyttää se-

kä isku- että heittoaseena; ..ot-

taa esiin t." = aloittaa viholli-

suudet; ..haudata t." = tehdä

rauha.

Tomaschek [-sek], W i 1 li e 1 m
(1841-1901), sik-. historiallisen

maantieteen ja etnografian tut-

kija, oli v:sta 1877 historiallisen

maantieteen professorina (^r.izin

ja v:sta 1885 Wienin yliopistossa.

Iliinen useista Itä- ja Kaakkois
Euroopan muinaisuutta koskevista tiitkiniuksis-

Tomnatin hedelmiä.

Tumahawkeja.
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taan, jotka melkein kaikki ovat ilmestyneet Wie
ui» tiedeakatemian „Sitzung8berichte"issä, mai
mi niini. •: „Zentralasiatische Studien" (Sitz.-bei

87, 86), „Zur Kunde der Hämushalbinsel" (Sb. 99,

113), „Zur historischen Topographie von Persien"

(Sb. 102, 108), „Kritik der ältesten Nachrichten

ilber diii Bkythischen Norden" (Sb. 116-7), „Die
alien Thraker" (Sb. 128, 130 l), „Zur historischen

Topographie von Kleinasien im Mittelalter"

(Sb. 124), eri kirjana „Die Goten in Taurien"

(1881) ja Wienin maantiet, seuran toimituksissa

,,l)ie vorslawische Topographie der Bosna, Berze-

govvina, Crna Gora und der angrenzenden Gebiete"
(issn, J. J. M.
Tomasov / m,' /. l. Kaupunki (puol. Tomasz6w)

Puolassa, Piotrkowin kuverneraentissa Lodzista

kaakkoon Pilican varrella lähellä rautatietä;

27,493 as. (1910). — Pari roomal.-katolista, lute-

rilainen ja kreik.-katolinen kirkko. Harjoitetaan

huomattavaa villateollisuutta. — 2. Piirikunnan-
kaupunki Etelä-Puolassa, Lublinin kuvernemen-
tin eteläosassa, lähellä Itävallan rajaa; 0,548 as.

(1910). — Sahateollisuutta, kauppaa Itävallan

kanssa. — Suurvalta insodassa T:n luona riehui

taisteluita sek:i venäläisten hyökätessä syksyllä

1914 että saks.-itäv. joukkojen edetessä, seur.

keväii n:i.

Tombola (it.), eräs numeroarpapeli ; rumpu
t. muna, josta arvat nostetaan.

Tomi J-ö-J (To m is), entinen kaupunki Moe-
siassa .Mustanmeren rannalla, jotenkin lähellä

nykyista" Constanzaa; runoilija Ovidiuksen kar-

koituspaikkana tunnettu.

Tomicus ks. Kaarnakuoriaiset.
Tömistit ks. Tuomas Aqvinolainen

ja Dnns S c o t u s.

Tomj, joki Länsi-Siperiassa, Tomskin kuver-

nementissa, Obin lisäjoki oik., alkaa kuverne-
mentin kaakkoisosassa, Abakanin vuorten länsi-

rinteillä, virtaa aluksi pohjoista, sitten luoteista

pääsuuntaa, laskien Tomskin kaupungin sivu

virrattuaan 64 km sen alapuolella Obiin; 726
km. leveys Tomskin kohdalla 1

/2 km. Kuljettava
korkeanveden aikana Kuznetskin kaupungista
alkaen. Suurimmat lisäjoet Mrassu ja Balyksu.
Tommaseo /-e'-/, Niccolö (1802-74), it, kir-

jailija. Toimi nuoremmalla iällään sanomalehti
miehenä, pakeni 1834 valtiollisista syistä Parii-

siin, elättäen siellä itseään kynällään. Vv. 1839-54

T. eli Venetsiassa, toimien jonkun aikaa ope-

tus/ministerinä, sittemmin Torinossa ja Firen-
zessä. Hänen runsaasta ja monipuolisesta kir-

jallisesta tuotannostaan mainittakoon etevä
Dante-kommentaari (1837), oivallinen kokoelma
kansanlauluja (4 nid., 1 S44i . muutamia romaa-
neja (.,11 duca d'Atene", 1837: ,,Fede e bellezza",

1852), muutamia autohiografis poliittisia kirjoi-

telmia sekä ansiokkaat sanakirjateokset ,,Dizio-

nario dei sinonimi della lingua italiana" (7 pain.

1887, 2 nid.), ..Dizionario della lingua italiana"

(lopettanut Bellini, 7 nid. 1865-79). [Bernardi,

„Vita e seritti di N. T." (1874); Tabarrini, ..Vita

e ricordi di illnstri italiani nel secolo XIX"
(1884): Prunas, „La critica, 1'arte e 1'idea sociale

di N. T." (1901); Hillebrand, „Zeiten, Volker u.

Menschen", II.] (E. W-s.)

Tompakki, Dunametalli, ks. Messinki.
Tompa, Mi h äly (1817-68), unk. runoilija,

opiskeli Särospatakin reformeeratussa korkea-

koulussa harjoittaen sekä jumaluusopillisia että

lakitieteellisiä opintoja, kutsuttin Gömörink
'i Bejen seurakunnan sielunpaimeneksi, otti

sotapappina osaa Unkarin vapaussotaan 18-1

I. nt uitiin 1849 KelemCrin ja vihdoin 1S",'2 Ilmi

van kirkkoherraksi. T. muodosti yhdessä aika-

laistensa Aranyin ja Petöfi'n kanssa loistavan
runoili jakolmikon, joka uudisti unk. runouden
asettaen sen kansanomaiselle ja kansalliselli pol

jallc, ja joka surujen ja koetteleinul un ra

kaina vuosina ylläpiti kansassa, valoisan tulevai

suuden toiveita. Arany kertoi kansalleen loista

via tarinoita sen muinaisuudesta, Petöii singa-

li ii 1 1
<

- 1 i säkenöiviä säkeitä lemmestä, vapaudesta
ja isänmaasta, T. soinnutteli kaihomielisiä runoja
ilimi.stuntei.--ta. ihmiskohtaloista. synn\ inmaasta
sekä suurista luonnosta; kaikki he ammensivat
samasta ehtymättömästä lähteestä, kansanrunou-
desta. T:n runoilijaluonteelle ovat ominaisia

mietteisyys, herkkätunteisuus, voimakas ja terve

mielikuvitus, jalotunteisuus ja lämminsydämi-
syys. Hänen sanontansa on omintakeinen ja kan-
sanomainen. Mielellään hän pukee mietteensä
vertauskuviin, niinkuin esim. kuvatessaan isän

maansa kovaosaisuutta (esim. ..Haikaralle".

Lintu poikasillensa") tai „Kukkaissaduissaau"
i.V i.igregek", 1854, 1856, 1868) laulaessaan

ihmiskohtaloita. Osasi T. kuitenkin viritellä ilo-

mielisiäkin säveliä, varsinkin eräissä huumoril-
lisissa kertomarunoissa (,,Szuhay Mätyas, 1846;

..Vämosujfalun notaari", 1847; ,,Kolme oli kur-

kea"). T. julkaisi eläessään useita runokokoel-
mia, enimmät vv:n 1846 :n ja 1867 :n välillä. V.

1870 hänen ystävänsä Arany, Gyulai, Levav ja

iSzäsz julkaisivat liänen kootut runoelmansa (6

osaa). [Elämäkertoja ovat kirjoittaneet Szä>/.

(1870) ja Ferenezy (1877).] Y. W.
Tomppi ks. E s t o m p e.

Tomsk. 1. Knverni mentti (ven. Tomskaja
ijnh, rnlju) Länsi Siperiassa, Mongolian rajalla.

Obin keski- ja yläjuoksun ympärillä; 862,530 km-,

3,999,000 as. (1914), 3,; k*m2 :llä (Siperian väki-

rikkain ja taajimmin asuttu kuvernementti). —
T:n pohjois- ja länsiosa kuuluu Länsi-Siperian
suunnattomaan alatasankoon, kaakkoisosan täyt-

tävät Altain, Kuznetsilaisen Alataun ja Sajanin

vuoristojen osat haarakkeineen (korkeimmat koh-

dat n. 3.300 m yi. merenp.). Alatasangon etelä-

osa on aroluontoista (Kulundan ja Baraban arot,

varsinkin edellinen kuivaa), pohjoisosa loppumat-
tomien suo- ja rämeseutujen täyttämää metsä-

maata (Yasjuganin tasanko Baraban aron rajalla.

n. s. Vasjuganin tundra pohjoisempana). Vuo-

ristoalueella vallitsevat ' aarniometsät : vuoriston

ja tasangon välinen kumpumaa on euimmäksei n

aron tapaista. Suurin osa kuvernementtia kuu-

luu välittömästi Obin (ks. t.) vesialueeseen;

Baraban aro ja sen eteläpuolella olevat seudut

laskevat vetensä Irtysiin ja kaakkoiskulmasta
pieni osa kuuluu Jeniseille. Obin merkitys T:lle

liikenneväylänä on tavattoman suuri. Aro-

alueella on paljo järviä, enimmäkseen suolaisia;

suurimmat Tsany, Ubinskoe, Kulundinskoe. Vuo-

riston järvistä huumattavin Teletskoe. Ilma to

jyrkästi mantereinen; v:n k skilämpö Tomskissa
-1°C. tammik:n — 19,e° C, heinäkin + 1*.; G
Vuotuinen sademäärä T:n kaupungissa 384 min.

Bamaulissa 257 mm. — Asukkaista 91,* % on

venäläisiä ja sibirjaakkeja (Siperiassa synty-
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noita venäläisiä), 4.» % turkkilais-tataarilaisia.

Lioiksi "n vihainen mxna ostjaakkeja Vasju-

ganin varsilla, ostjaakki-samojedeja Narymiu
alueella. I skontunnuslukseltaan 95,« %• on kreik.-

katolisia. 2., ', muhamettilaisia ja 0,» % roomal.-

katolisia. Lukutaitoisia 10.4 % (Siperiassa keski-

määrin 12.3 ',',). — T. on Venäjän Aasian muni

puolisimmin kehittynyt kuvernementti ja siirto

laisuus sinne on suurempi kuin mihinkään muu.
hun Venäjän Aasian (saan. ollen 1909-13 keski-

määrin vuosittain 135,310 henkoii (koko Venäjän

lasiaan 374.092 henkeä), joita vastasi 42,873

takaisin palannutta (koko Venäjän Aasiasta

127,670 henkeä). V. 1914 T:iin saapui 86,263

henkeä (koko Venäjän Aasiaan 336,409 henkeä)

ja T:sta palasi 27,147 henkeä (koko Venäjän
Aasiasta 96,921 henkeä). T:n asukkaista harjoit-

taa maataloutta 82,»%, teollisuutta 7,7%, kaup-

paa ja liikennettä 2,»%. T. on Venäjän Aasian
vilja-aitta: 1914 korjattiin 1,836,800 ton. vehniä

niiniin kuin missään muualla koko Venäjän
valtakunnassa), 1.172.600 ton. kauroja (samoin),

269,000 ton. rukiita, 144,300 ton. ohria,

900 ton. perunoita, hirssiä, papuja y, m.
Karjanhoito alkuperäisellä kannalla (vrt. Sipe-
ria, palsta 1395), tuottaen kuitenkin m. m. suu-

ret määrät voita. V. 1914 T:ssa oli 2,304,900

hevosta, 2.746,600 nautaa, 2.529,100 lammasta ja

vuolita (kaikkia edellämainittuja enemmän kuin
missään muussa Venäjän kuvernementissa)

,

no sikaa. Metsästys (saaliin arvo 1913

virall. tilaston muk. 822,000 mk.) ja kalastus

vielä melkoisen tärkeitä, varsinkin ostjaa-

keille ja ostjaakki-samojedeille. Metsillä on mer-
kitystä melkein yksinomaan vain kotitaloudessa.
— Teollisuus kehittymättömyydestään huolimatta,

on huomattavampi kuin muualla Siperiassa;

1910 aksiisista vapaan teollisuuden tuotantoarvo
oli 24,5 milj. mk., työväestö 3,593 henkeä, aksii-

sin alaisen teollisuuden työväestö 1912 1,274 hen-

keä. Kotiteollisuus kehittymätön. Vuorityö tuot-

taa kultaa, hopeaa, lyijyä, rautaa, suolaa, kivi-

hiiltä (478,900 ton. 1907) y. m. Liikennevai-

k' uksien takia se kuitenkaan ei ole voinut kellit-

tyä luonnon rikkauksia läheskään vastaavaan
määrään. — Rautateitä (kuvernementin poikki
kulkeva Siperian rata muutamine haararatoineen)
1913 oli 1,170 km. — Kansakouluja 1,926

603 oppilasta; 1913), keskikouluja 17

1 opp. ; 1910), ammatillisia keski- ja alem-
pia kouluja 23 (1,812 opp.; 1910); korkeam-

i oppilaitoksista, yliopistosta y. m. ks.

Tom sk 2. — Lääkän itä 290, sairaaloita 104

(1912). — Hallinnollisesti T. jakautuu 7 piiri-

kuntaan. — T:n kuvernementti muodostettiin
1804 osista Toboljskin kuvernementtia. — 2.

Edellämainitun kuvernementin pääkaupunki,
Oliin oikeanpuoleisen lisä joen Tomjin korkealla
oik. rannalla (64 km Obista), Usajka nimisen
puron suussa, Siperian radalta lähtevän haara-

77 km) päässä; 114.660 as. (1914; 1900:

, väkirikkain Siperian kaupungeista.
— Puolenkolmattakymmenlä kirkkoa (joukossa
luterilainen ja roomal.-katolinen), huomattavin

in Kolminaisuuden tuomiokirkko (valmis

1900i, kaksi luostaria. T. on Siperian sivistys-

elämän keskus; yliopisto (per. 1888; kaksi
tiedekuntaa, lääket. ja oikeusopillinen, n. 1,000
ylioppilasta), Siperian ainoa, johon liittyvä!

arkeol. ja kansat, museo, eläint. museo, kasvit.

ja mineral. kokoelmat, kirjasto (200,000 nid.)
;

korkeammat naiskurssit (300 opp.), Makusinin
kansauyliopislo (avattu 1910), teknillinen kor-
keakoulu (1.171 opp. 1913). Lisäksi on lukioita,

reaulikniilu, hengellinen seminaari y. in. Useita
sairaaloita. Teatteri. Piispanistuin. T:n talou-

dellinen merkitys on suunnattoman alueen kau-
pan pääkeskuksena; kauppaa edistää vilkas joki-

liikenne sekä main. haararata Siperian radalle.

Teollisuus vähäisempi. — T. per. 1004. Kuver-
nementin pääkaupunki v:sta 1804. Kehitys alkoi

kultalöytöjen jälkeen 1800-luvun alkupuoliskolla.

E. E. K.
Tomu on suurimmaksi osaksi lähtöisin ka-

duilta ja kujilta, ollen kokoomukseltaan kovin
kirjavaa; niinpä se sisältää paitsi maan pinta-

kerroksista hankautunutta hienoa hiekkaa, savea

y. m. hienoksi survoutuneita maan ja kiven aine-

osia, myös rikka- ja lantahiukkasia, ihmisten
ysköksiä y. m. (vrt. Pöly).
Karkea orgaaniton t. on maan pintaker-

roksista irtaantunutta ainesta, muodoltaan se on
yleensä särmikästä, aikaansaaden ärsytystä niissä

limakalvoissa, joiden kanssa se tulee läheiseen

tekemiseen. Niinpä se voi sieraimien, kurkun
ja keuhkojen limakalvoissa ynnä silmän sidekal-

vossa aikaansaada pieniä haavoittumia ja muita
sairaloisia tapahtumia, jotka tarjoavat mukana-
oleville märkimistä ja tulehtumista synnyttäville

bakteereille jalansijaa. Noki, joka myös joutuu
hengitetyn ilman kanssa keuhkoihin, ei yleensä

ole pahemmassa määrin terveydelle haitallista;

se saattaa kuitenkin tunkea keuhkojen kudok-
seenkin ja synnyttää n. s. nokikeuhkon (anthra-

cosis pulmonumj. Enemmän merkitystä on sillä,

että noki asettuu ikkunaruutuihin, estäen päivän-

valoa vapaasti tulvimasta huoneisiin, ja että se

mustaa huoneen laen ja seinät, niin että valon

heijastuminen näistä käy vaillinaiseksi, mikä
saattaa olla suureksi haitaksi huoneissa, joissa

harjoitetaan tarkkaa näkemistä vaativaa työtä.

Runsaan osan asuinhuoneistoissamme leijaile-

vasta t:sta muodostaa n. s. hiudepöly, johon
sisältyy m. m. vaatteiden nukkaa, kasvimaailman
hiukkasia. Tämä ilmassa leijaileva t. herättää
huomiotamme vasta silloin kuin auringonsäteet
tekevät sen silmin nähtäväksi (päivänhiuteet).

Mitään suurempaa haittaa tiima hiudepöly ei

sinänsä tuota. Pöly sisältää myös migro-organis-

meja, bakteereja, hiivasoluja, hometta y. m.
Ilmassa olevat bakteerit ovat suurimmaksi osaksi

saprofyyttejä, jotka eivät kykene synnyttämään
tauteja, mutta tietenkin niiden joukossa voi olo-

suhteista riippuen olla tarttuvienkin tautien syn-

nyttäjiä (ks. Bakteerit). Ilmassa olevat bak-

teerit ovat enimmäkseen takertuneina kohtalai-

sen karkeaan taiun ja seuraava! sen liikkeitä.

Karkea t. laskee ilman liikkumalta ollessa maa-
han parin kolmen metrin korkeudelta n. 15 mi-

nuutin ajassa; hienompi t. vaatii kuitenkin

pitemmän ajan ennenkuin se ehtii asettua lat

tialle ja muihin huoneen esineisiin. Hiudepöly
on yleensä niin köykäistä, ettei se vähällä ilmi

häviä muuta kuin vesi- tai lumisateen mukana.
Pölyn pyyhkiminen ja lakaisu on Buoritettava

sitomalla pöly kosteuden avulla (esim. käyttä-

mällä lakaisuun kostutettuja sahajauhoja
I . vrt.

Puhtaanapito.
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Paitsi tavallista t:ua on tehtaissa j» teollisuus-

laitoksissa monenlaisia n. s. tehdas-1 :ja. mitkä
asianhaarain mukaan saattavat olla työväelle

suureksi rasitukseksi. I n d i f I e r e n tl e j ii 1.

tehottomia ovat monei viljat :t ynnä muut
pehmoset kasvimaailmasta lähteneet 1:1 ynnä jot-

kut myrkyttömät jauhomaisel ääriainekset.

M ekaanisesti I. koneellisesti ärs\ t

täviä ovai kaikenlaiset kivennäisaineiden hienon

tamdsessa ja hiomisessa syntynee! t :t, joiden

hiukkaset ovat teräväsärmäiset Tällaisen vaiku-

tuksen ohrlla toiset t. -lajit, niinkuin kalkki,

sementti, tuomaskuona ja syövytysbaryytti aikaan
saavat k emiallis e n ärsytyksen, joille alt-

tiiksi joutuvat varsinkin hengittimien limakalvo
ynnä silmien sidekalvo. Viluloin on olemassa sei

laisia t:ja (esim. lyijy-, elohopea- ja kromisuolo-
jen t:t). jotka aikaansaavat elimistön m y r k y-

t y k s en.
T.-vaaran välttämiseksi tehtaissa tulee ryhtyä

monenlaisiin toimenpiteisiin. Tehtaiden tuuletus

asetetaan etupäässä iinujärjestelmän pohjalle,

jotta kävisi mahdolliseksi imeä muodostuvat l:t

ja kaasut pois itse syntymäpaikoilta niin. etteivät

ne pääse tunkeutumaan huoneistoon. Kuivan
raaka aineen survominen ja hienontaminen toi-

mitetaan automaattisesti suljetuissa laitteissa.

Kiven y. m. sellaisen hiominen suoritetaan sitä

kostuttamalla joko vedellä tai öljyllä. Tilapäisen

t -vaaran välttämiseksi käytetään joskus n. s.

respiraattoreita, jotka, työntekijän suun ja sierai-

mien eteen asetettuina, puhdistavat sisäänhengite-

tyn ilman t :sla. Raskaammassa työssä ei respiraat-

iona kuitenkaan sovi käyttää ainakaan pitem-

pää aikaa, sillä se vaikeuttaa hengitystä. Käy-
tetään myöskin laseilla varustettua n. s. tuuletus-

verhoa, joka peittää koko pään, ja johon eri-

koista torvia myöten puristetaan raitista ilmaa
kulkemaan päänlaen puolelta kasvojen ohi, niin

että huoneen t. estyy joutumasta hengittämiin.

M. OB.
Tomuinaa ks. Lössi.
Tornunhengittämistaudit aiheutuvat erilais-

ten tomulajien hengittämisestä. Niinpä kovin
nokisen ilman jatkuva hengittäminen vie n. s.

nokikeuhkoii (anlhrtirotsis) syntymiseen, ja rauta-

tomuisen ilman hengitys johtaa taas aikaa myö-
ten n. s. rautakeuhkon fsiderosis) kehittymiseen.
Monet tomulajit ovat keuhkoille suureksi vai-

vaksi aiheuttamalla pitkällisiä katarreja, jotka

tekevät kudoksen erittäin otolliseksi tuberkeli-

basilleille. Kokemus on osoittanut, että teh-

taissa, joissa on paljon tomua, on tuberkuloosi-

kuolleisuus paljoa suurempi kuin oloissa, joissa

tomua on vähempi, vrt. Tomu. M. O- B.

Tomunimijä ks. T o m u u t u s.

Tomunkokooja, n. s. „syklooni", rauta- t.

muusta metallilevystä tehty, jotenkin kookas si-

linteri, johon johtaa syrjästä laitaa myöten torvi.

mistä erikoinen ekshaustori voimakkaasti ajaa

tomua sisältävän ilman silinterin sisäseiniä kier-

tämään, jolloin tomu asettuu seiniin ja niistä

sitten painuu silinterin pohjassa olevan aukon
kautta alla olevaan sopivaan astiaan, säkkiin

t. m., puhdistetun ilman taas johtuessa silinte-

rin yläosassa olevan johdon kautta uudelleen

huoneeseen. .1/. 0-B.

Tomuräjähdys, pölyn täyttämän ilman äkil-

linen syttyminen kaivoksissa (hiilipölyräjälidys)

ja myllyissä.

Tomus ikreik. tomoa leikattu osa; osa;
ransk. Ionit), kirjateoksen osa t. nide.

Tomuutus, tomun poistaminen vaati.

matoista y. m. s., pika tehdään tavallisesti kepa
kolia tai harjaamalla, mutta edullisimmin tomun-
imijän avulla. Siinä sv n nvletää n imupumpun
avulla vahva ilmavirta letkuun, jonka sopivalla
suukappaleella varustettua päälä kuljetetaan tomu
tettavan kappaleen pintaa pitkin. Silloin imej
Ivy ilman mukana kaikki lähistössä oleva tomu
jopa kankaan liivitsekin. Mukana menevät pienet

hiekka jyvät, tulitikut, Byöpäläiset y. m. s. Ilmavir-

rassa poistuva tomu erotetaan - 1 i t : i joko siivi-

län avulla tai johtamalla ilmavirta veden läpi.

Uudenaikaisissa vuokrataloissa on huoneistoihin
johdettu toiminimi jäputket. Sähköllä käypiä
(kma ks. Sähkömoottorit, kuva 7)

toiminimi joitä käytetään esim. meidän rautatie

vaunujemme puhdistuksessa. V. //.

Ton ks. T o n n i.

Tonaalinen, mtts. (lat. tonus = sävel) . T:iksi

nimitetään niitä sävellyksen rakenteessa ilmene-

viä ominaisuuksia, jotka johtuvat sävelten melo-

disista ja harmonisista suhteista. Niiden vasta

kohtana ovat sävelten rytmilliset, soinnilliset ja

dynamisei ominaisuudet iks. S ii veli. /. K.

Tonaalisuus 1. tonaliteetti, mus., on sä-

velten tonaalisten (ks. t.) ominaisuuksien koko-

naisvaikutus. T. johtuu siitä, että joku sävel

(mikä hyvänsä) esiintyy sävellyksen tonaalisten

suhteiden lähtökohtana 1. perussävelenä
(ks. t.i. /. K.

Tonaliitti, vuorilaji, = biotiittikvartsidioriitti.

ks. Dioriitti.
Tonaliteetti-aksentti ks. Korko.
Tonava (lat. Danubius ja Danuvitis, suupuo-

lelta Istcr, saks. Donau, unk. Duna, slaav. /»«-

iinj. ioni. Dunarea, ransk. ja engl. Danttbe),

virta Keski- ja Kaakkois-Euroopassa. Volgan jäl-

keen Euroojian pisin, vesimäärältään Euroopan
ensimäinen, vanhoista ajoista tärkein yhdysside

Keski- ja Kaakkois-Euroopan välillä. — T.

alkaa Lounais-Saksassa, Badenin kaakkoisosassa,

kahden pienen lähdejoen, Bregen I alkaa 1.000 m
yi. merenp.) ja Brigaehin (1,125 m yi. merenp.)

yhtymäkohdasta Donauesehingenin luona (690

m yi. merenp.), jossa niihin vielä yhtyy n. s.

,.T:n lähteestä" linnanpuistossa alkava puro. T.

murtautuu aluksi kaakkoon päin kulkien Svaa-

bilaisen Juran läpi, virtaa sitten sen eteläreu-

naa koillista suuntaa, saa Uimin kohdalla (469

m yi. merenp. I oikealta ensimäisen suuren lisä-

joen lllerin. tulee siitä pitäen kuljettavaksi.

Siitä lasketaan T:n keskijuoksun alkavan. T.

virtaa nyt enimmäkseen leveässä, hedelmälli-

sessä laaksossa, joka vain paikka paikoin käypi

ahtaammaksi, pitäen koillisen pääsuunnan Re-

gensburgin tienoille, josta kääntyy kaakkoon.

Pleintingin luona T. alkaa murtautumisensa Bay-

rischer Waldin ja sitten Bölimenvaldin läpi

kapeassa laaksossa. Passaun luota (211 m yi.

merenp. i alkaen T. virtaa jonkun matkaa Sak-

san ja Itävallan rajalla, siirtyen Engelhartzel-

lin kohdalla kokonaan Itävallan puolelle, kulkee

Eferdingin ja Linzin laaksojen halki, kääntyy
itään sekä murtautuu kapeassa, erinomaisen
luonnonkauniissa laaksossa Böhmerwaldin ete-

läisimpien haarakkeiden läpi. Kremsin luona T.

tulee laajaan Tullner Becken nimiseen laaksoon,



1G81 Tonavan-komitea—Tonavan ruhtinaskunnat 1682

muodostaa paljo sivuhaaroja, kulkee Wiener Wal-
«Iiii läpi, kääntyy kaakkoon päin sekä virtaa

monihaaraisena laajan Wienin (155 m yi.

merenp.) alanteen ja Marchfeldin halki, kulkee

1 )i'-\ i-u
\
'in ja Pozsony'in viilillä Pienten Kar

paattien ja Leitha-vuoriston päiden välissä ole-

viin Porta Hungarican kantta Unkarin alueelle

(131 m yi. merenp.), tullen Ylä-Unkarin tasan-

golle, Pienelle Vlföldille. Siellä T. jakaantuu

moi n haaraan muodostaen haarojensa väliin

m. m. kaksi suuri n. Iso ja Piimi Csallököz

nimistä saarta. Samalla T. kääntyy itään, (iara-

imiii ja Väczin välimailla T:n laakso taas ahdis-

tuu, tällä kertaa Bakony-metsän ja Nögradin
vuoriston väliin. Väczin luona, jossa joki kali-

lla a raa n jakaantuen muodostaa pitkän,

kapean P. Andreaksen saaren. T. kääntyy äkkiä

etelään ja laskeutuu vihdoin Budapestin kohdalla

il 10 m yi. merenp.) Ala-Unkarin tasangolle,

isolle Alföldille. T:n juoksu on nyt hyvin hidas,

mutkitteleva, monihaarainen (suurista saarista

mainittakoon Csepel ja Margita), rantamaat ovat

rämeiset, autiot. Etelä-Unkarissa. Vukovärin
tienoilla. T:u oikealla rannalla oleva Fruska

vuoristo kääntää T:n juoksun itään, ja

vaikka T., saatuaan vas. mahtavan Tiszan, taa-

sen kääntvykin etelään, suuntautuu sen juoksu
kuitenkin taas pian itään Belgradin luona saa-

vuttuaan Serbian rajalle ja kohdattuaan siellä

Serbian vuoristojen etuvartiat. Belgradista Orso-
i.-i.in asti T. on Serbian ja Unkarin rajana,

r.äziäsin luona Baanaatin vuoret ulottuvat T:aan
asti. ahdistaen sitä vasemmalta. Siten syntyy
126 km pitkä, varsinkin itäosassa erittäin ahdas,

kallioon uurtunut laakso, Rautaportti (Klisura),

joka ennen oli laivaliikenteelle melkein voitta-

mattomana esteenä. Rautaportin itäpäässä, Ver-
ciorovan luona T. jättää Unkarin, ollen sitten

rajajokena liomaanian ja Serbian sekä Timokin
suusta alkaen liomaanian ja Bulgaarian välillä.

Turnu Severinun luona T. laskeutuu Valakian
tasangolle. Siitä luetaan T:n alajuoksun alka-
van. Siitä T. virtaa valtavassa kaaressa etelään

kiertäen Valakian tasangon, leveänä (Bustsukin
lumia 1,300 m. Silistrian luona 2.600 m, paikoin

im. lunniin haaroihin jakaantuvana, hitaana,

vasemmalla alavien. rämeisten rantamaiden.
oikealla paikoin korkeampien rantaäyräiden reu-

nustamana, siirtyy Silistrian luona kokonaan
Romaanian alueelle, kääntyy Galatsin luona

In, ollen Reni'n yläpuolelta alkaen Romaa-
Diaa ja Venäjän rajana. Tultsean yläpuolella T.

alkaa haarautua ja samalla alkaa suurenmoinen,
— .-">6<

> km- käsittävä, asumaton. 3 m korkeaa ruo-

kasvava deltta, jonka kautta T. kolmessa pää-
assa, Kilian. Sulinan ja P. Yrjön haaroissa.

Mustaanmereen. Koko pituus on 2,860
km (lähteiden ja suun väliä on 1.684 km), josta

Saksan osalle tulee 581 km. Itävallan osalh- 373
km. Unkarin osalle 940 km ja Komaanian-Bulgaa-
rian Venäjän osalle (alajuoksu) 966 km. Vesi-

alue oa 805,572 km2
. Suurimmat lisäjoet (kaik-

kiaan 120 lisäjokea, joista "4 kuljettavaa) : Iller,

Lech, l-ar. [on, Traun, Enns. Ybbs, Leitha, R&ba,
Braava. Saava. Morava, Timok oik.. March, Dud-
vfig, Garam, [poly, Tisza. Temes, Jiulu, Oltu.

Arges, Jalomitsa, Sereth ja Pruth vas. — T:n le-

veys ylä ja keskijuoksulla vaihtelee tuntuvasti,

uikuin syvyys. Viime vuosis. alkaen suoritet-

tujen suurenmoisten perkaus-, järjestely- ja syven
nystöiden tuloksena on. että Brailaan asti pääse
vät 4,000 rek.-ton. vetoiset ja Turnu Severinuun
asti (500 rek. tonnin vetoiset meriä lukset (Turnu
Severinuun asti pääsevät 1,500-2,000 rek.-tonnin
vetoiset proomut) sekä Turnu Severi nusta Wie-
niin asti l.s m syvällä kulkevat ja. Regensburgiin
asti 1,5 m syvällä kulkevat (n. 600 ton. kantoiset)

jokialukset. Uimiin asti pääsevät vain pienet joki-

alukset. Tärkeimmät uoman parannukset ovat
tapahtuneet Rautaportissa (1890-96) ja suistossa.

Viimemainitun on suorittanut n. s. euroopp. T:n
komitea, (ks. alempana). Kanavayhteydessä T.

on vain Reinin kanssa Ludvikin-Mainin-T:n
kanavan kautta (v:sta 1845); kanavan mataluu-
den takia sillä, kuitenkaan ei ole suurempaa mer-
kitystä. Suurisuuntaisiksi on suunniteltu ne

kanavat, jotka tulevat yhdistämään T:n Oderiin
ja Elheen (2 kanavaa). Niiden rakentamiseen
piti ryhtyä 1904, mutta tekn. vaikeudet pakotti-

vat lykkäämään alkamisen tuonnemmaksi. Main.
kanavien kautta T. tulisi välittömään yhteyteen
Atlantin rantameriin ja siten pienenisi T:n juok-

sun itäänpäin, Atlantista poispäin, suuntautu-
misesta johtuva. T:n liikennemerkitystä suu-

resti heikentävä haitta. — T. on kalarikas, var-

sinkin Unkarissa.
E u r o o p p a 1 a i n e n T : n-k o m i t e a muo-

dostettiin alkuaan 1856 Pariisissa allekirjoitetun

sopimuksen mukaan huolehtimaan T:u suiston ja

sen edustalla olevan meren kulkukelpoiseksi teke-

misestä ja kulkukelpoisena pitämisestä. Sillä on
muutamissa suhteissa täysin suvereeniset valtuu-

det T:lla Braila-sta alaspäin; se harjoittaa sillä

osalla poliisivalvontaa, päättää liikennettä y. m. s.

koskevista laeista ja asetuksista, ottaa mak-
suja ja lainoja j. n. e. Komitean muodostavat.
Saksan, Banskan. Englannin, Italian, Itävalta-

Unkarin, Romaanian, Venäjän ja Turkin Galat-

sissa asuvat valtuutetut. Toimeenpanevan komi-
tean lippu; punainen, valkoinen, sininen, valkoi-

nen, punainen vaakasuorassa, valkoiset kirjaimet

C. E. D. sinisessä vyössä. Komitean tulot 1913:

o,i milj. mk., menot 2. s milj. mk. — T:n kolmesta

suuhaarasta komitea valitsi kuntoon pantavaksi

koskimaisen. Sulinan. jonka kautta mereen juok-

see 9% T:n vedestä (1857 7%). jonka leveys on
100-130 m. pituus 82. 5 km. syvyys 5-15 m.' Suu-

hun on rakennettu pitkät padot hiekoittumisen

estämiseksi, ja mutkainen juoksu on monessa pai-

kassa kanavilla oikaistu sekä syvennetty. Suli-

nan kautta mereen 1913 meni kaikkiaan 936

alusta, vetoisuudeltaan 1.742,907 rek.-ton.

T:n merkitys historiassa on. roomalaisaikaa

lukuunottamatta, ollut enemmän kansallisuuksia

yhdistävä, kuin erottava. Sen laaksoa ovat . val-

taavat kansanlaumat noudattaneet, hunnit, avaa-

rit, slaavit, unkarilaiset, turkkilaiset y. m. tun-

kiessaan idästä länteen, frankit, baierilaiset ja

ristiretkeläiset y. m. edetessään lännestä itään.

Vain alajuoksullaan, jossa sr viitaa kahden
maant. erilaisen alueen välisellä lapilla. T:Ila on

ollut pitemmän aikaa uudella ajalla merkitystä
valtiollisena rajana jota virran leveyden takia

on ollut verraten helppo puolustaa maahan tun-

kevia vihollisia vastaan. E. K. K.

Tonavan-komitea ks. To n a v a.

Tonavan ruhtinaskunnat, Moldovan ja Vala-

kian iBomaanian) entinen yhteisnimitys.
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Tonga (Ystävyydet taaret, Friendly islands),

Polyneesiaan kuuluva Englannin suojeluksen

alainen saaristo [sossa valtameressä, äkkijyrk
kiina laskeutuvan, pitkän (pohjoisesta etelään),

kapean T.-haudan (suurin syvyys 8,280 m;
jatkona etelässä Kermadec-hauta, 9,430 m) länsi-

partaalla, 400 km Fid2i saaristosta kaakkoiin

ia Samoasta etelään 18° 5'-22° 29' et. lev. ja

[74 176° 10' länt. pit. — T. jakaantuu koi

meeri pääryhmään (etelästä pohjoiseen lukien):

fongatabu (Tongatabun saari 430 km-, ryh-

män suurin, Eua 174 km-), Ha pai (jossa taa-

sen pienemmät Namuka-, Kotu- ja Hapai-ryhmät)
sekä Vavau (Vavau-saari 145 km2

) . Kaikkiaan
saaria on 32 isompaa ja 150 pienempää. Hal-
linnollisesti T:aan luetaan myöskin siitä itään

olevat Niue-saaret. Koko T:n pinta-ala 1,010 km-'

;

23,325 as. (1914), joista n. 800 muita oseaania-

laisia sekä, eurooppalaisia, puoliksi kumpiakin.
- T:n itäiset saaret ovat korallikalkista synty-

neitä,, yleensä aivan alavia (n. 14-16 m yi.

merenp.) ; näiden länsipuolella on sarja tuli-

peräisiä, korkeita (Kao 1,030 m yi. merenp.l
saaria, joista vielä Tofuan ja Laten 1. Letten
tulivuoret toimivat. Ne ovatkin siitä syystä
asumattomia. Maanjäristyksiä tapahtuu usein.

Niiden yhteydessä nousi"' merestä uusia saaria

ja häviää vanhoja (esim. Wesley saari oli ole-

massa 1858-86). — Ilmasto on miellyttävä ja

terveellinen; viileä kaakkoispasaati puhaltaa
huhti-jouiuk :ssa. Muina kuukausina tuulee enim
mäkseen pohjoisesta, toisinaan hurrikaaneina:
samana vuodenaikana sataa. V:n keskilämpö on
n. -f 24°-

-f 25° C, sademäärä n. 2,000 mm. Kas-
villisuus hyvin rehevää, samantapainen kuin
Fidzillä; leimakasveina ja taloudellisesti tärkeinä
mainittakoon kookospalmu. pisangi, leipäpuu,

bambu ruoko. Alkuperäisen nisäkäscläimistön
ainoat edustajat ovat hii-

Bj
ret ja lepakot. — Alku-
asukkaat, tongalaiset, ovat
läheistä sukua samoalai-

sille. He ovat voimakas
rakenteisia, ihonväri oa
vaalea. Luonne on rau-

hallinen, ystävällinen ja
luottavainen ; suhteissaan
eurooppalaisiin tongalai-
- t osoittavat taipumusta
näpistelyyn. Siveelliset

käsitteet varmemmat kuin
yleensä polyneesialai-

silla. Henkiset kyvyt ovat
erittäin korkeat; tonga-
laisia pidetään polynee-
sia la isistä edistyskykyi-
simpinä. Uskonnoltaan he
ovat kaikki kristittyjä

(enimmäkseen \vesleyläi-

siä metodisteja). V. 1914
oli 57 koulua. joissa

2,780 oppilasta; T:n col-

Nainen Tonga-saaristosta. lege'ssa oli 8 op ttajaa ja

128 oppilasta. — Pääelin-
keinona suurella taidolla harjoitettu maanvilje-
lys tuottaa yamsia, banaaneja, kookospähkinöitä
(tärkein vientitavara), leipäpuunhedelmiä y. m.
Lisäksi harjoitetaan karjanhoitoa, kalastusta ja

merenkulkua. Tongalaiset laivurit olivat ehkä

Oseaanian etevimmät ja kanootit kuuluisia suu-
ruuiiislaan laina 45 m pitkiä) ja vakavuu
taan Vieläkin tongalaiset, ovat taitavia lai

rakentajia. Kauppa tapahtuu enimmäkseen
Sydney'n ja Aucklandin kanssa. V. 1914 tuonti

(kankaita, lihaa, rautatavaroita, jauhoja y. m.)

oli arvoltaan 'J,j milj., vienti (kopraa 1,7 milj. mk.,
vähän pesusieniä ja hedelmiä) 1,8 milj. mk.
Laivaliikenteessä selvitettiin 111,500 rek.-ton,

V:sta 1905 engl. raha on ainoana laillisena

maksuvälineenä,; mitat ja painot engl. — Vai-

tiollisesti T. on Englannin suojeluksen alainen.

perustuslaillinen kuningaskunta. Lakia säi

31-jäseninen eduskunta, johon sekä sukuaateli
että rahvas valitsee edustajansa. Pääkaupunki
Nuku ai of a Tongatabun pohjoisrannalla. Val-

tion tulot 909,700, menot 917,300 mk. ftili-v.

1914-15). T:n lippu: punainen, vas, ylänurkassa

Nukualofa Tongatabulla.

valkoisessa neliössä punainen risti. — T:n saa-

ristossa kävivät J. Lemaire ja Willem Cornelis
Schouten 1616 sekä Abel Tasman 1643. Cook
tutki saaria tarkemmin 1773 ja 1777, antaen
niille väestön ystävällisyyden takia Ystävyyden-
saarten nimen. Ensimäinen metodistinen lähetys-

saarnaaja saapui T:aan 1822. Tongalaiset kään-

tyivät nopeasti kristinuskoon ja lähetyssaarnaa-

jat saivat suuren vaikutusvallan maan asioissa.

Heidän toimestaan kuningas Yrjö Tubou I, joka

oli noussut valtaistuimelle 1845 lopettaen puolen

vuosisataa kestäneet sisäiset rauhattomuudet,
antoi T:lle perustuslain eduskuntineen ja minis-

tereineen. Kuningas (k. 1893) kielsi ehdottomasti

kaiken maan myönnin eurooppalaisille plan-

taasinomistajille tai muille ulkomaalaisille,

ehkäisten siten muukalaisten sekaantumisen T:n
asioihin. Siten hänen onnistuikin säilyttää T:n
itsenäisyys viimeiseen asti; vasta hänen poi-

kansapojanpojan ja seuraajan. Yrjö Tubou II :n,

aikana Englanti sai 1900 tunnustetuksi suojelus-

herruutensa. Englannin high eommissionerilla on
oikeus valvoa maan raha-asioita sekä harjoittaa

tuomio-oikeutta T:ssa asuvien vieraiden vaitain
alamaisten ylitse. E. E. K.

Tongareva ks. M a n i h i k is a a r e t.

Tongking ks. Tonki n.

Tonic solfa, mus., engl. säveltapaamisjärjes-

telmä, joka sikäläisessä kouluopetuksessa on

päässyt suureen suosioon. Sen alkuperäinen kek-

sijä oli neiti Glover (1785-1867) Nonvichista,

mutta sen varsinainen kehittäjä ja levittäjä oli

saarnaaja O u r w e n (ks. t.). Järjestelmä on pää-

asiassa sama kuin Suomessa yleisesti käytetty
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(Wegeliuksen) . Erotusta on vain kahdessa koh-

den: asteikon 7:s asta saa nimin ti eikä s i, jo-

ten kutakin astetta vastaa eri kerakc (do re mi
iol la ti), ja asteiden tilapäiset korotukset ja

alennukset ilmaistaan muuttamalla nimien ään
tiiit. Lukuisat T. s. -ylidist vkset levittävät jär-

ii u. iii toimeenpanemalla esitelmiä, konsert teja

y. m. (Cunven, „The standard course of the

Tonic-solfa method"; Stainer, „Primer of the T.-s.-

method I. K.

Tonka-papu ks. T o n k a p u u.

Tonkapuu (Dipteryx), troopillisessa Amerii-
ni kasvava, hernekukkaisiin kuuluva, puna-

kukkainen puu, jonka luumarjamaisessa palossa

iin l siemen. D. odoratun nnistahkot sie-

menet, tonkapavut, ovat litteähköjä, jopa

5 cm ]iitkiä. 1 cm leveitä ja tuoksuvat, miellyt-

tävästi (sisältävät runsaasti kumariinia) ; niitä

käytetään erilaisiin kosmeettisiin ja tuoksuainei-

siin. K. L.

Tonkin [töki] (Tongking), Ranskan Indo-Kii-

naan kuuluva suojelusalue Taka-Intian koillis-

osassa, Kiinan rajalla, T:n-lahden luoteisperu-

a; 119,750 km2
, 6,119.020 as. (1911; 7,554

loppalaista ja n. 33,000 kiinalaista), 51

kni':llä. — Rannikon itäosan edustalla on taaja

isto. T:n pääosa on Songkoin, ,,punaisen
joen", 14.000-15,000 km2

, laaja, taajaan asuttu

suisto. Sitä reunustaa pohjoisessa ja etelässä

kumpualue. jota seuraa suurimman osan Tiia
iivä. luoteesta kaakkoon kulkevain vuori-

"u (korkeimmat kohdat 2.700 m yi. merenp.)

muodostama vuorimaa. Vuoristojen suuntaan
kulkevat T:n pääjoet, Songkoi (kuljettava Jyn-
nanin rajalta, Lao-kay'sta alaspäin) lisäjoki-

in en Snngbo, ..musta joki", oik. ja Songka,
..kirkas joki", vas.). llma.sto kuuma, mutta

iiiin.in sietämätön eurooppalaisille kuin

talla ludo-Kiinassa. Vuodenajat vaihtuvat
-minien mukana; loka-toukok. on kuiva aika.

tammikin keskilämpö Hanofssa -f-18,3°C. TI i i

näkin keskilämpö on -|-30,j
oC. Vuotuinen sade-

määrä Hanoi'ssa 306 mm. \'uoristoissa on laa-

joja aarniometsiä, tasangoilla kasvillisuus on
unimaista. Kasviston lajit osaksi samoja

kuin Etelä-Kiinassa, osaksi taka-intialaisia. Met-

ä elelee norsuja, tiikereitä, puhveleita, anti-

looppeja, apinoita y. m. — Väestön pääaineksena
ovat annamilaiset ; heistä on n. 400,000 kris-

tittyä. Vuoristoissa asuu metsäläisheimoja, kuten
tlio ja inuoiig; viimem. ovat annamilaisia kook-
kaammat ja voimakkaammat, silmät ovat mel-
kein suorassa. — Pääelinkeino maanviljelys tuot-

taa suuret määrät riisiä (jota 1012 vietiin maasta
227.400 ton.i: lisäksi viljellään maissia, sokeri-

ruokoa, tupakkaa, kahvia, ramie'ta, puuvillaa,
onnia, paperipuulta (Daphne odora) y. m. Silk-

kiäistoukan hoito huomattava: Tissa saadaan
oo.ooO kg silkkiä, josta 300.000 kg kiilut-

kotimaassa. Pidetään puhveleita (vetojuh-

ja ankkoja. Mineraalikunnan rik-

kauksista käytetään kivihiiltä (kaivokset saaris-

ia tinaa. Käsiteollisuus melkoinen.
i viedään riisiä, kautsukkia, manila-

hamppua, ramie'ta, öljyjä, vuotia, silkkiä, kivi-

hiillii y. m., ja sinne tuodaan teollisuudentuot-

juomatavaroita, polttoöljyä y. m.
Pääkauppapaikka Haiphong, Songkoin deltan

itäkulmassa. T:n lävitse kulkee sangon huomat-

tava läpikulkukauppa Jynnanista ja Jynnaniin;
sitii varten on rakennettu rautatie tlaiphongista
Jynnanin kaupunkiin Hanoin kautta. Hanoista
lähtee lisäksi rautatie Langsoniin (Kiinan
rajalla koillisessa) ja Annamiin. — Tm hal-

lintoa hoilaa Hanoissa, T:n ja koko Hanskan
Indo Kiinan pääkaupungissa, asuva yli-residentti.

Paikallistu hallintoa varten T. on jaettu 19, resi-

denttien ja ala-residenttien johtamaan provins-
siin, jokaisensa lisäksi alkuasukkaista muodos-
tettu neuvosto. — T:n tulo- ja menoarvio tili-

ville 1914 päättyi 22 mii j. mk:aan; emämaalla
on vuosittain suuria kuluja alusmaastaan. —
V. 1801 T., Annamin vanha vasallivaltio, liitet-

tiin läheisesti Annamiin. V. 1873 ranskalaiset,

saa luaan lujan jalansijan Annamissa, alkoivat

tunkeutua Tiiin. Ile kohtasivat kuitenkin sit-

keää vastarintaa varsinkin T:n avuksi tulleiden

kiinalaisten (Kiinan keisari piti itseään Anna-
min suojelusherrana) puolelta ja kärsivät useita

verisiä tappioita (Langsonin tappio 1885
aiheutti Ferry'n ministeristön kukistumisen
Ranskassa) joutuen samalla sotaan Kiinan
kanssa. Tientsinin rauhassa 1885 Kiina kuiten-

kin luovutti Ranskalle Annamin ja T:n yli-

herruuden, jonka jälkeen ranskalaiset saivat

kukistetuksi kiinal. vapaajoukkojen Mustain lip-

pujen vastustuksen sekä vähitellen maan rauhoi-

tetuksi. Annamin kuningasta Hanoissa edusti

v:een 1897 varakuningas. E. E. K.
Tonle-sap, järvi Kambodsassa (ks. t. ja

Mekong).
Tonnage [tonnä'z] (ransk.), aluksen tonni-

määrä (kantavuus ilmaistuna tonneissa) ; ton-

nisto.

Tonni. 1. Metrinen t. = 1,000 kg. — 2. Engl.

painomitta flon) = 20 hundrediveights = 2,240

pounds avoinlupois = 1,016,04? kg. Yhdysvalloissa

käytetään paitsi edellämainittua n. s. long-t:ia
myös s h o r t-t:ia = 2,000 pounds = 907, iss kg. —
T. of s h i p p i n g puutavaramittana = 40 kuu
tiojalkaa = 1,132 m3

, nestemittana = 200 gallonia.

— 3. Entinen saks. jyvän ja muun kuivan tava-

ran mitta Tonne oli Riiassa = 137,73 1, Lyypekissä
= 138,78 1 j. n. e., sekä nestemittana, esim. preus.

olutmittana = 100 Quartia = 114,5 1, Hampurissa
= 173,89 I, Bremenissä = 169,72 1, Saksissa = 98,287 1,

Antverpenissa = 164, ss 1 viiniä t. 160 1 olutta

j. n. e., rahamittana 100,000 taaleria. —
4. Ransk. tonneau laivojen tilavuusmittana 1,*< m*.

T. reel vanh. painomitta = 2,000 livres = 979 kg,

vanhana asi ia mittana S02.r. 1, kiven tilavuusmit-

tana 1,47 m a
. — 5. Rekisteritonni, ks. t.

— 6. Ruots. turina = suom. tynnyri (ks. t.).

U. 8:n.

Tonnikala (Thynnus vulgaris), makrillin su-

kuinen piikkiruotoinen merikala, elää Atlantin
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valtameressä, Välimeressu ja Mustassameressä ja

mi varsinkin Etelä Ranskan ja Sardinian ran-

nikolla suurenmoisen kalastuksen esineenä. Kas
vaa 2 3 iii pituiseksi ja muutaman sadan kilon

painoiseksi. P. 71.

Tonnikilometri ks. I! autatieyksik ii t.

Tomiimaksu, lasti m a k s u, vero, jonka
satamassa käyvät alukset maksavat asianomai
selle valtiolle, kunnalle tai muulle sataman omiH
tajalle. Suomessa maksavat 19 rekisteritonnin

vetoiset ja sitil suuremmat alukset Hi pen. rekis

teritonnilta, kotimaiset kerran vuodessa koti-

paikkansa merimieshuoneeseen, ja ulkomaiset tulli-

kamariin ensikerran kalenterivuodessa Suomen
satamassa käydessään; nämä maksut tulevat Suo
men merimieseläkelaitoksen hyväksi. /'. W. /..

Tonsillit (lat. tonsi'llce) , nielurisat iks. t.l.

Tonsillitis tks. Tonsillit), nielurisain tu-

lehdus, joka erotukseksi tavallisesta n. s. kurkku-
taudista (vrt. X i e I n r i s a i n t il 1 e h il ii si

esiintyy erittäin ankariini! saaden usein aikaan
märkäpesäkkeen muodostumisen itse risassa tai

sen takaisissa osissa.

Tonsuuri (lat. tonsil'ra = leikkaaminen), roo

mal.-katolisessa ja itämaisessa kirkossa, hengelli-

seen säätyyn otettaessa noudatettu seremonia.

jossa piispa tai hänen edustajansa rukoillen leik-

kaa papiksi pyrkivältä hiuksia. T:ksi sanotaau
myös sitä kohtaa niistä papin hiukset on pois-

ajettu. T. on parannuksen tekijöiltä ja munkeilta

periytynyt nöyryydenmerkki, josta vasta run-

nella vuosis. tuli pappeja maallikoista erottava

ulkonainen tunnusmerkki. — Roomal. t. (ton.-

simi 1. eurotili Petri) käsitti vain päälaen, jolloin

ehyt hiuskiehkura ympäröi päätä muistuttaen

Kristuksen orjantappurakruunusta tai kuninkaal-
lisesta pappeudesta (cornini sact rdotalis); k r e i k.

t. ftonsura Pauli) ulottui otsaan saakka. Skot-
lantiini n. e n 1. brittiläinen t. ftonsura
Johannis t. tonsura Jacobi) oli sellainen, että

etuosa päästä korvia myöten ajettiin paljaaksi
(syrjäytyi 7 :nnellä vuosis. roomal. t:n tieltä).

Tontiini. It. Lorenzo Tonti esitti 1653
kardinaali Mnzarinille keinona Ranskan raha-

pulan poistamiseksi, että valtio vastaanottaisi

yksityisiltä henkilöiltä yhteensä 25 milj. livreä.

yhtä paljon kultakin. Lainanantajat jaettaisiin

ikänsä mukaan 10 yhtä suureen ryhmään. Pää-
omaa ei valtio maksaisi takaisin, mutta kullekin

ryhmälle maksettaisiin vuodessa 102.500 livreä

tasan jaettavaksi vielä elossa olevien ryhmiin
osakkaiden kesken. Vasta ryhmän viimeisen osak-

kaan kuoltua loppuisi maksun suorittaminen sille

r\ hmälle. Parlamentti ei ehdotusta hyväksynyt.
Tanskassa ehdotti samaan aikaan Pofvel
Klingenberg, joka tunsi Tontfn suunnitel-

man, samanlaatuista menettelyä, jota menestyk-
settä koetettiin siellä toteuttaa. Hollanti toteutti

ensimäisenä suunnitelman 1672. Ranska 1680.

1696 ja 1734, Englanti 1692, Brandenburg 1698

ja Gotha 1752. Hanskassa, tämä valtiolainan

muoto kiellettiin 1770, mutta sallittiin uudelleen

\:sta 1791. Muodostunutta henkilöryhmää sano-

taan t:ksi. Yksityisetkin laitokset ovat monissa
maassa, etenkin Ranskassa, perustaneet t:eja.

Nykyään käytetään t.-järjestelmää muutamien
henkivakuutus- ja elinkorkolaitosten voiton-

jaossa. Henkivakuutusyhtiö ryhmittää vakuutet-
tunsa jonkun sovitun perusteen mukaan, kullekin

ryhmälle tuleva liikevoiton osuus hoidetaan n

hyväksi ja jaetaan määrävuosien kuluttua, esim,

joka S iiienä tahi I0:ntenä v. vielä elävien

vakuutuksensa voimassa pitäneiden osakkaiden

kesken. Vakuutuksen takaisinosto ja vapaakirjan
anto voi olla kielletty ltä\ sit.i tulii sallittu

ip n o 1 i t.l. Suonia laiset henkivä kuut u sylit iiii

: i'. il kiiti t.-j iijestelm n, lunni i Iinkurkol n
in (per. 1857) sitävastoin nojaa toimensa erää-

seen t.-järjestelmään. [Conrad, „Handwörterbucb
der Staatsvvissenschaften" ; Main s. „Versiehe

rungslexikon".] 0. Il-n.

Tontti liuols. loini), rakennuksia varten rajoi-

tettu maa alue. Tavallisin 1. muoto kaupungeif
-amme. joiden asemakaavojen vanhemmissa osissa

ruutujärjestelmä melkein poikkeuksetta vallitsee,

on neliötä lähentelevä suorakaide. Nämä t :t oval

puurakennuksia ja puutarhaistutuksia silmällä-

pitäen suunnitellut suurenpuoleisiksi ja paikka
paikoin palokatujen eroittamiksi. Tavallisia t.-

kokoja asuinrakennuksia varten ovat esim. n.

65x65 m, 50x50 m. 40x45 m. 40x30 m. Viime
vuosikymmeninä tapahtunut nopea väkiluvun
kasvaminen useissa kaupungeissamme ja iä-tä

johtunut maana ivon nousu ovat johtaneet t.-alau

n.ii lidollisimman tarkkaan käyttöön : entisten puu-

rakennusten sijaan rakennetaan korkeita kivi-

rakennuksia siipi- ja piharakennuksineen. Van-
hettuneiden rakennusjärjestyksien sallimien ah-

taiden ja niukkaa valoa antavien pihojen ympä-
rille. Uusia asemakaavasuunnitelmia tehtäessä

on tiiman vuoksi varsinkin asiiinrakennus-

t:n tarkoituksen mukaiseen muotoon, kokoon

y. in. s. kiinnitetty erikoista huomiota, joten

esim. yhtenäisten ja tarpeeksi väljien piha

maiden aikaansaamiseksi on asemakaavoihin ja

t. karttoihin ruvettu merkitsemään sisäpuo-
liset r a k p n n u s r a j a t. joiden yli ei mi-

kään rakennuksen osa saa ulottua. — Erikoisen

t.-muodon ovat kehittäneet uudenaikaiset Englan-
nissa alkunsa saaneet ja näiden suurkaupunkien
ja teollisuuskeskusten yhteyteen muodostetut puu-

tarha- ja huvilakaupungit. Tällaisen t:n kadun
puoleinen sivu on tav. hyvin lyhyt, 5-15 in-

toisen sivun vaihdellessa 60-30 m:n välillä.

K. 8. K.

Tonttivero ks. Tonttiäyr i.

Tonttiäyri, eräiden Ruotsin ja Suomen kau
punkien kunnallistaloudessa esiintyvä tulo. Tii-

miin tulon alkuperä on sangen vanha. Se kuu-

luu varsinaisesti keskiajan kaupunkien maan-
omistusoloihin. Alkuperäisessä muodossaan t:t

olivat maanomistajalle suoritettua korvausta,

tavallaan vuokraa vakaalla hallintaoikeudella

luovutettujen tonttien, n. s. ehdollisten tonttien.

käyttö-oikeudesta. Maanomistajana ja siten t:ien

kantajana saattoivat esiintyä joko kruunu, kau-

punki, kirkko, säätiöt tai yksityiset henkilöt.

Sitä myöten kuin kaupunkien oikeuspiirissä

oleva maa vähitellen, semminkin 1600-luvun

aikana, siirtyi kaupunkikunnille, saivat t :t yhä
enemmän kaupunkikunnallisen tulon luonteen.

Kaupunkien oikeus t:ien kantamiseen perustui

yksinomaan siihen, että kaupungeilla oli omistus-

oikeus tai ylin hallintaoikeus maahan. Millään

yleisillä asetuksilla ei tätä oikeutta säännös-

telty. Kaupungeilla oli esteetön oikeus t :ien

muuttamiseen tai korottamiseen, mutta yleensä

ei t:ien muodostuttua kaupunkikunnallisiksi
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tuloiksi telit) muutoksia roimassa oleviin t:ien

taksoihin. Suorittamalla maanomistajalle kerta

kaikkiaan suuremman maksun ehdollisten tont-

tien haltiat saattoivat vapautua t:ien suoritta-

misvelvollisuudesta. Tontit muuttuivat silloin

n s. vapaatonteiksi. — Vanha oikeuskäsitys,

jonka mukaan kaupungit olivat tonttien varsi

naiset omistajat, alkoi 1700-luvulla vähitellen

joutua unohduksiin, ja sijaan kehittyi yksityis

ten omistusoikeus tontteihin. T:ien, joita edel-

leen tonteista kannettiin kaupunkien hyväksi,

t&vtyi tiimiin oikeuskäsityksen muuttumisen joh-

luonteeltaan muuttua. Paikallisista oloista

riippuen toisissa kaupungeissa t-.ien oikeudelli-

seen luonteeseen juurtunut julkisoikeudellinen

piirre pääsi selvemmin kehittymään ja t:t sai-

vat tästä veroja muistuttavan luonteen (esim.

Helsingissä). Toisilla paikkakunnilla sitävas-

toin t:ien alkuperäinen yksityisoikeudellinen

luonne esiintyi selvempänä, ja siellä t :t muodos-
tuivat reaalirasitteiksi (esim. Turussa). — Kuu
v:u 1S73 kunnallisasetusta oli ryhdyttävä toteut-

tamaan, vallitsi suuri epätietoisuus näiden,

silloin kaikissa kaupungeissa kannettujen tiien

luonteesta, ja useissa kaupungeissa katsottiin

lain velvoittavan kunnat lakkauttamaan tiimiin

tulon -kantamisen. Nykyään kannetaan t : jä noin

25 Suomen kaupungissa, mutta kaikkialla on nii-

iii-n merkitys sangen vähäinen. Useita yrityksiä
t:ien korottamiseksi ja niiden kehittämiseksi

ajanmukaiseksi tonttiverotukseksi ou viime vuo-
sina eri kaupungeissa tehty, mutta yritykset

ovat useimmassa tapauksessa rauenneet, koska ei

ole katsottu saadun riittävää selvitystä kaupun-
kien oikeudesta yksipuolisesti tehdä muutoksia
voimassaoleviin taksoihin. Y. E.
Tonttu (ruots. tomte), kansanuskomuksissa

esiintyvä olento, joka viihtyy ihmisasumuksien
tienoilla ja hyvin kohdeltuna edistää talon onnea
ja hyvinvointia. T:t ovat aina miespuolisia ja

ajatellaan kääpiökasvuisiksi.

Tonus ilat.i. jännitys, lihasjännitys, se tiu-

kempi tahi höllempi jännitys, jossa lihakset ovat
silloinkin, kun ne eivät juuri toimita mitään
erikoista työtä. Lihakset ovat näet aina toimet-
tomillakin jonkinmoisessa t. -tilassa, joka m. m.
huomataan siitä, että, jos ne toisesta kiinnitys-
kohdastaan leikataan poikki, ne samassa vetäy-
tyvät entistään lyhemmiksi. Kuta paremmassa
kunnossa lihaksisto yleensä on, sitii virkeämpi
on myöskin sen t.. joten lihakset ovat valmiit
heti täyttämään hermoston tuomia määräyksiä.
Verisuonien t. riippuu vuorostaan niiden seinissä

olevien sileiden lihassäikeiden t. tilasta. M. O-Ii.

Tooke [tvk], Thomas (1774-1858), engl.

tilasto- ja taloustieteilijä; oli 1804-24 suuren
cngl.-ven. kauppahuoneen johtajana Lontoossa,
antautuen sen jälkeen tieteellisiin ja kir-

jallisiin toimiin. T. oli innokas vapaakaupan
mies ja kirjoitti sei, merkillisen anomuksen,
jonka Lontoon kauppiaat 1820 antoivat hallituk-

julkaissut kuuluisan teoksen: ..A history
oi prices and the statc oi cireulation during
tiie years 1793-1856" (6 nid.. 1838-57). J. F.

Toonika ks. P e r u s s ii v e 1.

Toonillinen kolmisointu ks. P e r n s-

s o i n t n.

Tooniset lääkkeet tiimini), lääkkeet, joilla

on kyky lisätä ruumiin, varsinkin hermojen ja

lihaksien toinista (ks. I.) 1. joustavuutta ja vir-

keyttä.

Toopillinen (kreik. topos = paikka) , länket.,

paikallinen vastakohtana yleiselle.

Toora (hepr., = ..opetus, laki"), Mooseksen laisin

käytetty nimitys, joka esiintyy juutalaisten kaa-
nonissa koko pentateukin (ks. t.) nimenä.

Ar. II.

Topaasi (kreik. topa'zion), kivennäinen, kokoo-
mukseltaan aluminiumfluorisilikaatti (AljFsSiOj).
Oin. p. ii. s, kovuus 8; väritön, kellertävä, siner-

tävä tai punertava. Aineen suuren kovuuden
vuoksi ovat läpinäkyvät muunnokset jalokiviä

(vrt. Jalokivet). Kidejärjestelmä on rombi-
nen ja hyvin muodostuneet kiteet ovat yleisiä.

T. (siintyy graniitissa ja gneississä, varsinkin
juonimuodostuksissa, m. m. tinamalmijuonissa,
esim. Erzgebirgessä ja Cornvvallissa. Keltaisia

jaloa t:ia saadaan Villaricasta Brasiliasta ja

Schneckensteinistä Saksista. Värittömiä sekit

monenvälisiä, usein suuria kiteitä saadaan
Miaskista Uralista ja Aduntsilonista Takabai-
kalista, värittömiä myös Madagaskarilta. Finn-
bossa y. m. Falunin lähellä Kuotsissa sekä Matt-
kärrissä Kemiössä Suomessa t:ia on himmeinä
suurina kiteinä pegmatiitissa. Tämä muunnos on
saanut nimen pyrofysaliitti. P. E.

Topaasilasi, meripihkanvärinen lasi; pidättää

kemiallisesti vaikuttavia valonsäteitä ja käyte-

tään valokuvaustarkoit uksiin.

Topata (ruots. loppu, engl. io top), kohottaa
aluksessa joko raakapuun tai puomin toinen pää
toista korkeammalle. F. IV. L.

Tope ks. S t tl p a.

Topeka [lopiks], kaupunki Yhdysvalloissa

Kansasin valtion pääkaupunki, valtion itäosassa,

Kansas-joen molemmin puolin, ratojen risteyk-

sessä; 47,914 as. (1915; 1900: 33,608 as., joista

4,807 neekeriä). — Hallintorakennus, kapitoli,

kauntin oikeuspalatsi. yleinen kirjasto, muisto-

rakennus, episkopaalinen tuomiokirkko. Wash-
burn college (109 opettajaa, 820 oppilasta 1913),

neekeriopisto. Kansasin tiedeakatemia (kokoel-

mia, kirjasto) y. m. Teollisuus melkoinen, 1909

milj. mk. — Ensimäinen
yntyi 1852. Pääkaupunki

E. E. K.

Sakari T. vanh. (1781-

1831), lääkäri, kansanrunojen julkaisija. T. oli

kirkkomaalari Mikael Toppeliuksen (ks. t.) poika,

synt. Oulussa, tuli ylioppilaaksi Turussa 1797,

Upsalassa 1799. toimi rokottajana Pohjanmaalla

1803-04, haavurina Uudessakaarlepyyssä 1805,

laivastossa 1808-09, tuli lääketieteen lisensiaa-

tiksi 1811, nimitettiin sam. v. kaupunginlääkä-

riksi Uuteenkaarlepyyhyn, jossa toimi kuole-

maansa asti. V. 1820 t. kylmettyi ja sai hal-

vauksen, joka teki hänet vuoteenomaksi. Sairas

tiilessään hän alkoi julkaista keräämiään vanhoja

runoja. Niitä ilmestyi S vihkoa 1822-31 nimellä

..Suomen kansan vanhoja runoja ynnä myös

nykyisempiä lauluja" ja ne ohjasivat Lönnrotia

parhaille riinoiilanliimaille. Vienan Karjalaan,

ks. Kalevala, palsta 86. [A. R. Niemi. ..Tut-

kimus S. T. vanhemman runokeräyksistä" (Suomi

III. 13); ks. myös V. Vaseniuksen kirjoittaman

s. T. nuoremman elämäkertaa.]

2. Sakari (Zacharias) T. nuor. (1818-98),

edellisen poika, runoilija. Synt. 14 p. tammik.

tuotantoarvoltaan 92.:

asutus T:n paikalle

v:sta 1861.

Topelius /-'?'-/. 1.
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Sakari Topelius.

isis Kudnisin (1. Is uiUl

niisin) tilalla, lähellä Uut-

j
takaarlepyytä. Poika peri

esivanhemmiltaan, joiden

suonissa viilusi myös hiu-

kan juutalaista ja puola

laista verta, toimeliaan

luonteen, vilkkaan mieli-

kin ituksen ja taiteellisia

taipumuksia- Niiden kehi

tykseen vaikuttivat rau-

hallinen lapsuudenkoti,
isiin aatteelliset ja luon-

nontieteelliset harrastuk-

set, äidin kiintymys ru-

nouteen, varsinkin Fran-
zeniin, ja se velvollisuuden

täyttämisen ja itsekieltäy-

myksen henki, jonka alaisena puikaa kasvatet-

tiin. Lukemattomat ovat ne kuvat ja tunnot,

jotka tässä ympäristössä painuivat hänen herk-

kään ja haaveelliseen lapseniuieleensä ja jotka

myöhemmin pukeutuivat sadun tai runon muo-
toon. Saatuaan ensin nauttia kotiopetusta

„Zachris" lähetettiin 11-vuotiaana Oulun kou-

luun, jota hän kävi 4 v., lueskellen samaan ai-

kaan mielinmäärin romaaneja tätiensä laina-

kirjastosta ja aloitellen jo itse satujen ja runo-

jen sepittelyä. Isänsä kuoleman jälkeen T. tuli

1832 Helsinkiin, ja asui lähes vuoden päivät Rune-
bergin luona, joka ohjasi hänen lukujansa ja vai-

kutti herättävästi hänen ajatustapaansa sekä

kirjallisiin harrastuksiinsa. Keväällä 1833 T.

pääsi 15-vuotiaana ylioppilaaksi ja samoihin

aikoihin syntyi hänen ensimäinen julkisuuteen

tullut runonsa „Vetandets törst". Hän harrasti

kandidaattiluvuissaan alussa varsinkin latinaa

ja luonnontieteitä valmistautuakseen isänsä ani-

Runoilijan isä perheineen.

mattiin (lääkäriksi), mutta horjuttuaan hetki-

sen sen sekä pappisuran välillä hän hylkäsi vih-

doin molemmat ja kääntyi vähitellen historiaan.

Lukujensa ohella hän otti vilkkaasti osaa yliop-

pilas- ja seuraelämään, eli 1830-luvun puoli-

maissa kotiseudullaan loppuun lapsuudenrakkau-

tensa (serkkuunsa Mathilda Lithtoiin) ja kiintyi

pian sen jälkeen syvemmin siihen nuoreen nai-

seen, Emilie Lindqvistiin, josta 1845 tuli hänen
puolisonsa. Suoritettuaan 1840 kandidaattitut-

kinnon T. ryhtyi seur. v:n lopussa ,,Helsingfors

Tidningar"in toimittajaksi, jossa virassa hän

pysyi \:een 1860. Tämän lehden palstoilla hän
loi itsellensä nimen herttaisena, kevyttyyli
pakinoitsijana

I
Leopoldinerbref" 1843-54), kir-

jallisuus-, musiikki ja teatteriarvostelij

vienosointuisena runoniekkana ja vähitellen m
kertojalla, jonka tuotteet tarjosivat lämmin
henkisiä, vilkkaita ja värikkäitä kuvauksia
maamme entisyydestä sekä nykyisyydestä: „Lin-
danserskan" (1844), „Beckbrännaren" (1844),

..Den evige studenten" 1 1 844) , „Tröllkarlen8 do!

ter" 0845), „Vattenmärket" (1846), „Salig fän-

rikens tofflor" (1847), „Drottning Sofia Marias
örhängen" (1848), ,,Gam1a baron pä Rautakylä"
(1849;, ..Ilertiginnan af Finland" (1850), „Vernas
rosor" (1856) y. m. sekä „Fältskärens berättelser",

kirj. 1851-66. Vaikka valtiollisten ja yhteiskun-
nallisten kysymysten käsittely oli kielletty tuona
taantumuksen aikana, pääsivät maassamme val-

litsevat toiveet ja odotukset kuuluville etenkin

niissä isänmaallisissa runoissa, joita T. tehdes-

sään julkaisi. Niissä hän julisti 1840- ja 1850-

luvuilla järkähtämätöntä uskoaan valon ja oikeu-

den voittoon, samaten kuin hän Aleksanteri II: n

noustua valtaistuimelle tervehti riemukkaasti
uuden vapaamman ajan koittoa. T. oli tunne
pohjaltaan romantikko, vaikka muoto oli hänellä

yksinkertaistuneempi ja vaikka aiheet välistä

koske ttelivat todellisuutta. Hän oli kasvanut
useilta tahoilta, pääasiallisesti kai kuitenkin
skandinaavisesta romantiikasta tulleiden vai-

kutusten alaisena. Nuoruudessa oli hänelle ollut

avoinna satujen ja tärinäin monikirjava maailma,
ylioppilaana hän ahmimalla ahmi semmoisten
kirjailijoiden kuin Atterbomin, Tegnexin, Stagne-

liuksen, Almquistin, Ingemannin, Walter Scottin,

Victor Hugon, Chateaubriand'in sekä Runebergin,

Stenbäckin, Schillerin, Goethen, Shakespearen

y. m. teoksia, jota paitsi niin hyvin ruots. kuin

suom. kansanlaulun (Kalevalan ja Kantelettaren)

merkkejä näkyy hänen teoksissaan v:n 1840 tie

noilta alkaen. Hänen varhaisimmat runotuot-

teensa ovat eteerisen sielun lapsuudenunelmia.

Ne tulkitsevat usein sen kaipuuta maasta pois

ikuisen valon alkukotiin. Vähitellen alkaa rak-

kauden onnellistutfava aavistus värittää mieli-

kuvia ja samalla lentää kokemuksen edellä toi-

nenkin aavistus, se että runoilijan „maailman-
ympäripurjehtiminen" on tapahtuva lempeiden

myötätuulien vallitessa ja päättyvä illan ruskot-

taessa samaan rauhalliseen kotirantaan, josta

merille lähdettiin. Astuttuaan julkisen elämän

palvelukseen T. joutui laajentamaan aiheidensa

alaa. Suomen maa ja kansa, sen menneisyys ja

nykyisyys, sen huolet ja toiveet pyrkivät yhä sel-

vemmin näkyville, saaden virikettä niistä isän-

maallis-aatteellisista riennoista, jotka elähytli-

vät maamme parhaimmistoa 1840-luvulta lähtien.

Varsinkin luonto oli T:n sydämen-ystävä, melkein

niinkuin kansanrunoilijain. Ei yksikään ruotsin

kielinen runoilija ole laulanut Suomen luonnosta

niin soivin ja keveästi keinuvin säkein kuin T., ei

kukaan heistä vuodattanut niin paljon runollista

hohdetta sen maisemiin. Mutta se ei ole pelk-

pää luonnonmaalailua; siinä kuumottaa aina aate

pohjalla. Syksyn kuvaukseen runoilija kätkee

kevään toivon, keväisessä jäidenlähdössä hän

näkee vertauskuvan bengenkevään koittamisesta

maallemme ja talvista linnunrataa katsellessaan

hän lukee taivaalta sadun rakkaudesta, joka on
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iäinen ja voittamaton. Kauneimpia ovat siker-

mässä »Sylviaa visor" tavattavat, liopealle heläh-

tävä) huilut, joista parhaat ovat vv:lta 1853-55.

Myöhemmin, v:n 1860 jälkeen syntyneissä runois-

saan, jotka ovat suureksi osaksi tilapäistä laa-

tua. T. kosketteli päiväntapahtumia ja myös ulko-

maisia aiheita. Hän lauloi hengen suurmiesten,

en esitaistelijain ja taiteilijain kunniaa,
sepitti juhla- ja hautarunoja, marsseja j. n. e.

n usein jokseenkin teennäisten ohjelma-

runojen lomasta helähtää vielä elämän ehtoopuo-

lella joku välitön, persoonallinen sävel osoit-

teeksi siitä, että runoilijan mieli pysyi ykä nuor

-

teaua. Vuosien kuluessa tulee T:n runoissa sekä

muissa tuotteissa yhä enemmän esille hänen har-

ja nöyrä uskonnollisuutensa. Hän asettaa

uskon korkeammalle tietoa, nöyrän mielen kor-

keammalle kunniaa ja mainetta. Hän julistaa:

yksilö on unhoonvaipuva aalto, hänellä on mer-
kitystä vain sikäli kuin hän voittaen itsensä

pystyy palvelemaan ikuisia aatteita. T:n runot

ovat ilmestyneet kolmena kokoelmana, »Ljung-

blommor" (l:nen pain. 1845, 2:nen 1850, 3:s

1854, 4:s 1860), „Xya blad" (1870) ja »Ljung"
M. Virsikirjakomitean jäsenenä 1868-69 ja

7(1 hän on myös muodostellut vanhoja ja

kirjoittanut joukon uusia virsiä.

Suorasanaisissa kertomuksissaan, joita T. jul-

kaisi ..Helsingfors Tidningar"issa v:sta 1844
alkaen ja jotka hän myöhemmin, osittain uudes-
taan muokattuina, yhdisti kokoelmaksi »Vinter-

qv&Uar" (..Talvi-iltain tarinoita", ks. t.) ja

..Fältskärens berättelser" (1851-66; ..Välskärin

kertomuksia"), hän esiintyi samojen aatteiden

ja ihanteiden tulkkina kuin lyriikassaan. Hän
runoili historiallisiin kuvitelmiinsa isänmaal-

henkeä, kansanvaltaisia vapausaatteita ja

puhui niissä ..sydämen kielletyn oikeuden" puo-
lesta. ITän osoitti, etteivät kehitystä ole vieneet

ipäin ainoastaan kuninkaan, valtiomiehen
tai sotapäällikön suuret uroteot, vaan myös »ni-

mettömän kansan" uupumattomat ponnistukset.

Tämä puhdas ihanteellisuus ja lämmin inhimil-
linen myötätunto yhtyneenä vilkkaaseen ja jän-

nittävään esitystapaan hankki näille romantti-
sille kertomuksille yleisön suosion, vaikka nii-

usein salaperäisten voimien varaan raken-
tuva juoni tekee jossakin määrin katkelmallisen
vaikutuksen ja vaikka niiden luonnekuvaus on

haurasta ja ylimalkaista. »Välskärin
kertomukset", joiden hist. kuvaukset ulottuvat

i sodan ajoilta aina Kustaa III:n val-

lankumoukseen asti, muodostivat käännekohdan
ei ainoastaan sanomalehtinurkkanovelleissa, vaan
myös historiallisessa kertomakirjallisuudessamme.
»Talvi-iltain tarinat" osoittivat samanlaista
kynänkerkeyttä ja aatteellista mieltä uudenai-
kaisten kuin historiallisten aiheiden pitelyssä.

Myöhemmin T. julkaisi laajan historiallisen ker-

tomuksen »Stjarnornas kungabarn" (alk. »Plane-
t- rna- skyddslingar" 1886-87, kirjana 1889; »Täh-
tien turvatit" . T. on myös dramatisoinut eräitä
kohtia historiallisista kertomuksistaan sekä nyky-
ajan kuvauksistaan: ..Efter femtio är" (1851),
..Regina von Emmeritz" (1853), »Brita Skrifvars"

Ti. kirjoittanut oopperan ..Kung Carla jagt"

(1852), »Ett skärgärdsäfventyr" (1858), Kalevala-
linärunon »Princessan af Cypern"

(1860) sekä sepittänyt joukon näytelmällisiä

pikkupaloja: »Ingen ros utan törne", »Titians
första kärlek" (1852-53), »Veteranens jul" il

..Tlangös öga" (1867) y. m., osoittaen niissä

pikemmin lyyrillistä " kuin draamallista kykyä,
niin hyvän menestyksen kuin eräät niistä ovat

saaneetkin näyttämöillä.

Lukuisissa saduissaan, »Sagor" (I 1847. 11

1848, 111, 1849, IV 1852), »Läsning för barn"
(1865-80, 1884-96; ..Lukemisia lapsille"), sekä lap-

sille toimittamissaan lukukirjoissa »Naturens
bok" (1856; »Luonnonkirja") ja »Boken om vart
land" (1875; »Maamme kirja") T. kääntyi nuo-
remman sukupolven puoleen herättääkseen siinä

ihanteellista mieltä ja jaloja pyrkimyksiä, pukien
opetuksensa milloin runon, milloin vuoropuheluu,
näytelmän tai kertomuksen muotoon. T:sta tuli

näiden teosten kautta nuorten mielikirjailija,

jolla yhä edelleen on ihailevia lukijoita kaikissa

Pohjoismaissa. Elämänsä loppuun asti hän edusti

Suomessa 1840-luvun suuria kansallisia ihanteita

ja kirjallisia traditsioneja, tehostaen yhteistun-
non merkitystä kansallisissa kysymyksissä ja

uskonnon kannattavaa voimaa koko elämässä,
niinkuin m. m. osoittavat hänen viimeiset teok-

sensa ,,Blad ur min tänkebok" (1898; »Lehtisiä
mietekirjastani") ja »Evangelium för barn"
(1899).

Vaikka T. oli pari vuosikymmentä historiatie-

teen edustajana yliopistossa, ei hänen tieteelli-

sellä toiminnallaan ole lainkaan niin suurta mer-
kitystä kuin hänen runoudellaan. Hän on kir-

joittanut lennokkaita kuvauksia Suomen luon-

nosta ja historiasta »Finland framställdt i teck-

ningar" (1845-52), »En resa i Finland" (1873),

»Aret 1827" (1877), luontoa ja kansaa esittävän

osan teokseen »Finland i det XIX seklet" (1900),

pirteitä matkakertomuksia »Söderom östersjön"

(1856-57), »Londonbref" (1860-luvulta), elämä-
kerrallisia esityksiä, puheita y. m. V. 1899 alkoi-

vat ilmestyä T:n kootut teokset nimellä »Sam-
lade skrifter".

T:n ulkonaisista elämänvaiheista mainitta-

koon, että hän 1844 suoritti lisensiaattitutkin-

non, vihittiin tohtoriksi 1847. toimi opettajana
Helsingin lyseossa (1846-50), pohjalaisen osa

kunnan kuraattorina (1843-47), yliopiston kir-

jaston ylimäär. amanuenssina (1846-51), Suomen
taideyhdistyksen sihteerinä (1847-72), jäsenenä

lukuisissa komiteoissa ja yhdistyksissä, nimitettiin

1854 ylim. Suomen, 1863 Suomen, Venäjän ja Poh-
joismaiden ja 1876 yleisen historian professoriksi

yliopistoon, oli 1872-75 vara- ja 1875-78 varsi-

naisena yliopiston rehtorina, otti 1878 eron täy-

sinpalvelleena ja vetäytyi seur. v. maatilalleen

Koivuniemelle (ks. t.) östersundomin pitäjään

Siellä hän vietti elämänsä rauhallista iltapäivää

ahkerasti kirjoitellen ja runoillen. Kuolema saa-

vutti hänet 12 p. maalisk. 1898, pari kuukautta
sen jälkeen kun Suomi oli juhlinut hänen 80-vuo-

tispäiväänsä.

|
Valvojan Topelius-numero (tammik. 1898;

W. Söderhjelmin, E. G. Paimenin. V. Vaseniuksen

y. m. kirjoituksia) ; Eliel Aspelin, ,.'/,. Topelii

minne" (1898); W. Söderhjelm, „T. oeh Tavast-

stjerna" (Ateneum 18D8), sama. ..En attioäring"

(Ord oeh bild 1898); E. G. Palmen, „Z. T. oman
ajan arvostelussa" 11899'; Eliel Vest, ,,Z. T."

(1905. suom.); Valfrid Vasenius, ../. T." (I 1912,

II 1914, suoni I V. T.
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3. Toi n i Matilda I.
I
1854 L910), kirjai-

lija, edellisen tytär, julkaissut tekstejä useihin

kuvakirjoihin, kertomukset ,.1 utvecklingstid"

(suom.), „Familjen Binimelstjärna", „Siden
svahnska bolaget" (1892; suom.) y. m. srkii satu-

kokoelman ,,Sommarsnö och vintersnö" (suom.)

ja toimittanut lastenlehteä „Nya Trollsländan".

Topiikka (kreik. topos = paikka), puhetaidossa

käytetty oppisana, jolla tarkoitetaan taitoa 1 < > _\

tiili ja käyttää yleisiä lauselmia ja todistusperus-

teitä retorisesti käsiteltävää ainetta varten.

Topinard I
löpinä' rl, Paul (s. 1830), ransk.

lääkäri ja antropologi, toimi professorina Ecole

d'anthropologie-laitoksessa Pariisissa. Oli „Revue
d'anthropologie" nimisen aikakauslehden toimit-

tajana.

Topografia (kreik. topos = seutu, ja grapTiein

kirjoittaa), yksityiskohtia mahdollisimman tar-

kasti kuvaileva paikallinen maantiede. — Topo-
grafisista kartoista ks. Kartta.
Topologia (kreik. topos = seutu, ja logos =

"l'1'ii. paikkakuntaoppi, paikkakuutatiede.

Toppasokeri ks. Sokeri.
Toppelius (Topelius) /-<'-/ -suku on saa-

nut nimensä Toppilan talosta, joka sijaitsi

nykyisen Uuliin kaupungin alueella. Suvun cnsi-

niäiuen tunnettu jäsen J a k ob toimi 1600-luvulla

kauppiaana Oulussa. Hänen pojanpoikansa, oulu-

lainen tullitarkastaja M ikael, joku eu-imäi-

senä käytti T. nimeä ja joka kuoli ison viluin

aikana Ruotsissa, oli naimisissa kristityn juu-

talaisnaisen Maria Zebulonin kanssa, josta suvun
taiteellisten lalijain sanotaan periytyvän, vrt.

Topelius.
1. Mikael T. (1734-1821), suom. kirkkomaa

laaja, s. l(i p. kesäk. 1734 Oulussa, jossa isä

Kristofer T. toimi ammattimaalarina ja sittem-

min tullinhoitajana. Kotonaan T. oppi taiteensa

ensi alkeet saaden samalla seurata sukulaisensa
Lars Galleniuksen kirkkojen koristamistyötä.

V. 1751 T. joutui Iisalmen kirkkoherran H. Hel-

siugiuksen .suosituksesta Tukholmaan hovimaa-
laaja J. Paschin oppilaaksi. Syksyllä 1752 hän
palasi kotimaahan alkaakseen omintakeisen lai-

teilij auransa. Vaikka hänen opintonsa olivatkin

sangen puutteellisia, harjoitti hän ahkerasti maa-
laamista koko ikänsä elättäen itsensä ja per-

heensä koristamalla Pohjanmaan ja Savon kirk-

koja. Hänen omien arveluillensa mukaan hänen
maalauksiaan oli n. 40 kirkossa: myöhemmin
ovat kumminkin useat hänen töistään joutu-

neet häviön omiksi, osaksi siitäkin syystä, että

hän kutti kestiin ittiinii himavireji. Alku
simmat T:n maalauksista (v:lta 1756) ovat Hai-
luodon kirkossa; niitä seurasi sitten pitkä sarja

sekä varsinaisia seinämaalauksia että alttari-

tauluja. Viimemainituista on vanhin Paavolan
kirkkoon maalattu (v:lta 17l>~>); sen aiheena
on Kristus syntisten keskellä. T:n mielikuvituk-

sen suurta joustavuutta osoittaa se. että vaikka

hän on ainakin kymmenen eri kertaa maalan-
nut ristiinnaulitsemisen ja melkein yhtä useasti

myöskin P. ehtoollisen, Getsemaue-kohtauksen
y. m. tuttuja aiheita, ei hän kumminkaan ole

milloinkaan suoraan jäljentänyt aikaisempia töi-

tään. Samaa voi sanoa myöskin hänen saarna-

tuolin laitoihin maalaamistaan evankelistani

kuvista, joissa varsinkin hänen oivallinen luon-

teistelnkvkvnsä tulee näkyviin. Moniin maalauk-

siinsa hän on sitäpaitsi saanut melkoista vauh-
tia ja vaikuttavaisuutta, kuten Haukiputaan kir

kon tunnetuissa 'kuvissa: Siinson surmaa jalo

peuran ja Viimeinen tuomio. 1'ieneinpiä maalauk
sia ympäröivissä kehyksissä on huomattavissa
myöskin aito rokokomaista Biroutta, joka lienee

perua hiinen Tukholmanajaltaan. Paitsi seinä-

maalauksia ja alttaritauluja T. valmisti joukon

pieniä uskonnollisaiheisia lauluja, jopa muoto-
kuviakin. Tekotavan kannalta arvostellen eiviit

T:n maalaukset tosin täytä kovin suuria tai-

teellisia vaatimuksia: hänen koulutuksensa oli

ollut liian vaillinaista, mutta ne osoittavat kuiii-

ininkin hänellä olleen huomattavia taiteili jalah-

loja : mielikuvitusta ja alkuperäisyyttä, j< »|

n

huumoria ja voimaakin. T. kuoli Oulussa 28 p.

jouluk. 1821. [E. Nervander, „Mikael Toppelius

ja hänen teoksensa" (1905).] F. L.

2. (lu st a f T. (1786-1864), edellisen poika,

lääkäri; tuli 1812 lääketieteen lisensiaatiksi

Upsalassa. T. toimi alkuansa sotilaslääkärinä.

m. m. v:n 1813 sodan aikana Holsteinissa ja

Alankomai-sa; tuli 1814 lääketieteen apulai

seksi Karoliiniseen laitokseen Tukholmassa; oli

v:sta 1815 kaupunginlääkärinä Oulussa. T. har-

rasti rokotuksen levittämistä ja osoitti muuten-
kin suurta toimeliaisuutta varsinkin kovina

aikoina. Oulun palon jälkeen 1822 ja katovuo-
sina 1832-33, perusti 1845 Oulun säästöpankin

ja otti myöskin osaa läänin talousseuran toi-

mintaan. T. harrasti myöskin suomenkielen vil-

jelyä, kirjoitti suomalaisia rimoja sanomalehtiin

ja otti osaa vanhemman veljensä Zaeharias To-

peliuksen runokokoelmain keräämiseen ja julkai-

semiseen.

3. YVoldemar Feodor T. (s. 1858), suom.
taidemaalari, palveli upseerina Suomen kaar-

tissa. Opiskeli maalausta v:sta 1881 Taideyhdis
tyksen piirustuskoulussa, Hj. Munsterhjelmin
johdolla 1884-86 sekä 1887-88 Pariisissa ja 1892-

95 Kööpenhaminassa P. S. Krayerin oppilaana.

Oleskeli Hovingin matkarahalla 1897 ja 1898

Hanskassa, Englannissa ja Italiassa sekä kesät

1899 ja 1900 merimaalaukseen perehtyäkseen

Ruotsin länsirannikolla. T. on raikkaalla rea-

lismilla kuvannut varsinkin myrskyistä merta

ja rantamaisemia, valiten aiheensa Suomen. Ruot-

sin. Englannin ja Bretagnen rannikoilta. Koti-

maassa hän on saanut pariin kertaan palkintoja

maalauksistaan sekä Pariisin maailmannäytte-
lyssä 1900 mention honorablen. Kevättalvella

1916 T:lla oli suurenpuoleinen yksityisnäyttely

Helsingissä. F. L.

Toppila. 1. ks. O u 1 u, palsta 1715. — 2. S a h a

ks. O u 1 u-y h t i ö.

Toppilansalmi ks. Oulu, palsta 1715.

Topsoe f-s5], Vilhelm Christian Si-

gurd (1840-81), tansk. kirjailija ja sanomalehti-

mies, tuli 1S72 ..Pagbladefin toimittajaksi ja

joliti etevällä tavalla lehteä kuolemaansa saakka.

Kaunokirjailijana T. tuli huomatuksi romaanil-

laan ,,Jason med det gyldne skin" (1875); sitä

seurasi ..Nutidsbilleder" (1878) ja ..Fra studie-

bogen" 11879). Käissä teoksissaan, joiden aiheet

ovat otetut aateliston ja korkeamman porvaris-

ton piireistä, T. osoittautuu eteväksi todellisuu-

den kuvaajaksi ja hienoksi sielunelämän tarkkaa-

jaksi. saavuttamatta kuitenkaan ehyttä ja tai-

teellista kokonaisvaikutusta. T:n muun tuotan-
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i inuuilostavut joukko pienempiä kertoelmia ja

novelleja jälkeenjäänyt näytelmä „Umyndige
i kasrl tutkielma „Politiske portrsatstudier"
is;s sekä matkamuistelmat „Fra Sch\veiz og

krig" 11S71) ja „Fra Amerika" (1872). —
l':n „Samlede fortaellinger" ilmestyivät 3 niteenä

1891. [Herman Bang, „Herhjemme og derude"
/ W-a.

Toque /luki (ransk.), jalojen metallien hie-

nousntit ioo) Kiinassa ja Hinnassa.

Tor I- Thor /'»'/. skandinaavilainen ukko-

senjumala, ks. Sk a n d i a a ;i v i e a m a i n e i

uskonto Sama jumala oli eteläisempien ger-

maanien Donar, joka vastaa kelttiläisten juma-

lannimeli T a u a r o s. 8". K.

Torahampaat, nimitys, jota usein käytetään

nisäkkäiden kulmahampaista näiden ollessa «'ii-

ii isot ja esiinpistävät (esim. sikoeläimillä)

.

Torajyvä ks. Härkä j v v ä.

Torajyvätauti ks. 11 ä r k ä j y v ä.

Torakat (lilatlodea 1. Blattidce), juoksujalkais-

ten alaryhmään kuuluvia suorasiipisiä hyöntei

>iä, joilla on litteähkö ruumis, pit-

kät, rihmamaiset tuntosarvet ja voi-

makkaat juoksujalat. Selkäkilpi

peittää päältä katsoen osan päästä.

Suu alaspäin suunnattu, otsa pysty.

/J9ff\ Etu- 1. peitinsiivet ohuenlaiset ja

peittävä! o-aksi toisensa. Joskus
siivet, ovat surkastuneet. Nilkka
ö nivelinen. Takaruumiissa pitkät,

nivelikkäät perälisäkkeet. Naaras
munii munansa koteloon suljettuna

munajoukkiona, jota se kauan aikaa
kaataa takaruumiinsa kärjessä. — Toiset lajit

elävät ulkona luonnossa, toiset ihmisasunnoissa.
Vapaana luonnossa elävät lajit syövät kasvi
aineita, syöpäläisinä esiintyvät lajit ovat kaikki-
ruokaisia. Suomessa tavataan seuraavat lajit:

1. Lap i n 1 o r a k k a 1. m e tsätorakka
lupponica). Peitinsiiven keskisuonesta

lähtee siiven ulommassa puoliskossa haaroja sekä
etu että takareunaan. Väriltään vaihtelevainen,
lav. Iiarmaankeltainen. Pituus 8-10 mm. Ylei-
nen metsissä, pensaissa, sammalissa, lahopuussa
j. ". e. J. 1. y i

j y n h a r m a a ti 1 k o t o r a k k a
l E. litida), hyvin edellisen kaltainen, lenninsiivet
kellervät. Tavataan Suomen itärajalla. — 3. R u s-

Phyllodromia germonica). Peitinsiivet
kehittyneet, yli takaruumiin kärjen ulottuvat.
Niiden keskisuonesta lähtee siiven kärkiosasta

haaroja vain etureunaan. Viiri vaaleanruskea.
Pituus 12-13,ä mm. Russakan varsinaisena koti

maana pidetään Etelä-Aasian lauhkeanpuoleisia
ou laa jalle levinnyt, etup

kauppatavaroiden mukana. Euroopassa se on ver-

uusi tulokas, ja näyttää tunkeutt
tänne kahta eri tietä: Kiinasta Siperian kautta
itä-Venäjälle sekii meriteitse Länsi-Eurooppaan

äassa -i ilmaantui ensi kerran vasta I8:nnella
Miomeen levinnyt arvattavasti vasta

I9:nnen vuosis. alussa, jolloin sitä tavattiin vain
suuremmi; unakaupungeissa, sekä paikoit-
tain sisämaassa suurimpien yleisten teiden var
silla. Nykyään levinnyt miltei yli koko Suonien
Lapin pohjoisimpia osia lukuunottamatta. Elää,

meillä yksinomaan ihmisasunnot a mi
koittain on hyvin yleinen. Muutamin seuduin

maissa tavattu vapaassakin luonnossa. —
54. IX Painettu «/, 17.

•1. Ruotsin t o r a k k a (Periplant alis).

Tummanruskea, suuri. P.) '_'ii min pitkä. Koiraan
siivet veri iten lyhvet, uaaraan surkastuneet
aivan pieniksi ja mitättömiksi tyngiksi. Levin
nyt yli suurimman osan maapalloa napaseutuja
lukuunottamatta. Viihtyy mieluimmin leivin-

tuvissa, myllyissä, olutpanimoissa y. m. s. Euroop
paan levinnyt n. 200 vuotia sitten, eli jo aikai

senmiin kuin russakka, joka näyttää tunkevan
sen pois tieltään. Su essa Ruotsin I. on häviä-
mässä sukupuuttoon. Tavattu ennen ainakin Hei

igissä, Viipurissa, Sortavalassa ja Kajaanissa.

5. A m eriikan t o r a k k a, suurin Suo-

messa tavattu torakka. Tuatelinvärinen, 28-32 min
pitkä. Yleinen kaikkialla tropiikeissa, missä se

elää vapaassa luonnossa. Tavattu Keski Kuroo-

passa ansareissa, lämpimissä varastohuoneissa ja

tehtaissa: Suomessa vain Turun ja Helsingin

sokeritehtaissa. — Tropiikeissa elää useita vie-

läkin suurempia torakkalajeja. U. S-s.

Torasjoki, Suojoen lisäjokeen Irstanjokeen
oikealta laskeva sivujoki, alkaa muutamista
pikku järvistä Ilomantsin pitäjästä Suomen
rajalta, saa Suojärven pitäjässä oikealta Salmi-

järven lisävedet, virtaa alajuoksullaan kaikkialla

järvien katkomana ja yhtyy Suomen rajalla

Irstanjokeen. L. II -hcii.

Torbacka [lurbakka], kylä ja höyrylaivalai

turi merenrannalla Degerbyn kappelissa.

Torberniitti 1. uraanikiille, kiillemäi-

sesti lohkeileva vihreä mineraali, kokoomuksel-
taan vaskiuranyliJosfaatti [Cu(U02) 2P2 8-f8H20].

T. on uraaninpitoisista mineraaleista yleisimpiä

ja on myös radiuminpitoinen. /'. E.

Torehi [-kkij, Luigi (s. 1858), it. musiikin

tutkija ja säveltäjä, Reinecken oppilas. Tuli 1885

musiikinhistorian ja estetiikan opettajaksi Pesi

nm (Rossini-) konservatoriin ja 1801 Bolognan
musiikkiopistoon. Toimi siellä v:sta 1895 myös
sävellysopettajana ja valittiin 1S04 Bolognan
filharmonisen akatemian esimieheksi. Ryhtyi

1894 toimittamaan ..Rivistä musicale italiana"

nimistä musiikkilehteä. Julkaisi kokoelman

16:nnen ja 17 :nnen vuosis. it. viulusävellyksiä,

tutkielman Wagnerista (1890) y. m. Käänsi ita-

liaksi VVagnerin „Oper und Drama" (1893) ja

Hanslickin ..Voin musikalisch Schönen" (1884).

On pannut alulle laajan julkaisusarjan „L'arte

musicale in Italia", joka tulee sisältämään

34:ssä osassaan tärkeimpiä vanhemman it. sävel

taiteen muistomerkkejä. Sävelsi sinfonian.

2 oopperaa, kirkkomusiikkia v. in. /. K.

Torcy f-rsi'], Jean Baptiste Colbert
1665-1746), markiisi, ransk. valtiomies, suuren

Colberfin veljenpoika. Sänen isänsä Charles
Colbert Croissyn markiisi (1629-96) oli

1679-96 ulkoasiainministerinä ja Ludvik XIV
määräsi jo 1689 nuoren T:n isänsä seuraajaksi,

mutta vasta 1699 hän sai ulkoasiainministerin

viran. Hän sai Ludvik \l\ :n hyväksymään
Espanjan kuninkaan Kaarle II n testamentin,

lonka mukaan Ludvikin pojanpoika Filip oli

tuleva Espanjan kuninkaaksi ja joka aiheutti

Espanjan perii: 1 I". hoiti Ranskan uiko

politiikkaa Ludvik MV -n kuolemaan asti. Hänen
,i jsw ijkin j

i i 1
1 cchtin rauhoista

ilmestyivät 1750: v. 1884 julkaistiin ..Journal de

Colbert. iiianpii- de T., pendant les annees

1709, 1710. 171 l". •/. F.
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Torda (saks. Thorenburg) , kaupunki Unka-
rissa, Siebenbiirgenissä, T. Aranyos nimi enkomi
tantin (3,514 km» i 7 4 , : ! 7 r» as., joista

rnmaanialaisia ja 25, « </„ unkarilaisia 1910) pää
kaupunki, Aranyos-joen vas. rannalla, rautatien

varrella; 13,455 as. (1910; unkarilaisia ja romao
nialaisia). - Toistakymmentä kirkkoa, Eransis

kaaniluostari, komitaatintalo. Harjoitetaan maa n

ja viininviljelyä, karjanhoitoa (isol karjamark-
kinat); jo roomal. aikana tunnetut suolakaivok
set. T:n lähellä on jylhänkaunis, 18 km pitkä

T:n kuilu. T:n ulkopuolella on roomal. leirin

Potaissaa tähteitä,

Tordenskjold f-äold], Peter (1091-1720),

norj. merisanknri (alkuaan nimeltään Wcssel).

karkasi kotoa ja meni nuorena meriväkeen, jossa

hiin kohosi vara-amiraaliksi. Osoitti uhkarohkeaa
urhoollisuutta suuressa pohjoismaiden sodassa;

esim. Kolbergheiden meritappelussa 1715, hävitti

perinpohjin Ruotsin kuljetuslaivaston Dynekilin
lahdessa 1716 ja valloitti Marstrandin sekä Karl-

stenin linnoituksen; hänen yrityksensä Gööte-

poria vastaan sen sijaan ei onnistunut. Aate
loit iin nimellä T. Kaatui kaksintaistelussa.

[Carstensen ja Liltken, ..T.", Berresen, „T. En
karaktc rstudie".] <!. R.

Toreador ,/-o'r/ iesp. < toro = härkä), ratsas-

tava Iiii tkiitaisteli ja.

Toreida, muinainen Liivinmaan maakunta;
nimeä on yritettj selittää ..Tor' aidaksi", s. o.

Torin tarhaksi, minkit johdosta on ilmilausuttu
se arvelu, että liiviläiset palvelivat Tor juma-
laa. K. G.

Torell /-e'-/, Otto Martin ( 1828 1900),

ruot.s. luonnontieteilijä, tutki 1856 Sveitsissä ja

1857 Islannissa jäätiköiden vaikutuksia, mat-
kusti 1858 A. E. Nordenskiöldin seuraamana
Huippuvuorilla, teki 1859 tutkimusmatkan Grön-
lantiin ja 1861 uudelleen Huippuvuorille, myös-
kin Nordenskiöldin seuraamana, suoritti samalla
eiittäin tärkeitä syvänmerentutkimuksia. T. teki

myös laajoja matkoja Etelä-, Keski- ja Länsi-
Euroopassa sekä Pohjois-Ameriikassa. Jäätikkö-
havaintojensa perusteella T. ensimäisenä ruots.

tiedemiehenä luopui vanhasta vierinkivivirtateo-

liasta yhtyen kannattamaan ja kehittämään maa-
jääteoriaa. Nimitettiin 1860 zoologian apulaiseksi

ja 1806 zoologian ja geologian ylim. professoriksi

Lundin yliopistoon sekä 1871 Ruotsin geologisen

tutkimuksen johtajaksi, jona pysyi v.een 1895.
ottaen silloin eron. Julkaissut ..Bidrag tili Spets-

bergens molluskfauna jemte en allmän öfversigt

ai arktiska regionens naturförhällanden och
forntida utbredning" (1859), ..Undersökningar
öfver istiden" (1872, 1873 ja 1887), „On the cau-
sos of the glacial phenomena in the north eas-

te.rn portion of the North America" (18771

y. m. m. (E. E. K.)

Torelli /-e'-/, Giuseppe (k. 1708), it. viulu-

taituri ja säveltäjä. Toimi 1685-95 kirkko-orkes-

terin soittajana Bolognassa ja 1698-1701 kapelli-

mestarina Ansbachissa. T. oli ensimäkien, joka

sävelsi viulukonserttoja (1698). Hänen ..concerto

grosso"-säveIlyksissään esiintvy 2 sooloviulua.

/. K.
Torelli-Torriani f-c'- -ö'-], Maria (s. 1846),

it. kirjailijatar, tunnettu salanimellä La M a r-

chesa Colombi. Joutui 1869 naimisiin mila-

nolaisen „Corriere della Sera" lehden toimittajan

n io Torelli Violiiei i'n kanssa.

valtavan joukon romaaneja ja novelli

mainit) il..,. .n La gente pei bene"
i

i 877 Peni

pestä e bonaccia, romanza senza eroi" is77

„In Risaia, raceonto «li Natale" (18771 „Dopo
il iin.'. ..n i ti" i I87:ii

. „Serate il invi

I e nuksia. 1879), .l.a latl.lla n ., 1" Issn,.

„Troppo l ardi" (1881), Benz' an I

-

,,11 traumoin d'un iileale" (1883 ' ii iii.it.

piovose" (1884), „Addio, bella, addio i-

,,lin triste Natale" (1886), „Racontini •• con
diole" (1886), „Prima morire" (1887), .Lungo
la vita" i runoja, 1891 1

,

E 11*-».

Torer Hund /'«-/. mahtava norj. suurtaloo

poika, joka jo Eerik ja Sven jaarlien aikana

oli Ruijan läänitysmiehenä. Mutta riitaudut

tuaan kuningas Olavi Pyhiin kanssa Iiii n menetti

tiimiin tuottavan viran ja tuli sitten kuninkaan
vastustajaksi. V. 1026 hän j hdi ssii loisen norja

laisen Karlin kanssa teki kuuluisan 11 |a tutin

maanretkensä ja ryösti siellä .lomalin temppelin,

mutta surmasi paluumatkalla Katiin a pakeni

Englantiin. Kiinni Suuren kanssa hiin palasi

Norjaan ja oli 1030 talonpoikain johtajana

Sliklarstadiu taistelussa, jossa hänen keihääl-

länsä mainitaan lävistäneen Pyhän Olavin. Tätä

murhatyötä sovittamaan kerrotaan hänen myö-
hemmin lähteneen toivioretkelle Pyhälleni alle ja

sille matkalle jääneen. K. (S.

Torero [-e'-} (esp.), härkätaistelija.

Torgau [-&-], piirikunnan pääkaupunki Preus

sissa, Saksin maakunnassa. Merseburgiu hallitus

alueessa, Elben varrella (ylitse 2 siltaa), ratojen

risteyksessä; 13,493 as. (1910). — Hartenfelsin

linna, vanha raatihuone. Lukio, muinaismuisto-
kokoelma. Monenlaista teollisuutta, viljakauppaa.

Jokisatama. — T. on useita kertoja ollut ta is

telutantereena. 14 p. elok. 1759 valloittivat sm
Saksan valtion joukot ja itävaltalaiset pn tissi

laisilta; 30 p. elok. sam. v. preussilaiset anas-

tivat T:n jälleen; 8 p. syysk. sam. v. T;n luona

kenraalimajuri v. Wunsehin johtamat preussilai-

set voittivat kenraali de Saint-Aiulren konien

lamat Saksan valtion joukot ja itävaltalaiset;

27 p. syysk. 1760 täytyi preussilaisten uudelleen

luovuttaa T. itävaltalaisille, mutta jo 3 p. mar-
rask. sam. v. Fredrik Suuri (jonka armeian
suuruus oli 44,000 miestä) löi kreivi Daunin
komentamat itävaltalaiset (66,000) T:n luona.

Voittajain miesliukka 32 Jc . voitettujen 24,; %.
Taktill. arvo 1,4. — 18 p. lokak.-26 p. jouluk.

1813 piirittivät ranskalaisten miehittämää T:ta

preussilaiset, viimemain. p:nä valloittaen sen.

-lafcm-. <G E. E. K.

Torgaun artikkelit, uskonnollisia menoja
käsittelevä. 10 kohtaa sisältävä mietintö, jonka

evankeliset jumaluusoppineet Luther, Melanehtlion,

Jonas ja Bugenhagen jättivät Saksin vaaliruhti-

naalle Juhanalle Torgaussa 1530.. ks. A u g s

burgin tunnustus. A. J . P-ri.

Torgaun kirja, evankelisten jumaluusoppinei-

den kokouksessa Torgaussa 1576 kahden aikai-

semman mietinnön perustuksella laadittu tunnus-

tuskirjan ehdotus, jonka tarkoituksena oli pois-

taa evankelisten kesken syntyneitä opillisia eri-

mielisyyksiä, ks. Sovintokaava, A. •/. PS.
Torgils Knuutinpoika (k. 1306), Ruotsin

marski ja valtionhoitaja, Viipurin perustaja, kuu-

lui aateliseen sukuun, mutta muuten on hänen
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sukuperänsä tuntematon. Kuollessaan 1290 Maunu
onlukko määräsi bänel marskina hoitamaan

hallitusta poikiensa alaikäisyyden aikana, mikä
vaali osui oikeaan mieheen. V. 1293 T. K. päätti

turvata Ruotsin vallan asemaa Suomessa teke-

ristiretken Karjalaan, jonne hän perusti

Viipurin linnan ja jossa valloitti Käkisalmenkin,

vaikka se pian taas menetettiin venäläisille.

V, 1300 hän teki uuden ristiretken, nyt lukevin

in. ja perusti Nevajoen rannalle I.niul-

kronan, mutta senkin venäläiset jo seur. v.

hänen lähdettyänsä hävittivät. Näin oli Ruotsin

valta ulotettu Karjalaankin, jonka länsiosa sil

yhdistettiin muuhun Suomeen. Myöskin

Ruotsissa T. K. tarmolla ja viisaudella ohjasi

valtakunnan hallitusta. Uplannin laki vahvistet-

tiin 12'.M>. ylimyksiä pidettiin kurissa ja kirk-

koonkin nähden ylläpidettiin kruunun oikeuksia.

Tämä kuitenkin hankki marskille monta viha-

akin, ja Birger kuninkaan ryhdyttyä itse

hallituksen ohjaksiin tiima viha pääsi täy

sin puhkeamaan esiin. Kiittämätön Birger kuuli

ksi turmioksecn — petollisten veljiensä

suurmiesten panetteluita, että marski muka
syntyneiden selkkausten syy ja kuninkaalle

-koton. T. K. yhtäkkiä vangittiin, kuljetettiin

rikoksentekijänä Tukholmaan ja mestattiin siellä

helmik. 1306. A'. G.

Torgny (isl. porgnyr), erään vanhan uplanti-

i. lis.n laamannisuvun useilla jäsenillä ollut nimi,

i kuuluisin eli Olavi Sylikuninkaan ja Olavi

Haraldinpojan aikana, joiden riitaiset välit T.

päättäväisellä esiintymisellään ja pakottamalla
kuninkaan suostumaan tyttärensä Estridin avio-

ii Olavi Haraldinpojan kanssa sai sovite-

Torianiitti, oktaedreina kiteytyvä musta kiven-

näinen, sisältää pääasiallisesti uraanin ja toriu-

inin oksideja ja myös radiumia; on isomorfinen

ipechblenden kanssa. Tavataan Ceylonissa

akabaikalissa. On radioaktiivinen. P. E.

Toriitti, tetragoninen. zirkonin kanssa iso-

inen. mustanvärinen mineraali, kokoomuk-
seltaan toriumsilikaatti (ThSiOi). Tavattu peg-

matiitissa Langesundi nvuonolla ja Arendalissa
Norjassa P. E.

Torikammo I. tori kauhu ks. Agora-
f ob i a.

Torikauppa maalaistuotteilla tapahtuu kau-
in maksutta sitä varten luovutettavalla pai-

kalla. Trssa käytetyistä pöydistä tai kauppa-
kojuista kaupunki saa ottaa vahvistettuja inak

! piitä maalisk. 1879). T:aan liit-

tyj veneestä myynti kaupungin satamassa.
Torino /-i'-/ (saks.. engl. y. m. Turin), saman-

nimisen provinssin (10,240 km2
, 1,244,533 as.,

121 km-':Hä. 1914] pääkaupunki, v:een 1860
linian kuningaskunnan sekä 1861-65 Italian

kuningaskunnan pääkaupunki. Pohjois- Italiassa,

Piemontissa, viljavalla tasangolla Alppien juu-
rella (ilmasto vaihteleva, talvella 7 lumisade-
päivä n m- ia siihen laskevan Dora
Riparian oik, rannalla, vastapäätä Po joen itä-

puolella olevan Monserratin vuoristoa (korkein
huippu Tili m yi. merenp.i, monen radan ris-

teyksessä; 44.".. 582 as. (1914; neljäs Italian kau-
pungeista). — Kauniisti ja hyvästi rakennettu,
kadut nuorat, leveät, tärkeimmät: Via di Po,
Via Uoma. Via Garibaldi, Via Venti Settembre

ja Corso Vittorio Emanuele. Monista avonai-

sista paikoista ja puistoista mainittakoon:
Piazza Castello, Piazza San Carlo, 1'. Carlo
1'elioe. 1'. Vittorio Kuin nuole. P. Palazzo del

Citta, P. dello Statuto, l>. Cav P. Solferiuo

ja P. Vittorio Emanuele II. Giardino Pubblico
Ilossa kasvit, puutarha ja piemontelaisen linnan

jäljennös), Giardino Reale (eläint. puutarha).

Piazza San Carlo.

Monta kymmentä Italian suurmiehen kuvapat-
sasta ja muistomerkkiä (Viktor Emanuel II:n
8 m korkea pronssipatsas, prinssi Amadeon jät-

tiläismäinen ratsastajapatsas, Savoiji'n prinssin

Eugenin marmoripatsas y. m. m.). Kirkoista
mainittakoon: tuomiokirkko San Giovanni Bal-
tista (1492-98; ainoa T:n huomattava rene-

sanssirakennus). jonka yhteydessä Guarini'n
(1600-luvun suurin arkkitehti T:ssa) 1694 raken-

tama kappeli Santissimo Sudario (jossa Kristuk-
sen kääreliinan sisältävä uurna) ; La Beata Ver-

gine della Consolata (Guarini'n) ; San Filippo
Meri (Guarini'n aloittama) ; San Massimo
(1818-31) y. m. Muita rakennuksia: kastelli

Palazzo Madama (1200-luvulta), kunink. linna

(1646-58; kunink. kirjasto arvokkaine piirros-

kokoelmilleen, m. m. Rafaelin, Michelangelon ja

Leonardo da Vinci'n; asesali: Armeria), Palazzo

Carignano (luonnont. kokoelmat), Palazzo Cittä,

tieteiden akatemian palatsi (alkuaan GuarinPn
rakentama jesuiittakollegi). yliopiston rakennuk-
set (vanhassa nyt kansalliskirjasto), Mole Anto
nellina (1863; hist. museona), useita teattereita,

keskusrautatienasema. pörssi, muutamia suuria

sairaalarakennuksia (Ospedale Cottolengossa

tilaa 5,000 vuoteelle), pasaasirakennuksia y. m.
Oppi ja sivistyslaitoksia: yliopisto 'per

1404; 4 tiedekuntaa, 1,831 yliopp. 1911-12), tekn

korkeakoulu (1,253 yliopp.), eläinlääkäri korkea-

koulu (53 yliopp.), seminaari, useita lyseoita ja.

lukioita. kauppa, musiikki . taideteollisuus-,

sotakoulu, sotilasakatemia, tykistökoulu, tietei

den akatemia Ikirjasto. muinaismuistomuseo)
valtionarkisto, kansalliskirjasto (275,000 n iii.

:

tuhoisa tulipalo Itiö! vahingoitti etenkin käsi

kirjoituskokoelmaa), kaupungin kirjasto, hist.

S n i
... kaupungin museo y. in. Useita

suuria sairaaloita. .\ i kki pi ispa nistuin, useita

oikeudellisia ja sotilaallisia keskusvirastoja. —
T:n ympäristön nähtävyyksistä mainittakoon

Po-joen oik. puolella (Monserratin vuoristossa i

oleva Monte Cappuccini (huipulle, 292 m yi.
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merenp., köj irata jolta uurenmoinen nä
I
ö

ala kaupungin ja tasangon yli Alpeille, sekä La
Soperga uiminen Savoiji'n suvun hallitsijani

hautauskirkko irak. 1717-37) korkealla kukku
l.i 1 l;t (672 m yi. merenp.), jonka huipulle vii'

köysirata. - l. on Italian huomattavimpia
teollisuuskeskuksia; tehtaissa työskenteli 1911

93,640 henkeä (enemmän vain Milanon telitai

Uauta
i

metalli . kone . silkki . puuvilla . kemial-

lisia, nahka- y. m. teollisuuslaitoksia. T:ssa
i.i. .-

1 1 Italian huomattavimmat automobiilitehtaal

(m. m. „Fiat"), joissa yli 5,000 työmiestä,. T:n
kauppa ja liikenne kärsivät Sankl Gottbardin
radan avauksesta, joka keskitti Pohjois-Italiän

liikenteen Milanoon. Sen koivusi jossain mää-
rin Muut Cenis'n ja Col di Tendan (Rivieralle)

ratojen valmistuminen, joiden kautta T:n yhteys

Ranskan kanssa kävi erittäin mukavaksi. —
Historia. T. oli vanhalla ajalla ligurialais-

len tauriinien (josta T:n nimi) pääkaupunki.

Jo varhain se tuli sotilaallisesti tärkeäksi val-

litsevan asemansa takia. Ilunnihal valloitti sen

is e. Kr. kolmipäiväisen piirityksen jälkeen.

Augustus toki siitä A.ugusta Taurinorum nimi-

sen roomal. kolonian. Siitä on nyk. jäljellä

vain mitättömiä tähteitä. Langobardien aikana

T. oli herttuakunnan pääkaupunkina, joutui

tu.">7 Savoiji'n suvulle, tullen sitten Piemontin
pääkaupungiksi. T:n luona on uudella ajalla

käyty useita taisteluita. Sitä piirittivät 14 p.

toukok.-24 p. sy>sk. 1640 ranskalaiset, jotka

lopulta valloittivatkin kaupungin espanjalaisilta.

— 2 p. kesäk. 7 p. syysk. 1706 ranskalaiset ja

espanjalaiset turhaan koettivat valloittaa T:oa
sitä puolustavilta piemontilaisilta ja keisarilli-

silta joukoilta. Viiinemain. p:nä T:n avuksi

rientänyt Savoiji'n prinssi Eugöne, jonka armeia
oli 30,000 mielien sumuinen, voitti Burgundiu
herttuan komentaman ransk.-esp. armeia n (42,000

miestä). Voittajain miesbukka 14,5%, voitettu-

jen 16,7%, Taktillinen arvo l,s. -- 11 p.-20 p.

kesäk. 1799 T:oa piirittivät itävaltalaiset, jotka

viimemain. p:nä pakottivat T:n ransk. -sardinia-

laisen puolustiismiehistöii antautumaan.
E. E. K. rf -Iskm-.

Toripäivät, määrättyinä kuukauden päivinä

eräissä maaseutukeskuksissa pidetty avoin tori

kauppa.
Toriseva, kolme järveä Virtain pitäjässä, Ala-,

Keski- ja Ylä-T., Keski-Suomen kauneimpia järviä,

sijaitsevat Virroilta Tiuovedelle vievän valtamaan-
tien varrella, n. 3 km kirkolta kaakkoon. Huo-
matuin ja samalla suurin näistä on Ala-T.. suu-

rin pit. 1,220 ni : syvin on Keski-T. (suurin mi-
tattu syvyys n. 40 ml. Järvet ovat kapeita, pit-

kähköjä pikkujärviä ja sijaitsevat luoteesta

kaakkoon käyvässä yhtenäisessä syvänteessä;

rannikot paikoittain korkeita vuorenseinämiä,
tai inahtavia Iouhikkorinteitä, paikoittain taas

viljeltyjä ja myöskin metsäisiä. T:ien pinta on
n. 135 m vi. merenp. [Y. Perkiönoja, ..Toriseva-

järvet" (..Terra" 1913. siv. 177-1S4 1

.]

/.. ]l m-n.
Toriumi, alkuaine, harvinainen metalli. Sitä

on muutamissa mineraaleissa kuten toriitissa 1.

t. -silikaatissa ja monasiittihiekassa. Kein. merkki
Th. At. p. 232,4. Om.-p. 11. Palaa kovin kuu-
mennettuna t.-o k s i d i k s i. jota käytetään
kaasulamppu jen ..sukissa" valonvoimakkuutta

eneni inu. iän (ks, 1 u e r-1 1 m p p u - T.-nil i

tia ja oksalaattia käytetään teollisuudessa näitä

sukkia valmistettaessa Buurel määrät. 8. 8.

Torkel Knuutinpoika ks. For gi 1 s K n n n

tinpoika.
Torlonia /-'<»'-/. it. ruhtinaallinen pankkiiri-

suku. Sen perustaja oli Giovanni T. (1754-

1829), joka onnellisilla liiketoimilla Ranskan
vallankumouksen ja Napoleonin aikana hankki
suuren omaisuuden; sai 1809 herttuan arvon.

Suvun rikkautta kartutti varsinkin Giovanni'n
poika Alessandro T. (1800-86), joka perusti

museo i :n i; ua ssa. •' /'.

Tornado, mon. tornadoa [-a'-], Pohjois-

Ameriikassa esiintyvät, tavattoman voimakkaat
nopeasti vaihtelevat, suurta tuhoa aikaansaava!
pyörremyrskyt (vrt. M \ rsky). I "a seuraa

tavallisesti ukkosilma ja sitä ennustaa taivaat

rannalla näkyvä, pienehkö paksu pilvi, joka vähi-

tellen leviää, liikkuu aivan alhaalla ja yletty}

patsaana tai ylösalasin käännettynä kartioni

maalian asti. T:t ovat kahta lajia, maa-t:t ia

nierit:t. Edelliset esiintyvä! Mississippi

alueella, jälkimäiset Atlantin valtameren troopil

lisessa osassa. T:jen nopeus vaihtelee 13-20 m :iiu

sekunnissa, mutta mi joskus vielä paljoa suurem-

pikin. V. S:n
Tornseus [-ne'-], Joba nnes J o n se (k. 1681 1,

suom. pappi, yliopp. (Upsalassa) 1625. fil. maist,

1632, v:sta 1640 Ala-Tornion (ja siihen kuulu

van laajan lappalaisalueen) kirkkoherrana. Mat-
kusteli ahkerasti Tornion Lapissa järjestellen

lappalaisten opetusta, jota hänen poissaollessaan

hoitivat hänen kasvattamansa lappalaisnuorukai

set. Hallituksen toimesta T. 1648 julkaisi lapin

kielisen kokoelmateoksen ...Manuale lapponicum",
joka sisältää kirkkokäsikirjan, osia Vanhasta
testamentista, Lutherin vähän katekismuksin,
evankeliumeja ja epistoloita, psalmeja y. m.

T. on myös 1672 laatinut kertomuksen Tornion

ja Kemin Lapista (ilmestyi lyhennettynä 1772

nimellä „Beskrifning öfver Tornea och Kemi
Lappmarker") sekä selonteon Lapinmaasta ja s.

m

tilasta („Berättelse om Lapmarekerna och deras

tillständ", julk. K. B. Wiklund. Svenska lands-

mälen XVII, 3; 1900). Y. W.
Tornator (omistaja Aktiebolaget Tor-

nator, toimeenpaneva johtaja konsuli Eugen
Wolff), paperi-, puuvanuke-, lankarulla- ja saha-

teollisuutta harjoittava osakeyhtiö Ruokolahden
Tainionkoskella. Yhtiö (perustaja Wolter Ram-
say) alkoi toimintansa 1887 200,000 mk:n osake-

pääomalla perustaen lankarullatehtaan Hollolan

pitäjän Lahden kylään ; tehdas alkoi käydä
tammik. 1888. V. 1895 ostettiin Siitolan kylästä

P.uokolahden pitäjästä Taiuionkosken tila. joka

ulottuu Saimaan rannalta n. 2 km pitkin Vuok-

sen vartta, sekä puolet Niska- ja Tainionko,

kista Vuoksessa. Tähän rakennettiin vesivoima-

laitos (aluksi 5.000 hevosv.. josta Suomalainen
sähkökemiallinen osakeyhtiö vuokraa !

/s), puu-

hiomo (valmis 1897), paperitehdas (valmis 1897

ja lankarullatehdas (1898). Tainionkosken paperi-

tehdas oli ensimäinen täydellisesti uudenaikai-

sille periaatteille rakennettu paperitehdas Suo
messa. Sen rakentaja oli insinööri Georg Holm.

Erikoisalana oli ruskea käärepaperi. V. 1910 val-

mistui uusi sulfiittiselluloosatehdas ja paperi-

tehtaan laajennus, joka tähän saakka (19171 on
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Tainionkoski tehtaineen.

Suomessa ainoa erikoistehdas pergamiinipaperin
nistusta varten, ja 1914 tuli puuhiomon laa-

ii s valmiiksi. — Yhtiö omistaa myöskin
luunakin kolmiraamisen höyrysahan Saimaan
rannalla lähellä Ruokolahden kirkkoa. — V. 1<»14

-Iittiin vielä jälellä olevat osat Niska- ja Tai-

nionkoskista. joten nämä kosket, jotka yhteensä
antavat n. 40.000 hevosvoimaa, ovat kokeinaan

Tn hallussa. — Tavaran valmistus 1916 oli:

000 kg paperia (12,452,000 kg 1914).

90, kg selluloosaa iti.000.000 kg 1914),

kg valkoista puuvanuketta (2,000,000 kg
1914), 1.450.000 grossia lankarullia Tainionkos-
kella ia 710,500 grossia lankarullia Lahdessa
yhteensä 2,668.152 grossia 1914). Raaka-aineena
1916 käytettiin p>2.000 m3 paperipuuta ja 109,000
m 3 koivupropsia. Raaka-aineensa yhtiö saa suu-
reksi osaksi omista metsistään, joita nyt (1917)
on n. Mi.000 ha eri paikoissa Saimaan vesistön

ympärillä. Metsien hoitoon yhtiö on kiinnittänyt
-nurta huomiota. Tilojensa maanviljelyksen yhtiö
hoitaa isoksi o-ak*i omaan lukuunsa ja sillä

alalla on paraikaa käynnissä suurenmoinen uu-

distussuunnitelma, jonka kautta koetetaan saada
kaikki maanviljelystilat mallikelpoiseen kuntoou.
jotta niistä saataisiin ruokavaroja yhtiön lukui-

salle työväelle ynnä riittävästi rehuja yhtiön
"mille hevosille, joita kesäisin käytetään maa
taloustöissä ja talvisin metsänajoissa. Yhtiön
omistamien, vuokralle annettujen tilojen järjes-

tclj on myös työn alaisena (1917).

adaksensa paperilleen paremman menekin
Venäjälle T. on perustanut Pietariin erityisen
ven. osakeyhtiön, joka toimii 175,000 ruplan

epääomalla ja omistaa Venäjän suurimman
koneellisen paperipussitehtaan Pietarissa (v:sta

sekä haaratehtaal Flomelissa ja Harko-

T:n osakepääoma, joka alussa oli 200, nuo mk.
korotettiin 1890 300,000 mk :aan, 1895 1,100,000
mk:aan, 1S97 1.500,000 mk: aan, Pino 5,000,000
inkaan ja 1914 7.500.000 mk
T:n tehtaillen työväen lukumäärä on n. 1,500

henkeä (1017» ja sitäpaitsi on yhtiön palveluk-
lonkko metsä- ja maataloustyömiehiS

';. iv.

Tornberg [Hirnbärj], Karl .Johan (1807-

77), ruot-, orientalisti, v:sta 1847 itämaisten kiel-

ten ylimääräisenä ja v:sta 1850 vakinaisina pro

fessorina Lundin yliopistossa. T. oli aikansa par-

haimpia arabian kielen, islamin sekä muhametti-
laisen kirjallisuuden ja numismatiikan tunti

joita. Opiskeltuna n useita vuosia Euroopan ete

vimpien orientalistien johdolla T. aloitti laajan

kirjallisen tuotannon, joka käsitteli arabian, ara-

mean, heprean, persian ja turkin kieliä, ja kirjal-

lisuutta. V. 1845 T.. kun hänet sivuutettiin pro

fessorin nimityksessä, suoritti pastoraalitutkin-

non ja vihittiin papiksi sain. v., kuitenkaan
antautumatta käytännölliseen papintoimean. T:n
huomattavin teos on 12 osainen arab. tekstijul-

kaisu „Ibn-el-AthIri chronicon, quod perfectis-

simum inscribitur" (1851-76), Aatamista aina

v:een 1230 j. Kr. ulottuva maailmanhistoria.
Muista teoksista mainittakoon ..Codiees arabici,

persici et turcici bibliotheose regiae universitatrs

upsaliensis" iis49i ja „Codices orientales bibl.

reg. univ. lundensis" (1850-53), joissa Ruotsissa

säilyneet itämaalaiset käsikirjoitukset ensi ker-

taa ovat tieteellise.-ti järjestetyt ja käsitellyt,

edelleen tärkeät numismaattiset teokset ..Numi

eufiei regii numophylacii holmiensis" (1R4S) ja

,.S\ niln.la' ad rem numariam muhamm." (1846-62),

joissa käsitellään kaikkia v:een 1861 Ruotsista

löydettyjä kuubalaisia rahoja. V. 1*74 T. julkaisi

ruots. koraaninkäännöksen. [Dugat, „Histoiredes

orientalistes" (1868).] //. Un.
Torneä ks. T o r n i o ja T o r n i o n j o k i.

Torni, puusta, kivestä tai raudasta pystytetty,

pinta-alaansa verraten korkea, nelikulmainen.

monisivuinen tai pyöreä, tasaisesti tai huippuun
päättyvä, rakennuksesta erillinen tai sen monu-
mentaaliseen kokonaisuuteen kuuluva rakenne,
esim. linnojen, kirkkojen, raatihuoneiden y. m.

julkirakennusten t:t, näkö-t:t, vesi-t:t, majakat,

inuistot:l y. m. Varhaisimmat t:t arvatenkin oli-

vat puolustustarkoituksiin rakennetul (Länsi

Aasiassa, Kreikassa) tai pyörillä liikkuvat, aina

keskiaikaan saakka käj tetyl piiritj stornit. Keski

aikaisissa linnoissa ydintorni (»Bergfried",

n" i tarjosi puolustajille viimeisen turva-

paikan. Taiteellista merkitystä t :t kumminkin
saivat \asia kirkkojen yhteydessä keskiajalla

aluksi erillisinä kelli fcampanile), sit-

temmin kirkon kanssa elimelliseen yhteyteen

sulatettuina. Romaanilaisissa kirkoissa t:ien
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lukuni, ii i ii iaal tau kuin. hi jopa 1 :äii

goottilaisten katedraalien etufasadin parillisista

valta ja korutorueista 1 « >i 1 1 <-n kumminkin usein

jää keskeneräiseksi. Renesanssi-t:ien ihanne-
muoto oli kupoli; runsaasti jäsennöityjen barokki-
i ien ylärakenne, kuten renesanssinkin aina, on
puusta. Maailman korkeimmal 1:1: Pariisin

Eiffel i. iks. I.) 300 m korkea, vVashingtoniu
muistomerkki 169,j m, Philadelphian raatihuo-

neen 1 1 > T m. Torinon Mole Antonelliana itil m,

Uimin Monsterin 161 m, Kiiluin tuomiokirkon
li>6 m. Rouen'in tuomiokirkon risteys-t. 148 m.
Hampurin Nikolainkirkon I4."i m. Pietarinkirkon
kupoli ll:i m, Strassburgin 1 42 in. Wienin Ta
paninkirkon 137 m. Lontoon Paavalinkirkon
in m, Pietarin Pietari-Paavalinkirkon kellot.

128 m, [isakinkirkon 102 m. Kuuluisia t:eja:

Baabelin-t.. Pharos-saaren majakka (200-luvulta
> Ku n. ii:: m. Nankinin, erivärisillä tiilillä

päällystettj posliini-t. Kiinassa; rakentajainsa
oikusta arvatenkin kallelliset t :l Pisassa, Bolog-
nassa y. m., kaamea pääkallojen t Nisin lm. un.

turkkilaisten pystyttämä (1810) kaatuneiden ser-

bialaisten kalloista; Inlian tulenpalvelijoiden
avoimet „äänettömyyden t:t", joihin vainajien
ruumiil heitetään petolintujen raadeltaviksi.

V o S.

Tornihaukka (Valtio linnunnulus) on jalohau-
kan sukuun (nykyisin erotetaan sn myös omaksi
suvuksi Tinnuitoulus) ja haukkojen heimoon kuu-
luva petolintulaji. Se eroaa sukunsa muista
lajeista lyhempien varpaidensa ja matalampien
polkukäsniensä puolesta. Päältä punaruskea,
ruskeatäpläinen. Koiraan pää ja pyrstö sinihar-

maat. Pyrstössä lähellä kärkeä leveä poikkivyö,
naaraalla lisäksi useita kapeita poikkivöitä.
Pituus 33-39 cm. T:n pesimisalue käsittää koko
Suomen. Tavataan paikoin harvinaisena vielä

Lapissakin. Asuu aukeiden maiden, usein viljel-

1',|(mi seutujen 1-iheisyydessa Sya hurn, myyriä
sammakoita, heinäsirkkoja y. m. s., joskus linnun-
poikasenkin. On maanviljelijälle erittäin hyödyl-
linen lintu. Huomattuaan saaliin sn pysäyttää
lehtonsa, räpytellen yhdessä kohdin. Päästyään
täyteen varmuuteen pudottautuu sn nuolin
tavoin maalian, iskien kyntensä saaliiseen. Len-
tävää lintua ei I. saa kiinni. Muuttaa pois tal-

viksi. Pesä useimmiten männyssä, joskus tor-

neissa. Uimat (3-4) pitkänpyöreät, tav. tilinään

punaruskeatäpläiset. Kuva ks. Petolinnut
(liitekuva I). E. M-o.
Tornilaiva, sotalaiva, jossa tykit ovat ase-

lelut tarkoitusta varten kannelle rakennettuihin
ti iliin. /'. W. ],.

Tornio (ruots. Torneä), rajakaupunki Poli

jois-Poh janmaalla Oulun läänissä 65c51' polij.

lev. ja 24-11' it

lreenw.. sijaitsee

nionjoen varrella

länsi I. Ruotsin
leiseen rantaan maatu-
neella Suensaarella
i ruiits. S v e n särö). —
Asukasluku kirkonkirjo-

jen inukaan .".1 p. jouluk.

1016 2.0(1:; (miesp. 926,

naisp. 1.077), henkikirjo-

jen muk. 1 p. tammik.
1916 1.389; 1910 kirkon.

pit.

Tor-
joen

puo-

TORNIO \

kirj. muk. 1,708, joista suomenkielisiä 1,616, ruot

sinkielisiä 92. — Kaupungin omistaman maan
koko pinta-ala 7,467 ha, josta asema-alaa 51, j ha,

viljelyksiä 260 ha, luonnonniittyjä ja laidunmaita
98.7 ha, metsää 4,276 ha, joutomaata 2,806, j lia.

—

Nykyinen asemakaava (vahvistettu 1906

käsittää saaren suipon eteläpään mukaisen aluein.

Katuja on lö, niiden leveys 7-12 m, yhteenlas
kettu pituus 8,500 m. Huomattavimmat liike-

kadut ovat saaren etelä- ja länsirannan suun
täinen Keskikatu ja itärannan suuntainen Hal-

lituskatu. Kadut ovat kiveämättömät ja yleensä

ilman jalkakäytäviäkin. Puistoja ja kävely-

paikkoja: Rantapuistot, Puistokadun puistikko,

Kirkkopuisto ja Juhannussaaren puisto. — T 0-

r.eja ja avonaisia paikkoja on 3 (yht. 4,r> ha) :

Kauppatori, Pakkahuoneentori ja Heinätori. -

Taloja '/»i 1916 130, asuinrakennuksia 261 ja

ulkohuoneita sekä makasiineja 219, kaikki yhteen-..

arvoltaan 3,611.000 mk. Rakennukset ovat mel

kein poikkeuksetta puisia, yksikerroksisia: pain.

puutarhoja. Huomattavia rakennuksia: kirkk..
(rak. 1684-86; ikäänsä katsoen parhaiten säily-

neitä puukirkkoja maassamme, runsaasti koris-

tettu maalauksilla ja puuveistoksilla, jotka ovat

pääasiassa vv:lta 1083-1703; perinpohjin korjattu

1912. alkuperäinen muoto säilytetty), venäläinen

kirkko. raatihuone. palokunnantalo (suurin

kokoushuone). Suomen yhdyspankin ja Kansal

lis-osakepankin talot, valtion yleisen sairaalan

rak. 1SS2. sairassijoja 40) ja kaupungin kulku-

tautisairaalan (8 sairassijaa) rakennukset, kau-

pungin kansakoulu (rak. 1911, kustannukset

132,000 mk.), kaupungin hotelli, veti. kasarmi.
- Kun nykyisin voimassa oleva asemakaava OB

ollut korjauksen ja laajennuksen tarpeessa, on

valmistunut asianmukaisen vahvistuksen saa-

mista varten valtuuston 1914 hyväksymä, lää-

ninarkkitehti Harald Andersinin laatima uusi

asemakaava. — Lokaviemäriverkko vielä hyvin
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Tornion kukku

en. S"esijohdon puutetta korvaasähkö
roimalla k;i \ |»ii kaupunginkaivo, joka imee

*ta. Sähkövalaistus v:-ta 1912. Talou-

dellinen elämä kehittymätöntä. Teollisuutta
edustava i kaupungin sähkölaitos (per. 1912),

rtteritehdas, sekä pari muuta, pientä

m valmistusarvoltaan kaikkiaan vain

uk. (1914). Käsityöläisliikkeitä (1915)

Kaupungin läheisyydessä sijaitsevat: tiili

mist. osakeyhtiö), Köytän höyrysaha (ks.

K e in i -\ htiö>. Kuusiluodon höyrysaha (per.

is;j omist. And. Kurt & C:0 a.-b.. vuotuinen

valmistusmäärä n. 6,000 standerttia). Koti-

paikkaoikeutta T:ssa nauttivat: Torneä trävaru
rrävaru a.-b. Kolari. — Kaupungin sisä-

9al a m a ,i n pääsevät nykyisin vain n. 1 m
äsä kulkevat alukset. Köytän ulkosatama
:nila sijaitsee n. lu km kaupungista: sitä

voivat k.ivttii n. 7 m syvässä kulkevat alukset;

-atama on jäistä vapaana n. ."> */j kuukautta
v:ssa. Kuusiluodon lastauspaikka ulkosaarella

n. 15 km kaupungista. Kaupungilla on aikoinaan
ollut jonkunmoinen kauppalaivastokin, mutta
nvi laivasto käsittää vain muutamia hinaaja-
aluk- proomuja. " V i e n t i, joka niinkuin
tuontikin välitetään vierailla, enimmäkseen ulko-

maalaisilla laivoilla, käsittää pääasiallisesti pun-

oita; 1913; sahattua puutavaraa n. 'Jo. non
standerttia, sahatukkeja n E ,000 kpl. Hevosia
vietiin n. 1,000 kpl. (arvo n. (500,000 mk.), nauta
eläimiä n. 200 kpl., lihan n. 100,000 kg, po
taljoja y. m. Tärkeimmät tuo n ti ta i arat
(1913): jauhot, kahvi, lehtitupakka, rautatava
rat, tuoreet sillit in. 2,000 tonnia, joista suurin
osa kauttakulkutavarana Norjasta Venäjälle)

y. m. Satamassa selvitettiin 1913: 94 höyry- ja
purjealusta, yhteensä 69,973 rek.-ton. (puutavara
lastissa); 73 proomua, yht. 11.407 rek.-ton. (puu-

tavara- ja puuhiililast issn i ; 207 hinaaja-alusta,
yht. 5,395 rek.-ton. (sahatukkien hinaajia).
Tuonti tapahtuu pääasiallisesti Kemin kautta,

koska kulkuväylä Höylän satamasta kaupun-
kiin on mataloituneen ja virtaisen joen takia

purjehdukselle hankala, eikä. satamarataa Röyl

tään ole vielä yrityksistä huolimatta saatu. Suo
nien ja Ruotsin rautatieverkkojen lähituleva!

suudessa suunniteltu yhdistäminen T:n eteläpuo
lella tulee melkoisesti vähentämään satamaradan
kustannuksia, joten kaupungin on silloin entistä

helpompi saada tämä tärkeä satamansa rauta-

teiden yhteyteen ja silloin voi Köyttä Pohjan-

rornion vanhan kirkon kunnaita ja sakariston ovi.

Näkilala Tornionjoelle (eteläänj.

lahden pohjoisen rannikon parhaimpana sata-

mana rautatieyhteyksineen sisämaahan päin muo-
dostua koko Peräpohjolan meriliikenteen ensi-

mäiseksi välittäjäksi. — Kaupungin tullikama-

rin vlöskanto 1913 250.000 mk. Sota-v. 1915

803,146 mk. ja 1916 2,995,865 mk. T:n rautatie-
a -

i m a (III 1.. avattu liikenteelle 1903) sijait-

see kaupungin kohdalla joen itäisellä rannalla.

Henkilöliikenne (1913): 83,742 matkustajaa;

aliikenne: meneviä tavaroita 4,481 tonnia.

tulevia 10,545 tonnia. Menevistä tavaroista oli-

vat maanviljelykseen luettavia 560 tonnia, puu

tavaroita 770 tonnia.. Tulleista tavaroista olivat

maanviljelykseen luettavia 3,996 tonnia (niistä

jauhoja ja ryynejä 3,281 tonnia), puutavaroita

2.474 tonnia. Yhteyttä rautatieaseman ja kau-

pungin välillä välittää valtion omistama höyry

lautta; sitäpaitsi on liikennettä kaupungin koh-

dalla vakinaisesti välittämässä kaksi käsilaut

taa. — Paikallislaivaliikenne Kemiin sekä Röytän

ja Kuusiluodon sahoille kerta päivässä. Matkus-

tajalaivallenne etelään (Ouluun) on rautatien

valmistuttua (1903) kokonaan lakannut. Maan-

tieyhteys Ruotsiin käy Näränperän kannaksen

ta kiertäen Kaupunginlahtea. Tien varrella

valtakunnanrajalla korkea, punaisesta graniitista

hakaitu Venäjän valtakunnan vaakunalla varus-

tettu rajakivi. N. s. Handolinin kävelysiltaa

yksityisen omistama, tehtj 1887, n. 700 m pitkä]
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päästään siimaan Kaupunginlahden puikki Haapa
rannalle, llmarata, rakennettu 11)17. postin kul-

jetusta varten kaupungin alapuolella, tulevan

yhdysradan lähellä Tornion asemalta Haaparan-
nalle. Puhelinyhteys v:sta 1898 alkaen.

V*. 1908 perustettu „Telefoniosuuskunta Pohjola
r. 1." omistaa nykyisin (1916) johdut; tilaajia 148.

S ä li k ii 1 e ii n ii t i ii j Ii I e y s v :sta 1874 läh-

tien. Ilmajohto joen poikki Lammassaaren koh-

dalla yhdistää maamme lennätinverkon ulkomai
den yhteyteen. I'a ukkeja: T:n säästöpankki

(per. 19011; iii p. jouluk. 1915 olival säästöönpani-

jain saamiset 403 vastakirjalla Smk. 276,270:25
ja omat varat Smk. 32,218:56. — Suomen yhdys-
pankin ja Kansallisosakepankin konttori.

K a u p u n g i n tai o u s. Tulot 1913 olivat

l 16,121 mk., niistä taksoituksella kootut 14,200mk.
Asukkaiden tulot taksoitettiin 1,061,400 mk:ksi.
josta kiinteistöjen tuloina 88.050 ink.. elinkei-

noista ja liikkeestä 496,300 mk., palkoista, eläk-

keistä y. m. 47(1.150 mk. Sotavuosien epänor-

maalisia oloja kuvaavana mainittakoon, että

asukkaiden tulot v:ltal915 taksoitettiin 2,728,150
mk:ksi, niistä kiinteistöjen tuloina 137,350: —

,

elinkeinoista ja liikkeestä 1,721.100: — , palkoista

ja eläkkeistä y. m. 869,700: — . — Tärkeimmät
menot 1013: virastot 18.057mk., terveyden- ja

sairaanhoito 6,116 mk., köyhäinhoito 10.400 mk.,

palolaitos 2,518 mk., poliisilaitos 7,965 mk., koulut

27,066 mk., yleiset rasitukset 21.340 mk. — Kau-
pungin kiinteän omaisuuden arvo 1015 arvioitu

1.000,763 mk :ksi ja irtaimiston arvo 37,277 mk :ksi,

yhteensä 1,038.041 mk :ksi. — Kaupungin hoi-

dossa olevat rahastot jouluk. 31 p. 1915:

J. M. Porthanin kansakoulun perustamis- ja yllä-

pitorahasta Smk. 150,503:47. lohikalastusrahasto
Smk. 69.799:83. kaupungintalon rakennusrahasto
Smk. 38.644:08. uusi ja vanha saunarahasto Smk.
10.000:—. vapaavuoderakasto Smk. 5.833:86,
Topelius-stipendirahastot Smk. 5,835:22, Alek-
santeri ll:n stipendirahasto Smk. 3.318:20, CV.
Bergerin stipendirahasto Smk. 7.807:30, kaupun-
gin historian kirjoittamisrahasto Smk. S. 233:21.

kulkutautisairaalan rahasto Smk. 7,317 :43, kaiisa-

koulurahasto Smk. 4.867:71. käsityöläiskoulu-

rahasto Smk. 5,194:90, keskikoulun jatkoluok-

kain ylläpitämisrahasto Smk. 6.879:38. myyty-
jen rakennustonttien rahasto Smk. 2.237:91.

kolme pienempää rahastoa yhteensä Smk. 4.01 1 :80.

Kaupungin köyhäinhoitohallituksen hoidossa ole-

vat 8 eri rahastoa (niistä suurin P. L. "Dahl-

manin rahasto Smk. 35,340:59. ..Vapaiden asun
tojen hankkimiseksi useammille köyhille per-

heille ja yksityisille henkilöille") yhteensä
Smk. 52.026:74. Kaikki kaupungin hoidossa ole-

vat rahastot (1915) Smk. 383.471 : 19. — Kau-
pungin osuus anniskelu- ja. vähittäismyynti
o.-y:n voittovaroista 1013 Smk. 26.150:31.''

Paitsi tavallisia kunnallisia y. m. viras-
toja ja laitoksia, on kaupungissa 2 lääkä-

riä, valtion yleinen sairaala, kulkutautisairaala.

lapsenpäästölaitos, apteekki. Kemin kihlakunnan
kruununvoudin konttori, T:n tuomiokunnan tuo-

mari. Lapin piirin kansakoulujen tarkastaja,

valtakunnanrajan rajatarkastaja. tullikamari,

pakkahuone ja varranttimakasiini, Ruotsin ja
Norjan sijaiskonsulit, postikonttori, sähkölennä-

tinkonttori, täydellinen poliisilaitos, palokunta.

—

Kouluja (keväällä 1016): keskikoulu (per. 1884

-'-luokkaisena, v :sta 1 897 5 I.; tytöill

nikeiis v;sta 1890 lähtien; 94 oppilasta) , keskikou
luu yksityiset jatkoluokat (per. 1014: 14 oppi

lasta) 1 a n akoulu (per. 1874 ; 135 oppila

käsityöläiskoulu (per. 1889; 30 oppilasta) i

ennen nykyisiä kouluja jo v:sta 1630 toiminut

pedagogio, myöhemmin ala alkeiskoulu. Kau-
pungin läheisyydessä Peräpohjolan kansanopisto
(per. 1001). — Kirjasto |a y. m.: T:n kau-

I

gin kirjasto ja luku-ali (v:n 1915 lopussa

nidosluku 1,008. lainauksia 1,173), työväenyhdia
tyksen kirjasto. — Peräpohjolan ja Lapin km i

seutuyhdistyksen toistaiseksi j irjest un it -i museo
per. 1014). — Ainoa sanomalehti (1916 : ./Tor-

nion Lehti", 2 kertaa viikossa. — Y 1

ja seuroja: T:n kauppaseura (vara! 1015:

Smk. 30,503:86), T:n käsityö ja tehdasylidistys,

Peräpohjolan maanviljelysseura. Peräpohjolan
kot iteollisuusyhdistys, Peräpohjolan hevossiitos-

liitto. T:n hevosjalostusyhdistys, raitt iusseura

(„Säde 1\'"). eläinsuojelusyhdistys, Peräpohjolan

ja Lapin kotiseutuyhdistys, rouvasväenyhdistys,
kotikasvatusyhdistys, diakonaattiyhdistys. la

diolainen ..Kauhan yhdistys'' (oma rukoushuone)
evank.-Iut, rukoushuoneyhdistys (oma rukous-

huone) . työväenyhdistys, sosiaalidemokraattisen

nuorisoliiton osasto, voimistelu- ja urheiluseura

(..Pyry"), lastentarhan. T:n keskikoulun jatko

luokkien ja Peräpohjolan kansanopiston kanna-
tusyhdistykset, käsityö- ja tehdasyhdistyksen
sekä työväen sairaus- ja hautausapurahastot,
vapaaehtoinen palokunta (oma talo) y. m. K a u-

punkiseurakunta erotettiin 18 p. helmik.

1896 omaksi khrakunnaksi ; sitä ennen Alator-

nion khrakunnan kappeli. Kuului ennen Hami-
nan rauhaa (1809) Alatornion yhteydessä Hernö
saudin hiippakuntaan. Kuuluu Kuopion hiippa

kuntaan ja Kemin rovastikuntaan. Seurakunta
on hallituksen pitäjä. — Kirkolliset rahastot

(1915) yhteensä Smk. 22,831:83. V. 0.

Historia. Jo keskiajalla T. mainitaan
kauppapaikkana, johon kokoontui ulkomaiden

kauppiaita Lapin ja Peräpohjolan tuotteita osta

maan. V. 1316 mainitaan ..ecelesia et presbiter

de Thorna" (T:n seurakunta ja pappi), mikä
maininta tarkoittanee Pirkkiön saarella sijain-

nutta Alatornion vanhinta kirkkoa. — Hyvin
havainnollisen kuvan T:n kaupungista ja

kauppaliikkeestä, erittäinkin markkinoista, antaa

Olaus Magnus kertomuksessaan. Hän kiivi Tssa
1519. Pirkkalaisten kaupan keskuksena T. on

usein mainittu, ja myöskin venäläisten maini-

taan tulleen T:oon kauppamatkoille. Oikeudel-

lisessa merkityksessä T. ei kuitenkaan ole ollut

kaupunkina ennenkuin se 12 p. toukok. 1621 sai

kaupunginoikeudet. Jo 1604 oli Daniel Hjort,

joka hallituksen toimissa oli liikkunut Lapissa

ja jolla oli m. m. Seittenkarin saari (nyk. Ruot-

sin puolella) lähellä T:ta Iäänityksenä, saanut

tehtäväkseen valita paikan kaupungille. Ehdolla

lienee ollut nykyinen Heilalan niemi Piikkiön

saarella sekä nykyinen Suensaari. Oikeuskirjassa

1G21 kaupungin alueeksi annettiin koko Sueu-

saaren kylä, 3 manttaalia, joista oli ainoastaan

tavanmukainen vero suoritettava valtiolle. T:ii

kauppa alueeksi määrättiin Alatornion, Ylitor-

nion ja Kainuun pitäjät, lisäksi olivat. T:n

kauppa-aluetta T:n ja Kemin Lappi. Kemin pitä

jän kauppa määrättiin yhteiseksi Oululle ja
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T:llo. Tui maa-alueita [lieuensi uusi raja 1809;

-i' tuli kulkemaan uuni kaupungin länsipuolitse,

i. -illdin kuivunutta jokihaaraa pitkin. Kauhan
-a menetetyn maan korvaukseksi T:lle invii

hemmin lahjoitettiin muutamia tiloja Pirkkiön

:i Putaan kylissä sekä miarittiln valtronvarsista

suoritettavaksi vuotuinen rahallinen korvaus.

rapulioikeudet T. sai Ruotsin Länsipohjaan

kuuluvana kaupunkina ITiiä. Merkitykseltään se

ei kuitenkaan ole huomattavammin kaupunkia
vaurastuttanut, varsinkin kun v:n 1809 rauha

teki l':n rajakaupungiksi ja siten riisti siltä

suuren osan sen kauppa-alueesta. Kaupungin
kehitystä uudempana Mikana osoittava! tiedol

-•n väkiluvusta: 1815 oli kaupungissa asuk-

kaita 692. 1860 693, 1880 968 ja 1900 1.523, Tuli-

palot hävittivät kaupunkia 1 ' > 7 '2
. 1077. liiss.

1714 ja 1871. V. 1656 ja ">7 pidettiin Länsipoh-

ja Pohjanmaan maakunnan säätyjen kokouk-
sia T:ssa, jolloin myönnyttiin sotaväen ottoon

erinäisten sotaverojen suorittamiseen maan
puolustukseksi. V. 1694 tapahtuneesta kuningas
Kaarle \l:n käynnistä' T:ssa un muistoksi lyöty

mitali. Suomen sodan vaiheista on ehkä surul-

lisin muisto sotaväen sairaus ja runsas kuollei-

suus. Virkamaan sotilashaudal n. 4 km:n päästi

kaupungista oval -iitii muistoa. V. /'.

Torniojärvi, suuri tunturijärvi Ruotsin La-
pissa, Uilicllä 69 e pohj. lev.. Jukkasjärven pitä-

ian länsiosassa lähellä Norjan rajaa, ",43. 3 m yi.

merenp., pituus 711 km. leveys 9-7.5 km. Huomat-
tavimmat lisävedet tulevat Nuora- ja Abisko
jokea myöten. T:n laskujoki 011 Tornionjoki
k-, t .

'

Tornionjoki (ruots. Tor Iti alkaa Tor-
ni « j j 1 restä Pohjois-Ruotsissa; pituus 375 km,
vesi-alue 40,650 km'-'. Lähtiessään Torniojärvestä
T. muodostaa Tarrakosken ja sitten n. 6 penin-
kulman matkalla lukuisia pitkähköjä järviä ja

suvantoja, saa oikealta Rautasjoen lisävedei Xor
jan rajoilta, jylhästä tunturiseudusta, samoin

ilta pari pienempää lisäjokea Kiirunavaaran
ja Suappavaaran malmiseuduista. Järvireitin luon
toinen T:n osa loppuu Jukkasjärveen, laakso
kapenee ja vasta »iitii lähtien alaspäin T. saa
varsinaisen joen luonteen, muodostaen myös
lukuisia koskia, jotka tekevät veneliikenteen
täällä vaikeaksi. X. 50 km Vittangin alapuolella
r. haarautuu ja toinen, vesirikkaampi haara vir-

taa Tärännönjoen nimellä etelään ja yhtyj K a i-

11 11 u 11 j o k e e 11 (ks. t.i : heikompi haara, itse T..

'aa- virtaa kaakkoon, saa vasemmalta L a i n i o-

1
o e n lisävedei (vesialue 6.360 km1

) ia myöhem
miu Muonionjoen (ks. t.i. jonka jälkeen T.
on Suomen ja Ruotsin välisenä rajana suuhunsa
-aakka (vrt. Haminan ra u h a>. Muonion-

yhtymäpaikasta alaspäin T:n laakso on
aluksi vielä ahdasta, mutta Pellon kylän alapuo

-e alkaa laajeta laajenemistaan, muodostaen
molemmin puolin n in paikoin avaroita

niittyjä ja viljelysmaita, jotka taas puolestaan
ovat tarjonncel hyvät mahdollisuudet tiheiden ja

väkirikkaiden
1 tusten syntymiselle. T:n

alajuoksun huomattavin lisäjoki on vasemmalta
laskeva T e n g e 1 i ö n j o k i (ks. t.i. T:nleveys
vaihtelee yleisimmin .".40 t.44o n, ja syvyys 1

m (lukuunottamatta koskipaikkoja tulvan
aikana leveys voi nousta jopa 2.160 m:iin ja

syvyys .">.< m:iin. T. tulvii kahdesti vuodi

nimittäin heti keväällä (»lumensulamistulva 1

Juhaunuksen jälkeen („tunturitulva") . Tulva on
usein erittäin voimakas, vieden mukanaan ränni
kosta maakaistaleitakin rakennuksineen. Jään
lähtö tapahtuu tavallisesti toukokuun puolimaii n

rissa, sen leveämmillä kohdilla on lukuisasti
saaria, vaisinkin alajuoksulla, sen suisto-osassa

:

yhdellä niistä sijaitsee Tornion (ks. t.) kati

pnnki. T.n pääväylä kulkee kaupungin itäpuo
litse; länsipuolinen on matala ja osittain n

tiimit. Laivakulku Tornion kaupunkiin saakka.
Tornion kohdalla sijaitsee Haaparannan
iks. t.i kaupunki Ruotsin puolella. T. muodostaa
laajahkon suistoinaan, jonka hiekkainatalikot vi"

kalleen kasvavat. T:n tuomien liejuaineisten

avulla. — Kalastus, varsinkin lohenpyynti pa-

doilla hyvin tuottavaa. - T. tuo mereen muta
lan veden aikaan n. 150 ms vettä sek: SSa. T:n Sun-

nien osalle sattuvista koskista huomattavimmat
ovat (Hydrografisen toimiston julkaiseman koski-
Inet hion unikaan) :

'H.

CO

iig
d e

e a «

Nimi a,
CO T
-M 3
3 - CO *"

3

S e «

S"6 §

Teollisuuslaitoksia

*- O t» - ®
0) MJ

-^3 3 x « S
O, a. a"

Jaapakoski 3,9 2,600
Hietanenkoski — 3,6 2,5(12

Jarhoiskoski — 4.1 3,936

Valkiakoski — 5.7 5,624
Korppikoski — 3,7 4,095

Kattilakoski -- *,0 9,707

Vuoennonkoski — t5.8 28,229

Matkakoski 400 5.. 9,291

Jylhä- 1. Kukkolan-
koski 1,500 R.i 15,444

Pirkonkoski — 7,1 —
!. E. /.'. <( /.. H-nen.

Tornion rata ks. O u 1 11 n 1 a t a.

Tornion tuomiokunta käsittää seuraavat

4 kiirii jäkuntaa : 1. Alitornio ja Karunki;
2. Ylitornio. Turtola ja Kolari; 3. Kemijärvi
ia Kuolajärvi ; 4. liovaniemi. Vaasan hovioikeu-

den alainen.

Tornipääskynen, tervapääskysen (ks. t.) toi-

sintonimi.

Tornister /-("-/ (saks.), reppu: sotamiehen
selässä kannettava laukku.

Toronto [-ro'-], kaupunki Pohjois-Ameriikassa.

Kanadassa, Ontarion pääkaupunki, Ontario

järven pohjoisrannalla, vastapäätä Niagara-

putousta kahden pienen join suussa erinomaisen
satamalahden äärellä; 376,538 as. (1911; 1914

n. .".no o 1. väkiluvultaan Kanadan toinen.
— Säännöllisesti rakennettu: varakkaampien
luokkien talot ovat puutarhojen ympäröimät,
joten kaupunki on suhteellisesti sangen laaja

1 16 km lännestä itään 1. Pääkatu poh joi

etelään kulkeva Yonge street. Puistoja: Queen's

park (keskellä kaupunkia). High park, islanti

park y. m. m. Parlamentin ja hallinto- 1

viranomaisten komea! rakennukset, yliopiston

kauni» rakennusryhmä kaupungintalo
kirkkoja -m James, St Vndrew, st Alb

St Michael y. m.), oppilaitosten rakennuksia y. m.
sivistys- ja oppilaitoksia: yliopisto

alkuaan i s -j 7 1 monine tie', laitoksi i n. kymmen
kunta eollege-opistoa, magneettinen observatori,

kasvit, puutarha, koin;' teatteria, Kana
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ylimmän oikeushovin, anglikaanisen arkkipiis-

pan ja roomal.-katolisen piispan istuin.

Teollisuus kukoistava, valmistusarvoltaan 1910
7!i7,; milj. nik. i vain Montreal voittaa sen

Kanadassa)
;

maatalouskoneita, automobiileja,

eitä, puuvillakankaita, mylly ja tupakka-

tuotteita, jalokivisepänteoksia j. n. e. Kauppa
erinomaisen vilkas sekä rikkaan maakunnan että

'lärvien ja Allaniin takaisten maiden kanssa.

Monihaarainen rautateistä (paikallisliikennettä

välittää m. m. säbköraitiotie) ja erinomainen
atama jää ii tav. marraskin lopulta huhtikm
loppuun). Kanadan rahamarkkinaan pääpaikkoja.

I. oli alkuaan intiaaniheimojen kokouspaikka
|T. mikin intiaanien kieltä = ..neuvottelupaikka")

.

V. 1 741» ranskalaiset rakensival sinne linnakkeen

kauppansa tukikohdaksi. V. 17'.):! he polttivat

sen estääkseen sitä joutumasta englantilaisten

käsiin. Seur. v. uuden Ylä Kanadan maakunnan
kuvernööri muutti sinne maakunnan pääkau
pungiu, antaen sille niineksi York. V. 1812 sitä

kahdesti hävitettiin. V. is:',4. jolloin siellä vasta

oli 10,000 as., otettiin jälleen nimeksi T. Sit-

temmin kehitys on ollut nopea ja tasainen.

E. E. K.
Torp, Alf (s. 1853), norj. kielentutkija.

\:sla 1,S!I4 sanskriitin ja vertailevan kielitieteen

professorina Kristiaanian yliopistossa. T:n mo
nista julkaisuista indoeurooppalaisen kielitieteen

alalla mainittakoon : ,,l)en graeske nominalflexion"

(1890), ,,Beiträge /.uv Lehre von dem gesehlechts-

Insen Pronomen in den indogerm. Sprachen"
(1888j sekä (yhdessä prof. Hj. Falkin kanssa)

..Dansk-norskens lydhistorie" (1808), ..Dansk-

uorskens syntax i historisk fremstilling" (1900),

..Etymologisk ordbog over det norske og del

danske sprog" (1901-06, laajennettuna myös saks.)

ja (yhdessä prof. M. Hsgstadin kanssa) „6amal-
n&rsk ordbok med nynorsk tydning" (1905-09).

Sitäpaitsi T. innokkaasti on harrastanut Vähän
Aasian muinaiskielten (niink. fryygian, lyykian.

kaarian kielten) sekä etruskin kielen tutkimista

(useita teoksia). Julkaissut myös valikoiman
hienoja ja kauniita latinankielisiä runojaan
(„A. Turpilii poemata pauea", 189(5).

Torp, Carl (s. 1855), tansk. lakimies, tuli

1886 siviilioikeuden professoriksi Kööpenhaminan
yliopistoon, siirtyi 1890 rikosoikeuden professo
riksi siimaan yliopistoon. Tärkeimmät teokset

„Besiddelsen og dens betydning i retlig hen-

seinille" (väitöskirja 1 SS4t
; „Den danske obliga-

tionsrets specielle del" (1887); ..l.airen om den
ideelle prod ii kt ions beskyttelse" (1889, 2 :uen pain.

180S) ; Hovedpunkter af formuerettens alminde
lige del'' (1890, 2:nen pain. 1900); ..Dansk
tingsret" (1892, 2:nen pain. 1905); „Om straffen"

1894) : ..Forsngog meddelagtighed" 1 189a) ; „Straf-

frihedsgrunde og strafophorsgrunde" (1898);
. De subjektive strafbarhedsbetingelser" (1900), ja

.l>en danske strafferets almindelige del" (1905)

jota paitsi T. on julkaissut lukuisan joukon kir-

joituksia aikakauslehdissä, kuten esim. „Om
dedsgaver" (Ugeskrift for retsviesen 1886) ; ..(»m

retshandler til fordel for tredjemand" (Tidsskrift

for relsvidenskab 1890) ;
„Om den saakaldte

i.odret" (samassa aikakausk. 1897); ,,Die Lehre
von der reehtsvvidrigen Handlung in der nor-

diselien Rechtsw iss •nsehaft" (..Zeitschrift fiir die

ges. SI rafri elils\vissi nsehaft". XXIII vuosikerta i

;

,Nogh iniiMiln un retsuvideiiliedens betyd

n.ing i trafferetten" I i. retevidenskab XXI
y. m. T. oli yliopiston rehtorina 1908-09, amu-
lettiin 1911 lio|csterci in 250-vuotisj tämän
Imi l.an xlioikoudell vi imää lä isck-i aseSSOril

/ K.

Torpedo dat., sähkörausku) vedenpinnan
alla kulkeva, omalla liikevoimalla

Ij kappale (vastakohtana kiinteille i

[ehtiville miinoille). Ensimäisen käytäntöön
soveltuvan t:n rakensi kiillon 1801. Se oli oikeaa

taan ..helvetinkone", joka pyssystä ammutulla 1

keihäällä (harpuuniilaj sinkahutettiiu vihollis

en pohjaan, jonka jälkeen ruutipanos
n m k^i saatettiin räjähtämään lyöntilaitteeu

Kalatorpedo. a pila, b ilniasailiö, c syvyysaparaatti, d kone.

e tunnplikappale, f pyrstukappale.

avulla. Vmeriikan sisällisessä sodassa etelävaltiot

käyttivät t :na kosketussytyttimellä varustettuja

ruutitynnyreitä. joi, Ien annettiin virran mukana
ajelehtia vihollisalusta kohti. Pian sen jälkeen

ruvettiin käyttämään n. s. t a n k o-t :o j a.

Räjähdyspanos (torpedo) oli kiinnitetty 7-lu

111:11 pituisella tangolla t. -aluksen et ukeillaan.

Tanko pidettiin hyökkäyksessä vedenpinnan ylä

puolella, mutta aluksen lähestyessä vihollis-

alusta upotettiin tanko n. 2
'/s m vedenpinnan

alle. T:n koskiessa vihollisalukseen itsetoimi

vasti sulkeutuva sähkövirta sai aikaan räjäh-

dyksen. Vaikka tämä t. oli varsin alkeellinen.

on sitä kuitenkin paljon käytetty jo menestyk
sellä, esim. ven.-turk. sodassa 1 1877-78), jossa

kapteeni Dubasovin tanko-t:lla onnistui Tona-

valla upottaa turk. monitoreja. Näihin aikoihin

oli myös käytännössä n. s. H a r v e yn 1. h i-

naus-t.. jonka pituus oli 1 Vi m ja muodoltaan

muistutti aluksen runkoa. Sitä hinattiin köy-

destä 25 mm päässä aluksen sivulla. Hyökä-

tessä t. irroitettiin. jolloin se painui vedenpin

nau alle jatkaen kulkuaan hinaaja-aluksen auta

massa -nunnassa. Tämä malli osoittautui epä

käytännölliseksi ja vaaralliseksi omalle aluksel-

leen.

Nykyään käytetään kaikissa sotalaivastoissa

k alat :o ja, joiden alkumuodon keksijä on itäv.

upseeri l.upis. Whitehead osti keksinnön ja

paransi sitä, jonka vuoksi sitä nimitetään myös

VV hi teheadi n t:ksi. Se on sikarinmuotoi

neii. siiippokärkinen. 4 7 m pitkä, tehty karais-

VodeDpailUinen syriälaidantorpedopntk
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pronssista. Laukaisemista varten i. asete-

taan t.-aluksessa olevaan n. s. t.-putkeen, joka

määrää sen vaakasuoran suunnan; liikkeen

nopeuden ja t:n syväkulkuisuuden säätää t :ssa

.iii il oleva koneisto. — T. on kokoonpantu
useista eri osista. Kärjessä 50 120 kg:n pa nos
kosteata pumpuli ruutia sekä perkuss ioni-
syty ti :i Seuraavassa osastossa on koje. joka

täti s y väk u 1 k u i su u <1 e n siten, että

tulon avulla vaikuttaa vaakasuorassa asen-

olevaan, t :n takapäässä sijaitsevaan perä-

simeen Tämän osaston takana on puristetun

ilman säiliö, joka antaa voiman koneeseen,
joka taas sijaitsee taaimmassa osastossa. Kone

-; intei inen' Brotherhoodin kone. joka on

yhteydessä kaluten t :n takapäässä olevan potku

iin kanssa. 1'otkurien takana on vaakasuo

v*iienpinnaoalainen syrjälaidantorpedopiitki. valmiina
esiin työnnettäväksi.

-i a - e n n o s s a oleva. t:n itsensä sää-

lätnii p e r ii s i n ja p y s typeräsi n. jonka

määrätään ennen laukaisemista ja pysyt-

ikeassa suunnassa. — T. aluksen t.-

putki (lansiääriputki) on joko vedenpinnan
tilapuolella, t. -aluksen sisällä kiintonaisena (van-

ätelmä) tai aluksen kannella joko
kiinteänä tai liikuteltavana (jolloin sillä voi-

tähdätä). Mustalla (lavetilla) olevaa, t.-

pntk aan t. t ykiksi. Laukaiseminen
suoritetaan puristetun ilman avulla tai pienellä

ruutipanoksella. Tm nopeus vedessä on n. 32

meripeninkulmaa tunnissa. T:n varma sattuma
matka on vain 500-800 m. Kalat, maksaa n.

I". 15,000 mk. - l usin keksintö tällä alalla

on v e t u r i-t., joka saa liikevoimansa maalta
tai aluksesta sähkön välityksellä (esim.

\ '-tl'-ii[nnnanalainen Byrjälaidantorpedoputki, valmiina
laukaistavaksi,

dynai -tai. Tätä mallia oleva Hreiiuaniu
t. paina.. 1,300 ke;, -se on lohen muotoinen. Sen
vaikutuspiiri on _ meripeninkulmaa. Ohjaus
tapahtuu maalta kiisin. Se kulkee joko pinnalla

tai ii, 3 m n syvv ydessä. Simiiiaa voidaan kulun
aikana muuttaa jopa 4":n kulinaan saakka -iiii

ei kuitenkaan voida ohjata takaisin, vaan se on
suoritettava vetämällä. M. r. II.

Torpedo, s ii h k ö i a u s k n. k-. R a u s k u t.

Torpedoalus k-, T o rpedoristeili
i

ii ja

I oi p • d o v e n e.

Tojpedonhävittäjä ks. T o r p e d o r i s t e i

Torpedoristeilijä (ks. T r p e d o) , suurehko ja

vahvalla tykistöllä varustettu torpedoalus. T:itä

rakennettiin ensin Englannissa ja niiden tehtii

vänä oli etsiä ja tuhota torpedoveneitä, minkä
vuoksi niitä nimitettiin t o r p ed o n h ä v i t

läjiksi (1. t o r p e tl o n a j n | i k s il . Ny
kyisin t :itii on kaikissa sotalaivastoissa ja ne
korvaavat entisiä torpedoveneitä. Niilien koko

Torpedoristeilijä.

lähentelee pienten risteilijäin kokoa. Ne Uikku
vat vapaasti avoimella merellä jopa 35 solmun
nopeudella: pituus n. 68 m; miehistön luku

n. 60. Ne seuraavat linjalaivoja avoimella

merellä ja voivat vahvalla tykistöllään puolustau-

tua risteilijöitäkin vastaan. Niiden pääasialli-

sena tehtävänä on kuitenkin kuten torpedovenei-

denkin torpedoilla tuhota ja upottaa vihollis

aluksia. Ne ovat sitä varten varustetut, torpedo-

putkilla, jotka on sijoitettu joko etukeulaan tai

kannelle. .1/. V. II.

Torpedotykki, puristetulla ilmalla toimiva

torpedonlähettäjä, ks. T o r p e d o.

Torpedovene (ks. Torpedo), nopeakulkui
nen. pienehkö sota alus. jonka pääasiallisena

aseena on torpedo. Aluksen pituus on n. 35-

40 m. Ennen 1SS0 lukua käytettiin tankotorpe

doja. nykyään ovat käytännössä vain kalatorpe

Torpedovene.

dot. Aiemmin II olivat tarkoitit ui alld

maan suuriakin sota-aluksia myös avoimella

merellä; nykyisin ne eivät enää sovellu tähän,

sen jälkeen kuin on rakennettu torpedoristeili

ii'.itii. joiden vahvempi tykistö on t iille tuin

I :t ovat nykyään soveliaita vain raunikonpuo

lustukseen " i "
Torppa un. .Is. forp, saks. Oorj kylä alkuaan

koti) oli alkuaan, vanhemmassa ruots. oikeu-

vastakohtana kyliin (by) käsitteelle ja lar

koitti kyliin ulkopuolelle perustettuja uutisasu

uiuksia Myöhemmin, kun tällaisten uutisasumuk-

sien viljelykset olivat tarpeeksi laajentuneet

verotettiin ne taloiksi Pienemmäi niistä jli

kuitenkin pysyväisesti teiksi. Aikaisemmissa

veroluetteloissa luetellaan t :t tilojen ohella eri-

tyisinä viljelminä, jotka verosuliteissa eivät kui-
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tcnkaan olleet talojen vertaisia. Myös maini-

Linn t:ia jo varhain taloihin kuuluvina etuina.

1500 ja 1600-luvuilla vallinneiden taloudellis-

ten periaatteiden mukaisesti oli t:ien perusta

minen yksityisten tilojen maille osittain rajoi

tettu, osittain kokonaan kielletty, jotapaitsi t:ien

perustaminen yhteismaillekin oli rajoitettu.

Tämä sunnia johtui varsinkin metsien häviämi-

pelosta ja siitä, että t:ien ja muun uutisasu

tuksen levenemisen katsottiin saattavan vuori-

työn vastaisen edistymisen vaaranalaiseksi. Vai-

kuttavana syynä oli lisäksi aateliston pyrkimys
06tää irtainta väestöä ottamasta t:aa, jottaaat
[istolla itsellään olisi suurempi varmuus työvoi'

inan saamisesta. Rajoitukset ilmenivät erityi-

sesti 1600-luvulla ja 1700-luvun alkupuolella

annetuissa metsälajissa. ainoastaan aatelisilla

oli rajoittamaton vapaus t:ien perustamiseen
tiluksilleen, unitta niidenkin t :t velotettiin itse

naisiksi tiloiksi. Vain muutamilla etuoikeute-

tuilla tiloilla kuten sätereillä ja pappiloissa oli

t :ia, joista ei ollut määrä muodostaa itsenäisiä

tiloja.

Kun 1700-luvun puolivälin seuduilla toisenlai-

set taloudelliset periaatteet alkoivat päästä val-

lalle ja kun pyrkimys saada maanviljelys koho

tetuksi, väkiluku lisääntymään ja entinen kai-

kille taloudellisen elämän aloille tunkeutunut vai

tiovallan holhous poistetuksi tuli näiden peri-

aatteiden johdosta määrääväksi, sai tämä muu-
tos myös aikaan t :ien perustamista rajoit-

tavien esteiden poistamisen. Samaan suuntaan
vaikutti pyrkimys saada suurille kartanoille

turvatuksi työvoiman saaminen niiden verotalol-

listen suorittamien veropäivätöiden sijaan, joista

aatelisten täytyi noihin aikoihin luopua. Kään-
nettä tähän vapaampaan suuntaan tiesi jo kunink.

päätös yhteisen kansan valituksien johdosta 10

p:ltä syysk. 174:',. jossa perintötalollisille myön-
nettiin oikeus pitää ilman erityistä, uutta veroa

kaikki ne tilukset. t:t niihin luettuina, jotka

heidän tiloihinsa olivat vanhastaan kuuluneet,

ja jossa siten vahvistettiin t:ien kuuluminen
tiloihin ilman niiden verottamista eri tiloiksi.

Samoin vakuutettiin kunink. kirjeessä 18 p:ltä

helmik. 1757, että maa uomista jäin tuli saada
pitää jo perustetut ja vastedes perustettavat t :t

tilojensa erottamattomina osina sekä että uusia
tuli saada vapaasti perustaa. Täten aikaansaa-
dun lainsäädännön turvissa edistyi t:ien perus-

taminen nopeasti ja torpparilaitos saavutti vähi-

tellen nykyisen valtavan luonteensa. T:ien leve-

nemisestä Suomessa antaa kuvan seuraava luet-

telo t :ien luvusta eri aikoina:

171,7 idman Viipurin laiiniai 8,799
1805 „ „ „ 25,397
1865 (Viipurin lännin kanssa) 63,008
1875 „ „ „ 58,899
1882 „ „ „ 62,205
1890 „ ., „ 69,936
1901 (2 ha ja sitii suurempia vuokraviljelmiä) 68,573
1912 (v:n 1909 maanvuokra-asetuksessa tarkoitettuja

torppia) 55.1 1

2

A -ia n osaisten yksityisoikeuden isistä suhteista

t:n vuokrauksessa rälssi- ja perintötiloilla ei

aikaisemmin ollut mitään erikoismääräyksiä
voimassa. vaan sovellettiin niihin v:n 17:',4

lain Maakaaren 16 ja 17 luvussa sekä Rakennus-
kaaressa lampuotitilan vuokrasta annettuja sään-

nöksiä (ks. Maanvuokrat. Ainoastaan torp-

parien irtisanomisesta ja vuokra-alueelta n

Uimisesta säädettiin erikseen, että niihin nähden
oli meneteltävä, kuten lampuodista oli säädetty

(kunink. kirje 17 p. lokak. 1781). Vielä kunink,
etuksessa 1", p:ltä kesäk. 1800 puhuttiin vain

lampuodista, mutta ei torpparista. Vasta keis,

asetuksessa 19 p:ltä jouluk. 1*04 annettiin eri-

koismääräyksiä torpan vnoki ja -enjäl-

keen a unet ui säännökset maanvuokrasta maalla

ovat laaditut pitämällä varsinaisesti torpan

vuokrausta silmällä (ks. Maanvuokra). Ny-
kyään on t :n vuokrauksesta voimassa eri sään-

uöksiä. riippuen siitä, milloin vuokrasopimu
tehty. Jos Se on tehty ennen v. 1!I04. ovat

voimassa v:n 17",4 lain ja sitä täydentävien
tuksien määräykset. Jos se on tehty l p:n tam-
mik. 1904 ja 30 p:n maalisk. 1909 väli

aikana, on siitä voimassa v:n 1902 maanvuokra
laki. Molemmissa tapauksissa koskevat vuokra
suhdetta lisäksi ne osat v : n 1000 maanvuokra
laini i id into i. jotka munitaan silisin annetussa
o. s. taannehtivassa asetuksessa. Jos taas sopi-

mus on tehty v:n 1909 maalisk. 30 p:n jälkeen,

ovat siitä voimassa 12 p. maalisk. 1909 annetun
maa in uok ra asetuksen määräykset. Kaikkien

tiäiden määräyksien sisällöstä sekä t. -san.m mää-
rit Imäsiä ks. tarkennuin Maanvuokra.

Paitsi rälssi- ja perintötaloilla on 1 :ia ole-

massa kruununtiloilla sekä kruunun- ja papiston

virkataloilla, jotapaitsi kruunun metsämailla on

kruununmetsä-t:ia. Asianosaisten yksityisoikeu-

dellisista suhteista tällaisilla t:illa ei ole yksi-

tyiskohtaisia lainmääräyksiä olemassa, vaan ovat

ne varsinaisesti sopimuksen varassa. Kruunun-
virkatalojen t:ista on kuitenkin olemassa keis.

julistus 26 prltä. tamniik. 1892 (ks. kuitenkin

armollista asetusta valtion virkatalojen käyttä-

misestä 15 p:ltä tammik. 1015).

T:ista. jotka ovat vuokra-alueita, on erotet

tava kruuuun-t :t eli verotetut t:t, jotka ovat itse-

näisiä, maakirjaan merkittyjä tiloja, vaikkakin

ilman manttaalia, ks. Maanvuokra. Torp
pari k y s y m y s. K r u u n u n t a 1 o. K r n u-

nu n tor p p a. K r u n n n n m e t s ä t o r p p a.

K n-a.

Torppari, torpan vuokramiesoikeuden haltia

ks. Torppa ja Torpparikysy m y s.

Torpparikysymys. Vuokraviljelmien suuri

lukumäärä omistusoikeudella hallittaviin viljel-

miin verraten katsotaan kaikkialla yhteiskunnal-

liseksi epäkohdaksi. Pääasiallisimmat syyt tälliin

ovat seuraavat.

Puhtaasti taloudelliselta kannalta katsoen on

vuokraviljelmien lukuisuus epäedullinen. Kun
vuokramiehellä on oikeus viljellä vuokra aluet-

tansa ainoastaan toistaiseksi ja kun hänen ase-

mansa muutenkin on epävarma, ei hän yleensä

viljele maatansa sillä huolella ja taidolla eikä

pane siihen niin paljon työtä ja uhrauksia kuin

se. joka omaa maatansa viljelee. Vuokra-aluei-

den tuotto jää siis melkoista pienemmäksi kuin

mitä vastaavani omien viljelmien tuotto ,,li-i.

Vuokramiesten epäitsenäisestä ja maanomista
jista riippuvaisesta asemasta johtuu, etteivät he

voi koskaan siinä asemassaan saada sellaista

itsenäisyyden tunnetta ja varmaa elämän poh-

jaa, joka on jokaisen kansanluokan edistymisen

välttämätön ehto. Siten vuokramiesluokalta sään-

nöllisesti puuttuvat edellytykset kohoamiseen
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silli- henkiselle ja aineelliselle tasolle, jolla maata
omistava luokka yleensä on. Tähän vaikuttaa

myös -'• «-t iii vuokramiesluokka ei ole yleensä

raitioon, kuulaan ja julkiseen elämään nähden
samassa asemassa kuin maanomistajaluokka
vaan hi ikommassa.

lainen maanomistajaluokkaan verraten alem

massa ja riippuvaisena asemassa nlrmineii tekee

helposti vuokramiesluokan tyytymättömäksi ja

katkeraksikin. I ii i tyytymättömyyttä li--. 11 sään-

nöllisesti se. että vuokranantajan ja vuokranne
hen suhteet oval useimmiten epätarkasti ja epä

tyydyttävästi järjestetyt. Kun heidän taloude]

lisct etunsa vuokrasuhteissa oval säännöllisesti

vastakkaiset, aiheuttaa tämä heidän kesken usein

eripuraisuutta sekä tekee asiain tilan puolin ja

toisin epätyydyttäväksi. Varsinkin on tä>sä koh-

den eripuraisuuden ailientta jana n-cin vuokra-
maksun suuruus, jonka maanomistaja, voimak-
kaampana asianosaisena, usein yksipuolisesti mie-

i mukaan määrää, olematta vuokramiehellä
muuta mahdollisuutta kuin joko siihen suostua

tai jättää vuokra-alue.

Lukuisan maataviljelevän väestöluokan pysyt-

täminen vuokramiehen asemassa on epäkohta
myös kaikista niistä syistä, joiden tähden val-

tiot pyrkivät saamaan maata omistavan talun-

poikäisluokan mahdollisimman lukuisaksi ja voi-

makkaaksi ja joiden tähden ne varsinkin viime
aikoina ovat ryhtyneet tarmokkaisiin toimiin

pienviljelysliikkeen hyväksi. Siten on väestöpoliit-

tisista syistä tärkeätä, että on olemassa lukuisa
ja voimakas maanomistajaluokka, joka tarjoaa
kaupunkeihin ja teollisuuskeskuksiin uutta ter-

vettä ja voimakasta väestöä. Se on tärkeätä myös
yleispoliittisista syistä, koska kansakunta on
muihin kansakuntiin verraten sitä voimakkaampi,
kuta lukuisampi, veronmaksukykyisempi ja sivis-

ty ni-i-nipi se on. Lisäksi se on tärkeätä yhteis-

kunnallisista syistä, koska maataomistavan luo-

kan lukuisuus antaa parhaat takeet yhteiskun-
nallistin olojen rauhallisesta kehityksestä. Mis-

tä suhteista ei vuokramiesluokka tar-

imoja etuja kuin maanomistajaluokka.
Näihin vuokrajärjestelmän yleisiin epäkohtiin

tulee eri maissa lisäksi kunkin maan erikoisista

oloista johtuvia epäkohtia. Toisissa maissa joh-

tuu historiallisista oloista, että vuokramies-
luokka on joutunut enemmän tai vähemmän lä-

helle maaorjuutta. Toisissa on vuokramiesten
velvollisuus vuokramaksunsa suorittamiseen teke-
mällä vuokranantajalle päivätöitä muodostanut

ja vihatun velvollisuuden. Muuta
n tissa on välejä erikoisesti kärjistänyt se

seikka, että vuokranantajaluokau on muodosta-
nut vierasheimoinen ylimysluokka, jonka sorto
ja ylimielisyys ovat moni t pitemmälle ja tul-

vihatummiksi, kuin mitä muussa tapauk-
olisi voinut edellyttää.

Nii-sä maissa, joissa maanvuokrakysymys on
yhteiskunnallisena kysymyksenä ollut esillä, on

öllisesti käynyt niin, että vuokramiesluokka
anot kasvaa niin lukuisaksi ja vuokrajär-

jestelmän epäkohdat tulla niin suuriksi, ettäolo
jen samaan suuntaan jatkuminen on saattanut
koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja rauhallisen
kehityksen vaaranalaiseksi. Useimmiten on olo-

tila silloin ollut sellainen, että sen järjestämi-
nen tavallisilla keinoilla on ollut mahdoton, joten

yhteiskunnan on täytynyt lainsäädäntötietä

pakkotoimin siihen ryhtyä.

Useimmissa Euroopan maissa on maanvuo
kysymys yhteiskunnallisena kysymyksenä ollut

aikanaan esillä. \ 'seiminissa niistä s i tullut

jo pitemmän aikaa sitten ratkaistuksi.

Norjassa levisi vuokrajärjestelmä keski
ajan kuluessa niin laajaksi, että uuden ajan alku-
puolella su u ii 1 1 osa Norjan viljelmistä oli lam-
puotien (LeiUending) hallussa, omistusoikeuden
kuuluessa muutamille maaylimyksille (Jorddrott).
Näistä luonet olivat tanskalaisia. Vuokrajä r jes

lehnän epäkohdat alkoivat uuden ajan alkupuo-
lella vuokramiesluokan valituksien johdosta k.i.in

ti i puoleensa I iinsaa.1 ij m huomiota St n paluin

pia epäkohtia koetettiin poistaa asianosaisten

keskinäisiä suhteita järjestävillä asetuksilla,

joilla pyrittiin antamaan vuokramiehille „suo
jaa ylivoimaisia ja omaa voittoa pyytäviä maan-
omistajia vastaan". Vuokramaksujen liiallisen

korottamisen estämiseksi säädettiin 1530. että

vuotuista vuokramaksua oli suoritettava maan
tuoton mukaan, kuuden uskotun miehen arvion

perusteella. Jotta vuokramies ei olisi aina ali

luisen häätämisvaaran alaisena, tehtiin 1557

elinkautinen vuokra-aika pakolliseksi. Myöhem-
mistä määräyksistä, joilla asianosaisten vapautta
sopimuksien teossa rajoitettiin, on erityisesti

mainittava asetukset vv:lta 1(384 ja 1685, jotka

m. m. entistä enemmän rajoittivat vuokramak
sun suuruutta. Kun oli pelättävissä, että

maanomistajat uusien rajoituksien johdosta r\ h

tyisivät vuokramiehiä lukuisammin häätämään,
säädettiin että jos maanomistaja tahtoi yhdis-

tää lampuotitilan omaan tilaansa, niin hänen
tuli yhdistämältänsä tilalta suorittaa kaksin

kertaista veroa ja asettaa kaksinverroin väkeä,

sotapalvelukseen. Nämä suoritukset olivat sii-

hen aikaan siinä määrin raskaita, että ne hyvin

riittivät estämään häätöjä yleisemmin tapahtu-

masta. Kun toiselta puolen säädetyt rajoitukset

tekivät vuokrasuhteet maanomistajille verra

ten epäedullisiksi, alkoivat maanomistajat myydä
vuokra-alueitaan, ja niiden myyminen kävi niin

nopeasti, että jo 1700-luvun puolivälin seuduilla

suurin osa Norjan viljellystä maasta oli jälleen

omistusoikeudella hallittavana. Myynnistä oli

1723 säädetty, ettii maanomistajani tuli vuokra

tilojaan myydessään tarjota ne ensin asianomai-

sille vuokramiehille ostettaviksi. Vuokratilojen

myyminen on sittemmin jatkunut edelleenkin.

niin että Norjassa oli v. 1880 kaikkiaan vain n.

7,900 lampuotitilaa. Nykyään niiden luku on

niin vähäinen, että kysymyksellä niiden vuokra-

miesten asemasta ei ole varsinaista yhteiskunnal-

lista merkitystä.

Samaan aikaan kuin lampuotitila!n vuokra-

suhteita edellisen mukaan järjestettiin ja kun

niiden luku väheni, kasvoi talonosanvuokramies-

ten (huusmand) luku. Asianosaisten keskinäisistä

suhteista näissä vuokrasuhteissa oli jo 1700

luvulla annettu useampia eri asetuksia, mutta

suurempi huomio niiden järjestelyyn kohdistui

vasta 1800-luvun puolivälin seuduilla jolloin

siihen osaltaan vaikuni ! i noihin aikoi-

hin ilmoin mksellinen liike. T.

sia vuokramiehiä oli silloin n. 67,000. Nii

at iin aikaan laki 24 p :Itä syysk. 1851

joka oli sangen radikaalinen. M. m. tehtiin elin-
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kaulinen vuokra-aika pakolliseksi sellaisilla

vuokra-alueilla, joihin kuului Buhteelli esti pai

jon viljelyskelpoista maata. Vuokranantajalle
säädettiin täydellinen korvausvelvollisuus vuokra-

miehen tekemistä parannuksista. Kun näiden

uusien säännök ien ohella ei pidetty huolta siitä.

että vuokranantajat olisivat tulleet .liiviksi

vuokramieluiin h.i il.uu.ist.i. tulivat tällaiset

häädöt yleisiksi. Niiden johdosta talonosanvuokra-

miesten luku siinä määrin väheni, että niitä

v. 1 1100 oli jäljellä vain n. 27,000 ja sittemmin on
väheneminen edelleen jatkunut. Vuokramiesten
Vähälukuisuuden takia ei Norjassa nykyään oli'

maanvuokrakysymystä yhteiskunnallis na kysj

myksenä olemassa.
Tanskassa oli 1700-luvun puolivälin seu-

duilla n. 3
/.i

koko maan pinta-alasta herrasmaan
oiiiislajain alustalaislampuotien hallussa. Näistä

useimmat hallitsivat alueitansa n. s. säännös!.

tyllit vuokraoikeudella (fceste). Jo 1683 oli sää

detty, että mitään maakylää tai talonpoikais-

tilaa ei saanut jättää asumatta ja autioksi lisää-

mään päätilan viljelyksiä. Täten oli siis vuokra-
alueiden pysyminen erityisinä viljelminä tur-

vattu. Tehokkaampi lainsäädäntö tällaisten

vuokramiesten aseman parantamiseksi saatiin

aikaan 1700-luvun lopulla. Siten 1787 määrät-
tiin, että vuokralle antamisen tapahtuessa oli

aina pidettävä katselmus. V. 1700 uudistettiin

jo 1523 ja 1683 annetut säännökset, joiden

mukaan elinkautisen vuokra-ajan tuli olla pakol-

linen. V. 1792 sallittiin kuitenkin vuokralle anta-

minen myös 50 v:ksi. Sen epämääräisyyden
poistamiseksi, joka vuokramiehiä rasittavassa

päivätyövelvollisuudessa (hoveri) oli yleinen,

kehotettiin asianosaisia tekemään siitä sopimuk-
sia sekä säädettiin, että missä sopimusta ei muu-
ten saatu aikaan, hallituksen asettamien arvio-

miesten oli annettava lausunto sen suuruudesta.

V. 1709 säädettiin nimenomaan, että päivätyö

velvollisuuden suuruuden tuli olla kaikkialla

määrätty.
Tällaiset uudistukset, jotka olivat aiheuttaneet

paljon mielten kuohua ja yhteiskunnallisia rii-

toja, saivat suurtilalliset pienentämään maa-
omaisuuksiaan ja myymään vuokraviljelmiään
vuokramiesten omiksi. Samalla ne saivat aikaan
suuren maanviljelyksen edistymisen sekä yleisen

hyvinvoinnin kohoamisen.
Jo 1700-luvulla oli ollut esillä kysymys alus-

talaislampuotien saattamisesta pakkolunastuk-
sella viljelmiensä omistajiksi. Tämä kysymys
tuli entistä suuremmalla ponnella esille 1800-

luvun puolivälin seuduilla. Tuloksena näistä,

pyrkimyksistä oli laki 19 p:ltä helmik. 1861,

joka monessa kohden paransi vuokramiesten
asemaa ja samalla valmisti maanomistajalle, joka
möi vuokra-alueita vuokramieliille, siitä erinäi-

siä etuja. Vuokra-alueiden myyminen, jota jo

pakkolunastuskysymyksen esillä ollessa oli sangen
laajasti toimitettu, sai tämän uuden asetuksen
johdosta erikoisen vauhdin. Siten oli alustalais-

lampuoteja
1850—21,600
1857-14,7(10
1873- 8.831

1905— 3,695

Vaikka alustalaislampuoteja siis nykyään on

vain aivan vähän, on kysymys niiden aseman
järjestämisestä vielä päiväjärjestyksessä.

Sitä mukaa kuin alustalaislampuotien luku
väheni, tapahtui Tanskassa, samoin kuin Noi
sakin, talonosanvuokramiesten (huamand) luvun

lisääntyminen. Maiden vuokramiesten lukui
liuoin, asema seka niistä johtuvat yhteiskunnal-
liset ja taloudelliset epäkohdat Baival kysymyk
sen heidän asemansa parantamisesta esille

luvun valtiopäivillä Asian ajaminen sai I uit. n

kin erityisen vauhdin vasta sitten kuin vuokra-
miesluokan keskuudessa .di 1840-luvulla synty.

nyt vilkas, poliittista laatua oleva Iiii

parantamiseksi. Heidän keskuudestaan nousi yksi
tyisiä, voimakaslienkisiä miehiä, jotka rupesivat
:

n il un im uKiknt i mökkiin kysymystä selvit

taen ja nostaen vii.ikrainicsluokkaa asiat. m.-a aia

maan -a. iden itse .sakseen vallassaolevien taholta
pai]. m ikävyyttä ja vainoa. Mutta tuloksena
olikin, että jo Isis saatiin aikaan säännöksiä
m. m. päivätyöv. lviillisuuden poistamisesta ja

elinkautisiin vuokrasopimuksien teon edistämi

sestä, jotapaltsi m. m. maanomistajani kurinpito,

oikeus poistettiin. Kysymys vielä pitenin

menevien parannuksien aikaansaamisesta p

kuitenkin edelleen päiväjärjestyksessä ja vih-

doin saatiin sellaisia aikaan lailla 23 p:ltä

ii. uki. k. 1902. Siinä säädettiin m. m. vuokrapakko
erinäisiin talonosan vuokraviljelmiin sovelletta

vaksi, myönnettiin vuokramiehelle korvaus
vuokra-alueella tehdyistä parannuksista ja vil-

voitettiin vuokranantaja pitämään vuokrakauden
alussa huolta tulokatselmuksen pitämisestä.

Tämäkään uusi lainsäädäntö, joka oli kohdannut
maataomistavan luokan taholta erinomaisen kii-

vasta vastarintaa, ei ole vielä vuokrakysymystä
Tanskassa lopullisesti järjestänyt, vaan on se

siellä vielä päiväjärjestyksessä.

Preussissa tapahtui vuokrasuhteiden jär

jestely 1800-luvulla toimeenpannun alustalais-

vapautuksen yhteydessä. Siten säädettiin 1811.

että kaikki viljelmät, joita hallittiin muulla kuin

omistusoikeudella, oli muutettava vapaalla ja

täydellä omistusoikeudella hallittaviksi korvausta

vastaan, joka oli maanomistajille maksettava
osaksi maassa, osaksi rahassa, ja tämän tuli

tapailtua silloinkin kuin viljelmää oli vain määrä-

aikaisella vuokraoikeudella hallittu. Näitä mää-
räyksiä tosin sitten rajoitettiin ediktillä 29 piitä

toukok. 1816. mutta ne saatiin uudelleen laajen-

netuiksi asetuksella 2 piitä maalisk. 1850. Tällä

asetuksella erinäiset, m. m. perinnölliset vuokra-

miehet tehtiin asetuksen voimaanastumispäivä^tä
vuokra-alueittensa omistajiksi. Asetus ulotti kui-

tenkin järjestelyn vain niihin vuokrasuhteisiin,

joissa oli n. s. alustalaissuhde olemassa. Perus-

ajatuksena järjestelyssä oli. että vuokramiehen tuli

saada viljelmä omakseen ja päästä vapaaksi isän-

nyyssuhteen alaisuudesta, samalla kuin vuokran-

antajan tuli päästä vapaaksi niistä velvollisuuk-

sista, joita hänellä vuokramieheeu nähden hen-

kilökohtaisesti oli. Vuokra-alueilla suoritettava

vero oli maanomistajilta lunastettava asetuksen

voimaan astuessa suoritetun vuokramaksun
mukaan. Näiden maksujen välittämiseksi perus

lettiin erityinen veropaukki, joka suoritti maan-
omistajalle koko hänelle tulevan korvauksen

haltiavelkakirjain (Rentenbrief) muodossa. Velka-

kirjan pääoma laskettiin vuokramiehen vuotuis-

maksun 2(1 kertaiseksi määräksi. Sen sisällölle

tuli viljelmän haltian suorittaa vuosittain 1',
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korkoa sekä joko l tai '•..', kuoletusta, joten

\ t-lka tuli kuoletetuksi 41 tai 56 vuodessa. Tämä
ia, joka saavutti vanhoillisten maanomistaja

piirien, preussilaisten junkkerien taholta erin

omaisen kiivasta vastustusta, järjesti maan
vuokrakysymyksen Preussissa, niin että sellaista

ei siellä enää yhteiskunnallisena kysymyksenä
ole.

Englannissa oli 1870-luvulla, jolloin siellä

ruvettiin maanomistusoloihin kiinnittämään suu-

rempaa huomiota, kaikista viljelmistä n. 88%
vuokralla. Tällainen epäedullinen olotila oli jo

'soo luxiin ensi puoliskolla aiheuttanut lainsää

iläntötoimia poistamisekseen. Tehokkaampi lain

i i I ml::t', S saatiin kuitenkin sun i tark>ituk

aikaan vasta 1880-luvulta alkaen, kun maan-
viljelystyöväestö itse oli alkanut loimia puoles-

taan sekä saanut vaikutusvaltaa myös parla-

menttivaaleihin. Xämä lainsäädäntötoimet tar-

koittivat osaksi vuokralainsäädännön paranta
mistä, osaksi uusien viljelmien aikaansaamista.

Edellistä tarkoittavista säännöksistä on mainit-

tava, että lainsäädäntötietä rajoitettiin maan-
omistajan oikeus teiniä vuokrasopimuksia, jotka

olivat vuokramiehelle taloudellisesti epäedullisia
• ii maanviljelyksen ajanmukaiselle kehitykselle

haitallisia. Vuokramiehelle myönnettiin korvauk-
-••ksi tekemistään parannuksista se summa.

vastasi vuokramiehen tekemän parannustyön
llista käypää arvoa silloin kuin hän luovutti

vuokra-alueen. Lisäksi velvoitettiin vuokran-

antaja maksamaan vuokramiehelle tn.ysi korvaus
kaikista -iitä vahingosta, joka vuokramiehelle

irtisanomisesta aiheutui, jos maanomistaja toi-

mitti irtisanomisen ilman otollisia ja riittäviä

p rusteita.

Toimenpiteet uusien viljelmien aikaansaami-
seksi johtivat v:n 1907 lainsäädäntöön, jonka
mukaan maata voillaan ottaa siihen tarkoituk-

maanomistajilta joko pakkolunastuksella tai

pakkovuokxalla.

Irlannin maanomistusoloille on ollut omi-
naista, että maa on siellä vielä viime vuosisadan
puolivälin seuduilla suurimmaksi osaksi kuulu-
nut englantilaisille suurtilain omistajille, jotka
ovat irlantilaisten vuokramiesten avulla sitä vil-

i. Siten v. 1S41 oli vuokraviljelmiä kaik-
kiaan 699,202, niistä n. 45 7c alle 5 acrea suuria

iti'; 5-15 aina suuria. V. 1870 oli maan-
omistajia vain 19.ä47 ja n. 80% maasta kuu-
lui yli 1,000 acrea suuriin suurtiloihin. V. 1876
noin puolet koko Irlannista kuului n. 700 hen-
kilölle.

Vuokramiesten köyhyys, maanomistajain mieli-

valtaisuus, verojen korotukset, häädöt y. m. s.

aiheuttivat vuokramiesluokan keskuudessa 1800-
luvun puolivälin seuduilla asemansa parantami-

yhteiskunnallisen liikkeen, joka on jatku-
nut meidän päiviimme saakka ia joka ajoittain
"'i johtanut poliittisiin murhiinkin. Tämä liike

pakotti valtiovallat lainsäädäntötoimiin olojen

iseksi. Ensimäinen mainittavampi ilmaus
-iitä oli G 1 adst O n e n v n ok r a 1 a k i

v
: lt:i 1ssi. Se myönsi vuokramiehelle oikeuden

a vuokramaksun suuruus tuomioistuimen
kautta määrätyksi 15 \ :k-i. jotapaitsi vuokra-
miehelle annettiin turvattu hallintaoikeus ja mah-
dollisuus vuokraoikeuden siirtämiseen. Tämän
lain vaikutusalaa laajennettiin uusilla laeilla

w :lta 1887, 1891 ia 1896, Jo 1881 oi, perustettu
erityinen virasto, maakomissioni (the uisi* i,uui

Commission) maanvuokra-asioita varten, jonka
tuli m. m. olla korkeimpana tuomioistuimena
vuokrariidoissa.
Samaan aikaan toimittiin vuokra-alueiden

saattamiseksi valtion välityksellä vuokramiesten
omiksi. V. ISSr, saaliin aikaan n. s. Ashbour
tien laki, jolla perustettiin valtion vanusta
muodostettu lainarahasto irlantilaisten vuokra
miesten saattamiseksi vuokra-alueittensa omista
jiksi. Lunastamisen tuli tapahtua vapaaehtoisten
sopimusten perusteella, jotka maakomissioni tar

kasti. Valtio antoi lainaksi koko kauppasumman.
josta vuokramiehen tuli suorittaa ''', korkoa
ja 1 % kuoletusta. Maanomistaja sai heti nostaa
vain '/« kauppasummasta, ja muun osan vasta
sitten kuin välityksen turvallisuus oli valtiolle

taattu. V. 1891 säädetyllä n. s. Ba Hourin
lailla määrättiin välitystoimessa rahan ase

uusia käytettäväksi obligatsioneja. V. 1896 mää
riittiin kuoletussummat aleneviksi ja kuoletus
aika pitennettiin 70 v:ksi.

V. 1903 saatiin aikaan uusi. entistä täydelli-

sempi lainsäädäntö vuokra-alueiden ostoista. Se
jätti oston ja myynnin edelleenkin asianosaisten

vapaaehtoisen sopimuksen varaan. Mutta se val-

misti kummallekin asianosaiselle joukon etuja

vuokra-alueen myynnistä. Siten vuokramiesten
kuoletusmaksut tulivat Olemaan pienemmät kuin
heidän vuokramaksunsa siinä tapauksessa että

he edelleen pysyisivät vuokramiehinä. Maanomis-
tajalle taas taattiin osa lunastussummasta hänen
henkilökohtaiseksi omaisuudekseen perheomaisuu-
den asemesta, jotapaitsi myyminen poisti sen

taloudellisen epävarmuuden ja ne sosiaaliset hai-

tat, joita vuokra järjestelmästä oli. Kuoletusmak-
sut määrättiin 3 '/i % :ksi ja kuoletusaika
68 '/s v:ksi. Valtio sitoutui maksamaan 12%
arvioidun myyntihinnan lisäksi maanomistajalle,

sitä osaa vuokramieheltä takaisin perimättä. Tar
koitukseen osoitettiin valtion varoja 100,000,000

puntaa sterlinkiä. Näitä säännöksiä on muodos
lettu vuokramiehille vielä edullisemmiksi asetuk-

sella v:lta 1909.

Vv. 1809-1902 oli ostotarkoituksiin annettu lai-

noja 7(1.0110 vuokramiehelle ja niillä välitetty

n. 800.000 ha maata vuokramiesten omaksi. Vv.

1903-07 oli annettu lainoja 54.482 vuokramiehelle.

Enemmän kuin puolet Irlannin viljelmistä on

nykyään jo tullut omistusoikeudella hallittavaksi.

Koko välitystoimen loppuun saattamiseen on las

kettu tarvittavan valtion varoja ennakkomak-
suiksi kaikkiaan Suomen rahassa laskien vh 2

miljaardia maikkaa.
Ruotsissa on torpparilaitoksen syntyminen

tapahtunut Samalla tavalla kuin Suomessa, jn

vaiheei ovat vielä I
sou luvullakin olleet molem-

missa maissa pääpiirteissään samanlaiset. Siellä-

kin oli torppien luku suurimmillaan I Niili luvulla.

nousten n. 100,000 :een. Sittemmin niiden luku on

yhtämittaa laskenut. V. 1900 niitä oli vain 66,703

ja 1910 vain 53,005. Kaikkiaan on Ruotsissa nyky-

ään vuokraviljelmiä n. 4o',' viljelmien koko
luvusta. Vuokrasuhteista saatiin Huolsi, -a aikaan

uusi. entistä täydellisempi vuokralainsäädäntö 14

[i kesäk. 1907, ja on äe rakennettu pääasiassa

ille periaatteille kuin Suonen maanvuokra-
laki 19 p:ltä kesäk. 1902 (ks. Maanvuokrai.
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Torppien väheneminen, johon ovat vaikuttaneet

yleiset taloudelliset ja yhteiskunnalliset -\\i eri

tyisesti väestön siirtym a tehdaspaikkoihin ja

kaupunkeihin sekä ulkomaille, on kuitenkin os,,ii

i i että maa o i uok i aolot \ aat ivat muita toi

menpitsita edellämainitun lainondinnon lisäksi

Eräs hallit uksen asettama komitea saikin 1911

valmiiksi verraten radikaaliseen suuntaan käy

vftn ehdotuksen tällaisiksi toimenpiteiksi. Tämä
itus ei kuitenkaan ule vielä johtanut lopulli-

seen lainsäädäntöön asiassa.

Suomessa on vuokraviljelmien luku suh-

teellisesti suurempi kuin missään muussa Euroo
pan maassa, lukuunottamatta Englannin ja lilan

n i ii aivan erikoisia oloja. Viljelmien koko luvusta

on vuokraviljelmiä

ranskassa 15 9?

assa 27 %
Hauskassa 29 %
Ruot sissa 40 '

.

Suomessa 59 %
Isossa-Britanniassa 87 %
samat syyt kuin muualla tekevät vuokraviljel-

mien suuren lukumäärän meilläkin epäedulliseksi.

Puhtaasti taloudelliselta kannalta on huomattava,
että vuokra-alueisiin kuului v. 1901 viljeltyä

maata kaikkiaan 052.000 ha eli n. 23% viljellyn

maan koko alasta. Sellaisiin torppiin ja lam-
puotitiloihin, joita v:n 1909 maanvuokra-asetus
tarkoittaa, kuului v. 1912 peltoa 199,965 ha ja

luonnonniittyjä 104.475 ha eli yhteensä 304,440
ha viljeltyä maata. Vuokra-alueiden viljelyskun-
nosta 1912 tehtyjen kysymysten johdosta ilmoitti

38,3% maan kaikista vuokralautakunnista, että

vuokra alueiden viljelykset vuokralautakuntapii-
rissä ovat yleensä huonommassa kunnossa kuin
maanomistajani omassa hallussa olevat viljelyk-

set. Tämä siis tietää maalle vuosittain suurta
taloudellista tappiota. Vuokra-alueisiin kuuluu
myös verraten laajoja aloja, viljelyskelpoista

aiaata. Siten n. 56% maan kaikista vuokralailla
kunnista ilmoitti v. 1912 vuokra-alueilla asian-

omaisissa vuokralautakuntapiireissä yleeusä ole-

van uutisviljelysmahdollisuuksia. Kun nämä vil-

jelyskelpoiset maat jäävät vuokramiesten köyhyy-
den ja epävarman aseman johdosta viljelemättä,

lisää tämä melkoisesti vuokrajärjestelmästä joh-

tuvaa taloudellista tappiota. — Torpparit ja lam-
puodit suorittivat v. 1912 maanomistajille vuokra-
maksuina hevospäivätöitä 596,260 ja jalkapäivä-

töitä 1,788,408. joiden yhteenlaskettu raha-arvo
oli n. 6,588,200 mk. Kun vuokramiehet, vuokra-
suhteissa vallitsevien epäkohtien johdosta, yleensä
suorittavat veropäivätyönsä haluttomasti ja sillä

tuloksella, että niiden arvo monin paikoin laske-

taan vain n. 2
/ 3 :ksi tavallisten palkkamiesten

päivätöistä, aiheutuu tästä" vuosittain maalle mil-

joonissa markoissa laskettava taloudellinen tap-

pio. — Taloudelliselta kannalta on myös epäkoh-
daksi katsottava se, että viljelystyö maanomista-
jaiu omassa hallinnassa olevilla viljelmillä, joissa

varsinaisen tilattoman väestön tulisi saada työ-

ansiota, teetetään suureksi osaksi vuokramiehillä,

joista useimmat voisivat käyttää koko työvoi-

mansa omalla viljelmällään. Lisäksi vuokra-alu i-

den paremmin viljeleminen tekisi myös mahdol-
liseksi kotimaisen viljan- ja muiden elintarpei-

den tuotannon lisäämisen. Vuokramiesten saat-

taminen alueittensa omistajiksi lisäisi teollisuus-

tuot teit ien mcle Mi oma a ma • ii iikani ut

taisi teollisuuden ja maanviljelyksen välistä

\ ovaikutusta, aiheuttaen myo" iten taloudel-

lista nousua.

["ällaisten taloudellisten syiden ohella vaat

maanvuokraolojen järjestämistä meillä m
yhteiskuntapoliittiset syyt. Torppariluokka on
meillä syystä tyytymätön asemaansa, kun sillä

useinkaan ei näytä olevan mitään mahdollisuul
sia kohota torpparin asemaa korkeammalle ja kun
tämä asema on i '-mi suhteessa käynyt sietä-

mättömäksi. Ja samoin ovat maanomistaja!
useissa tapauksissa vuokrajärjestelmään tyytj

mättömiä. Vuokramaksun suuruus on usein mää-
rätty aikana, jolloin maalla oli vain pieni osa

sen nykyisestä arvosta. Jos se on määrätty sil-

loin rahana, ei vuokramaksu nykyään usein lähes-

kään vastaa niitä etuja, joita vuokramiehelle
kuuluu. Jos taas vuokramaksu on määrätt)

päivätöinä, johtuu päivätöiden arvon suuresta
kohoamisesta, että vuokramaksu nykyisen päivä-

työn hinnan mukaan rahaksi muutettuna on

vuokramiehen nauttimiin etuihin verraten koh-

tuuttoman korkea. Vuokranantajalle taas eiväl

vuokramiesten päivätyöt ole yhtä sopivia kuin

ennen, koska uudet viljelystavat vaativat niihin

ja erityisesti koneiden käyttöön tottunutta väkeä

ja koska myöskään vuokramiesten hevoset eivät

aina ole uusien maanviljelyskoneiden vetä-

miseen sopivia. Vuokramiesten metsänkäyttö-

oikeudet ovat usein määrätyt aikana, jolloin met-

sällä oli vain osa sen nykyisestä arvosta. Siitä

johtuu, että aikaisemmin myönnettiin suhteelli-

sesti laajoja metsänkäyttö-oikeuksia, jotapailsi

vuokramiehillä on monasti ollut tilaisuus vuokra-
kirjan epätarkan sanamuodon perusteella käy-

tännössä laajentaa näitä oikeuksiansa yli sen,

mitä alkuaan oli tarkoitettu. Kun metsän arvo

n\ kyään on moninkertainen entiseen verraten,

on tämä omiansa aiheuttamaan epäsuhdetta

vuokramaksun ja vuokramiehen nauttimien etu-

jen välillä. Ne tapaukset eivät olekkaan aivau

harvinaisia, joissa vuokramaksu ei vastaa edes

vuokramiehelle kuuluvan metsänkäyttöoikeuden
arvoa. Vuokramiehille kuuluvat laidunoikeudet

eivät myöskään enää aina sovellu nykyaikai-

seen maatalouden järjestelyyn. Ennen kaik-

kea on kuitenkin vuokramiesten kannalta arve-

luttava heidän riippuvaisuutensa maanomista
jasta ja epävarma asemansa. V. 1912 oli kaikista

torppareista ja lampuodeista 30% suullisen

sopimuksen varassa ja muutamissa lääneissä eneni

mänkin (Uudenmaan l:ssä 45 r
; sekä Viipurin ja

.Mikkelin 1 :eissä 42%). Mäkitupa-alueilla oli vas-

taava luku koko maassa 56% (Uudenmaan l:ssä

67%, Turun ja Porin l:ssä 63% ja Hämeen l:ssö

61%). Lisäksi on joukko sellaisia kirjallisia

vuokrasopimuksia, jotka on voitu milloin taliansa

irtisanoa. Nämä molemmat ryhmät huomioon-
ottaen havaitaan, että sellaisia vuokramiehiä,
joille vuokra-alueen hallinta on ollut turvattuna

vain vuodeksi eteenpäin, on ollut n. 31% torppa-

reista ja n. 52% mäkitupalaisista. Ja esim

Uudenmaan Lssä olivat vastaavat luvut

52 ja 63%. Tämä epävarma aseina on ollut

vuokrainiehille sitä arveluttavampi, kun usein

ne henkilökohtaiset suhteet. jotka vuokra
suhteen syntyessä ovat vuokranantajan ja vuokra-

miehen välillä vallinneet, ovat myöhemmin hiivin-
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neel bpd johdosta, että jompikumpi tai molemmat
asianosaisista ovat vaihtuneet. Tällaisesta epä

varmasta ja epätyydyttävästi järjestetystä ase-

masta piilisemiseen ei vuokramiehellä useinkaan

ole näyttänyt olevan mitään mahdollisuuksia, kun
maanomistajat fi \ ;i t ole olleet halukkaita myy-
in iliu esia tileistään tai edes jirjestimim vuokra-

suhteita paremmin ja kuu muitakaan mahdolli-

suuksia oman viljelmän saamiseen ei ole ollut.

Kun kuitenkin samalla uusi aika on tuonut torp-

pareillekin uusia vaatimuksia ja pakottanut hei-

li ;t pyrkimään aineellisesti seka henkisesti eteen-

päin, on luonnollista, että tällainen aseina on
saanut torppariluokan tyytymättömäksi. Sitä on

ollut omiansa lisäämään suurtilallisten taholla

ilmennyt ymmärtämättömyys torpparien tarpeita

ja pyrkimyksiä kohtaan sekä ylimielisyyteen

menevä torpparien kohteleminen. Tämän tyyty-

mättymyyden ovat viime aikojen tapaukset muo-
dostaneet (laikoin katkeruudeksi ja vihaksi. 'Piimii

puoli asiasta vaatii yhteiskunnallisena teki-

• n järjestelyä.

Tällaista järjestelyä vaativista yleispoliittisista

syistä on mainittava, että meidänkin kansamme
ia kansakuntana on sitä turvatumpi, kuta

lukuisampi, voimakkaampi ja eheärnpi se on. ja

yksi tärkeimmistä keinoista Iässä kohden turvata
asemaa on t:n järjestäminen.

Vaikka torppien luku oli jo 1860-luvulla yhtä
suuri kuin nykyään, on t. vasta parin viimeisen

kymmenen aikana puhjennut varsinaisena

yhteiskunnallisena kysymyksenä esille. Vielä Aksel
VYurOn katsoi ISilS julkaisemassaan kirjassa „Torp-
parioloista Suomessa", ettei t:tä yhteiskunnalli-

sena kysymyksenä ollut silloin olemassa, vaikka
hän katsoikin, että se pian sellaiseksi muodos-
tuisi, ellei järjestäviä toimia saataisi nopeasti

aikaan. ,lo silloin olivat vuokrajärjestelmän talou-

delliset ia yhteiskunnalliset epäkohdat selviä ja

tuntuvia; samoin oli vuokramiesluokan yleinen
kehitys ja sivistystaso saavuttanut sellaisen as-

teen. iit ii sen keskuudessa oli tultu aseman huo-
noudesta tietoisiksi. Sittemmin sattuneet lakko-
viikon tapaukset, eduskuntareformi, joka saattoi

alemmatkin kansanluokat valtiolliseen toimin-
taan. Laukon rettelöt y. m. s. seikat saivat torp-

pariluokan yhteiskunnallisena luokkana asiatansa
ajamaan ja vetivät t :n pakottavana yhteiskun-
nallisina kysymyksenä esille. Samalla samat
ilmiöt antoivat myös edistysmielisille aineksille
muissa kansanluokissa aiheen ja tilaisuuden ryh-

isian järjestelyä suunnittelemaan.
Tuntuvan askeleen t:n selvittämiseen muodosti

\:n 1909 maanvuokra-asetuksen ja sen yhteydessä
etun n. s. taannehtivan asetuksen aikaansaa-

mille!
. Jo tätä asetusta laadittaessa tiedettiin.

että sen lisäksi tarvitaan osaksi rahallisia, osaksi

lainsäädäntötoimia, joilla vuokramiehiä saate-

taan alueidensa omistajiksi. Nämä toimen-
piteet tiedettiin erityisen kiireellisiksi siitä bj ystä,
••td lukaisi!! vuokrasopimuksia tuli päättymään
1916, jolloin taannehtivan asetuksen pitentävät
määräykset lakkasivat niihin vaikuttamasta.

'tällaisten toimenpiteiden taq Ilisuutta sil-

äpitäen perustettiin senaatin oikeustoimi
tuskuntaau 1010 erityinen ylimääräisen esitte-

- toimi maanvuokra asioita varten. Vuotui-
sista vuokraoloissa tapahtuvista ilmiöistä ja

vuokralautakuntain töistä ryhdyttiin keräämään
•i.">. IX. Paineltu •.-.., ]',,

tilastoa, joka julkaistaan Suomen virallisen

tilaston sarjassa. Lisäksi on 1912 kerätty ylei

neu tilasto kaikista torpista, lampuotitiloista ja

mäkitupa-alueista ja sen tulokset julkaistu Suo-
men virallisen tilaston sarjassa. Tämän tilaston

tuli muodostaa pohja sen komitean töille, [onka
-ennätti 1912 asetti laatimaan ehdotuksia asia ia

tarpeellisiksi toimenpiteiksi.
Ensiinäisessä mietinnössään, joka valmistui V : 11

1013 alussa, tämä komitea ehdotti, että v:n 1909
taannehtivan asetuksen vuokrasopimuksia piten
i ,\ it minivl -et

|
itket tu-un muutamilla vuo

silla, jotta niiden aikana ehdittäisiin saada lopul-

liset oloja järjestävät lainsäädäntötoimet val-

miiksi. Tämän mietinnön perusteella laadittu ja

eduskunnalle annettu hallituksen esitys ei kui-

tenkaan ole johtanut lopullisiin lainsäädäntö-

toimiin. Siitä syystä ja kun oli pelättävissä, että

melkoinen osa niistit n. 69,000 vuokramiehestä.
joiden vuokrasopimukset v:n 1909 taannehtivan
asetuksen mukaan päättyivät v. 1916, joutuisi

vuokra alueiltaan pois. määrättiin ilman elin-

kunnan myötävaikutusta syntyneessä Arin, dli

sessa julistuskirjassa 14 p:ltä lokak. 191.5, että

v:u 1909 taannehtivan asetuksen vaikutus oli

pitennettävä siksi kunnes vuokrasuhteet ..saadaan

säädetyssä järjestyksessä lopullisesti järjeste-

tyiksi". Tämän johdosta ovatkin maanomistajat
yleensä jättäneet vuokramiesten häätämisiin ryh-

t\ iniiltä niissäkin tapauksissa, joissa sellainen

häätö olisi nähtäviisi i muuten toimeenpantu.

Nykyään t. varsinaisesti kohdistuu kysymyk-
sien, minkälaisia niiden toimenpiteiden tulee

olla, joilla vuokramiehiä saatetaan alueittensa

omistajiksi. Lukuunottamatta osaa ruotsalaisesta

puolueestamme, joka katsoo, että asia olisi edel-

leen jätettävä vuokranantajani ja vuokramiesten
kesken vapaaehtoisilla sopimuksilla järjestettä-

väksi, näyttävät kaikki eri puolueet nykyään ole-

van yksimielisiä siitä, et t ii vuokramiehet on lain-

säädäntötoimin ja valtion välityksellä oikeutet-

tava lunastamaan vuokra-alueet omiksensa. Eri

miellä ollaan vain siitä, mihin vuokra-alueisiin

tällainen lunastamisoikeus on ulotettava Ja minkä-
laisilla ehdoilla lunastamisen tulee tapahtua.

Yksityiskohtaisen ehdotuksen asiassa sisältää

hallituksen asettaman maanvuokrakomitean toi

nen mietintö, joka valmistui 1914. Sen mukaan
uusissa toimenpiteissä on mentävä niin pitkälle,

kuin yhteiskunnan välttämättömät tarpeet vaati-

vat, mutta ei pitemmälle. Siten on järjestelyn ulko-

puolelle jätettävä kaikki pienet vuokra-alueet,

s. o. sellaiset, joihin kuuluu alle 2 ha viljeltyä

maata, koska sellaisilla ei häätämisen vaaraa

varsinaisesti ole ja koska niillä eivät samat syyt

vaadi siirtymistä vuokramiesten omiksi kuin suu-

remmilla vuokra-alueilla. Lisäksi olisi vuokra-

alueet jätettävä järjestelytoimenpiteiden ulkopuo

lelle esim. silloin, kun vuokra-alue sijaitsee siinä

määrin maanomistajan omassa hallussa olevien

viljelyksien keskellä että sen yhdistäminen nii-

hin on maanomistajan oman viljelyksen tarkoi

iimnkaisuudeii kannalta välttämätön. Samoin

olisi tehtävä silloin, kun alue olisi tarpeelli-

nen teollisiuista i koit nk-iiii tahi tonttipaikoiksi

taikka talonpaikan saamiseksi maanomistajan
perilliselle perinnönjaossa. — Jos asianosais-

ten välillä järjestelynalaisella vuokra alueella

ei saataisi vuokrasopimuksen päättyessä ai-
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kaan uutta vapaaehtoista Bopimusta, ulisi maan
omistaja lainsäädontotietä velvoitettava joko

antamaan alue edelleen vuokralle tai myymään
se vuokramiehen omaksi, ellei tämä tahtoisi

alueesta luopua. Mikäli vuokra- tai myynti
ehdoista ei kittaisi, olisi niitä koskeva kysymys
pusin vuokralautakunnan soviteltava ja sitten

maanjako-oikeuden ekä viime asteessa Benaatin

ratkaistava. Suuremmat vuokra alueet tulisi voida

jommankumman asianosaisen vaatimuksesta pie-

nentää Id ha: iin viljeltyä maata, jotapaitsi

vuokramiesten nii-t -:i n käyttö- ja laidunoikeudei

olisi järjestettävä nykyolojen vaatimuksia va

lääviksi. Vuokra-alueen myynnin tapahtuessa

olisi alueeseen luettava niin paljon metsämaata,
että se vastaisi vuokramiehelle ennen kuulunutta
metsänkäyttöoikeutta, ci kuitenkaan enemmän
kuin 10 ha. Lunastussumma olisi määrättävä
vuokramaksun 20-kertaiseksi im n Am. Sitomaa
riittäessä olisi otettava huomioon ne korvaukset,

jotka vuokramiehen on voimassa olevan lain

mukaan saatava parannuksista tai maksettava
rappiosta. Lunastussummasta olisi vuokramiehen
suoritettava, '/s suoraan maanomistajalle 10 v:n
kuluessa. Muu osa olisi valtion suoritettava etu-

käteen maanomistajalle osaksi rahassa, osaksi

5%:n korkoa kasvavissa ohligatsioneissa. Valtio

perisi maksamansa erän takaisin vuokramiehestä
fi%:n vuotuismaksuilla 37 v:n kuluessa. Järjes-

telytoimet tulisivat laskujen mukaan koskemaan
n. 40,000 torppaa. Tämän maanvuokrakomitean
ehdotuksen suomalainen, nuorsuomalainen ja

ruotsalainen kansanpuolue muutamin pienem-
min muutoksin hyväksyivät vaaliohjelmakseen

v:n 1916 eduskuntavaaleissa. Sosiaalidemokraat-
tisen puolueen ehdotukset asiassa lähtevät siitä,

että vuokramiehillä on n. s. varsinainen asumis-

oikeus alueillaan. Siitä on johdettu vuokramie-
helle oikeus osaan vuokra-alueen ansiottomasta

arvonnoususta, jotapaitsi kaikki vuokra-alueella

vuokramiehen toimesta tehdyt parannukset sekä

puolet maanomistajan aineista tehtyjen raken-

nuksien arvosta ynnä erinäisiä muita etuja olisi

luettava vuokramiehen hyväksi. Täten maan-
omistaja saisi lunastuksen tapahtuessa vuokra-
alueen lunastussummana usein vain pienen osan

siitä arvosta, jota vuokra-alue hänen kädessään
nykyään edustaa. Lisäksi olisivat ne vuokra-
alueet, joista aikoinaan on tehty perinnöllinen

vuokrasopimus, julistettavat vuokramiesten omiksi

ilman mitään korvausta. Maalaisliitto on 1916

julkaisemassaan torppariohjelmassa omaksunut
osia sosialistien ja osia muiden porvarillisten

puolueiden ohjelmasta.

On odotettavissa, että kysymys torppariolojen

järjestelystä tulee Suomessa toistaiseksi olemaan
kipein yhteiskunnallinen kysymys. Se on myös
tärkeimpiä niistä kysymyksistä, jotka eduskun-
nan ja hallituksen on lainsäädäntö- ja rahallisilla

toimenpiteillä, ensi tilassa järjestettävä. ks.

M a a n v u o k r a, T o r p p a. f K. Haataja, ,,Maan-
vuokra- ja maakysymyksen vaiheita ulkomailla"

(1914), sama, „Pienviljelysliike Englannissa"

(Aika 1912); „Agraarikomitean mietintö",

liite II (1907) ;
„Smäbruksrörelsen i främmande

länder" (..Emigrationsutredningcn", Bilaga XIV,
Stockholm 1909); M. J. Bonn, ..Die irisehe Agrar-

frage" (..Arehiv f iii- sozialwissenschaft und sozial-

politik" Bd. 20, 1905) ;
„Betänkande angäende

torpaieklasseiih t illlmkagäng" (Stockholm 1911);
A. Uaicn. »Torpparilaitos Suomessa" MH98);
II. Gebhard, »Torpparilaitos Suomi i

' >m..

Maa Vi; Iv Gylling, ,,Suomen torpparilait":!

kehityksen pääpiirteet Ruotsinvallan aikana"

(1909); A. \V. Gadolin, ..Maanvuokraoikeuden
historiallinen kehitys" (1912)

;
„Maanvuokrakomi

tean mietintö" (1914); K. Haataja. ..Maanvuokra-
edot Suomessa 1912", I ja II (1918 ja 1917),
sama. „Torpparikysymyksemme ja pienviljelyä

liike" (1916); ..Miten on torpparikysymyksi
meneteltävä" (1913).]

'

K.
'

II a.

Torquatus ks. M a n 1 i n s 2.

Torquay / Inlcij, kaupunki Lounais-Engl:
Cormvalli n- niemimaan etelärannalla, lie von in

kreivikunnassa, rautatien varrella; 33,625 as.

(1901). — Vanhan, 1196 per. luostarin raunioita

useita kauniita kirkkoja, kaupungintalo, museo,
teatteri, ooppei atalo y. m. Melkoista marmori-
ja terrakottateollisuutta. Viime vuosia, keskipal-

koille asti T. oli mitätön kalastajakylä, mutta
on sittemmin, viehättävän asemansa ja suopean
ilmastonsa (talvella harvoin pakkasasteita) lakia

tullut erittäin suosituksi kylpylä- ja talvenvietto-

paikaksi.

Torquemada f-kcma'-}, Thomas . de
(n. 1420-98), esp. dominikaanimunkki; tuli 1483

Espanjan yli-inkvisiittoriksi ; osoitti siinä virassa

suurta julmuutta ja poltatti tuhansittain keretti-

läisiä; vainosi myös juutalaisia, (de Molenes, ,,Do-

cuments inf-dits. T. et l'inquisition".J O. R.

Torre Annunziata f-tsiä'-], kaupunki Etelä-

Italiassa, Napoli'n provinssissa, Napoli'sta 23 km
kaakkoon Vesuviuksen eteläjuurella Napolin-
lähden rannalla, ratojen risteyksessä; 31,324 as.

(1911; kuntana). — Muutamia roomal.-ajan täh-

teitä. Kunink. asetehdas, rauta-, makarooni- y. m.

tehtaita, silkkiäistoukan hoitoa, kalastusta ja

vähän laivaliikennettä sekä kauppaa.
Torre del Greco [-(jrc'kko], kaupunki Etelä-

Italiassa, Napoli'n provinssissa, Napolrsta 12 km
kaakkoon Vesuviuksen lounaisjuurella Napoli'n-

lahden rannalla, ratojen haarauksessa; 36,608 as.

(1911; kuntana). — Rakennettu laavavirralle,

joka 1631 hävitti -j3 aikaisemmasta kaupungista,

Roomal. termien (kylpylöiden) tähteitä, kauniita

kirkkoja y. m. Teknillinen ja taideteollisuus-

koulu. Merikyipylä; harjoitetaan viinin- ja

hedelmäinviljelyä, korallin- ja pesusienenpyyntiä,

laivarokennusta, laavanlouhintaa. — T. d. G. on

kärsinyt suuresti Vesuviuksen purkauksista, eten-

kin 1737 ja 1794.

Torrens [toranzj, Robert (1780-1864), engl.

taloustieteilijä. T. perusti 1821 yhdessä Mal-

tillisin, Rieardon y. m. kanssa ..Politieal eeonomy
club" nimisen yhdistyksen, joka on ollut kaikkien

myöhemmin perustettujen taloustieteellisten seu-

rain esikuvana; teoksia: ,,An essay on the exter

nai corn trade" (1818), joka osaltaan valmisti

alaa viljatullia. vastaan suuntautuvalle liikkeelle.

..On \vages and eombinations" (1834), y. m.
./. F.

Torrens-järvi [torerus-] (Lake Torrens), laaja

suolaräme Austraaliassa, Etelä -Ausl raalian val-

tiossa, 50 km Speneer-lahdesta pohjoiseen. 30 m
yi. merenp. Tavallisesti vain 25 km leveä, mutta

n. 200 km pitkä pohjoisesta etelään.

Torres Campos, Manuel (s. 1850). esp.

oikeusoppinut. v:sta 1896 professorina Orana-
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tunnettu varsinkin kansainoikeuden tutki-

junai julkaissut espanjan kielellä suuren joukon
saksaksi ..Das Staatsrechi des König-

reichs Spanien" (Marquardsenin käsikirjassa,

1889); ollut Haagin pysyväisen sovinto-oikeuden

jäsen /. /'.

Torres-salmi (Tuncs straitj, merensalmi

Uistraalian mantereen pohjoiskärjen, Kap
Yorkin, ja Uuden Guinean välissä, yhdistää

Anuina- ja Korallimeren ; n. lSö km leveä,

aaria (Prince of Wales, Horn, Thursday,

i, Banks, Mulgrave y. m.) ja koralliriuttoja,

jotka tekevät purjehtimisen T:n kautta erittäin

vaikeaksi. Höyryalukset tav. käyttävät. Prince

oi Walesin-kanavaa. — Harjoitetaan paljo hel-

miäisen ja trepangin pyyntiä. — Ensimäisenä

Tmi kautta purjehti esp. Torres 1606.

Torrevieja [-vie'ha], kaupunki Espanjassa,

Välimeren rannalla, Alicanten provinssissa,

Uicantesta etelään, rautatien päässä; 7,706 as.

1900). — Suuret valtion suolakuivaamot, joista

Grandesta yksinään saadaan 100,000 ton.

vuosittain. Suolan ja. hedelmäin vientiä, kalas-

tusta.

Torricelli [-tse'Ui], E v a n g e 1 i s t a (1608-47),

ii. fyysikko ja matemaatikko, opiskeli matema-
tiikkaa Koomassa ja kutsuttiin Galilei'n jälkeen

nät iikan ja fysiikan professoriksi Firenzeen

13). T:n suurin tieteellinen ansio on se, että

lian kokeiluillaan on kumonnut ,,horror vacui"-

tcorian ja keksinyt (1643) ilmapuntarin (ks.

T o r r i e e 1 1 i'n koe). Hän on myös keksinyt

lain, jonka mukaan nesteet purkaantuvat astin n

:mn tai laitaan tehdystä lävestä (ks. T o r r i-

eellj'n väittämä). T:n matemaattisista
keksinnöistä on mainittava, että hän on ensi-

mäinen, joka laski sykloidin pinta-aian. Teok-

„Trattato del motu" (ennen v. 1641) ja

..Opera geometriea" (1644). U. 8:n.

Torricelli'n koe [-tsel-], ilmanpaineen ole-

massaolon todistamiseksi tehty koe. Ammoisista
ita on ollut tunnettua, että jos pystysuorasta

uika toinen pää on vedessä, pumputaan
pois ilmaa, niin se imee itseensä vettä. Aristo-

selitti ilmiön syyn olevan sen, että luonto
kammoo tyhjää paikkaa (lat. ,.h o r r o r vä-
eni" 1

. V. 1640 huomasivat muutamat firenze-

pumpuntekijät, ettei vettä saada kohoa-
maan 10 m korkeammalle Omattomaan torveen.

Galilei, jolta kyseltiin selitystä tähän, ei voinut
i tyydyttävää vastausta. Torricelli (ks. t.)

selitti ulkoilman paineen olevan ilmiön aiheut-
tajana, arvellen samalla, että jos veden sijasta

käytettäisiin jotakin muuta nestettä, niin kor-
keus johon sitä voitaisiin pumputa, olisi toi-

nen kuin veden (Galileikin oli lausunut sensuun-
taisen ajatukseni. Esim. elohopea kohoaisi vain

lusukorkeudesta, koska elohopea on

vettä 13,« kertaa raskaampaa. Tämä ajatus johti

hänet (164 n oppilaallaan Vrviani'lla

toimituttamaansa kokeeseen (n. s. T. k.); jos n.

1 m n pituinen, toisesta piiasta umpinainen lasi-

putki (Tor r icel 1 i'n putki) täytetään elo-

hopealla, sermi painetaan tulpaksi avonaiseen
in, putki keikautetaan alassuin, upotetaan

osaksi laajempaan elohopea-astiaan ja sormi
poistetaan, niin elohopea laskee jonkun verran,
"iin pinta kohoaa laajemmassa astiassa

olevan elohopean pintaa 70 cm korkeammalle.
Putken umpinaiseen pääluin jää sentäliden ilma-

tyhjiö n. s. T o r r i e e 1 1 i'n tyhjiö. Torricel

li'n ajatuskannan mukaan pitävät putkessa ole-

van elohopean paino ja laajemman astian elo-

hopean pintaan vaikuttava ilmakehän paine toi-

siaan tasapainossa. Mutta Torricelli ei tyytynyt
vain ilmanpaineen olemassaolon keksimiseen, hän
teki myös havaintoja ilmanpaineen vaihteluista.

Kun hän nimittäin oli havainnut elohopeapatsaan
korkeutta monta päivää perätysten, huomasi hän
sen olevan viilistä pienemmän, toiste taas suu-

remman ja päätteli, että tämän kokeen avulla
voidaan siis mitata ilmanpaineen vaihteluja.

Torricelli'a on sentähden pidettävä ilmapuntarin
(ks. t.) keksijänä. — T. k:n Pascal on toistanut

käyttäen nesteenä punaviinin ja veden sekoitusta,

minkä hän huomasi nousevan 32 jalan (10 m:n)
korkeudelle käyttämässään 4li jalan pituisessa

putkessa. Pascal teki muitakin kokeita todistaak-

seen Torricelli'n käsityskannan oikeaksi. Tär-
kein hänen suunnittelemistaan kokeista on kui-

tenkin se. jonka hän antoi Perier'n suorittaa ja

jolla hän osoitti ilmanpaineen olevan sitä pie-

uemmän kuta korkeammalle yli merenpinnan
joku paikka sijaitsee. Annettujen ohjeiden mu-
kaisesti Perier nousi ylös Clermonfin lähellä ole-

van n. 1,000 m korkean Puy de Dömen huipulle

pitäen samalla silmällä mukanaan olevan ilma-

puntarin osoituksia. Hän huomasi silloin ilma-

j

puntarin laskevan sitä mukaa kuin hän nousi

ylemmäksi. Elohopeapatsas oli vuoren huipulla

8,«« cm matalampi kuin sen juurella. Tämä kuu-

luisa koe, joka antoi ..horror vaeui" opille kuo-
liniskun, tehtiin 1648. U. 8:n.

Torricelli'n laki ks. T o r r i e e 1 1 i'n väit-
tämä.

TorricellPn putki ks. Torricelli'n koe.
TorricellPn tyhjiö ks. T o r r i e e 1 1 i'n koe.
TorricellPn väittämä 1. T o r r i c e 1 1 i'n laki

f-lsel-l, käsittelee nesteiden purkautumista as

tiasta. Astian pohjaan tehdystä aukosta neste

virtailee Torricelli'n (ks. t.) keksimän säännön
mukaisesti sellaisella nopeudella, että kappale,

joka vapaasti putoaa nesteen vapaan pinnan ja

aukon välin pituisen matkan, saavuttaa saman
nopeuden. Jos tätä välimatkaa merkitään fc

ja painovoiman kiihtyväisyyttä g sekä pur-

kauturnisnopeutta v, niin on v = Vsgk- Nopeus
on siis aivan riippumaton nesteen ominaispai-

nosta. Neste purkautuu astian laidassa olevasta

aukosta myöskin saman lain mukaan, koska hyd-

rostaattinen paine nesteessä on yhtäsuuri joka

suunnassa. Laidasta lähtevä suihku on parabe-

lin muotoinen, yhdessä sekunnissa purkan-
i ii n u t n e s t e m ii ii r ii on, jos aukon pinta-

alaa merkitään a, af/TgHi edellyttäen että suihku

on joka kohdasta tasapaksu. Sellainen ei

kuitenkaan ole asianlaita, vaan suihku suppe
ne kohta aukon ulkopuolella, sillä nestemoleky

lejä tunkeilee sivultapäinkin aukkoon, eikä vain

suoraan ylhäältä käsin. Todellinen purkautumis
määrä on n. - m (p arkani um is k e r t o i n)

eettisestä määrästä. i v:ää voidaan sovel-

luttaa kaasuihinkin. Graham on näet sille nopeu-

delle v, jolla kaasut purkautuvat umpinaiseen
im tehdystä aukosta johtanut kaavan i

t/2<j'1-'-. kun P merkitsee astian seinään pinta
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yksikköä kohti vaikuttavaa sisäistä pa tta ja

taavaa ulkonaista painetta (P~>p) ja s taa
miu ominaispainoa. ''.

'
s'.».

Torro, ki Hi Tammelan pitäjässä, n. 1H km
kirkolta lounaaseen. Mineraalien löytöpaikka;

kivilouhos. Kansakoulu. Kylän koillispuolella

sijaitsee suuri T:n suo (10!) m yi. merenp.). —
T:ssa "li rukoushuone 1810 .92.

Torsajärvi, n. I~> km pitkä järvi Hiitolanjoen

vesistössä, Rautjärven ja Ruokolahden pitäjien

rajalla; mainitaan Pähkinäsaaren rauhan raja-

paikkojen joukossa.

Torsby [tiirsbg], kylä Pernajan pitäjässä, kir-

kolta u. I km luoteeseen; Mikael Agricolan syn-

tymäpaikka.
Torsliälla [tufshella], kaupunki Keski liuot

sissa, Södermanlandissa, Mälariin etelästä laske-

viin Eskilstunan- I. T:n-joen vas. rannalla,

n. :; km Mälarista; 1,835 as. (1911). — Sään-
nöttömästi rakennettu. Asukkaat Inirjoittavat

maanviljelyä sekä vähäistä teollisuutta. —
1'.. alkuaan Thorsharg, on ikivanha kaupunki.

Ensimäinen tunnettu privilegikirje on viita 1317.

Kukoistuskausi oli 1000-luvulla.

Torsioni (lat. torqu&re = vääntää) , kiertämi-

nen, kiertyminen.
Torsionielektrornetri, kiertovaa'an periaattee-

seen perustuva elektrometri (ks. t. ja Torsi-
on i v a a k av.

Torsionigalvanometri (lat. torquere = kiertää,

ja g a 1 v a n o m e t r i, ks. t.), sähköteknillinen

mittauskoje; tavallinen galvanometri kaksine
pystysuorine multiplikaattorikehyksineen, joiden

välissil riippuu kierteisvieteriin ripustettu hevo-

senkenkämagneetti. Kun multiplikaattorilanka-

kierteiden läpi kulkee sähkövirta, poikkeaa mag-
neetti tasapainoasennostaan, mutta palautetun n

siihen kieltämällä ripustusvieteriä, niin että

tiiman kiertokimmo ja virran poikkeuttava voima
pitävät toisensa tasapainossa. Kiertokulman suu-

ruus määrää sekii sähkövirran voimakkuuden,
että galvanometrilangan päissä vallitsevan jän-

nityseron. fU. S:n.)
Torsionivaaka liat. torquPre = punoa, kiertää)

1. kiertovaaka, pienien voimien mittaamis-
koje. Coulomb'in pienien

sähköstaattisten ja magueet-
tivoimieu suuruuden mää-
räämiseksi suunnittelema t.

on ontto, kannellinen lasi-

silinteri (ks. ku\iaa), jonka
kannessa on pystysuora lasi-

putki. Tämän yläpäässä ole-

van, kierrettävän metalli-

knppaleen koukkuun on hie-

nolla, suunnilleen silinterin

keskelle ulottuvalla metalli-

langalla ripustettu eristä

västä aineesta (kumilakasta)

tehty vaakasuora tanko, jon-

ka toisessa päässä on pieni

W& »eljapuun ytimestä tehty kul

lattu pallo n (toisessa päässä

on vastapaino). Silinterin

kanteen eristävästi kiinni-

tetyn metallisauvan am samanlainen pallo m on

vastapäätä palloa n. Kiertokappaletta kääntä-

mällä voidaan vaakasuora tanko saattaa siilien

asentoon, että se osoittaa lasisilinterin pinnalla

Torsionivaaka.

olevan asteikon 0-pistettä. Kiertokappalei
oleva osoitin näyttää silloin myös siihen liittj

viin ympyräasteikon Ö-pistettä. Rj] lanka
ei ole siinä a im., .i ollenkaan kiertynyt |a pal-

lot ov.it toisissaan kiinni. Coulomb tutki t :11a

sitä lakia, jota sähköi.sten kappaleiden toisiinsa

kohdistuva vaikutus noudattaa. Samanlaatui
seila sähköllä varattujen kappaleiden repulsioni-

Voimaa tutkittaessa varataan pallo m sähl-

Se luovuttaa kosketuksen kuutta pallolle n

nimilaista sähköä. Tallot sysivät nyt toisiaan

luotaan ja liikkuva pallo n joutuu siis pois I

painoasennostaan. Poikkeuskulman a suut

voillaan lukea suoraan asteikosta. Sitten kään
netään kiertokappaletta vastaiseen suuntaan
ten vaakasuoraa heiluria pakotetaan läheni ra

tasapainoasentoansa. Kiertokappaleeseen kuulu-

vasta ympyräasteikosta luetaan tämän kiertokul-

man d suuruus. Vaakasuoran heilurin poiki

kulma on vähentynyt a':n suuruiseksi ja langan
kiertokuluni on siis d-f-a'. Sitten käännetään
kiertokappaletta niin, että saadaan uusi kierto-

kulma d' ja poikkeuskulma «", jolloin langan

kiertokulma on d' -\-'i." . Kulmien ra' ja ra" aste-

lukuja voillaan pitiiii pallojen välimatkojen mit-

tana. Pallojen kesken vaikuttava repulsioni on
yhl Lsuuri kuin langan kiertokimmo ja tämä taas

on verrannollinen kiertokulman suuruuteen (ks.

Kimmoisuus), siis tutkittava repulsioni-

voima on verrannollinen langan kiertokulmaan.
Kokeet osoittavat, että kiertokuhnat d-f- 17 ' ji'

d'-±-a" ovat kääntäen verrannolliset o.' ja a"
neliöihin. Repulsionivoirnat ovat siis kään-

täen verrannolliset sähköisten kappaleiden etäi-

syyksien neliöihin (Coulomb'in laki). Cou-
lonili'in t :11a voidaan myös verrata toisiinsa

sähkömääriä. Yksinkertaisin ja samalla tarkin

on seuraava menetelmä. Heilurille annetaan
aluksi sellainen asento, että sen poikkeuskulma
on esim. cc. Pallo tn varataan sitten sähkömää-
rällä l ja pallo n samaa lajia olevalla sähkömää-
rällä E. Pallot poistavat toisiaan ja poikkeus-

kulma kasvaa. Kiertämällä ripustuslankaa anne-

taan vaakasuoralle tangolle jälleen poikkeus-

kulma ra, jolloin kiertokappaleen ympyräasteikko
osoittaa kiertokulman d. Sitten varataan pallo m
sähkömäärällä V ja lankaa kierretään, kunnes
poikkeuskulma taas on a. Kiertokulma on nyt d'.

i _ d
Voidaan todistaa verranto y = "j oikeaksi, josta

käy arvioiminen suuriko varaus V on Z:ään ver-

rattuna. — Jos Coulomb'in t :11a on tutkittava

magneettinapojen vaikutusta toisiinsa, ripustetaan

kumilakkatangon sijaan metallilangan päähän

magneettitanko. — Cavendish suunnitteli t:n sel-

laiseksi, että hän sillä osasi määrätä kahden

aineellisen toisiinsa vaikuttavan massan vetovoi-

man suuruuden. Kokeensa avulla hän sai laske-

tuksi maapallon massan ja sen keskimääräisen

ominaispainon (5 '/s). U. S:n.

Torsnäs ks. Tuorniemi.
Torso (it.), kuvanveiston alalla käytetty suun

jolla ymmärretään tavallisesti päätöntä ja maja-

tonta ihmisen tai eläimen ruumista esittävää

veistokuvaa. Alkujaan t. on syntynyt särkymi-

sen kautta, nykyaikana jotkut kuvanveistäjät

(esim. Rodin) tyytyvät usein vain pelkän t:n

muovailemiseen. F. L.

Torstai (ruots. torsdag), kristillisen viikon



IM',7 Torstensson—Tory 1838

Lennart Torstensson.

,

r>:s päivä, jonka nimitys perustuu vanhaan lal.

nimitykseen Jovis dies, (kiertotähti) Jupiterin

päivä (
^ r.insk. jeudi, il. giovcdi, esp. jmi, i).

Ottaessaan kiiytiintöön roomal. 7-päiväisen viikon

aaanil vaihtoivat Jupiterin uinuu Torin (ks. t.)

nimeen (mysaks. Donar > saks. Donnerstag).
Torstensson, I e n n a r i i Tj i n n a r tl tl (1603-

51), Ortalan kreivi, ruots. sotapäällikkö; tuli

ensin Kustaa Aadolfin ho-

vipojaksi. somasi kunin-

gasta Saksaan 1630 toimi-

en ty kislöpäällikkönä

;

joutui 1632 Niirnbergin
luona vangiksi, mutta
vaihdettiin seur. v. va-

laksi. Vv. 1635-40 T.

toimi Banerin apulaisena
Saksan sotatanterella; pa-

lasi 1641 kivulloisuuden
uoksi Ruotsiin ja nimi-

tettiin vai ta neuvokseksi.

Banerin kuoltua sam. v.

T. sai armeian ylipäällik-

kyyden, hyökkäsi Sleesi-

aan ja Määriin ja valloitti

useita kaupunkeja. Pa-

lattuaan täältä T. sai Leipzigin luona 1642 lois-

tit vv n voiton Piccolomini'sta. Seur. v. T. hyök-

käsi Böömiin, kääntyi sitten Tanskaa vastaan

ja valloitti 1643-44 melkein koko Jyllannin.

n Saksaan hän voitti Gallasin Jiiter-

bogkin ja Hatzfeldin Jankovvitzin tappelussa, val-

loitti Määrin ja uhkasi Wieniä. T:n täytyi

kuitenkin keskeyttää Bruunin piiritys, hän palasi

Böömiin sekä luopui 1645 sairauden rasittamana

päällikkyydestä, joka annettiin K. K. YVrange-

lille. T. lähti sitten Ruotsiin, missä Kristiina

kuningatai osoitti hänelle runsaasti suosiotaan.

nimittämällä hänet m. m. Ortalan kreiviksi ja

Länsi-Göötanmaan y. m. rajamaakuntain ken-

raalikuvernööriksi. — T. oli kuuluisa varsinkin

liikkeidensä nopeudesta, vaikka häntä itse-

täytyikin luuvalon tähden kuljettaa kanto-
tuolissa; hän ylläpiti myös hyvää sotakuria.

O. R.

Torstila, ratsutila Joroisten pitäjässä. Val-

vatusjärven rannalla 3 km pohjoiseen kirkolta,

4 km Joroisten asemalta, käsittää 1 ~'\-,? mant-
taalia. l,646,ii ha. — Tilan perusti 1681 vän-
rikki Torsion Pentinp. yhdistämällä sen neljästä

eri tilasta. V. 1769 sai tilan G. F. Tigerstedt.

gori Tigerstedtiltä tila siirtyi 1815 sotu-

reviisori Carl Saloniukselle sekä hänen perilli-

siltään Valvatusjärven laskijalle Tuomas Teitti-

selle is:;,, v. 1878 osti tilan inaanv. L.W. Jalka
nen, jolta se 1911 siirtyi hänen pojalleen, nyk.
omistajalle ntaanvilj. Lauri Jalkaselle. — Pää
rakennus on rakennettu 1894, sijaitsee luonnon
ihanalla paikalla. V. W-a.

Tortricidae ks. Kääriäiset.
Tortrix ks. I i m otei kä ä r i ä i n e n.

Tortuga /-»'-/ (= „kilpikonna"). 1. £

Länsi-Intiassa, Haiti'n pohjoisrannikolla, kuuluu
Hitit in tasavaltaan, n. 303 km-. Vuorinen, met-
B&inen; guano- ja fosfaattikerroksia. Oli aika-

naan merirosvojen, flibustierien, pääpesiä Länsi-
Intiassa, Nyk. asumaton. — 2. Saari l tela

Ameriik;m | joisrannikolla, kuuluu Venezui
laan. sr, km mantereelta, 220 km2

.

Tortyyri (ransk. torture < lat lorin',

a

lorqu&ra = kiertää, vääntää), kidutus.

Torvi ks. K ii y raton i

Torvilinnut (Psophi'idae), kurjille Biikua "levä
kahlaajalieimo. Tunnetaan päätä lyhyemmästä,
kaarevasta, vähiin sivuilta litistyneestä nokas
taan. Lyhyen pyrstön peittävät pitentj t ylä
peitinhöyhenet. Höyhenet hyvin suuret, päässä

ja kaulassa samettimaiset, alempana untuvamai-
set. Koivet, pitkät, kynnet terävät ja käyrät.
Tunnetuin on agami (Psophia crepitans) Etelä

Ameriikasta. Sen omituinen torvillani syntyj
nokan ollessa suljettuna. Pidetään kotieläimenä.

Kuten koira suostuu agamikin erittäin hyvin
isäntäänsä, ja sanotaan sen kykenevän paimen-
tamaan toisia kesyjä lintuja, vieläpä lampaitakin.

E. M-o.
Torviposti ks. P u t k i p o s t i.

Torviseitsikko, mus., soittokunta, johon kuu-
luu 7 vaskipuhallussoitinta, tav. 1 Es kornetti.

2 B-kornettia, 1 Es-alttotorvi, 1 B-tenoritorvi,

1 B-barytonitorvi ja 1 Es-tuuba. T:ita on Suo-
messa perustettu monin paikoin, ja vaatimatto-
mammissa musiikkioloissa niillä on varsin tär-

keä merkitys soitannollisen harrastuksen kehit-

tämiselle. Laulujuhlissakin on niille aina varattu
oma osansa ohjelman suorituksessa. Kansanvalis-
tusseuran ,,Torvisavoimien partituurikokoelma"
sisältää runsaan määrän arvokkaita sovitelmia

tille. /. K.
Torvisoittimet ks. Vaskipuhaltimet.
Torvisoittokunta, mus., on soittajisto, jolla

on soittimina yksinomaan vaskipuhaltimia. T:ia

käytetään etenkin sotilasmusiikissa, mutta myös
ulkoilmasoitossa ja tanssitila]suuksissa. Kansan-
omainen pienois-t. on torviseitsikko (ks. t.).

/. K.

Tory ja vv h i g [tori, »(';//. Englannin kahden
suuren puolueen nimet Kaarle II :n ajoista läh-

tien. T. johdetaan irl. sanoista Tara Ei = „tule,

oi kuningas", ja sitä käytettiin ensin Kaarle

I:n puolelle liittyneistä katolisista Irlannin ta-

lonpojista, sittemmin myös niistä, jotka vv:n

1688-89 vallankumouksen jälkeen Irlannissa tais-

telivat Jaakko II m puolesta ja joita pidettiin

lain ulkopuolella olevina, rosvoina. Whig sanan

alkuperästä on monta selitystä. M. m. sa on joh-

dettu sanasta lohiggam, jota skotl. talonpojat

käyttävät hoputtaessaan hevosiaan. Varmaa on.

että tämä kelttiläisperäinen sana Skotlannissa.

merkitsee karjan- 1. hevdsenvarasta ja että sitä

ruvettiin käyttämään tiiman maan kapinallisista

presbyteriläisistä. Valtiollisten puolueiden niminä

t. ja whig tulivat Englannissa kiiytiintöön 1079

ollen alkuansa haukkiimanitniii. joita puolueet

antoivat toisilleen. Whigeiksi sanottiin niitä,

jotka kannattivat sitä ehdotusta, että kuningas

Kaarle TI;u veli Jaakko herttua (myöhemmin
Jaakko Hl katolisena suljet hiisiin pois kruu-

nunperimyksestä, tieiksi niitä, jotka vastustival

tätä hanketta. Kaarle I :n ..kavaljeerien" peril-

lisinä t:t kannattivat kuninkuuden Jumalasta

lähtenyttä valtaa ja alamaisten passiivisen kuu-

liaisuuden velvollisuutta ja jyrkkää korkeakir-

,,11, uutta, kun taas n liigit „keropäiden" jäl-

keläisinä puolustivat parlamentin oikeuksia, kan

san vapautta ja uutta protestanttisia

lahkolaisin (dissenterejä) kohtaan.

T. ja whig nimitykset säilyivät, vaikka riita-
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mivLm-i muuttuivatkin. Vv:n 1688-89 vallan-

kniniiiis, johon iMkiti ottivat osaa, teki viime-

mainituille mahdottomaksi pitää jyrkästi kiinni

kuninkuuden perinnöllisistä oikeuksista. Kui-
tenkin osa liitii puoluetta koetti vielä Anna ku-

ningattaren aikana saada Stuartien miespuoli-

sen haaran palautetuksi Englannin valtaistui-

melle; samalla t :l harrastivat rauhan aikaan
saamisia Ranskan kanssa. \Vhigit sen sijaan

kannattivat sotaa ja protestanttista vallanperi-

mystä. 18:nnen vuosis. alkupuolella viimemai
nitun puolueen muodostivat suurel maanomia
tajat, kauppiaat ja liikemiehet, tory puolueen
pienemmät maan istajal ja maalaispapisto. Sen
johdosta, ettS i :i alussa suhtautuivat kylmästi
uuteen hannoverilaiseen hallitsijasukuun, tuli

valta vv. 1715-60 olemaan vvhigeillä, jotka tänä

ajanjaksona esiintyivät varsin vanhoillisina, jos

kohta pitivätkin kiinni parlamentin vallasta ja

painovapaudesta.

Yrjö Hl: n noustua valtaistuimelle t :jen suhde
kuninkuuteen muuttui. He harrastivat jälleen

kuninkaan persoonallisen vaikutusvallan lisää

mistä saadakseen mahtavien whig-perheiden val-

lan vähennetyksi ja kannattivat pohjois-amer.
siirtokuntia ja myöhemmin Ranskan vallan
kumousta «rastaan suunnattua sotapolitiikkaa.

vVhigit taas koettivat, edelleen ylläpitää parla-

mentin johtavien miesten valta-asemaa ja parla-

mentarismia, mikä nyt lopulta vakaantuikin
Englannissa. Osa heistä vaati sitäpaitsi valtio-

laitoksen kansanvaltaistuttamista vaalilain uu-

distuksella. YVhigit puolustivat pohjois-ameriik-

kalaisten siirtokuntain oikeuksia ja tervehtivät

riemulla vapauden asian voitolle pääsemistä
Ranskassa 1789. Mutta Ranskan vallankumouk-
sen liioitteluista kauhistuneina suuri osa \vhi-

gejä yhtyi tory-puolueeseen, ja kun pitkällinen

Ranskaa vastaan käyty sota liitti myöskin keski-

siiädyn tähän puolueeseen, pysyivät töryt val-

lassa aina v:een 1830 esiintyen varsinkin v:een
1822 asti äärimäisen vanhoillisina ja kaiken val-

tiollisen, kirkollisen ja taloudellisen vapauden
vastustajina. Whigit sen sijaan vaativat katoli-

sille ja dissentereille täysiä oikeuksia, perinpoh-
jaista vaalireformia ja suurempaa kauppa-
vapautta.

Kun parlamentin uudistus oli 1832 saatettu

voimaan, ottivat t:t itselleen nimen »vanhoilli-

set" (konservatiivit), \vhigit nimen „vapaarnieli-

set" (liberaalit). Vanhoja puoluenimiä käytet-

tiin vielä tämänkin jälkeen, enimmäkseen kui-

tenkin vain agitatorisessa tarkoituksessa; whi-
geiksi sanottiin ,,maltillisia vapaamielisiä", eri-

tyisesti ylhäisaatelisia whig-sukuja. V. 1886 jäl-

keen on »vanhoilliset" nimityksen sijaan tullut

..unionistit".

Pohjois-Ameriikassa sanottiin vapaussodan ai-

kana t :eiksi niitä, jotka tahtoivat pysyä emä-
maan yhteydessä, wliigeiksi vapauden puolusta-

jia. Myöhemmin, 19:nnellä vuosis., esiintyi Yh-
dysvalloissa vvhig niminen puolue, joka 1854

sulautui ..tasavaltalaisiin" (ks, t.l. ,/. F.

Torzok [-o'kJ, piirikunnankaupunki Venäjällä;

Tverin kuvernementissa koilliseen Moskovasta.
Tvertsan ia rantatien varrella; 13,723 as. (1910).— Kolmisenkymmentä kirkkoa, mies- (per. 1015)

ja naisluostari. Harjoitetaan melkoista vilja-

kauppaa, kulta-, hopea- ja silkkikoruompeliisten

valmistusta, vähän mylly- ja nahkateollisuutta.

I n pi ru-lamis-v. ei tunneta. Jo 900-luvulla

T. oli olemassa novgorodilai ena siirtolana;

kärsi Novgorodin etuvarliana melkein kaikista

Novgorodin 90di ta. Esim. 1238 Ralu kaani vai

loilti sen 2 viikkoisen piirityksen jälkeen ja tap

poi kaikki asukkaat.

Toscana [-kä'-]. 1. Ent. suurherttuakunta, nyk.
m. eikunta (c())i\)iiii itmrnin) Keski Italiassa, Apen
niinien ja Välimeren (Genovan-lähden ja Tyrr-
henan-meren) viilissä, keskusta Arnon ympärillä;
24.104 km-, 2,694,706 as. (1911), 111.'» km-:llä.

I'., edustalla olevine saarineen (Elba y. m.),

on Italian mineraalirikkain maakunta. Maa-
talous ja teollisuus ovat huomattavat, vaikka

eivät olekkaan kehityksessä Pohjois Italian tasolla.

— Hallinnollisesti T. jakaantuu Arez/.on, Firen-

zen, Grosseton, Livornon, Luccan, Massa e Cai

taian, Pisan ja Sienan provinsseihin. E. E. K.
2. Entinen it. suurherttuakunta, va

nykyistä T:n maakuntaa sekä muinaisajan Tus
eiaa 1. Ktrurian (ks. t.l. Lätisi- Iinoina n kukis-

tumisen jälkeisinä aikoina vallitsivat, maassa itä-

gootit, sitten kreikkalaiset, senjälkeen lango-

bardit. Kaarle Suuri teki sen 774 frankkilaiseksi

maakunnaksi ja siitä lähin siellä hallitsi raja-

kreivejä. Näistä Bonilatius II (Canossan su-

kua, k. 1052), jolla oli myös Modeua, Heggio.

Mantova ja Ferrara, oli aikansa mahtavin it.

ruhtinas. Hänen puolisonsa Beatrix ja tytär-

puolensa Mathilda, T:n rajakreivitär. olivat paa-

vin innokkaita kannattajia, ja viimemainittu

(k. 1115) lahjoitti jälkisäädöksessään T:n muiden
alueidensa ohella paaviuistuimelle. Useat T:n
kaupunkikunnat, Firenze, Siena. Pisa, Lucca,

Arezzo y. m. pääsivät kuitenkin itsenäisiksi.

Näistä ensinmainittu tuli mahtavimmaksi ja

yhdisti 14:nnellä ja 15:nnellä vuosis. suurimman
osan T:aa alueeseensa. Firenzessä valtaan pääs-

syt Medici-suku sai siten T:n herruuden. V. 1532

keisari Kaarle V korotti Alessandro de' Medici'n

Firenzen perinnölliseksi herttuaksi. Tämän seu-

raajan Cosimo I:n (1537-74). joka myös valloitti

Sienan, paavi nimitti 1569 T:n suurherttuaksi,

jonka arvon keisari myöhemmin vahvisti. Seu-

raavina aikoina T:n politiikka oli enimmäkseen
riippuva Espanjasta; 1600-luvulla maa alkoi rap-

peutua. Wienin rauhansopimuksen mukaan 1735

T. joutui viimeisen Mediei-sukuisen herttuan Gio-

vanni Gaston kuoltua 1737 Lothringenin hert-

tualle Franz Stephanille, joka oli Maria Tere
sian puoliso (keisarina Frans I). Häntä seurasi

1765 hänen toinen poikansa Leopold, jonka valis-

tuneen hallitsijan aikana -maa sekä henkisessä

että aineellisessa suhteessa edistyi. Leopoldin

tullessa keisariksi 1790 seurasi häntä T:ssa

hänen toinen, samanmielinen poikansa Ferdi-

nand III. Tämä sekaantui Ranskan vallankumous-

sotiin, jonka johdosta hänen 1799 täytyi paeta

T:sta sekä 1801 Lunevillen rauhassa luovuttaa

T. saaden sijaan Salzburgin: T. muutettiin äy1

Etrurian kuningaskunnaksi ja sen sai Espanjan
infantti Ludvig Parmalainen. Fontainebleau'n

sopimuksen perusteella 1807 Ranskan ja Espan-

jan välillä luovutettiin Etruria Ranskalle;

seur. v. se yhdistettiin siihen. Napoleonin kukis-

tuttua 1S14 Ferdinand III sai takaisin T:n,

lisäksi Elban suun n y. m. alueita. Ferdinandin
kin.llua 1S24 hänen poikansa Leopold II ensin
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hallitsi ministeri Fossombroni'n avustamana
vapaamielisesti, jolloin T. suuresti edistyi (teitä

rakennettiin, maremmeja kuivatettiin, opetuslai-

tosta uudistettiin), mutta Fossonibroni'n kuoltua

1S44 Itävallan taantumuksellinen vaikutus tuli

näkvviin. Helmikuun vallankumous 1S4S vaikutti

myös T:u oloihin: säädettiin vapaamielinen hal-

litusmuoto, annettiin uusi painoasetus ja kutsut-

tiin eduskunta kokoon. Siitä huolimatta puhkesi

kapina, jonka johdosta suurherttua ensin nimitti

mielisen ministeristiin, mutta sen jälkeen

1849) pakeni maasta. T. julistettiin tasaval-

laksi, jossa Guerrazzi sai diktatuurin. Mutta
alkanut, vallankumoukselle vastainen liike piiasi

pian Itävallan avulla voitolle, ja suurherttua Leo

pold palasi. Hän julisti tosin anteeksiannon,

mutta Itävallan joukot jäivät maahan v :een 1855,

konkordaatilla 1851 annettiin kirkolle suuri vai-

kutusvalta ja 1852 poistettiin perustuslaki.

Hanskan ja Itävallan sodan aikana 1859 syttyi

jälleen kapina T:ssa; Leopold jätti maan, ja

ikäinen hallitus nimitti Sardinian kunin-
kaan Viktor Emanuelin diktaattoriksi; tämä otti

kuitenkin vain T:n protektorin 1. suojelijan

nimen. Leopold II luopui kruunusta 1850 poi

kansa Ferdinand TY n hyväksi, mutta turhaan
tämä lupasi perustuslakia T:lle; eduskunta julisti

Lothringenin suvun menettäneeksi kruunun ja

päätti yhdistää maan Sardiniaan, ja yleisen kan-
Mie-tyksen perusteella yhdistys toimeenpan-

tiin maalisk. 1860. [Reumont, „Geschichte Tos-
- seit dem Ende des florentinischen Frei-

staats".] a. R.

Toscanalainen pylväsjärjestö, yksinkertainen
alkuperäinen roomalais-doorilainen pylväistö,

jonka pylväs oli sileävartinen, sen jalassa vain
yksi vannikko (torus); palkistosta. joka etrus-

keilla alkuaan oli puusta, triglyfit puuttuivat.

k>. P y 1 v ä s ja Pylväsjärjestö t. U-o N.
Tosiolio ks. Substanssi, Olio.
Tositapa, indikatiivi (ks. t.l

.

Toskana ks. Toscana.
Tot ks. Thnt.
Totaalinen I. totaali (ransk. total, < tötus

-kokonainen), täydellinen; yleinen.

Totaalirefleksioni (ks. Totaalinen ja Re-
fleksi o n i) , kokonaisheijastus ks. IT e i j a s-

t n m i n e n.

Totalisaattori, kilparatsastuksissa käytetty

uh ii n tien tarkastamislaitos.

Totaliteetti (ks. Totaalinen), kokonai
BUU8,

Totanus ks. V i k 1 a t.

Totem k>. T o t e m i s m i.

Totemismi, totemin palvelus. Totem merkit-
see erään intiaaniheimon kielessä eläintä, jota
heimo pitää pyhänä. Pyhänä pitämisen esi

iännöllisesti koko eläinlaji (joskus kasvilaji)

,

jota leimo palvoo. T. on sitten nykyisessä uskon-
nonhistoriassa tullut merkitsemään sitä luon-

nonkansoilla jotenkin yleistä Bosiaalista jär-

Imää, jonka mukaan katsotaan heimon ole

Iheisesti liittynyt määrättyyn eläinl

yhteys osoittautuu siinä, että eläin suojel e hei

mon jäseniä ja niiniä taas osoittava! eläimelle

palvontaa. Totem-eläintä ei ole lupa tappu

jos se tavataan kuolleena, on se säännönmukai-
dattava. Totem-eläintä ei ole myöskään

lupa syödä; jos se vahingossa tapahtuu, luullaan

taudin olevan seurauksena. Usein on totem lajin

yksityinen kappale erikoisesti syötettävä ja hoi-

dettava, kuten esim. Pun jäbissä on tapana kah-
desti viikossa, sv.dtii pyhiä kiirineitä. Samaan
totein-heimoon kuuluvia sanoi aa n sukulaisiksi,

joilla ei ole lupa mennä keskenään naimisiin.
Iästä johtuvat monimutkaiset avioesteet ja

e k s o g a m i a, s. o. velvollisuus naida oman hei-

monsa ulkopuolelta. Sukulaisuus luetaan tällöin

äidin puolelta. Sukupuoliyhteyttä oman heimo-
laisen kanssa, katsotaan sukurutsaukseksi ja

rangaistaan usein kuolemalla. — T:n alkuperästä
ollaan eri mieltä. Toiset katsovat sitä enemmän
uskonnolliseksi, toiset enemmän yhteiskunnalli-

seksi järjestelmäksi. Toiset panevat suuren pai-

non siilien, että muutamat heimot katsovat tote-

mia heimon esi-isäksi. Robertson Smith luuli voi-

vansa osoittaa t:n seemiläisen uskonnon yleiseksi

alkuasteeksi. Mahdollisesti ovat. seemiläiset ra-

vinnonkiellot riippuvaisia aikaisemmin vallin-

neesta t:sta. Mahdollisesti on myöskin egypti-

läisten eläintenpalvonta yhteydessä vanhemman
t:n kanssa. |G. E. Frazer, ..Totemism and exo-

gamy", 1 IV (1910); E. B. Jevons, „Introduetion

to the history of religion" (1906).] E. E-a.

Töth, E d e {töt ädä] (1S44-76), unk. näytelmän-

kirjoittaja, harjoitteli Särospatakissa koulu-

opintoja, jotka hänen kuitenkin oli pakko kes-

keyttää: antautui senjälkeen huonolla onnella

näyttelijäksi, saavuttaen menestystä vasta näy-

telmänkirjoittajana. Hänen kynästään on lähte-

nyt muutamia oivallisia kansannäytelmiä: „A falu

rossza" (,,Kylän heittiö", 1874; suom. 1877),

..A tolonc" (,, Irtolainen", 1875) ja „A kintornäs

esalädja" („Posetiivinsoittajan perhe", 1875).

Keuhkotauti vei paljon lupaavan kirjailijan

ennenaikaiseen hautaan. Y. W.
Töth [töt]. 1. Kalman T. (1831-81), unk.

kirjailija, opiskeli Pecsissä, otti osaa vapaus-

sotaan 1848-49, minkä jälkeen hän Budapestissä

ryhtyi ahkeraan kirjalliseen työhön. T:n runot,

varsinkin hänen rakkaus- ja isänmaalliset

runonsa, saavuttivat heti suurta suosiota. Näy
telmänkirjoittajana T. saavutti suurimman menes

tyksen ,.A kiräly häzasodik" (..Kuningas menee

naimisiin", 1863) ja „A nök az alkotmänyban"
(„Naiset valtioelämässä", 1871) uimisilla huvi-

näytelmillään. Routavuosina T:n perustama (1800)

ja toimittama pilalehti ..Boloiul Miska" saavutti

huomattavan valtiollisen merkityksen. Perustus-

laillisen elämän elvyttyä T. myös otti osaa

(1865-78) valtiolliseen elämään. Hänen kootut

runonsa ilmestyivät ensi kerran 1878.

2. Bela T. (1857-1907), edellisen poika, oli

etevä sanomalehtikirjailija, hieno novellisti ja

erinomainen tyyliniekka. Rikastutti unk. kir-

jallisuutta lukuisilla oivallisilla käännöksillä

(Dan. hl. Bourget, Ohnet, Maupassant. Coppe>.

I le \mieis y. m.)

.

Y. \\

Toti 1. tuu tinki (engl. loddy), konjakista

rommista, viinistä), sokerista ja kuumasta

destä valmistettu i"oina.

Totila (1 itägoottien kuningas, toisella

nimellä Badvila, valittiin 541 kuninkaaksi,

taisteli ensin menestyksellä Belisariusta vast

valloittaen jälleen suurimman osan Italiaa,

myöskin R< 146, ja toistamiseen 549), vie-

läpä teki rakentamallaan laiva tolia retkiä Sisi-

liaan ja Kreikaumaaii rannikoille asti. Mutta
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—
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552 hän kiirisi ratkaisevan tappion Narsesta vaa-

taan Taginten I. ..Gallienkalmiston" luuna ja

kaatui itse taistelussa. K. O.

Totleben (tötlö-J, Eduard (1818-84), kreivi,

vni. kenraali; tuli 1 s :

»> t ; upseeriksi insinöörikun-
taan; otti 1847-50 osaa taisteluihin Kaukaasiassa
toimien asuissa piirityksissä. Itämaisen sodan
aikana hän kunnostautui 1854 Silistrian piiri-

tyksessä, multa suurimman maineen hän saavutti
Sevastopolissa, missä hän tarmollaan ja insinööri-

taidollaan saattoi kaupungin eteläpuolen niin

hyvään puolustuskuntoon, että kaupunkia voi-

tiin kauan ja sitkeästi puolustaa; haavoittui
kusäk. 1S55. V. 1859 T. nimitettiin sotaministe-
riini insinööriosaston johtajaksi ja 1861? insi-

aöörilaitoksen ylitarkastajan apulaiseksi. Plev-

naa ja Osman pasan armeiaa vastaan suunnat-
tujen onnistumattomien rynnäkköjen jälkeen T.

kutsuttiin syksyllä 1877 johtamaan hyökkäystoi-

mia Plevnaa vastaan, jonka täytyikin jouluk.

antautua; tuli hulitik. 1878 Turkissa olevien sota-

voimien ylipäälliköksi; määrättiin 1870 Odessan
kenraalikuvernööriksi ja Odessan sotilaspiirin

sotajoukkojen komentajaksi, 1880 samanlaiseen
toimeen Vilnassa; kirjoittanut m. m. „D6fense
de S<>wastopol" (1864). [Erialmont, „Le general

comte T."; Krahmerin (saks.) ja Schilderin

(ven.) elämäkerrat.] J. F.

Totmes ks. T h o t m e s.

Tott, ruots.-suom., alkuansa tansk. ylimys-
suku (Thott), Skänesta peräisin (vaakuna; neli-

jakoinen kiipii, joka kohosi suureen merkitykseen
tansk. ritarin ja valtamarskin Axel Peders-
s o n in aikana (k. 1446). Hänen poikiansa kah-

dessa aviossa, toisella kertaa erään ruotsikon
kanssa, olivat Tanskan valtaneuvokset Olof ja

A g e sekä Ruotsi-Suomen historiassa tunne-
tuiksi tulleet Eerik, Iivar ja Lauri T.

(ks. alemp.). Age Axelssoninkin jälkeläisistä

muutamat asettuivat "Ruotsiin ja heistä polveu-

tuu 16:nnella ja 17:nnellä vuosis. Suomessa
tavattava T.-suvun haara.

1. Olof Ax el s so n T. (k. 1464), Tanskan
valtaneuvos ja marski, Valion herra, oli niitä

herroja, jotka 1438 ensiksi luopuivat Eerik
Pommerilaisesta, ja sai Kristofer kuninkaalta
marskin arvon. V. 1449 hän tansk. laivaston

päällikkönä purjehti Gotlantiin, jonka hän val-

loitti ja joka sitten läänityksenä suotiin hänelle.

Se oli hänen hallussaan hänen kuolemaansa asti

ja sieltä hän teki useita sotaretkiä Ruotsiin.

2. Eerik A k s e 1 i n p o i k a T. (k. 1481)

,

Ruotsin valtionhoitaja, Viipurin linnanisäntä,

tuli Kristofer kuninkaan kruunauksessa 1441

ritariksi, multa mainitaan tämänkin jälkeen

äidinpuolisen sukulaisensa marski Kaarle Kirnu-

tinpojan palveluksessa olevana, ja korotettiin

kohta tämän tultua kuninkaaksi valtaneuvok-
seksi. V. 1450 Maunu Grenin paettua hän tuli

Turun linnanisännäksi. jona oli kaksi vuotta.

T. oli tähän asti ollut Kaarle kuninkaan
kannattajia, mutta tiiman jälkeen hän joksikin

ajaksi siirtyi unionipuolueeseen ; nähtävästi oli-

vat persoonalliset syyt määräävinä. Kapinan
leimahtaessa 1456 Kaarlea vastaan T. oli kapi-

noitsijain joukossa, tuli valtionhoitajaksi ja

lähti itse 1457 Suomeen saattamaan tämänkin
maan Kristianin puolelle. Viipurin linna oli

T:n asein valloitettava ja se pysyi hänen hal-

lussaan hänen kuolemaansa asti. Sen lisäksi

lian vielä sai Hämeenlinnan lääneineen, ja näin
Inli Suomi hänen loppuiäkseen hänelle päävai-

kutusalaksi. 1460-luvun keskivaiheilla \l

pojal taas lähestyvät Kaarle Nuuutinpoikaa.
i. \,i!ittiin jälleen valtionhoitajaksi 1460, mutta
nyi Tanskan Kristianin vastustajana, ja hä-

nen avullaan Kaarle seur. v. kolmannen ker-

ran kohotettiin valtaistuimelle. Myöskin Turun
linna lääneineen oli useina vuosina hänen l:ä

i

Sään. Viipurissa hän usein oleskeli, rakennutti

kaupungin muurit ja perusti 1475 Savoon Kyrön-
salmessa olevaan saareen uuden linnan. Olavin-
linnan, maakunnan suojaksi venäläisten hyök
käyksiä vastaan. Savoninaan asuttamisia maini-

taan hänen edistäneen ja v:sta 1457 hän oli

tuomarina Hollolan kihlakunnassa. Kuoli Viipu-

rissa keväällä 1481. T. on niitä huomattavim-
pia Huolsin suurmiehiä, joiden toiminta keski-

ajalla liittyy meidän kansamme historiaan.

[Alexandra Skoglund, ,,De yngre Axelssönernas
förbimlelser med Sverige" (1903).]

3. Iivar Aksel in poika T. (k. 1487),

tansk. ja ruots. valtaneuvos, Gotlannin isäntä,

mainitaan 1451 Tanskan
valtaneuvoksena, 1453 ja

1455 rauhansovittajana

Ruotsin kanssa ja sen

rasi 1457 kuningas Kris
tiania hänen matkallaan
Tukholmaan. Veljiensä

Olofin ja Filipin kuoltua
1464 hän sai Gotlannin
haltuunsa ja hallitsi sen
jälkeen siellä melkein itse-

näisenä herrana. V. 1466
hän Nyköpingin linnassa

vietti häänsä Kaarle
Knuuti npoj an tyttären
Magdaleenan kanssa ja

siirtyi S2n jälkeen läheni- ,. .
, ,. .. „ ,.

.. * _ ,
J „ , . . Iivar Aksehnpoika Tott

mas Kaarle Knuutinpoi-
kaa ja Ruotsin kansallista puoluetta. Itse

asiassa Akselinpoikain laajat alueet, Gotlanti ja

suurin osa Suomea, puhumatta heidän muista
suurista tiluksistaan, muodostivat valtion val-

tiossa. Mutta Eerik ja Lauri Akselinpojan
kuolema rikkoi T:n ja Sten Sturen välit, kun
jälkimäinen silloin vaati Suomessa olevat lääni-

tykset takaisin. Myös valitettiin, että T. Gotlan-

nissa harjoitti merirosvoutta. V. 14S7 syttyi hei-

dän viilillään ilmi sota, mutta samana syksynä
T. kuoli.

4. Lauri Akselinpoika T. (k. 1483),

Raaseporin ja Viipurin isäntä, oli Tanskau valta

neuvos, mutta menetti 1467 läänityksensä Tans-

kassa ja muutti silloin veljensä Eerikin luokse

Suomeen, tullen Raaseporin linnan ja läänin

päämieheksi. Siinä virassa hän oli Eerikin kuo-

lemaan asti (1481), jolloin sai käsiinsä itse tär-

keän Viipurin, minkä veli omavaltaisesti siirsi

hänelle. V. 1483 määrättiin, että Raasepori

kymmeneksi vuodeksi jäisi hänen leskelleen Kata-
riina Nipertzille, mutta 1487 Knut Posse Sten

Sturen puolesta piiritti linnan ja valloitti sen

leskeltä.

5. Ingeborg Aakentytär T. (k. 1507),

Sten Sturen puoliso. Hämeenlinnan lääninhaltia,

edellämainittujen Akselinpoikain veljentytär.
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naitettiin 1407 Sten Sturelle, ilmeisesti tarkoi-

tuksessa täten vahvistaa Akselinpoikaiu ja kan-

sallisen puolueen liittoa. Hauta kiitetään jumali-

suudestansa ja hänen kehoituksestaan Sture

perusti Gripsbolmaan luostarin. V. 1498 hän
miehensä kanssa oleskeli Suomessa, tiimiin omis-

taina-.-a Turun linnassa. Sturen kuoltua 1503

Miin sai leskieläkkeeksensä Hämeenlinnan ja hal-

litsi sitten si.llä Hämeen rouvana kuolemaansa
asti. Kun uusi valtionhoitaja 1505 yritti saada
linnan ja läänin haltuunsa, kieltäytyi Ingeborg
rouva tottelemasta ja asettui vastarintaan.

8. le n n e Eerikinpoika T. (k. 1522),

valtaneuvos, Viipurin isäntä, edellisen veljen-

poika; isä oli tansk. valtaneuvos, mutta ainakin

]0 1400 oleskeli T. Suomessa Raaseporin
linnanhaltiana Sten Sturen puolista, ja pysyi

virassa 23 vuotta. V. 1495 hän oli Viipu-
ottainassa osaa Suomen puolustukseen venä-

läisiä vastaan. V. 1510 hän rauhansovittajana
kiivi Novgorodissa. V. 1513 hän anoppinsa Gunilla

Besen (Eerik Turenpoika Bjelken lesken) jälkeen

tuli Viipurin linnanisännäksi ja johti seuraa-
vina levottomina aikoina Itii-Suomen hallitusta-

Kristian TT:n tultua kuninkaaksi hän ensin

vältti kuninkaan verituomioita, mutta tammi-
kuussa 1522 hän junkeri Tuomaan toimesta mes-
tattiin Turun linnassa.

7. Aake Yrjänänpoika T. (k. 1520),

valtaneuvos, Hämeenlinnan isäntä, edellisen

ia, sai Ingebojg rouvan kuoltua Hämeen-
linnan käskynhaltiantoimen, jota virkaa sitten

hoiti: 1519 häntä sanotaan „ylimmäiseksi pää-

mieheksi Suomessa". Hän näyttää olleen Sturein
uskollinen kannattaja ja sai kohta tanskalaisten

päästyä valtaan nousta mestauslavalle Hämeen-
linnassa 28 p. marrask. 1520.

8. Ann a H a n n u n t y t ä r T. (k. 1549)

,

edellisten orpana, ruots. valtaneuvoksen Hannu
Aakenpoika T:n ja Kirsti Eerikintytär Gylleu-

>an tytär, vietti 1498 Turussa hiiänsä

Pohjois-Suomen laamannin Henrik Bitzin kanssa,

hän tuli meidäu maahamme. Tämän kuol-

tua jo 1500 hän uudestaan meni naimisiin ensin
Klemet Hogenskildin (k. 1512) ja sitten erään

na Laurinpojan kanssa. Hän asui nyt
kauan aikaa Suomessa ja hallitsi suurta Nyy-

ten kartanoa Nousiaisissa y. m. tiluksiaan.
Kun teinen ja Klemet Hogenskildin tytär Anna
myöhemmin naitettiin kamarineuvos Niilo Pie-
tarinpoika Bielkelle, Akerön herralle, muutti
Inna T. loppuiäkseen jälleen Ruotsiin, jossa

hän samoinkuin hänen tyttärensä) tunnettiin
rön suomalais-Annan" nimellä. [F. ödberg,

..Kru Anna Hansdotter Tott och hennes tiil"

rgötlands fornminnest. tidskrift 1907).]

9. Klaus Aakenpoika T. (n. 1527-92),

päällikkö, Suomen käskynhaltia. oli valta

neuvos Aake Klaunpojan (k. 1531) ja Tngeborg
ren poika, ja näyttää jo nuoruudessaan
lleen Suomessa, jossa hän ehkä kasva-

tettiin yhdessä velipuolensa, mainion Klaus
Kristerinpoika Hornin kanssa. Mainitaan jo

1551 Hollolan kihlakunnan tuomarina, oli

mukana Venäjän sodassa 1555-57 ja lyötiin rita-

Eerik XIV:n kruunajaisissa 1561. Otti

Bitten osaa Tanskan sotaan. jossa joutui

[riksi, ja Tallinnan urhoolliseen puolustukseen
itäisiä vastaan 1570. V. 1572 T. nimitet-

tiin Ruotsin sotaeverstiksi Vironmaalle ja saa-
vutti tammik. seur. v. Lukkolinnan (Loden) tais-

telussa loistavan voiton. V. 1574 hiin piiritti

Kakvereii (Wesenbergiä) ja teki rynnäkön
livananlinnaa vastaan sekä oli 1575 Kuulsin
valtuutettuja Rajajoen välirauhaa tekemässä
T. nimitettiin 157G Suomen (Etelä-Suonien)
..guberuaal toriksi", 1578 Karjalan ensimiiiseksi
liiani.muiksi ja 1587 Karjalan ja Itä-Suomen
käskynhaltiaksi, ollen täten kauan aikaa maamme
korkeimpana hallitusmiehenii. Oltuansa läsnä

Tallinnassa 1589 ja otettuansa osaa aateliston

esiintymiseen Juhana kuninkaan tuumia vastaan
joutui hänkin tämän ankaran vihan esineeksi,

menetti läänityksensä ynnä virkansa ja oli jon-

kun aikaa vangittuna. Suomessa T. omisti m. m.
Sjundbyn kartanon, jonka iso kivirakennus ehkä
on hänen rakennuttamansa; ajoittaisin hänellä
oli koko Siuntion pitäjä Iäänityksenä.

10. Henrik Klaunpoika T. (k. 1604),

edellisen poika, oli saanut hyvän kasvatuksen,
tuli 1588 ylioppilaaksi Rostookissa, sitten Helm-
städtissä, ja meni kotimaahan palattuaan n. 1597
naimisiin Sigrid Vaasan, kuningas Eerikin

tyttären kanssa. Sigismundin ja Kaarle hert-

tuan taistelussa hän näyttää koettaneen pysyä
syrjässä, koska jälkimäinen itse sanoo, ettei

hän tosin ollut ruvennut petturi joukkoon, vaikkei

myöskään ollut asettunut valtakunnan säätyjen

puolelle. Hän oleskeli kartanoissaan Gerknäsissä

ja Sjundbyssä, mutta kuoli jo nuorena.
11. Aake T. (1598-1640).' sotapäällikkö, edel-

lisen poika, oli 1612 ylioppilaana Upsalassa.

jossa harjoitti opintoja

Messeniuksen johdolla,

mutta tuli tunnetuksi yli-

oppila.smellakoiden sanka-

rina. Hän näyttääkin sit-

ten huomanneen soturin

uran itselleen sopivam-
maksi ja sille antau-

neen. V. 1625 hän nimi-

tettiin Suomen ratsuväen
'

everstiluutnantiksi, ja otti

tässä virassa osaa Preus-

sin sotaan, voittaen mai-
netta monessa ottelussa.

Kustaa Aadolfin oli tapana
nimittää häntä „lumi-
aurakseen" hänen rohkeu-

tensa takia. V. 1630 hänelle

suotiin läänitykseksi Vuojoen, Lavilan ja

Irjanteen kylät Eurajoella. T. seurasi myös
kuningasta tämän lähtiessä Saksan sotaan, teh-

tiin valtaneuvokseksi, kenraaliksi ja sotamarsal-

kaksi, mutta sotaretkien tuottaman sairaloisuu-

den takia hänen täytyi kohta kuninkaan kuole-

man jälkeen lähteä kotimaahan. Hiin oleskeli

sitten milloin Ruotsissa, milloin Suonessa; kuoli

Lavilan kartanossa 15 p. heinäk. 1040. Hänen
hautauksensa tapahtui suurella juhlallisuudella

Turun tuomiokirkossa, ja hänen haudalleen pys-

tytettiin kallisarvoinen, valkoisesta ja mustasta

iistä tehty muistomerkki, joka on tuomio-

kirkon komeimpia.
12. Klaus T. (li ' ut.apäällikkö. kn

edellisen poika, saavutti Kristiina kuningattaren

suuren suosion ja tehtiin 1652, ainoa

22-vuotisena, kreiviksi, jolloin sai Karleborgin
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(Uuskaarlepyyn) kreivikunnan Suomessa, tuli 1653

ylikamariherraksi ja valtaneuvokseksi, 1654 yli-

tallimestariksi. Myöhemmin T. tuli sotamarsal-

kaksi, lähetettiin usean kerran lähettiläänä

ulkomaille, toimi Liivinmaan kenraalikuvernöö-

rinä (1665-72), minkä ohella ItiGG määrättiin

Inkerinmaan ja Liivinmaan sotajoukkojen yli-

päälliköksi. Oli naimisissa, mutta lapseton,

joten suku päättyi häneen. K. O.

Tottesund, säteri Maksamaan pitäjässä Kyrön-
joen suussa, 37 km Vaasasta pohjoiseen, kasit

tää neljä tilaa, yht. 3 6
/si manttaalia, 1700 ha.

— Tilan omisti ennen v. 1733 kruununnimismies
Reinhold Bullien, v:sta l":t4 lähtien se tuli evers

tinvirkataloksi, muuttaen haltiaa alinomaa. Ensi-

maisena hallitsi sitä tällöin eversti, kreivi Gus-

taf Creutz. Sitten on tilalla asunut m. m. seu-

raavien sukujen jäseniä: Ganschou, Carpelan,

Cronstedt, Marks v. Wiirtenberg, Cronhjelra,

v. Numers, Lejonhufvud, Posse. Nykyään, v:sta

1914. omistaa tilan agron. Herman Leonard Sohl-

berg. — Kartanon puiston on istuttanut kenraali

Gustaf v. Numers 1800. — 2-kerroksinen, puinen

päärakennus on tehty vv. 1797-1800, sisältäen 11

huonetta. Y. W-a.

Tottijärvi. 1. Kunta, Hämeen 1.. Pirkkalan

kihlak.. Vesilahden To ttijärven-Lempäälä n nimis-

miesp. ; kirkolle Nokian rautatieasemalta n. 13 km.

Siurou rautatieasemalta n. 10 km. Pinta-aia

51,a km2
, josta viljeltyä maata (1910) 1,612 ha

(siinä luvussa luonnonniityt 143 ha). Manttaali-

määrä 10,io4j, talonsavuja 26, torpansavuja 71

ja muita savuja 89 (1907). 1,552 as. (1912);

244 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelinkei-

nona lS4:llä (1901). 174 hevosta, 558 nautaa

(1913). — Kansakouluja 1 (1916). — Vanhoja
kartanoita: Tottijärven kartano. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen. Porvoon hiippak., Tam-
pereen rovastik., kuuluu vielä (1917) kappelina

Vesilähteen; perustettiin saarnahuonekuntana

1662, muodostettiin kappeliksi tuomiokapitulin

päätöksellä 20 p:ltä maalisk. 1689. määrätty ero-

tettavaksi omaksi khrakunnaksi sen. päät.

10 p:ltä lokak. 1906. — Kirkko puusta, rak.

1833-41. h. Unen.
Tottijärvi (ennen T o 1 1 j ä r v i, Totka-

j ä r v i. Vesi k a n s ai . allodisäteri Vesilahden

pitäjässä, suuruudeltaan 1 manttaali, muodostaa

yhdessä Laukon (ks. t.) kanssa fideikomissin.

Varhaisista ajoista alkaen ovat sen ja Laukon
vaiheet ja omistajat olleet yhteiset. Saman-
aikuisesti joutui se näet ensinnäkin lahjoituksena

(v. 1416) Turun tuomiokirkolle sekä senjälkeen

Kurki-suvulle. Turhaan maksoi eräs Markus
Matinpoika, jonka esi-isille tila oli itsenäisenä

kuulunut. Kustaa Vaasalle 100 mk. sen vapaut-

tamisrahoiksi ; se jäi edelleen mainitun suvun
haltuun. Nykyjään (v:sta 1871) se kuuluu
Standertskjöld-Nordenstam-suvulle. E. C-g.

Tottumus. Kun elävä olento usein toimittaa

joitakin ruumiillisia tai sielullisia toimintoja,

niin nämä tapahtuvat aikaa myöten yhä helpom-

min ja sujuvammin (ks. Harjoitus). — T:n
merkitys ihmisen elämälle ja toimeentulolle sekä

hänen sielunelämänsä kehitykselle on erinomai-

sen suuri. Kaikki jatkuva kehitys ja edistys on

mahdollinen ainoastaan sen johdosta, että ne

moninaiset kokemukset, joita ihminen eri aloilla

saa, saavutettujen tottumuksien muodossa säily-

vät ja auttavat ihmistä kehittämään kykyjänsä
yhä korkeammalle. A. '.

Totuus käsitteen tarkka selvittäminen on pul-

mallinen filosofinen kysyin \ -. .loi »päiväinen, kan-
sanomainen ajatustapa käsittää aivan luonnolli-

seksi, että ne mielikuvat ja ajatukset ovat tosia,

jotka pitävät yhtä olevaisen kanssa I. antaval
tarkasti vastaavan kuvan olevaisesta sinänsä,
filosofisen tietokritiikin tavallaan kaikkein syvin

peruskysymys on se. voidaanko pysyä tämän kat

santokannan pohjalla vai onko siitä luovuttava
ja yhdyttävä aivan toisenlaiseen t. käsitteeseen,

Muutamat ajattelijat määrittelevät esim., ettfi

lotta on lopulta se, mitä on pakko ajatella; toi-

set, että t. on ajattelun yhtäpitävyys it

kanssa, tai kokemuksen kanssa; toiset, että ne

ajatukset ovat tosia, jotka ovat hyödylliset 1.

käyttökelpoiset.

Havainnon ja ajatustoiminnan tieto-opillinen

tarkastus osoittaa kieltämättä, että naiivinen
käsitys t:n tunnusmerkeistä ja olemuksista on
jossain määrin oikaistava. Ihminen ei voi miten-
kään suorastaan tarkastaa, ovatko jotkut hänen
mielikuvansa yhtäläiset kuin olevainen sinänsä;

hän ei voi mennä ulkopuolelle omien mielteiden -ä

piiriä vertaamaan niitä olioihin; hän tuntee
maailmankaikkeuden yksinomaan omien tajunnan
tilojensa välityksellä. Seutähden t:n tunnus-
merkkinä ei voi ihmiselle lopulta olla mikään
muu kuin se, että kaikki hänen mielteensä —
havaintokuvat ja niistä johtuneet mielikuvat
ynnä ajatukset — soveltuvat keskenään
yhteen ja vahvistavat toisiaan. Hän tarkastaa
kunkin mielteen pätevyyttä vertaamalla sitä mui-

hin mielteisiin, jotka hän on saanut toista tietä,

toisten aistien välityksellä tahi päätelmillä, jotka

johtuvat eri tavoin kaikesta hänen muusta tiedon

sisällyksestään. Näihin näkökohtiin nojautuen
jyrkästi subjektivistinen 1. idealistinen t.-käsitya

väittää, että t. ei merkitsekkään mitään
muuta kuin että ajatteleminen on yhtäpitävä
itsensä kanssa, muodostaa yhteensoveltuvan
kokonaisuuden. Sitä vastoin tieto-opillinen rea-

lismi arvelee että t., vaikka sen tunnusmerkkinä
1. vakuutena on mielikuvien yhteensoveltuminen
keskenään, kuitenkin merkitsee sitä, että mieli

kuvat uskollisesti kuvastavat tosiolevaista tahi

olevaisen olokohtaista järjestystä. Yhtyen edelli-

seen katsantotapaan monet ajattelijat esittävät,

että t. on vain ,.arvokäsite", joka arvioi eräitä

ajatuksia tarkoituksenmukaisiksi 1. käyttökelpoi-

siksi; tosia ovat sen mukaan ne ajatukset, jotka

opastavat ihmistä, johtopäätöksiin, mitkä pitävät

yhtä vastaisten kokemusperäisten ilmiöiden,

kanssa ja seutähden kelpaavat ohjaamaan toimin-

taa. Tätä katsantotapaa on viime aikoina erit-

täin jyrkästi kannattanut pragmatismi (ks. t.i.

Kuitenkin vahvat perusteet antavat tukea vas-

takkaiselle, realistiselle käsitykselle. jonka

mukaan |,todenperäisen" tiedon käyttökelpoisuus

1. sen kyky opastaa oikeihin johtopäätöksiin ja

tarkoituksenmukaiseen toimintaan perustuu juuri

siihen ja todistaa sen, että sellainen tieto tosiaan-

kin antaa, tavallaan vastaavan kuvan 1. asian

mukaisen käsityksen olokohtaisen olevaisen laa-

dusta ja järjestyksestä, vaikka onkin myönnet-

tävä, että se ei suinkaan voi täydellisesti ilmaista

olevaisen olemusta. Kansanomainen t.-käsite säi-

lyttänee siis kuitenkin perusytimeltään pätevyy
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tensä; mielikuvat voiva) sittenkin omalla laval-

laan kuvastaa olevaisen ominaisuuksia, ja ne

ovat tosia, kun ne sen tekevät. I. (Ir.

Touat ks. T u il t.

Touche [tus], Cl a st o n la (s. 18fi4t, ransk.

taidemaalari, Manefn oppilas, aloitti uransa
kuvanveistäjänä, mutta siirtyi >ilten maalauk-
sen ja ByÖvytyksen alalle. T. on maalannut sekä

uskonnollisaiheisia kuvia että maisemia; liänen

varsinainen alansa ja ominainen taiteellinen

käsittelynsä ilmaiseikse kumminkin parhaiten
vapaissa, sadun ja todensekaisissa, mielikuvitus

rikkaissa sommitelmissa öisine puistojuhlineen,

fauneineen ja amoriineineen. F. h.

Touggourt ks. Tuggurt.
Toujours [luziPr] (ransk.), aina.

Toukannokkijat ks. B u p le a g a.

Toukka, nimitys, jota käytetään eräiden eläin-

ryhmien nuoruusasteista, jos näinä ulkomuodol-
taan ja rakenteeltaan sekä yleensä vastaavasti

elintavoiltaankin huomattavasti poikkeavat täysi-

kasvuisista, ks. Muodonvaihdos.
Toukohärkä 1. „riienpöpäkkä" (Mi loi ).

l ' > 4 cm:n pituinen, teräksensininen, pehmeä-
ruumiinen kovakuoriainen erilaisnivelisten ryh-

• i. Lenninsiipiä ei ole ja peitinsiivet peit-

luil v un pi nin i lelitim ismi lex vm i takaruu-

miin etukulmat. Naaraan takaruumis pullistunut

suureksi ja pehmeäksi. Reisinivelistä tihkuu pisa-

roittain keltaista nestettä, joka ihmisen iholle

nostattaa rakkoja. -- Kehitys hyvin monimut-
kainen. Munasta kuoriutuu pieni, vikkeläjalkai

Den toukka (n. s. „triungulinus"), joka kiipee

johonkin kilkkaan, .An (ftopftora-mehiläisen

käydessä kukassa se tarttuu kiinni tämän kar-

iin ia kulkeutuu siten mehiläisen pesään,

mis~ä se nyt alkaa elää loisena. Luotuansa nah-
i -e muuttuu leveäksi, paksuksi, suhteellisen

lyhytjalkaiseksi toukaksi, joka elättää itsensä

mehiläisen hunajavarastoilla. Seuraava kehitys-

aste on n. s. ..valekotclo". jolloin hyönteinen ej

nauti mitään ravintoa. Sitten seuraa kolmas
toukkamuoto. ja vasta tämän jälkeen varsinainen
keteio. — Suomessa "• lajia: .1/. brevicollis, pro-

ibcea, ja liolacca. Kuva värillisissä liitteessä

Kovakuoriaisia II. U. 8-s.

Toukokuu, meidän ajanlaskussamme aina
Julius < --uin kalenterinparannuksen jälkeen

vuoden 5:s kuukausi, roomalaisten kalenterissa

Jupiterille pyhitetty vuoden 3:s kuukausi Majiis,

31 päivää. Päivän pituus on Oulussa kuun alussa

17 tuntia ja sen lopussa 20',, tuntia. llel

sinei-sii päivä pitenee 16 tunnista 18 J
/« tuntiin.

Kuun keskilämpö on yli 9° Turun-Riihimäen-
Lappeenrannan seudulla, alenee täältä käsin sekä

etelään (Hangossa -4-7°, Kotkassa +8") että

pohjoiseen iPorissa. Jyväskylässä ja ji

-f-
8°. Seinäjoella ja Iisalmessa + 7°. Oulussa

+ 6°. Inarissa -4- 3°). Sademäärä on
pieni. 35 a 40 mm. Keski Suome lunta

vielä säännöllisesti tässä kuussa, Pohjoi
on lumisade yleinen kuun lopussakin, Lapissa on
lumipeite maassa vielä ensi viikkoina. Suuriin

issa maatamme järvet ia joet purkavat.

Myrskyä ja kovia tuulia on yleensä
viihän. etelärannikolla vallitsevat lounaistuulet,

messa on etupäässä pohjoistuulia ja

lisempana länsi- ja koillistuulia.

// /'

Toukola (ruots. Majstad), yksi Helsingin
esikaupungeista, käsittää Kumtfthteen, Arabiaan
ja Vanhaankaupunkiin rajoittuvan alueen Van-
bankaupunginselän luoteisrannalla. Itäisen-Vierto-
tien varrella (3 km:n päässä Pitkältasillalta)

.

Pääasiallisesti työväen asuma. Kansakoulu. Vierto-
tien ja meren välisestä T:n osasta käytetään
nimeä „T:n ranta-alue".-

Toul /Iiii], arrondissementin linnoitettu pää-
kaupunki Koillis-Ranskassa, Meurthe-et Moselien
departementissa, Moselin vas. rannalla Marnen-
Reinin kanavan ja Itäradan varrella, 35 km
Saksan rajalta; 15,884 as. (1911). — Ent.
SI. -Liiennen tuomiokirkko (goot.; 1200-1400-
luvuilta), synagoga, kaupungintalo (ent. piispan-

palatsi), muutamia muistopatsaita: lukio, kir-

jasto. Sekalaista teollisuutta. — T. on lujimpia
renkaita siinä linnoitusket jussa, jonka ranska-
laisi t lsTii-71 v:n sodan jälkeen rakensivat Sak-
saa vastaan. — T. on roomal. Tulluin Leucorum,
aikanaan gallialaisten leueien pääkaupunki.
Joutui 870 Saksan valtakunnalle, 1130 Lothrin-
genille sekä 1648 lopullisesti Ranskalle. Syksyllä
1870 saksalaiset valloittivat T:n 8-tuntisen pom-
mituksen jälkeen, ensin turhaan yritettyään sitä

piirityksellä kukistaa. Suurvaltainsodassa T. oli

ranskalaisten päätukikohtia taisteluissa syysk.

1914, joissa Saksan ja Baierin kruununprinssien
johtamat saksalaiset joutuivat tappiolle.

E. E. K.

Toulon 1/ulu'J, arrondissementin pääkaupunki
Kaa.kkois-I!. niskassa, Värin departementissa,

Välimeren rannalla Marseillesta itään, lännessä

Cap Sicien ja etelässä tästä itään pistävän
Cepcfn niemekkeen suojaaman, syvän T:n-lahden
(ulko-osa Grande Rade, sisäosa Petite Rade)
perukassa, Ranskan tärkein, erinomaisen lujasti

linnoitettu sotasatama Välimeren rannalla;

104,582 as. (1911). — T:ia ympäröivät vallituk-

set, joiden ulkopuolella etelässä on Mourillon'in
In kaupunki. Tärkein katu Boulevard Stras

bourg, tärkein tori Plaee de la Libertö. Poli im

sessa oleva uusikaupunki on säännöllisesti ja

uudenaikaisesti rakennettu, jotavastoin vanhan
kaupungin kadut ovat kapeat, likaiset ja talot

enimmäkseen mitättömät. Ent. tuomiokirkko
Ste Marie Majeure (1096-1154). St.-Louis-ki, kko.

kaupungintalo, museon ja kirjaston rakennus,
uusi teatteri, merivirastojen ja -laitosten raken

nuksia. Lääket. koulu, laivalääkäriopisto, laiva

tykistökoulu, lyseo y. m. Leiman T:iin ja koko
sen elämään painaa sen asema Ranskan väli

merenlaivaston pää luki paikkana; satamalail teet

1

1

. i - Vieille, D. Neuve, D. de Castigneau,

1>. Missiessy nimiset aallonmurtajien suojaamal

satamaosat ovat melkein yksinomaan olemat >

sotalaivaston tarpeeksi nain pieni Port de la

Rode on varsinainen kauppasatama). Sotasata-

maan kuuluvat suurenmoiset kuivui, uivat ja

veli. lei ii.ni
, vall ion arsenaalit ja la.ii a

(n. 4,500 työm.), jonka uhilla Forges el Chan-

de Ia Möilitei ranee nimisellä toiminimellä

mi T:ssa panssarilaivaveistämöt (4,500 työm.),

m. m. — T:n kauppa ja

kauppalaivaliikenne ovat verraten vähänarv
i n pa il tila oli io kreilcl

roomalaisten Telo Uartius), joku oli

kuuluisa virjaambiotitn. Keskiajalla I. ;

Li

eenien hävityksistä ollen
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Provence!) kohtaloihin, Ludvik XIV:n toimesta

Vauban linnoitti sen lujasti. Espanjan vallan-

perimyssodan kestäessä liittolaiset 1707 pommit-
tivat T:ia hävittäen sen suurimmaksi osaksi

saamatta sitä. kuitenkaan haltuunsa. V. 1744

englantilaiset T:n ja Hy6res'in saariston välillä!

saivat voiton esp.-ransk. laivastosta. Ranskan
suuren vallankumouksen aikana T:n asukkaat

heinäk. 1793 nousivat kapinaan konventtia vas

taan saailcn apua engl.-esp. laivastolta. Urhool-

lisen vasta rinnan jälkeen ta avallan joukot

jouluk. sam. v. saivat Tui valtaansa (Ronapnrte

tällöin ensi kerran tuli huomatuksi), jonka jäl-

kien Harras \. mi. tasavallan asianiii'ln't panivat

T:ssa toimeen ankaran verilöylyn (3,000 henkeä

surmattiin). E. E. K.

Toulouse ]tulu'z], kaupunki Lounais-Rans
kassa, Haule < laronnen 1 1 .

|
>;i rtenient in palikan

punki, ennen koko Languedocin pääkaupunki,
viljavalla tasangolla Garonnen oik. rannalla,

Garonnen ja Canal du Midi-kanavan välissä,

menen radan risteyksessä; 149,570 as. (1011). —
Kadut enimmäkseen kapeat, talot parhaasta

päästä yksitoikkoisia, punaisia tiilikiviraken-

nuksia; vaihtelua tuottavat aikaisempien val-

lien paikalle rakennetut bulevardit ja puisto-

tiet. Keskikaupungilla on myöskin katuja leven-

netty ja- oikaistu. Päätori Place du Capitole, tär-

keimmät kadut Rue de Melz ja Rue d'Alsace-Lor-

raine. St.-Sernin'in kirkko (1000-1300-luvuilta;

laajin romaanilainen basilika, sisältä 115 m
pitkä, 04 m leveä), tuomiokirkko St.-Etienne

(1200-1400-luvuiltai, muita vanhoja kirkkoja
Notre-Dame de la Daurade, Notre-Dame de la

Dalbade, jakobiinikirkko. Kaupungintalo (1750-

60, jossa teatteri), ent. augustinolaisluostari

(1460-1504), jossa museo, oikeuspalatsi (ent. par-

lamentintalo) ; useita yksityispalatseja 1500-

1600-luvuilta. Kolme sillaa vie Garonnen vas.

rannalla olevaan St.-Cyprien'in etukaupun-
kiin. Paljo oppi- ja sivistyslaitoksia: yliopisto

(1200-luvulta; 5 tiedekuntaa. 2,685
"

yliopp.

lukuv. 1912-13, opiskelevain lukumäärän puo-
lesta Hanskan kolmas), vapaa katolinen yli-

opisto, lyseo, eläinlääkärikoulu, kaksi seminaa
ria, opettaja- ja opettajatarvalmistuslaitos,

kauppakorkeakoulu, musiikkikonservatori, yli-

opistonkirjasto (232,000 nid.), yleinen kirjasto

-tn.000 nid.), kaupunginkirjasto, useita museoita,

tähtit. observatori, kasvit, puutarha, kolme
teatteria; tiedeakatemia, Acadömie des Jeux Flo-

reaux (1300-luvulta; jakaa palkintoja kirjalli-

suustuotteista) y. m. Arkkipiispan, protestant-

tisen konsistorin ja prefektin asunto. — T. on
Languedoein tärkein kauppa- ja teollisuuskeskus.

Valtion tupakka- ja tykkitehdas, myllyjä, sahoja,

kaikenlaisia konepajoja, paperi-, jalkine- y. m.
tehtaita. Hevos-, viini-, vilja-, nahka-, öljy- y. m.
kauppaa. — T., roomalaisten Tolosa, oli van-
halla ajalla aluksi Voine Tectosagcsin pääkau-
punki ja tärkeä kauppakeskus. V. 413 sen val-

loittivat länsigootit, joiden laajan valtakunnan
pääkaupunkina se oli 419-507, jolloin sen val-

loitti frankkilaiskuningas Klodvig. V:sta ii:;i

T. oli Akvitanian herttuakunnan pääkaupun-
kina. V. 721 Akvitanian ruhtinas Budo T:n
luona voitti arabialaiset; 778 T. tuli laajan

kreivikunnan (käsitti Querey'n, Albigeois'n sekä
osia Auvergnesta, Akvitaniasta ja Provencesta)

lipuneiksi. V. S4:; normannit, purjehtien
aluksillaan Garonnea myöten T:n valleille, pii

rittivät T:ea. T:n kreivit olivat 10OO luvulta

alkaen Etelä-Ranskan mahtavimpia herroja.

Suvun sammuttua 1271 kaikki heidän maansa
liitettiin kruunun alueisiin. V. 1443 peru tettu

T:n parlamentti oli Etelä Hanskalle yhtä tärkeä
kuin Pariisin parlamentti Pohjois Ranskalle,

/•:. E. K.

T:n luona 10 p. huhtik. 1814 lordi VVellingto

nin johtamat englantilaiset, portugalilaiset ja

espanjalaiset (60.000) voittivat marsalkka
Soultfin komentamat ranskalaiset (32,000). Voit-

tajani miesliukka 11,1%, voitettujen 12,

Taktillinen arvo 0,s. -Iskm-.

Toulouse-Lautrec [tulHa-V5lre'k], Henri de
(1864-1901), ransk. taidemaalari ja piirtäjä,

tehnyt nimensä tunnetuksi varsinkin taiteelli-

sesti etevillä ja purevan ivallisilla kivipiirrok-

sillaan. joissa ilmenee hänen rakkautensa, mutta
samalla hänen katkeruutensa (hän oli itse raaja

rikko) Pariisin huvitteluhaluisen yleisön kevyttä

elämää kohtaan. Sommittelun ja värikäsittelyn

puolesta hänen väripiirroksensa muistuttavat

japanilaisten taiteilijain töitä, ranskalaisista m at

Degas ja Forain häneen enimmin vaikuttaneet.

Uheensa hän etsi pääasiallisesti Montmartren
yökahviloista ja varieteista kuvaten niissä rehut

tavia paheita kaamealla nautinnolla. Kerääjien

kesken halutuimpia ovat hänen litografia-sarjansa

..Elles" sekä muuan toinen, jonka aiheena on

tunnettu laulajatar Yvette Guilbert. [Toulouse-

Lautrec sarjassa ..Moderne Illustratoren". toim.

Hermann Esswein.] F. L.

Tour /liir] (ransk.), matka, retki; (tanssin.

pelin) vuoro (tuuri). T. et retour, meno ja

paluu.

Tour, Maurice Quentin de la ks. L

a

Tour.
Touraine lturc'nj, ent. maakunta Länsi-

Ranskassa, Loiren keskijuoksun ympärillä, vas-

taa suunnilleen nyk. Indre-et-Loiren departement-

tia. Hedelmällisyytensä vuoksi T:ia nimitetään

Ranskan puutarhaksi. Pääkaupunki Tours. —
Oli v:sta 941 kreivikuntana, joutui 1045 Anjoun
kreiveille, 1204 kruunulle, oli jälleen 1360-1584

kreivikuntana.
Tourcoing fturkuä'], kaupunki Pohjois-

Ranskassa, Nordin departementissa. 1 */s km
Belgian rajalta, Pohjoisradan varrella, melkein

kasvanut kiinni etelämpänä olevaan Roubaix'hen

;

82.644 as. (1911). joista n. l
/3 belgialaisia. —

Pari kaunista kirkkoa, komea kaupungintalo;

lyseo, taideteollisuuskoulu, museo. Suurenmoista

villa- ja puuvillateollisuutta; lisäksi matto-,

nahka-, kone- y. m. tehtaita. — T. oli jo 1100-

luvulla mainio villatavaroistaan. T:n luona

ranskalaiset 1794 voittivat itäv.-engl. armeian.

Heti Suurvaltainsodan alussa syksyllä 1914

saksalaiset miehittivät T:li.

Tournachon [tumasö'], Felix ks. Nadar.
Tournai [lnrnc'j (flaam. Doornijk), arrondis-

sementin pääkaupunki Lounais-Belgiassa, Hai-

naufn maakunnassa, kuljettavan Schelden var-

rella ratojen risteyksessä: 37.340 as. (1912). —
Kaunis. romaanilainen Notre-Damen tuomio-

kirkko (per. 1030; P. Eleutheriuksen, T:n cn.-i-

mäisen piispan pyhimyslipas, tauluja, m. m.

Rubensin ja Jordaensinl, kellotapuli, St.-Quen-
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t i n"i ii kirkko, St.-Bricen kirkko. Pont des Trous'0

silta Schelden yli (rak. 1290) y. m. Hengellinen

seminaari, opel tnjatarseminaari, piirustuskoulu,

muinaismuistomus o, luonnont. kokoelmat, teal

teri. Piispanistuin. -- Teollisuudenhaaroista mai
uittakoon etenkin mattojen valmistus, jota sano
taan ristiretkeläisiltä opituksi. T. (roomal

Givitaa Verviorum 1. Turnacum) on Belgian van

himpia kaupunkeja. Sen hävittivät frankit osit-

tain 400-luvulla, rakennettiin pian uudelleen, oli

sittemmin Klodovigin aikoihin saakka mero
vingien pääkaupunkina, kuului sitten Flanderiin,

ollen puoliksi itsenäisenä kaupunkitasavaltana.
oli keskiajan alkupuoliskolla Belgian huomat
lavimpia kaupunkeja, v:sta 1140 piispanistuin.

iii vii 1526 esp. Alankomaille, 1581 täytyi sen

tutua Aleksanteri Farneselle ja 1007 ranska
laisille, jotka sitä linnoittivat. Y. 1701) keisaril-

liset sen valloittivat takaisin. V. 1794 T:n
luona Koburgin prinssin johtamat liittolaiset

voittivat Pichegru'n johtamat ranskalaiset. Jou-

tui 1S14 Alankomaille ja ls::o Belgialle. Suur
valtainsodan alussa syksyllä 1914 saksalaisi

T:sta käsin tekivät kiertoliikkeen engl. armeiaa
vastaan, pakottaen sen perääntymään. E. E. K.
Tournay ks. T o 11 r n a i.

Tournee [turnv] (ransk.), kiertomatka; kier-

tue.

Tourneerata (ransk. tourner), kiertää, kään-
tää (esim. korttipelissä talongin ylin kortti, josta

tulet valtti).

Tournefort /lu rnfffr], Joseph Pitton il e

>6-1708), ransk. kasvitieteilijä, huomattavin
kasvisystemaatikko ennen Linnetä, tuli 1683 Parii-

sin kuninkaallisen puutarhan (..Janiin du Roi")

apulaisprofessoriksi, myöhemmin College de

Francen tääket. professoriksi. T. teki tutkimus
matkoja eri tahoilla Eurooppaan sekä Itämaille

ja selitti suuren joukon uusia kasveja. Teok-
sista on tärkein „J51ements de botanique 011

methode pour connaitre les plantes" (1694);

uusi laajenneltu painos ..Institutiones rei her-

bnrioc" ilmestyi 1700. Siinä T. esittää uuden
teennäisen kasvijärjestelmän, jonka „luokat"
pääasiassa perustuvat kukkien rakenteeseen.

T:n suurimpina ansioina on mainittava suku-
käsitteen selvitteleminen ja lukuisien uusien
suku . ra) perustaminen ja määrittele-

minen.

Tours [liir/, kaupunki Länsi-Ranskassa, Iu-

: Loi ren departementin ja ent. Tourainen
maakunnan pääkaupunki, viljavalla tasangolla

Loiren vas. rannalla (oik. rannalla oleviin St.-

Symphorien'in ja St.-Cyrin esikaupunkeihin vie

kolme siltani. Loiren ja sen lisäjoen Cherin
välisellä niemekkeellä, ratojen risteyksi

98 as. (1911). — Lännestä itään kulkevat
Boulevard Heranger ja Boulevard Heurteloup
jakavat T:n vanhanaikaiseen pohjoiseen ja uu-

denaikaisesti rakennettuiin eteläiseen osaan; nii

|ioikki kulkee Rue Nationale. T:n pääkatu.

miokirkko St.-Gatien (1170-1547), St. -Julien

kirkko (1225-59), St . Martinin luostarikirkon
t.ähleet

1 toruit 1100-1200-luvuilta), arkkipiispan
palatsi, oikeuspalatsi, raatihuone, teatteri, useita

vanhoja yksityistaloja; Deseartes'in, Rabelais'n
ja Balzacin (T:ssa syntynyti muistopatsaat. —
Lääket. ja farmaseuttinen tiedekunta, kaksi

lyseota, taide- ja musiikkiopisto, opettajatar-

seminaari, hengellinen lukio y. m. oppilaitoksia,
kirjasto, muutamia museoita, kasvit, puutarha,
useita tiet. seuroja. Arkkipiispanistuin. — T.,

roomalaisten Ccesarodunttm, myöhemmin Turo
ncs, oli gallialaisten turoonien pääkaupunki, jou
tui sittemmin länsigoottien ja vihdoin Erank
kien haltuun. V. 7:'.:! Kaarle Marlel T:n luona
voitti arabialaiset, normannit hävittivät sitä 85 !

ja 90:;. Keskiajalla ja uuden ajan alkupuolella
T. oli maineissa tieteestään (Alkuin perusi 1

sinne filosofisen ja teologisen koulun, kristi-

kunnan vanhimpia), taiteestaan (siellä asustivat

Jean Fouquet, Michel ja Juste Colomb) ja teolli-

suudestaan (Ludvik XI perusti sii.ne silkkiteol-

Iisuuden) näytellen ajoittain huomattavaa osaa
valtiollisessakin elämässä (Henrik TI f sijoitti

1583 parlamentin sinne ja Kaarle VII sekä l.n.l

vik XI asustivat usein T:ssa ja sen lähilin

noissa). Saksalaiset miehittivät T:n tammikissa
1871. E. E. K.
Tourujoki, n. 2 km pitkä, pienehkö joki

Jyväskylän kaupungin koillispuolella, laskee

Palokkajärvestä Jyväsjärveen ; muodostaa keski-

paikkeillaan huomattavan Lohikosken (ks. t.

;

vrt. Kankaan paperitehdas).
L. H-nen.

Tourula, rälssitila Yläneen pitäjässä, kä 1

tää pääosinaan Peltolan, Liisalan ja Keski-
talon rälssitilat, yht. 2*/s manttaalia, 3,136,24 ha,

sekä sitäpaitsi Tuomolan tilan kirkonkylässä

y. m. osaksi irrallisia tiloja Vainionperän kylässä,
yht. 1 n/3o manttaalia. 1,551,75 ha. — Tourulan
perustajana mainitaan suom. aatelismies Klaus
Stensson, ,,joka kartanon perkautti ja otti Ylä-
neen verotalonpoikain ulkopalstoista omaksi räls-

siksi". Tila oli näet aiemmin kuulunut Yläneen
kartanoon (ks. t.). V. 1557 T:n omisti Kustaa
Fineke, jonka kuoltua tila siirtyi hänen pojal-

leen Gödrik Finekelle. Sitten omisti tilan Birck-
holtz-suku, joka samalla omisti v:een 1639
saakka Yläneen kartanon. V. 1681 joutui kaksi

T:n tilaa (Peltola ja Liisala) Lorentz Creutzille,

Keskitalo kulki yhä Birckholtzeilla, Kulkien
monella eri omistajalla T:n tilat jälleen yhdisti

1831 kauppias Abraham Kingelin, jonka kuoltua
tilat kaikkineen joutuivat kreivilliselle Armfelt-

suvulle. Armfeltien toimesta yhdistettiin T:aan
1850 vielä Keskitalo, joka oli isojaossa jaettu

kolmeen osaan ja kuulunut eri omistajille.

Armfelteilta T:n osti 170.000 mk:n kauppasum-
malla kauppaneuvos Antti Ahlström (ks. t.) 1888,

laajentaen 1901 tilaa Ylilennon rälssitilalla. —
Tilaan on jo aikaisemmin kuulunut kotitarpeet

tyydyttävä vesivoimainen mylly ja saha sekä

lasitehdas ja aikanaan suurenpuolinen viinapolt-

timo. [Juhani Aho. ..Antti Ahlström" (1910).]

Y. 11 a.

Tourville /tnrii'1]. Anne Hilarion de
C o t e n t i 11 (1642-.1701), kreivi, ransk. meri an

kari; kunnostautui 1 071» luvulla Alankomaita

vastaan käydyssä merisodassa, erityisesti Paler

mon taistelussa 1676, ia Bittemmin Pohjoi

Afrikan barbareskivaltioita vastaan taisteltai

V. 1690 hän voitti engl.-alankomaalaisen laivas-

ton Beachj Beadin kohdalla mutta joutui 1092

tappiolle La Eoguen kohdalla; seur. v. hän

suuren voiton Kap st. Vincentin kohdalla.

[Delarbre, „T. el la marine de son temps".]

./. F.
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Toussaint-Langenscheidtin opetusmenetelmä
ks. k i el e n o p e I u s.

Toussaint L'Ouverture [tusä luvertffr],

Pierre Dominique (1746-1803), neekeri

kenraali, yksi Ifait i'n vapautta jia. T. hankki
i<

orjana ollessaan itselleen opillista sivistystä

käyttämillä hyviksensa ransk. herransa kirjaa

toaj liittyi 17!)1 puhjennee «e 'jakapinaan, meni
sitten espanjalaisten palvelukseen, multa asettui

1794, kun Hanskan hallitus oli vapauttanut orjat,

ranskalaisten puolelle ja nimitettiin Haiti'ssa

olevien sotajoukkojen ylipäälliköksi. T. rupesi

nyt koko aaren valtiaaksi. Ensimainen konsuli

Bonaparte lähetti kenraali Leclerc'in uudista-

maan Ranskan herruutta saarella; tämä voitti

1801 mustien sotajoukon, ja T. vietiin vankina
Ranskaan, niissä hän pian kuoli. Hänen muis-
telmansa julkaistiin 1853. [C.ragnon-Lacoste, ,,T." ;

Schölcher, „La vie de T."] J. F.

Tout Jtu] (ransk.), kaikki.

Toutain ks. Turpa.
Tout comrne cheznous/di kom se m'i'j (ransk. i,

aivan niinkuin meillä.

Touvila (myös Taubila), kartano Pyhäjär-
vellä (V. 1.), annettiin 1734 lahjoitusmaana
kreivi P. Saltykoville, jonka tytär 1774 myi
sen vapaaherra J. Freederickszille. T:n kartano
on tullut tunnetuksi niistä selkkauksista, joihin

kysymys alustalaisten kartanon omistajalle suori

tettavista veroista antoi aihetta. V. 1785 vapaa-
herra A. Freedericksz esitti talonpojille uuden
verovälikirjan, johon nämä eivät kuitenkaan
suostuneet, ja asia johti pitkälliseen oikeuden-

käyntiin eri oikeustoissa, jotka antoivat eriäviä

päätöksiä. Hallitsevan senaatin päätös, jonka
keisari vahvisti 1708, sisälsi, että, jolleivät asian-

omaiset voineet veroista sopia, oli ne määrättävä
oikeudessa, koska ei voitu pakottaa herroja tyy-

tymään 1728 v:n revisionin alhaisiin määriin.

Freedericksz teki nyt ehdotuksen, joka 1801 pää-

kohdiltaan vahvistettiin ja näin syntyi kuuluisa
T:n välikirja (,,Taubila kontraktet") . Talonpojat
enimmäkseen kieltäytyivät tottelemasta, jolloin

heitä uhkasakoilla, raipparangaistuksilla ja ase-

voimalla siihen pakotettiin. Useat alustalaiset

näyttävät kuitenkin muuttaneen pois tai karan-
neen, koska 1809 kolmattakymmentä taloa oli

jäänyt kylmille. — Muuallakin Viipurin läänissä

lahjoitusmaiden omistajat sitten koettivat saada
T:n välikirjan suoritettavien ulostekojen perus-

taksi. Nyk. (1917) omistaja ent. hoviministeri

Freedericksz. [A. Komonen, ,,Touvilan hovin
alustalaisten veroista ja oloista 1700-luvun

lopulla ja 1800-luvun alussa" (Kaukomieli IV).]

K. G.

Tower [taua], suomalaisasutus Yhdysvalloissa,

Minnesotan valtion koillisosassa Saint Louisin
kauntissa, Vermilionin-järven rannalla, ranta

tien varrella. Läheisyydessä on toinen suom.-

asutus Soudan.
Tower [lana], Lontoon vanha linna; sijaitsee

kaupungin vanhassa osassa Thames join vasem-
malla rannalla. Se on laaja rakennuskihermä,
johon kuuluu torneja, linnoituksia, kirkollisia

y. m. rakennuksia. T:n vanhin osa, n. s. val-

koinen torni (Wliite T.), on Vilhelm Valloittajan

rakennuttama. Viimemainitun ajoista Henrik
VII:een asti T. oli kuninkaiden asuntona, jonne
he vaaran uhatessa vetäytyivät. Myöhemmin

hallitsijat asuivat hiellä vain siksi, kunnes oli-

vat tulleet I ruunatuiksi, ja Jaakko 11 lopetti

liimankin tavan. T. esiintyy usein Englannin
kuninkaiden historiassa, ja siihen liittyy mi

synkkää ja verisiä muistoa, siellä Juhana Maa
lon oli paroni. n-a piirittämänä, siellä Ril

II pakotettiin luopumaan kruunusta, siellä Heti

tik Vt ja Clarencen herttua murhattiin ja siellä

Edvard V ja hänen veljensä kuolivat salaperäi-

sellä tavalla. Myöskin vankilana T. on tullut

kuuluisaksi. Moni tunnettu historiallinen hen-

kilö on istunut siellä tullakseen lopulta vied

linnan muurien sisäpuolella olevalle avonai
paikalle. Tower hiilille, mestattavaksi. V:n 1810
jälkeen T:ia ei enää käytetty vankilana. T:ssa
säilytettiin myöskin valtakunnan kalleudet, ja

vielä nytkin siellä on talletettuna kruunun ju-

veelit (paitsi kaikkien kallisarvoisimpia)

valtamerkit. Tätä nykyä Ttssa on arsenaali ja

kasarmeja. [Dixon, ,.ller Majesty's I"; Ben-
ham, ,,The T. of London".]
Towianski /- vjdnjski], A n d r z e j (1799-1 8

puol. mystikko, oli kotoisin Liettuasta, opiskeli

Vilnon yliopistossa ja osoittautui jo silloin uskon-
nolliseksi mystikoksi. V. 1840 hän asettui Parii-

siin, jossa hän pian sai suuren vaikutuksen puola-

laisiin emigrantteihin ja varsinkin Mickicuieziin.

T.-ssa oli uskonnollinen mystiikka kiinteästi

yhtynyt puolalaiseen isänmaanrakkauteen. Puo-
lan kansa, jota olivat kohdanneet suuret onnet-

tomuudet, oli T:n mielestä nyt toteuttamassa
Jumalan asiaa maan päällä. Sillä on oleva suuri

ja onnellinen tulevaisuus, jos se yksityisessä ja

yhteiskunnallisessa elämässään toteuttaa kristin-

uskon tullen Jumalan kansaksi, joka on kris^

tiilisen elämän esikuvana maailmalle. Uskonnol-
sissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä T.

osoitti suurta vapaamielisyyttä. Hän vaati ma l

orjuuden poistamista, naisten tasa-arvoisuutta

miesten rinnalla ja maan sosialiseerausta. Maail-

man jolita jakansat olivat ranskalaiset — Napo-
leonia hän ihaili rajattomasti — ja puolalaiset.

Venäläisistä hän ensinnä toivoi paljon, mutta
tunsi sitte katkerasti pettyneensä. Samoin hiin

myöhemmin 1870-71 v:n tapauksissa näki Juma-
lan rangaistuksen ranskalaisille siitä että he oli-

vat luopuneet entisistä ihanteistaan. Useat T;n
kannattajista liittyivät seuraksi, joka ajoi Tm
aatteita. Hänen kootut teoksensa julkaistiin

Torinossa 1882. T;n vaikutus puolalaiseen . i

sianismiin" on ollut huomattava. J. J. U.
Town [tatin], cngl., = kaupunki. — T.-ship "ii

Englannissa seurakunta t. sellainen seurakunnan
alaosasto, jolla on itsenäinen vaivaishoito;

Yhdysvalloissa kauntien piirikunnat, myös mitat-

tujen maa-alueiden pääosat = 93,2 3 8 km 2
.

Tovote [-(('/-] Heinz (s. 18641, saks. kirjai- '

li ja. Harjoitti Göttingenissä ja Berliinissä klas-

sillisfilologisia, filosofisia ja kirjallisuushisto-

riallisia opinnoita. matkusteli Itävallassa ja Ita-

liassa ja antautui sitten kirjalliselle alalle, asuen

Berliinissä. On julkaissut suuren joukon romaa-

neja ja novelleja, joissa hän käsittelee etu-

päässä eroottisia probleemeja taiteilija- ja por-

varipiireistä, usein häikäilemättömällä realismilla

mutta aina mielenkiintoisella tavalla ja varmalla

tekniikalla, saavuttaen laajan lukijapiirin ja lu-

kuisat painokset teoksilleen. T:n tuotannosta

mainittakoon romaanit ,,Tm Liebesrauseh" (1890),



L867 Toxotes—Traakialaiset 1858

Ihlingssturm" (1891), „Mutter" (1892),
..lli-imlicli.' Liebe" (1893), „Das Ende vöm Liede"

l), „Heisses Blut" (1895), „Frau Agna"
il . „Der letzte Schritt" 1 1903), „Soane-

manns" (1904), „Hilde Wangerow u. ihre Schwes-
t.-r" (1906), ..Fräulein Grisebach" (1909), „Lock-

Ichen" (1910) sekä novellikokoelmat ,.Fall-

(1891), „Der Erbe" (1892), „Ich" (1892),

„Abschied" (1898), „Die roto Laterne" (19001,

..Nul.t doch" (1908), ,.Zu B'fehl" (1913). — T:ea
on verrattu Maupassantiin, ja hänellä on ollut

huomattava vaikutus nykypäivien saks. ajan

\ ietekirjallisuuteen. |Schettler, aikakausi. -h

sellschaft" (1893, I).] E. li "-.s.

Toxotes ks. R u i s k u k a 1 a t.

Toynbee [toinbi], Arnold (1852-83), engl.

yhteiskunnanparantaja ja taloustieteilijä; toimi

Vrsta 1S7Ö luennoitsijana Oxfordissa. Harras-
taen yhteiskunnallisten vastakohtiin tasoittamista

T. piti tämän tarkoituksen saavuttamiseksi vält-

tämättömänä, että ylemmät ja alemmat kansan-
luokat lähestyisivät toisiansa. Itse hän vietti

loma-aikansa Lontoon Ostenden köyhien parissa
auttaen, opettaen ja neuvoen heitä ja koetti myös-
kin esitelmiä pitämällä levittää aatteitansa;

näin hän tuli olemaan n. s. yliopistolaajennuk-

uranuurtajia. T:n kuoleman jälkeen jul-

kaistiin hänen keskeneräinen, mutta oivallinen

teoksensa Englannin teollisuusolojen mullistuk-
i ..Leetures on the industrial revolution in

England. Popular addresses, notes and other
ments" (1884). Hänestä on saanut nimensä

Toynbee-Hall (ks. t.). [Milner, „Arnold T."]

J. F.

Toynbee-Hall [toiribi-höl], pappismies Samuel
A. Barnettin aloitteesta A. Toynbeen (ks. t.)

ystävien ja oppilaiden keräämillä varoilla 1884
perustettu laitos yhteiskunnallista tutkimus- ja

valistustyötä varten Lontoon itäisissä köyhälistö-
kortteleissa Commercial Streetin varrella, White
chapelissa. Kaksikymmentä henkilöä kerrallaan
voi täällä tutustua Lontoon köyhien oloihin ja

samalla harjoittaa yhteiskunnallista pelastustyötä.

Laitoksessa on luentosaleja, kirjasto, laboratoreja

y. m. ia siellä pidetään luentoja, konsertteja
y. m. sekä annetaan myös maksutonta oikeusapua
ynnä muuta ohjausta. [Claparede, ..T.-1L, une
eolonie universitaire en Angleterre".] J. F.

Traagikko (ks. Tragedia), murhenäytelmän
kirjoittaja; näyttelijä, jonka erikoisalana on
murhenäytelmä.
Traagillinen, traagillisuutta (ks. t.i sisältävä,

traagillisuuteen perustuva; jokapäiväisessä pu-
nin) = surullinen, surkea.

Traagillisuus (ks. Tragedia) merkitsee
esteettisenä käsitteenä erityistä ylevyyden lajia

ja perustuu ihmiselämän ankariin vastariitoihin
I. konflikteihin, joissa arvokasta elämän sisäl-

tuhoutuu. T:een sisältyy taistelu suuren
ielä suuremman välillä ja taistelijan sortumi-

nen, joka aikaansaa mieltä järkyttävän tai murs
kaavan vaikutuksen, ja sen tarjoama nautinto
muuttuu esteettiseksi sama-a määrin kuin
traagillinen perikato saa ylevän luonteen. Traagil
liseksi voimme sanoa vain sellaista tapahtumaa,

ylivoimaisessa mahdissa tai kohta!
henkilön kukistaa, on sellaista suuruutta, joka
ei ainoastaan murskaa vaan myös kohottaa. Mieli-

pahan aines on tässä voimakkaammin edustet

tuna knin missään muussa tunnelmalaji ia mutta
lopullinen mielihyvä saattaa myös olla valtavampi
ja syvempi kuin niissä, yksinkertaisissa esteetti
sissä elämyksissä, joita esim. kauneus, sulo tai

arvokkuus heratta* ä1

.

Traakia (kreik. Thrake, lat. Thracia), Make
iloni.m itä- ja koillispuolella oleva. Tonavaan
asti ulottuva maa: Rooman vallan aikana maa-
kunta, jonka rajoina oli lännessä. Nestos joki,

pohjoisessa Haimos-vuoristo (Balkan), idässä

Mustameri, etelässä Propontis, Hellespontos ja

Aigeian-meri. T. on vuorista maata. Balkanin
rinnalla, on Rhodopen vuoristo huomattavin.
Mutta siellä on myöskin hedelmällisiä laaksoja,
ia vanhalla ajalla sieltä vietiin viljaa Kreik-
kaan. Myöskin jaloja metalleja oli runsaasti, ja

Philippoin seuduilla kaivettiin kultaa. Joista on
suurin Hebros (nykyinen Maritza). — Kreikka
laiset olivat vilkkaassa kauppayhteydessä traakia
laisten (ks. t.) kanssa ja perustivat T:n ranni-
koille monta kaupunkia, joista mainittakoon
Abdera, Perinthos, Byzantion. Myöhemmältä
ajalta ovat maan sisäosassa olevat Philippopolis
ja Adrianopolis. Persialaiset laskivat T:n val-

tansa alle 6:nnella vuosis., mutta menettivät sen
Xerxeen onnettoman Kreikan retken johdosta,
minkä jälkeen odrysien heimo saavutti maan
sisäosissa ylivallan. Makedonian Philippos val-

tasi 4:nnellä vuosis. T:n etelärannikon. Aleksan-
teri Suuren kuoltua Lysimakhos perusti vähäksi
aikaa erityisen kuningaskunnan T:ssa. Pitkäl-

listen taistelujen jälkeen T. v. 46 j. Kr. teh-

tiin Rooman maakunnaksi. [Tomaschek, „Die
alteu Thraker".]
Traakialaiset, indoeurooppalainen kansa Traa-

kiassa. T. nimitystä käytetään usein tieteel-

lisessä kirjallisuudessa niiden läheisesti keske-
nään sukua olevien heimojen yliteisnimenä, jotka

asuivat kreikkalaisten pohjoispuolella Mustasta
merestä länteen nykyisessä Bulgaariassa, euroo-

panpuolisessa Turkissa, Romaaniassa, Siebenbtlr-
"eiii--ä ja Koillis-Unkarissa. Lisäksi on heihin

luettava myöskin fryygialaiset sekä Hellespon-

toksen länsipuolella että Vähässä-Aasiassa. Jo
kreik. kirjailijat tunsivat näiden kaikkien hei-

mojen yhteenkuuluvaisuuden. Ne voidaan jakaa
kalil.en pääryhmään: varsinaisiin traakia-
laisiin ja f r v y g i a 1 a i sm y y s i ai a. i-

s i i n. Edelliset taas jakautuvat e t e 1 ä i s i i n,

joiden eri heimoista mainittakoon transit, be .1

od i -\ sit ja triballit, ja pohjoisiin, joiden jou

kOSSa tärkeimmät heimot olivat getalaiset, (lankia

laiset ja agathyrsit. Traakialaiset olivat muinai
-uudessa hyvin väkirikas kansa, Ilerodotoks ui

mukaan intialaisten jälkeen suurin maailma
Enimmän kykyä lujan valtakunnan muodostami-
seen osoittivat odrysit, getalaisel ja daakialaiset.

yhteiskuntajärjestys oli ylimyksellinen. Monivai
nioisuus oli yleinen. Kreikkalaisi! pitivät t:ialiil

littöminä ja kevytmielisinä. Sotilaina he olivat

Urhoollisia. Heidiin uskontonsa on vaikuttanul

kreikkalaiseenkin; niin on esim Dionysoksen pai

velus traakialaista alkupi Disilla

t :11a oli usko sielu n kuolemattomuuteen, ks.

/ a m o 1 k s i s. — T:n kielestä "ii
J
ksi-

tyisiä kreikkalaisilla kirjailijoilla ja

joukko nimiä. Fryygialaiset ovat jättänee! jäi

keensä useita hautakirjoiti varsinais-

ten t:n kielestä ei ole tavattu eksi muita
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muistomerkkejä, kuin eräs Bulgaariassa 1914 löy

detyn sormuksen kannassa oleva piirtokirjoitus.
'1'

:ji kieli oli nähtävästi toiselta puolen haani
taisten ia toiselta puolen slaavilais-baltilaisten

kielten läheinen sukulainen. [W. Tomaschek, „Die
alten Thraker" (Wien. ak. Sitzungsberichte 12S,

131); P. Kretschmer, „Einleitung in die Geschichte
der griech. Sprache"

i 1896).] ./. ./. 1/.

Traakinpihka, tumman veripunainen, läpi-

näkymätön, hauras hartsi, jota saadaan eri kas-

vsista. Euroopassa käytetään etupiMGi it i

intialaisia t a a. jota saadaan Taka-Intiassa
ja varsinkin Sumatralla kasvavan rottinkipalnnm

Calamus Dracon hedelmistä, esim. kuumentamalla.
T. maistuu hiukan imelälle, liukenee helposti alko-

holiin ja eetteriin, osaksi bentsoliin y. m, ja

sulaa 70° :ssa C. Oli varemmin lääkeaine, nykyi-
sin silä käytetään suurin määrin punaisiin lak-

koihin, vernissoihin, hammaspulvereihin y. m.
K a narialaista t :a a saadaan Dracw.no,

Draco puun runkoon tehdyistä haavoista.

Amer. t :aa saadaan samalla tapaa länsi-intia-

laisesta 1'tcrorarpiis DraeoBtBL, myös brasilialai-

sista (Yn/o/i lajeista. K. L.

Traakkipuu ks. Dracisna.
Traani ks. R a a n i.

Trabea (lat.), roomal. ritarien ja augurien
virkapukuna käyttämä helakanpunaisilla juovilla

kirjailtu vaippa. K. J. II.

Trace [trasi'] (ransk.), linnoituksen suunui-

telmapiirros.

Trace ftras] (ransk.), jälki, merkki, viiva

(suora tai katkonainen), joka merkitään paa-

luilla, nuoralla tai maahan kaivetulla vaolla. —
Traseerata, merkitä (esim. linnoituslinjat,

tiet y. m.). M. v. H.
Trachea (kreik. träkhei'ia < träkhy's = epä-

tasainen). 1. Selkärankaisten ilma- 1. heukitorvi.

— 2. Ilmaa hengittävien niveljalkaisten ilmaput-

ket.

Tracheata, ..ilmaputkelliset", yhteinen nimi-

tys ilmaputkilla varustetuille niveljalkaisille.

Ryhmä käsittää siis käsnäjaikaiset, tuhatjalkai-

set, hyönteiset ja hämähäkkieläimet. vrt. I 1 m a-

putket.
Tractus (lat.). kanava, käytävä, esim. t. dige-

stot ms, ruuansulatuskanava.
Tracy ks. D e s t u 1 1 de Tracy.
Trade [treid] (engl.), kauppa.
Trade-dollar [treid-dols] (engl.), nimitys, jota

Itä-Aasian kaupassa käytetään vanhasta espan-

jalaisesta piasterista ja sen mokailuista.

Trade mark/treid mäk] (engl. trade = kauppa)

,

tavaramerkki, tehdasmerkki, kauppamerkki.
Tradescantia, Commt linoeeos-heimoon kuuluva,

1-sirkkainen, amer. kasvisuku. Ulkonäöltään
melkoisesti erilaisia ruohoja, joilla on pienet, val-

koiset t. sinipunervat kukat. Eiäilä. varsinkin

riippuvavartisia lajeja (T. zeorina, T. guineen-

sis) viljellään meilläkin huonekasveina.
K. L.

Trade union [treid juniori] (engl.), työväen

ammattiyhdistys.
Traditsionalismi (ks. Traditsioni) ks.

Katolilaisuus.
Traditsioni (lat. trädi'tio) perintätieto (ks. t.),

perintätarina, muistotieto; perintätapa. T r a-

ditsionaalinen 1. traditsionelli, pe-

rintätavallinen. perinnäinen.

Traducianismi (lal trädu'ceri siirtää) opin-

kasit jonka mukaan lapsi vanhemmilt
myöskin sielunelämän ju varsinkin synnin.

Opin "n ensimäisenä esittänyt i eri ullianui
(ks. t.i. Katolilaisuus kallistuu enemmän
kreatsianismiin iks. t.t, luterilaisuus enemi
I : iin, joka näyttää olevan paremmassa sopu

nussa luterilaisen perisyntiopin kanssa. I.. Ka.
Trafalgar /-/«'-/, niemeke Eti

•to km Cadizista kaal i jonka edustalla 21 p.

lokak. 180:") amiraali Nelsonin johtama engl.

laivasto (27 linjalaivaa, 4 fregattia, 2 pientä

alusta, 2.272 tykkiä, liiiiuu miestä) voitti rans-

kalaisten ja espanjalaisten yhdistetyt laiva

(33 linjalaivaa, 5 fregattia, 2 pieni:, alusta, 2,874

lykkiä, 20,000 miestä), joita vara-amiraali de

Villeneuve ja Gravinan herttua johtivat. Voit-

tajal menettivät miehistöään 10,7%, voitetut

80% sekä 18 linjalaivaa. Taistelussa kaatuivat

m. m. Nelson ja Oravina. -Iskin-.

Trafiikki (ransk. trafie, it. tru(firo). oik. i

pankäynti, kulkuliike, liikenne. — Tr a ti-

kan t ti, henkilö, joka käyttää liikenneneuvos

tai kulkutietä. — T r a f i k e e r a t a. liiken-

nöidä.

Tragantti, erinäisten Vähässä- ja Etu-Aasiassa
kasvavien Astni<jalus-la,'}ien ilmassa kuivunut

lima, joka on muodostunut kasvin oksien ydin-

sädesolukosta. Valkoisia, hajuttomia, miltei maut
toinia erimuotoisia kappaleita, joita on vaikea

jauhaa. Paisuu vedessä limaiseksi hyytelöksi. Se

sisältää bassoriinia ja kumiaineita. Käytetään
liisterinä, sideaineena, kankaiden väripainossa,

nahkateollisuudessa, lääkkeenä y. m. .S'. 8.

Tragedia (kreik. tragfidi'0., oik. „pukkilaulu";

merkitsi alkuaan laulua, joka esitettiin pukki-

uhrin yhteydessä Dionysosjuhlassa), ks. Murhe
näytelmä. (E. W-s.J

Tragiikka ks. Traagillisuus.
Tragikomedia (ks. Tragedia ja Kome-

dia), näytelmä, joka käsittelee tragikoornillist.i

aihetta; murhenäytelmä, joka sisältää myöskin
koomillisia aineksia. — Tragikoomillinen.
traagillisen ja koomillisen — surullisen ja nau-

rettavan — sekainen. E. YV-.s.

Tragopaanit (Tragopan 1. Ceratornis) ks.

Sarvifasaanit.
Tragopogon porrifolius, kaurajuuri, my-

kerökukkaisiin kuuluva, 2-vuotinen, O.s-l.s m
korkea, hoikka ja kalju kasvi,

jolla on pystyt, tasasoukau sui-

keat, sepivät lehdet ja suuret

punasinikukkaiset mykeröt;
T. p. muistuttaa paljon siko-

juurta. Kasvia, jonka kotimaa
on Välimeren seuduissa, vilu

-

livät jo vanhat kreikkalaiset

ja roomalaiset pitkän, ohuen,

valkean t. kellanvalkean juu-

ren takia. Juurta, joka kor-

jataan jo ensimäisenä vuotena,

käytetään varsinkin kasvilie-

missä sikojuuren tapaan, mitä
se maultaankin muistuttaa.

.Meillä T. p:ta viljellään harvoin;
Pohjois-Suomessa asti. — T.

kinparta.
Tragulus ks. K a n t s i 1 i.

Tragus ks. B o e k, Hieronymus.

Kaurajuuri

menestyy kyllä

pruti nsis ks. Pu-
K. h.
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T r a k t e e r a t a,

dry = kuiva), kui-

Trahteerata, trahtööri ks.

Trai (anier. suom. < engl.

vaushuone i kaivoksella).

Trajanuksen pylväs (Columna Trdiani), Roo
massa Trajanuksen torille Basilioa l Ipian vie-

reen \. 113 j. ICr. rakennettu muistopylväs. Koko
pylväs jalustoinei n on 35,a»< m ja itse varsi

•_".!.: in eli 100 roomal. jalkaa korkea. Varren
ympärillä kiertelee korkokuvasarja, joka tarkasti

ia monipuolisesti esittää dacialaissodan vaiheita.

Omistuskirjoituksella koristetussa jalustassa oli

keisarin hautakammio. Pylvään huipulle asetet

tiin v. 1588 apostoli Pietarin pronssikuva
kadonneen keisaripatsaan tilalle. [K. Cichorius,

..Die Reliefs der Trajanssäule" (1896, 1900);

K. .1. Uiden. „Vanhaa ja uutta ikuisesta kau-

pungista" (Aika, 1908).] K. ./. //.

Trajanuksen valli, van lian ajan vallitusten

jätteet Romaaniassa, Dobrudzassa. Mustanmeren
(Konstantsan) ja Tonavan (lähellä Cemavodaa)
välillä. 59 km pitkät; valleja on kolme, kaksi
maa- ja yksi kivivalli. Suurempaa maavallia
pidetään Trajanuksen, kivivallia Konstantintis
.'suuren teettämällä; pienempi maavalli lienee

barbaarien rakentama.
Trajanus /-;''<'-/. Marcus Ulpius T.

17'. Kimman keisarina 98-117, oli syntynyt
Espanjan Italicassa (nyk. Santiponee Sevillan

luolia^. T. oli Ylä-Germaaniau käsky nhaltiana.
kun keisari Nerva (ks. t.)

määräsi hänet seuraajak-

seen. Nervan kuoltua T.

yksimielisesti tunnustet-

tiin hallitsijaksi. T. oli

ensimäinen Rooman kei-

sari, joka ei ollut puh-
taa-ti roomalaista suku-
perää. T. oli etupäässä
sotilas, mutta hän huo-

lehti harvinaisella tai-

dolla ja ymmärtämyk-
sellä kaikista valtakun-

nan osista ja kaikista

hallinnon haaroista. Se-

naatti sai jälleen suu-

remman itsenäisyyden,

kun T. kielsi majesteetti-

rikosjutut. T. perusti

moniin paikkoihin valta-

kunnan eri osiin kaupun-
keja ja linnoituksia, ra-

kennutti teitä, siltoja,

vesijohtoja j. n. e. Roo-
missa T. laitatti m. m
suurenmoisn torin (Fo-

rum Trniani), jota pidettiin pääkaupungin loisto-

kohtana. T. ko.tti huolellisesti turvata valta-

kunnan rajoja; Rooman valtakunta saavuttikin

suurimman laajuutensa hänen hallitessaan. Ro<

mau valtakunnan ja g. rmaanien maa-alueiden
välistä suojamuuria (ks. Limes) jatkettiin jär-

jestelmällisesti ja Tonavan-puolista rajaa turvat

tiin pontevilla toimenpiteillä. Kahdella sodalla

T. täydellisesti kukisti daakialaiset ja muutti h i

dän maansa provinssiksi. Samaan aikaan in. 107)

Syyrian käskvnhaltia Aulus Cornelius Palma
miehitti nahatalaisten valtion sekä teki sen Ani
hia nimiseksi provinssiksi. Loistavimmat voit-

tansa T. sai taistellessaan parthialaisia vastaan.

Trajanns. Firenzen Ulfisi-

museossa.

T. itse maissi joukkoineen Tigris viiran yli

v. 116, miehitti Ktesiphonin Bekä teki Parthian
Kooman suojelusvaltioksi ja Armeenian, Meso-
potamian ynnä Assyrian sen provinsseiksi. Kun
T. jo mietti valloitusretkeä Intiaan, pakottivat
eri tahoilla syttyneet levottomuudet hänet kään-
tymään takailin. T. kuoli Kilikiassa Selinus
kaupungissa (myöh. Traianopolis, nyk. Selenti)

v. 117. T. on Rooman olevimpia keisareja. Hänen
vaatimattomuutensa, tunnollisuutensa ja oikea

inielisyytensä ilmenevät m. m. kirjeenvaihdossaan
nuoremman Pliniuksen kanssa. Senaatti antoi

kin T:lle n. v. 114 kunnianimen Optimus (paras).

[De la Berge, „Essai sur le regne de T." (1879);
Cantarelli, „Le fonti per la storia di impera-
tore T." (1895); J. Dierauer, „Beiträge zu einer

kritischen Geschichte Trajans" (1868); E. Peter-

sen, „Trajans dakische Kriege" (1899, 190:>i.J

K. ,i. n.

Trajectum ks. U t r e c h t.

Trajektoria (lat. traji'cere = heittää, kulkea
yli), viiva, joka leikkaa käyräparven määrätyn
lain mukaan. Tavallisin t:n täytettävä ehto od
se, että t. muodostaa kaikkien käyrien kanssa
saman, tietyn kulman. T :aa sanotaan silloin i s o-

gonaaliseksi. Jos tuo kulma on suora, on
t. ortogonaaliuen. Esim. jos samoilla

polttopisteillä piirretään joukko ellipsejä sekä
parvi hyperbeleitä. ovat hyperbelit ellipsien orto-

gonaaliset t:t. vrt. Kuula rata.
U. S:n.

Trakasseerata (ransk. tracasser, < trac =

jälki), rettelöidä.

Trakeaalirahina (ks. Trachea), henkitor-

veen tai sen suurempiin haaroihin kerääntyneen
näljän tai muun nesteen aiheuttama rahina

(vrt. t.), jollainen esiintyy pääasiallisesti henki-

toreissaan olevissa henkilöissä.

Trakehnen jtfii.ni], kylä Itä-Preussissa. Gum-
binnenin hallitusalueessa. Suuret valtion hevos-

siittolat. per. 17.;2.

Trakeidi (ks. Traehea), vesisolu, ks.

Johtojanne.
Tra.keitis (ks. T r a c h e a), henkitorven katarri

tai tulehdus, vrt. Bronkiitti ja Kurkku-
t a u d i t.

Trakeobronkiitti (ks. Trachea), keuhko-

katarri, josta henkitorvikin on osallisena, vrt.

Bronkiitti.
Trakeoskopia (trachea, ks. t., ja skope'in

- katsoa), henkitorven tarkastaminen peilillä.

Trakeostenoosi (t r a e h e a, ks. t., ja stenos =

alillasi, henkitorven ahtaus.

Trakeotomia (traehea, ks. t., ja tom&
leikkaus), leikkaus, joka tarkoittaa henkitorven

avaamista, jotta saataisiin syntymään avoin lie

ilman kululle keuhkoihin ja niistä takaisin.

T. toimitetaan etupäässä kuristustaudin (ks. t.i

uhatessa henkeä. Henkitorven 'tus inään tehtyyn

aukkoon asetetaan tavallisesti hopeasta valmis-

tettu kali \ li. jonka läpi ilma p ttä kier-

tämään keuhkoissa.

Trakia ks. T r a a k i a.

Trakialaiset k s. T r a a k i a 1 a i

Trakomi (krei mkara ja tart

tuvainen silmätauti, k-. Pasko.
Traktaatti 'lat. Iracta!tui käsittely, < trac-

tä'n käsitellä), kansainvälinen Bopimus; tie-

teellinen tutkimus; yleistajuinen uskonnollinen
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lentolehti. i' .11 .m a joka toimittaa ja

levittää uskonnollisia kirjasia.

Traktamentti 1. t r a li I a m e n tti Iit. trat-

tamento, < lat. tractä'n käsitellä), kestitys;

ruokaraha, päiväraha.

Trakteerata 1. trahteerata (ransk. trai

ter, < lat. tractä're käsitellä), tarjota, kistitä.
'— T r a li t ii ö r i, ravintola.

Trakyytti (kreik. trakh-tfs = karhea) , vulkaa-

ninen, useimmiten porfyyrinen vuorilaji, joka

kemialliselta kokoomukseltaan vastaa Byeniit-

tejä. Etienorakeisessa ja huokoisessa sekä siitä

yystä karhealta tuntuvassa perusmassassa on

liajarakeina sanidiinia, toisinaan myös plagio-

klaasia sekä biotiittia, augiittia tai sarvivälkettä.

Porusmassassa on samoja aineksia. Maasälpä-

rakeet ovat usein yhdensuuntaisiksi järjesty-

neinä; tällaista rakennetta sanotaan trakyytti-

maiseksi silloinkin kun se esiintyy muissa vuori-

lajeissa. T. on hyvin yleinen useissa Italian,

Kreikan saariston. Unkarin, Saksan ja Ranskan
sammuneissa tulivuorissa. P. E.

Trakyyttituffi (ks. T r a k y y 1 1 i ja Tu f f i),

irtonaisina heitteleinä purkautunut trakyytti-

aines. Tähän kuuluu Unkarin ja Auvergnen
hohkakivituffi, Ala-Reinin seudun trass ja Ita-

liau puzzolano. Useita t:eja käytetään sementin
valmistukseen. P. E.

Tralles, Johann Georg (1763-1822), saks.

fyysikko, tuli professoriksi Berniin 1785 ja Ber-

liiniin 1810. T. on keksinyt paljon käytetyn tila-

vuusprosenttialkoholometrin. Tärkein teos: „Un-
tersuehungen iiber die spezifischen Geniehte der
Misehungen aus Alkohol und YVasser" (1812).

Tralli (ks. Trawl), vaakasuora, määrätylle
syvyydelle asetettava puomi, joka pystysuorien
taukojen avulla kiinnitetään höyryaluksen hinaa-

maan lauttaan. T:lla mitataan, t r a 1 1 a t a a n,

kulkuväyliä. T:ksi sanotaan myös rimoista teh-

tyä aluksen irtopohjaa.

Trametes ks. JM a a n n o u s e m a.

Trammari (amer. suom. <; engl. tram- hiili-

vaunu), vaunumies hiilikaivoksessa.

Tramontane [-tä'-J (it., = ,.vuorten takaa"),

pohjoistuuli Italiassa, myös Pohjantähti.
Trampoliini (it. trampellino) , voimistelu- t.

uimahyppäyksissä kä viettävä ponnahdusteline.

Kl. U. S.

Tramway [trämuei] (engl.), raitiotie.

Trance J-äs] (ransk., < lat. transitua — yli-

meno, rajan poikki astuminen), omituinen sielul-

linen tila, samanluontoinen kuin hypnoosissa ja

somnambulismissa esiintyvät unitilat. T. nimitystä
käytetään osoittamaan tätä tilaa varsinkin sen
esiintyessä ,,meedioissa" (ks. t. ja Spiritismi)
sekä myöskin sen ilmaantuessa uskonnollisen
innoituksen tuottamana haltioitumisena (ks.

Ekstaasi, Loveenlankeamine n). Nimi-
tys lienee alkuaan johtunut siitä käsityksestä,

että haltioituneen ihmisen sielu muka on ajaksi

lähtenyt pois hänen ruumiistaan ja kuljeskelee

linnuilla sekä voi sen johdosta tajuta salaisia,

yliluonnollisia asioita. A. Or.

Tranchee [trusc'] (ransk.). juoksuhauta,

ampumakaivos.
Trancher [träse'] (ransk.). leikata, leikata

paisti aterioidessa.

Traner /-e'-/, Johan (1770-1835), ruots.

tiedemies ja runoilija, oli roomal. kirjallisuuden

dosentt ina ja v. t. profi e I psalaa ylto

tossa, tullen Bitten papiksi. T. on tunnettu
mollin että latinankielisenä runoilijana ja jul-

kaisi myös kriitillisiä painoksia useiden kis

listen kirjailijain teoksista. h. tl.

Trankebar (Tranquebar, tamulien Torani
badi), kaupunki Etu-Intian kaakkoisrannikolla,
Madrasin |iresidenttikunnassa, Kaverpn suussa,

Karikalista pohjoiseen; 13.142 as. (1901). —
Vanha tansk. linna ln\k. vankilana), tansk. hal-

lintorakennus, 2 protestanttista, 1 katolinen
kirkko. Puuvillatehtaita, suolakeittämöitä. —
T. oli v:8ta 1616 tanskalaisten Itä-Intian siirto-

loi, li n pääpaikkana. Kuningas Fredrik V perusti

sinne 1706 Intian ensimäisen protestanttisen

lähetysaseman (johtajina Ziegenbalg ja Plut-

schau), joka nyt on Leipzigin lähetyksen hal-

lussa, samoinkuin lähetyskirjapaino. Englanti

piti T:ia hallussaan 1801-14 ja osti sen lopu]

lisesti Tanskalta 1845. E. E. K.
Tranquillo [-ki'l-] (it.), rauhallisesti.

Trans (lat.), yli. toisella puolen; merkitsee
useissa yhdyssanoissa siirtymistä, vaihdosta.

Transaktsioni (lat. transaktio), asiasopimus,

liiketoimi.

Transalpiininen," Alppien takainen.

Transatlanttinen, Atlantin takainen.

Transbaikal ks. Takabaikal.
Transcendentaalinen ks. Transseend e n

t a a 1 i n e n.

Transcendentti ks. Transseendentti.
Transenna [e'-] (lat.), hautakappelien rie

tikko Rooman katakombeissa; kuoriaitaus alku-

peräisissä kristillisissä basilikoissa..

Transfereerata (lat. transfe'rre), siirtää.

Transfiguratsioni (lat. transfigurä'tio), muo-
don muutos; Kristuksen kirkastus.

Transformaattori (lat. tTansförmä're = muun-
taa), muuntaja; sähköteknillinen koje, jota käy-

tetään muuttamaan vaihtovirran jännitys toi-

seksi, joko korkeammasta matalammaksi tai päin-

vastoin, jaksolukua muuttamatta. T:t ovat saa-

met erittäin laajan käytännön vaihtovirtalaitok-

sissa ja juuri niiden ansioksi on suureksi osak-i

laskettava vaihtovirtalaitosten suuri leveneminen.

T:t ovat niin. rakenteeltaan yksinkertaisia, niissä

ei ole liikkuvia osia, eivätkä ne kaipaa sanot;

tavaa hoitoa. Sitäpaitsi on niiden vaikutusaste

hyvä» Jo 1 kVA:n t:n vaikutusaste on n. 04 '"!

ja kohoaa ko'on kasvaessa niin, että

n. 1,000 kVA:n t:ssa on n. 99%. Edellisen

perusteella ja siihen nähden, että jo vaihtovirta

koneissa itsessään voidaan kehittää korkeita jän-

nityksiä sekä niitä sitten vielä ttssa nostaa aina

satoihin tuhansiin voltteihin. saadaan voiman-

siirtohäviöt vaihtovirtalaitoksissa pitkillä.kin mat-

koilla pysymään suhteellisesti pieninä (ka.

Sähkö virranjakojärjestelmäU.
T:ien vaikutus perustuu sähköinduktsioniin

(ks. t.j. T:n muodostaa kaksi samalle rauta-

sydämelle joko vierekkäin tai päällekkäin sovi

tettua käämitysryhmää (johtokelaa). Rautasydän
on itseensä suljettu, niin että magneettiset voima-

viivat voivat kokonaan kulkea siinä. Pyörrevirta

häviöiden pienentämiseksi ovat aktiiviset ranta-

osat — sekä itse sydämet että niitä yhdistävät

ikeet — kokoonpannut ohuista (0,ss-0,s mm), toi-

sistaan eristetyistä levyistä. Jos toiseen käämi

tysryhmään johdetaan vaihtovirta, jonka napa-
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jännitys on < 1. iuduseerautuu samassa käämityk-
siihkömotorinen voima E, sekä toisessa kitu

mityksessä /•... Jos t. on siten rakennettu, että

voimaviivojen hajaannus on niin pieni, ettfi se

voidaan jättää huomioon ottamatta, ovat hiilikö

motoriset voimat suhteelliset vastaavien johto

kilojen johtokierrosten lukuun w\ ja n-,. Kun
linittkiii — M'k i vaski- että rautani". ict ovat

ylimalkaan pienet, voidaan kirjoittaa

Ei

i
.

7
'-<

"
h'

jossa li ja I-j merkitsevät vastaavissa käämityk
kulkevia virranvoimakkuuksia. Todellisuu-

un tavallisesti ei hiukan suurempi kuin

/.', ja r... pienempi kuin E? sekä

1,

pienempi

kuin /,
ikka t :issa häviöt ovatkin pienet ja vaikutus
kuten aikaisemmin huomautettiin, täydellä

kuormituksella hyvä, voi vaikutusaste koko
vuotta koliti siinä takauksessa, että t., kuten
tavallisesti, käy vain osan ajasta kuormitettuna-
tulla paljoa huonommaksi (jopa 70-80%:ksi)

siitä, että rautahäviöi (hysteresis- ja

pyörrevirtahäviöt) ovat jotakuinkin muuttumat
t miat t:n käydessä tyhjiltäänkin.

Rakenteensa puolesta erotetaan t:ita kaksi pää
ryhmää: vaippa- ja sydäntä. Kuva 1

esittää yksivaiheista vaippa-t:ia, jossa rautaosat
vaipan tapaan ympäröivät käämityksiä, kuva 2

lihei la ja kuva 3 kolmivaiheista

Kuva 1. Kura 2. Kuva 3.

sydän t :ia. Osat />' esittävät sydämiä, osat -1

1 k i- i t ä. »i m a ta 1 a j ä n n i t y s k ä ä m i t y k
ja /.• korkeajännit y s k ii ä m i t y k

siä. Kuvissa 1 ja 3 korkeajännityskäämitykset
ympäröivät matalajännityskäämityksiä ja sovi-

tusta nimitetään si linter i kääm i ty k
- e k ~ i. kuvassa 2 taas ovat r» ja k ladotut
vuorotellen päällekkäin, jolloin sovitusta nimite-
tään 1 e v y k ä ä m i ty k s e k s i. Kolinivailie 1.

kiert.virtaa varten käytetään joko kolmea yksi

vaihe-t:ia, jotka kytketään keskenään täliti- t.

kolmio-yhdistykseen, tai myös yhtä kolmivaihe-
' : in. jonka rautarunko rakennetaan useimmiten
kinan 4 mukaan. Tässäkin voi. 'aan käämityk-

käytti» joko silinteri tn lev. k : imit , l i

k k

Kuva .". esittää silinterikäämityk i ta kolmivaihe
sydän t :ia, jossa ulkopuolella ole^ .i korkea jänni
tyskäämitys on jaettu useampaan vyyhteen vai
liettä kohl i. 1 1 sektilläkin sydämellä on yhden
vai! n käämitykset. Johtoyhdistyksistä näkee,
eitä korkeajännityskäämitys on kolmioyhdistyk-
sessft.

Paremman jäähdytyksin aikaansaamiseksi upo-
teiaan I. useasti kokonaisuudessaan öljysäiliöön
(kuva 6). öljy on sitäpaitsi erinomaisia eristys
ainetta, jonka tähden korkeampia jännityksiä

(< I5.0IK) voit.) varten käytetään yksinomaan

öljj t:eita. i seasti öljj vielä erityisesti jäähdy
tetään joko johtamalla Be jäähdytyssäiliöön tai

varustamalla itse t.-laatikko pulkilla, joissa jääh
dytysvesi kiertää .kuva 7). Paitsi varsinaisia

Kuva 11 Ku Vii

Kuva 4

voima- ja valaistus-t:ita käytetään vielä n. s.

mitta-t:eita (virta-t :eita ja jännitys-t :eitaj

yhdessä amperi-, voltti-, vvatti- ja kulutusmitta-
rien kanssa (ks. Sähkömittaukset ja

S i hköopilliset mittauskojeet).
Toisinaan, joskin harvoin, näkee t. sanaa käy -

tettävän myös merkitsemään moottorigeneraatto-
ria, muuttajakonetta tai muuta samaan ryhmään
kuuluvaa virranmuuttajaa. Afoottorigeneraattori

tulee kysymyks en muutettaessa tasavirtaa jän-

nitykseltään toiseksi tasavirraksi tai vaihtovirtaa

vaihtovirraksi, jolla on eri jaksoluku kuin alku-

peräisellä tai myöskin muutettaessa tasavirtaa

vaihtovirraksi tai päinvastoin. Muuttajakoneet
(yksiankkuri- ja kaskadimuuttajat) muutiav.it

vaihtovirran tasavirraksi tai päinvastoin (ks.

Sähkökone). M Ulin.
Transformatsioni (lat. tranaförmä/re = muun-

taa), muodon muutos, vaihdos. Mat. Tehtävä,
jolla matemaattiselle lausekkeelle tai yhtälölle

annetaan sijoituksen avulla määrättyä tarkoi-

tusperää silmällä pitäen sopivampi muoto. T:lla

tässä mielessä on algebrassa ja integraalilasken

no-sa suuri merkitys. Geometriassa tarkoitetaan

kuvion t :11a toisen kuvion johtamista määrätyn
säännön mukaan ensinmainitiista. I . 8 :n.

Transfusioni (lat. trtmafu'sio =siirtovuodatus),

i ihmisen tai eläimen defibrinoidun veren

johtaminen toisen ihmisen tai eläimen suonis-

toon. T. toimitetaan joskus esim. suuren veren

kadotuksen, hiilihappomyrkytyksen tai muun
äkillisen beikkoudentilan kohdatessa uhkaavan

envaaran torjumiseksi. Kerralla käytettj

verimäarä vaihtelee 200-300 cma :n vaiheilla.

Viime aikoina on usein toisen ihmi
,i sema ita amaa .'.m l>\ väliä m
tyksellä käytetty n. s. fysiologista I

liuosta (infusioi 1/. o /(.
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Transgressioni (Iit. tivnagre'aaio = ylimeno,

siirtyminen), g\ "/.. meren Leviäminen manterille

positiivisen rantaviivan siirtymisen tukia. Vas
takkuinen ilmiö on regressioni (vrt. t.).

Transitiivinen (lat. transiti' vua) objekti
1. transitiiviobjekti, kieliop., suomessa

sellainen verbaali-ilmauksen objekti, joka on
akkusatiivissa tai partitiivissa (tapan koiran,

koira tapetaan, en lapa koiran); useissa muissa

kielissä (esim. latinassa, ruotsissa ja saksassa) sel-

lainen aktiivisen verbaali-ilmauksen objekti, joka

vastaavassa passiivisessa ilmauksessa on subjek-

tina (ruots. lian dödade lunnien; vrt. huiulcn

dödades av bonom). Vastakohta on intransi-
tiiviobjekti (luotin häneen; lat. muriun
niin nuinini; ruots. gossen liknar «tn far). —
T. käytäntö, verbin käyttäminen t:n objektin
kanssa. — T. verbi 1. transitiiviverbi,
verbi, jolla pääasiallisesti tai yksinomaan on t.

käytäntö (tapan koiran, heitin kiven). Nimitys
on saatu lal. kieliopista, missä se ilmoittaa, että

lauseissa, joissa on t. verbi, merkitystä muutta
matta on mahdollista siirtyminen (lat. transitus)

aktiivisesta passiiviseen rakenteeseen. Vastakohta
on i n t r a n s i t i i v i v e rbi (makaan, luotan;
lat. niiniini: ruots. liknar). A. K.
Transitiiviverbi 1. transitiivinen

verbi ks. Transitiivinen.
Transito [-%'-] (it.), läpikulku (ks. t.l. kautta

kulku.

Transitovarasto ks. Läpikulk u.

Transitovekseli (ks. Transito), vekseli,

joka tulee johonkin maalian, mutta joka on sekä
asetettu että maksettava ulkomailla.

Transkaspia ks. Takakaspi a.

Transkaukaasia ks. Kaukaasi a.

Translaattori (lat. transl&tor, < transfe'rre
= siirtää) , kielenkääntäjä.

Transleithania, Leitha-joen ..tuolla", s. o. itä-

puolella olevat maat; käytetään v:n 1867 jälkeen

nimityksenä Unkarin kruunun alueisiin kuulu
vista Itävalta-Unkarin valtakunnan maista; vasta-

kohtana Cisleithania (ks. t.-).

Transmissioni (lat. transmVttere - siirtää),

laitteet voiman siirtämiseksi voimakoneesta työ-

koneisiin. T:n osia ovat akselit, kytkimet, laa-

kerit, bihnapyörät, köysipyörät ja hammaspyö-
rät.

Transmontaaninen (lat. trans = y)i, ja mons
= vuori), vuorten, varsinkin Alppien, takainen.

Transmutatsionioppi (ks. Trans ja M n t a-

tsioniteoria), polveutumisopista (ks. t.)

joskus käytetty nimitys.

Transueptuninen planeetti, Neptunuksen ra-

dan ulkopuolella liikkuva hypoteettinen kierto-

tahti, jonka olemassaoloa on perusteltu sekä sillä

seikalla, että muutamat pyrstötähdet osoittavat

semmoista yhtäläisyyttä apheli-etäisyyteen näh-

den, mikä voisi olla t:n p:n aiheuttama iFlam-
marion. Forbes), että myöskin Neptunuksen ja

etenkin Uranuksen liikkeessä huomattavien eri-

näisten epäsäännöllisyyksien selvittämistä varten

(Todd, Pickering, Lau ja Gaillot). Tansk. Lau
ja ransk. Gaillot ovat selittäneet Uranuksen liik-

keen epäsäännöllisyydet kahden t:n p:n aikaan
saamien häiriöiden avulla. Toisen etäisj ys

auringosta (maan etäisyys = 1) ja massa (auringon
massa = 1) on Laun laskelmien mukaan (1900)

46,5 ja Vas.ooo ja toisen vastaavat luvut 71,

«

a ' Gaillofn laskelmien mukaan (II

ovat edellisen etäisyys {a massa 4-1 ja Vm-ooo ja

jäi] imaisen (iii ja '/n-ooo- Kaikki etsiskelyt ov. i!

toi täiseksi olleet turhia, eivät edes Pickeringin
Arequipa-observatorin edullisissa ilmasto uht

ja parhaimmilla koneilla toimeenpanemat lasku-

jen osoittamien paikkojen valokuvaamia t ole

taneef tuloksiin. //. /.'.

Transoseaaninen (lat. trana = yli, ja öce'anu»

valtameri), valtameren takainen.

Transpadaaninen tasavalta, Bonaparten 1796
I.odin taistelun jälkeen Po joen (lat. Padua)
.tuolle" (trans), s. o. pohjoispuolen,- perustama
raitio, pika käsitti Itävallan Lombardian; 1797
siitä ja Cispadaanisesta tasavallasta muodostettiin
Cisalpiininen tasavalta (ks. t..). J. F.

Transparangi (ransk. transparent oik. = läpi-

näkyvä), läpikuultavalle (öljytylle) pohjalle (pape-

rille, kankaalle) tehty maalaus, joka saa valais

tuksen takaapäin.

Transplantatsioni (lat. trans = siirto-, ja

plantä're = istuttaa), eläimellisten kudosten, ihon,

limakalvon, luun, jänteiden, hermon, y. m. istut-

taminen luonnollisesta paikastaan johonkin muu-
hun ruumiinkohta&n siinä vallitsevan kudoksen
liäviiui korvaamiseksi. T:lla on monasti onnistuttu
esim. uudella iholla varustaa palovamman ainai-

seksi hävittämä ruumiinpeite jossakin kohdassa,

johon iho ei luonnostaan enää ota kasvaakseen.

Vastaavalla tavalla on niinikään käynyt mahdol-
liseksi korjata monenlaisia luuvikoja ja hermo-
johtojen katkeamia, vrt. A u t o p 1 a s t i i k k a.

— Viime aikoina t:ia on alettu hyvällä menes-
tyksellä käyttää myös erilaisissa biologisissa tut-

kimuksissa. {M. 0-li.)

Transponeeraavat soittimet (ks. Transpo-
neerata) ovat. puhallussoittimia, joiden nuot-

teja ei merkitä oikeaan sävelalaan, vaan siten,

että C-duuri-merkintä vastaa soittimen luonnon-

sävelsarjaa (ks. Luonnonsä velet). Täten

sävelet koneellisesti transponeerataan eli siirre-

tään (ks. Siirto) toiseen sävelalaan, kuin mihin
ne on merkitty. /. Tv.

Transponeerata (lat. transptyncre) 1. s i i r-

t ä ä, mtis., ks. Siirto.
Transporteerata (lat. transportä're = siirtää),

kuljettaa, siirtää.

Transportti (lat. transportä're = siirtää) , kul-

jetus: siirto; sotaväen joukkojen ja kuormaston
siirto paikasta toiseen.

Transpositsioni (ks. Transponeerata)
ks. Siirto.
Transscendenssi ks. Transscendentti

ja I m m a n e n s s i.

Transscendentaalinen (ks. Transscen-
dentti). Kant erotti, osaksi seuraten muuta-
mien vanhempien kirjailijain kielenkäyttöä, käsit-

teet t. ja transscendentti; hänen määrityksensä

mukaan t. tutkimus on selvitys siitä, mitä aprio-

risia 1. kokemuksesta johtamattomia aineksia on

ihmi-en tietokyvyssä.

Transscendentti 1. t ransscendenttinen
(lat. trans, ja scandere = ..astua [rajan] poikki"i

on väite 1. oppi, joka koskee asioita, jotka eivät

ole havaittavissa eivätkä kuulu kokemusmaail-
man piiriin; maailman yläpuolella oleva, ..vli-

maailmainen" 1. ,,ylimaailmallinen". — Mat. ks.

I r r a t s i o n a a 1 i n e n, F u n k t s i o n i. L u k u.

Yhtälö. — Jumalan transendenssi, Ju-
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malan olemassaolo maailman yläpuolella, riippu-

mattomana maailmasta (vrt. Immanenssi).
Transskribeerata (lat. trans yli. ja scrlberi

= kirjoittaa .
siirtää kirjoitus järjestelmästä toi-

esim. kun ven. sana kirjoitetaan lat. kir-

jaimilla (vrt. esim. ven. npaBSa > pravda). Jos

Btirtokirjoituksen tarkoituksena on ilmaista

inen toisen järjestelmän kirjainmerkki

omalla, aina yhdellä ja samalla toisen järjestel-

miin merkillä, niin silii sanotaan kirjaimel-
liseksi s i i r t o k i r j o i t uk s eks i (kirjain

transskriptsioniksi) . Kuta suuremmassa mää-
momaiset kirjaimistot eroavat toisis-

taan. Mia monimutkaisemmaksi käy kirjoitus-

siirlo (täytyy esim. käyttää erikoisia lisämerk-

kinä, pisteitä, viivoja y. m. s.). — Kirjaimel-

linen siirtokirjoitus antaa kuitenkin harvoin

oikean kuvan alkuperäisen kirjoituksen sanojen

ääntämisestä. Sellaista siirtokirjoitnsta, joka
suuremmalla tai pienemmällä tarkkuudella ilmai-

see ääntämisen, sanotaan äänteelliseksi
sii rt ok ir j oi tukseksi. Vrt. esim. ven.

if., joka kirjaimellisesti siirrettynä lat. kir-

jaimistoon kirjoitetaan orel (tai orelu), ääuteel-

iti siirrettynä taas arjo'l. Tieteellisellä tark-

kuudella suoritettavassa äänteellisessä siirtokir-

äsa käytetään n. s. foneettisia 1.

t e e n m u k a i s i a kirjaimia (ks. t.)

.

Y. W.
Transskriptsioni (ks. Transskribee-

rata). 1. Mu.*., sävellyksen sovitus toisille soit-

timille kuin mille säveltäjä sen alkuaan on tar-
i 2. Kielit., kirjoituksen siirtäminen.

k>. Transskribeerat a.

Transspiratsioni (lat. trans = toiselle puolen,
ja spträVe = huokua) , lakoileminen; veden haih-
tuminen iks. t.) kasveista y. m. — Trans-
spireerata iransk. transpirer) , hikoilla.

Transsubstantsioni (lat. trans = siirto-, ja

tn'ntia = olemus), roomal.-kat. oppi ehtoollis-

leivän ja -viinin muuttumisesta Kristuksen ruu-
miiksi ja vereksi. Tätä oppia esitti ensimäisenä
9:nnelU vuosis. elänyt apotti Paschasius
Rad Im- i l us (ks. t.). mutta kohtasi vielä vas-

tustusta. Muuttumisoppi sai kirkollisin vahvis-

tuksen 4:nnessä lateraanikokouksessa 1215.

illisainesten muuttuminen tapahtuu konsek-
ratsionin, s. o. asetussanain lukemisen välityk-

set säilyttävät edelleen aistilliset

ominaisuutensa (näön y. m.), multa muuttuvat
T:ssa katsotaan Kristuksen ihmi-

. tulemisen yhä jatkuvan. Loogillinen seu-

raus t. -opista oli siunattujen ehtoollisainesten

palvominen. E. K-a.

Transsudatsioni (lat. trans siirto-, ja sudäfre
= hikoilla), veriheran kihoaminen verisuonien

n läpi ympäröivään kudokseen tai ruumiin
loiliin, jollainen tuontuostakin esiintyy sään-

nöttömien paineolojen aiheuttamana ilman min-
käänlaisen tulehdusilmiön myötävaikutusta. Ker-
tynyttä nestettä sanotaan t r a n s s u d a a 1 i k s i.

i d a a t t. i.

Transsylvania ks. Siebenburgen.
Transsylvanian alpit ks. Karpaatit.
Transvaal [fäl] (virallisesti 1856-1902 Zuid-

afrika \ f rikan ta a

valta i ianprovinssi Englannin Etelä-Afri-
kan liitossa. Vaalin ia Limpopon välissä; 2

km 1
. 1,956,000 as. (1914), 7 km*:llä. — T. kuu-

luu suurimmaksi osaksi (n. 6
/„) Etelä-Afrikan

ylätasangon korkeimpaan penkereeseen,
j<

reunana idässä on T:n halki etelästä pohjoi
kulkeva, itään jyrkästi, länteen loivasti laskeu
tuva Lohikäärme-vuoristo. Tämän ylätasangon
yhtenäisin ja korkein osa T:Ssa on etelässä,

Pretorian kautta melkein idästä länteen vede
tyn rajan eteläpuolella oleva (n. l

/* T:sla käsil

tävä) Hoogeveld (idässä n. 1,500-1,900 m, Iän

nessä, myös Middelveld nimeltään, n. 1,200 1,500

m yi. merenp.). Se on aaltoista aroa, idässä

kokonaan puutonta, josta siellä täällä kohoan
joku yksinäinen kopje (n. 100 m yi. tasangon
pinnan) tai kallioinen selänne, rand, tai johon
paikoin on uurtunut Umgte 1. vley. Hoogeveldin
pohjoisrajana on sarja selänteitä, Witwaters
rand, Witwatersberg ja Magaliesberg. Hooge-
veldin pohjoispuolella on pari korkeampaa
alueita. \Yaterbcrg ja Zoutpansberg (jota pide-

tään Lohikäärme-vuoriston pohjoisena jatkona)
;

muualla T:n täyttää alavampi (alapuolella 1,200 m
yi. merenp.) Laage- 1. Boschveld, joka yleensä
on pensaikkoaroa. Lohikäärme-vuoriston itäpuo-

lella on ylätasangon alempi penkere, joka on
lännessä n. 900 m, idässä vain n. 300 m yi.

merenp. kohoavaa Iaageveldiä. Sen itäreui i

ja samalla T:n rajana Portugalin Itä-Afrikkaa
vastaan on etelästä pohjoiseen kulkeva Lobombo-
vuoristo. — T:n geologinen rakenne on hyvin
monimutkainen; perustana on vanhoja graniit-

teja ja kiteisiä liuskeita, joiden päällä vaaka-
suorina on nuorempia kerrostumia. — Ilmasto

korkeammalla veldillä on erittäin terveellinen,

eurooppalaiselle hyvin siedettävä, v:n keski-

lämpö -f 19.4° C. tammikin + 23° C, heinäkin

-J-14.s"0; talvikuukausina lämpö öiseen aikaan
alenee usein jäätymispisteen tienoille. Alemman
Bosehveldin ilmasto, varsinkin pohjoisissa on
kuuma ja paikoitellen epäterveellinen (malaria).

Sadetta tuo vain kaakkoispasaati, etupäässä

kesällä, tammi-liulitik., jolloin sade tulee rank-

koina kuuroina, usein hirveän ukonilman saatta-

mana ; touko-elok. on jokseenkin tyystin satee-

ton. Eniten sataa Lohikäärme-vuoriston tuulen-

puoleisella itärinteellä (1,200-2,000 mm v:ssa);

länteen mentäi ssä sademäärä alenemistaan alenee,

ollen Kalaharin rajaseuduilla vain 300 mm v:ssa.

Alemmalla Boschveldillä sateen tulo on hyvin

säännötön: on paikoitellen aivan sateettomiakin

vuosia. — Vesistöt. T:n molempien päävirtojen,

Tntian valtamereen juoksevan Limpopon ja

Atlantin valtamereen laskevan Vaalin välisenä

vedenjakajana ovat IToogeveldin pohjoisreunan

randit. Muita itsenäisiä jokia Ttssa on vain

Komati ja Pongola; molemmat laskevat Tntian

valtamereen. Sadeaikana joet ovat äyräitään

myöten tulvivia voimakkaita virtoja., jotka satei-

den väliajoilla ehtyvät mitättömiksi puroiksi.

Mitään merkitystä liikenteelle joilla ei ole, p

haitallista, niiden uomien poikki kun usein sei-

nämien jyrkkyyden takin n vaikea I

kulkemaan. Järvet ovat mitättö-

miä, enimmäkseen suolavetisi — Kas-

villisuus Hoogi \ eldin [)' iti e l j :, t, karjan-

ravinnoksi erittäin sopiva ruohokasvillisuus j

Middelvi Idillä
|

ikkoa

Proteacece y. m.), joka Boschveldillä kokonaan

vallit ei K »o- y. m. lajeja). Bosehveldin

randien ja I
in rinteillä kasvaa harvakseen
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Ipuita sekä Euphorbia-, Vloe-, Proieacece-pensaik-

koa. Hoogeveldillä on istutettuja metsikköjä

iJSucalyptus y. m.). - Alkuperäinen, tavattoman
runsaslajinen ja -yksilöinen eläimistö on suuresti

harventunut; leijonia, Leopardeja, norsuja, sirah-

veja, seebroja, krokotiileja, sarvikuonoja ja virta

hepoja tavataan enää vain harvakseen pohjois-

ia, koillisosissa, antilooppeja muuallakin, mutta

vähissä määrin. Asutus. Asukkaista 1911

(kaikkiaan 1,686,212, joista 971,555 miespuoli-

sia ja 714,657 naispuolisia: 1!)04 kaikkiaan

1,269,951 as., joista 297,277 valkoista, 037,127

neekeriä ja 35,547 muuta värillistä tai sika-

rotuista? oli 420,562 valkoista, 1,210,845 neeke

riä sekä 45,805 muuta värillistä (hinduja) tai

sekarotuista. Valkoisista suurin osa on buureja
'ks. i.). Englantilaiset ovat enemmistönä (val-

koisessa väestössä) vain Wit\vntersrandin ja

Pretorian piirikuntien kaupungeissa. Nyk. nee-

keriväestö on tullut T:iin vasta 1800-luvun

allissa tapahtuneiden suurien sulu-sotien yhtey-

dessä, asuen etupäässä T:n pohjois- ja itäosissa.

Eniten on basutoja (lähes 1
/ 3 koko väestöstä) sit-

ten svvaseja, T:n kaffereita, suluja, betsuaaneja
(lännessä), sangaaneja. T:n varsinaisista alku-

asukkaista, hottentoteista ja huimanneista T:ssa
on jäljellä enää vain n. 6,000 henkeä, etupäässä
länsi- ja lounaisosissa. — Uskontunnustukseltaan
191 1 204,058. valkoista kuului holl. reformeerattui-

hin. 89,805 anglikaaneihin, 27.938 metodisteihin.

24,739 presbyteriläisiin, 22,312 roomal.-katolisiin,

25,892 juutalaisiin. Värillisistä oli 943,616
.ilman uskontoa" (pakanoita), 101,271 evank.-

luterilaisia, 92,969 metodisteja. 51,355 anglikaa-

neja. — Opetuslaitokset (korkeakouluja lukuun-
ottamatta) ovat maakunnallisen hallinnon alai-

sia; 1914 T:ssa oli kaikkiaan valkoisia varten

744 kansa- ja keskikoulua, joissa 63,283 oppi-

lasta. Lisäksi oli 275 koulua värillisiä varten,

niissä 17,800 oppilasta. Opetuskielenä hollanti

tai englanti (oppilaan äidinkielen* mukaan). —
Elinkeinoista tärkein on karjanhoito (buurien
pääelinkeino), johon T:n veldit ovatkin kuin
luodut. V. 1911 T:ssa oli 1,339,298 kpl. nauta-
karjaa, 89,160 hevosta, 3,415,250 lammasta,
1.771.720 vuohta, 302,882 sikaa, 25,275 muulia,
106,048 aasia ja 5,441 strutsia. Maanviljelykseen
on käytetty vain n. l,s % pinta-alasta. N. puo-
let viljellystä maasta on neekerien hallussa.

Koogeveldillä on laajoja, viljelyskelpoisia, karja-
laitumina käytettyjä aloja. Maanviljelys tuottaa
maissia (300,200 ton. 1911), vehnää, kauraa,
durraa, perunoita, hedelmiä (1904 T:ssa oli yli

3 milj. hedelmäpuuta), tupakkaa (laadultaan erin-

omaista; sato 1911 3,5 milj. kg), kaikenlaisia
vihanneksia y. m. Tuotantoarvonsa puolesta

elinkeinoista vuorityö on ensimäisellä sijalla.

Kultamaana T. on maailman mainioin. Tärkeim-
mät kultakaivokset ovat VVitvvatersraudilla (aloi-

tetut 1886) sekä Lohikäärme-vuoristossa (De Kaa-
pin 1. Barbertonin ;a Lydenburgin kaivokset).

T:n Uullansaalis 1914 oli arvoltaan 902,» milj. mk.
(78% Liiton koko mineraalituotannon arvosta.)

ja sen koko kullansaalis main. v:n loppuun asti

arvoltaan 10,785 milj. mk. Kultakaivoksissa
1914 työskenteli '200,195 henkeä, T:n tärkeim-

mät timanttikentät ovat Pretorian piirikunnassa,

jossa timanttikaivostyö aloitettiin vasta 1903

(1905 siellä löytyi 3,026 karaatin painoinen

Cullinanin timantti, maailman suurin); 1914

timantteja saatiin 29. 2 milj. mk,: n arvosta.

T:n kivihiilikcntät ovat Etelä-Afrikan rikkaim-
mat sisältäen n. 36,000 milj. ton. V. 1914 lou-

hittiin 5,2 milj. ton. Lisäksi T:ssa saadaan
kea (14,957 ton. 1914), rautamalmia, hop
tinaa, suolaa \. m. - Teollisuus yksipuolista ja

yleensä kehittymätöntä; suuri dynamiittitehda
muutamia valimoita ja konepajoja, myllyjä,

panimoita y. m. s. — Rautateitä on maan etelä

osassa useita, tärkeimmät Kap maalian ja Lou-
himo Marquesiin vievät. — Ulkomaankaupasta
ei ole eri tilastoa enää olemassa; arvot sisältj

vät koko Liiton ulkomaankauppatilastoon. Tär-

keimmät vientitavarat ovat kulta, timantit
(menevät etupäässä Kap-kaupungin kautta), villa,

karja, vuodat, tupakka, kivihiili, vaski, tina

(useimmat näistä lähetetään Lourengo Marqui in

kautta ulkomaille). Tuontitavaroista tärkeim-

mät : teollisuuden tuotteet, säilykkeet, juoma-
tavarat. — Hallinnon etunenässä on Liiton ken-

raalikuvernöörin nimittämä adtninistrator; hänen
rinnallaan on paikallisista asioista päättävä,

26-jä^enineu maakuntaneuvosto (valitaan 3v:ksii.

Liiton parlamenttiin T. lähettää 8 senaattoria ja

45 edustajaa. Pääkaupunki Pretoria, joka

myöskin on Liiton hallituksen asunto. Provinssin

paikallinen tuloarvio tili-ville 1914-15 päättyi

30,; milj., menoarvio 35,3 milj. mk:aan. Sota-

laitos on koko Liitolla yhteinen.

Historiasta ks. Buurit, Buurisota,
E t e 1 ä-A f r i k a n liittovaltio. E. E. K.
Transversaali (lat, transve'rsus = poikittain

oleva t. kulkeva), viiva, joka leikkaa muita vii-

voja. Erittäinkin tarkoitetaan t:lla kolmion pii-

riä leikkaavaa suoraa. Jos sellainen t. on yhden-
suuntainen kolmion sivun kanssa, jakaa se muut
sivut suhteellisiin osiin. V . S:n.
Transverssiliuskeisuus (lat, transve'rsus -

poikittainen) on se sedimenttisyntyisissä kitei-

sissä liuskevuorilajeissa joskus esiintyvä raken ne

muoto, jossa liuskeisuus on erisuuntainen kuin
vuorilajissa samalla kertaa näkyvä kerrokselli-

suus. P. E.

Trap, Jens Peter (1810-85), tansk. topo-

grafinen kirjailija, tuli 1857 kabinettisihteeriksi

;

julkaissut m. m. ansiokkaan tilastollis-topografi-

sen kuvauksen Tanskasta: „Statistisk-topografi-k

Beskrivelse af kongeriget Danmark" (1856-59)

ja samannimisen teoksen Slesvigistä. J. V.

Trapa natans ks. Vesi pähkinä.
Trapani (vanhan ajan Drepanon, ks. t.i. saman-

nimisen provinssin (2,509 km2
, 365,612 as. 1914)

pääkaupunki Sisilian länsipäässä, rautatien var-

rella; 60,482 as. (1914; kuntana). — Tuomio-

kirkko San Lorenzo, muutamia muita vanhoja

kirkkoja (1300-1700-luvuilta), kastelli, vanhoja

palatseja, Viktor Emanuelin ja Garibaldi'n

muistopatsaat. Muutamia oppilaitoksia, ammatti-

kouluja, kokoelmia, teatteri; piispanistuin. Har-

joitetaan suolankuivaamista (n. 200,000 ton. v a

koralli- ja alabasteriteosten valmistusta, suolan,

viinin ja suolatun kalan vientiä. Satama i lin-

nakkeen suojaama) hyvä; selvitykset 1911

0,s milj. rek.-ton. netto. — N. 3 km T:n itä-

puolella on suosittu Madonna dell' Annunziatau
pyhiinvaelluskirkko (v:lta 1332). — V. 1848 T.

ensimäisenä Italian kaupungeista nousi Bour-

boneja vastaan. E. E. K.
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Trapetsi ikreik. tropc'zion < trapeea = pöytä)

,

1. Hat., puolisuunnikaa (ks. t.). '2. Voimistelu

teline: kahdesta köydestä vapaasti riippuva,

vaakasuora tanko (ks. V o i m i s t elut e 1 i-

n e e t )

.

Trapetsoedri ks. Kide, palsta 798.

Trapetsoidi (ks. Trapetsi), epäkäs 1. epä-

suunnikas (ks. N el i k u 1 m i o).

Trapezunt /»'-/. (myös Trebisond, kreik.

Trapeeus, turk. Tarabozon ja Tirabzon), saman-
nimisen vilajeetin (23,800 km 2

, pitkin Mustan
meren rannikko;!, sisämaasta korkean vuorijonon

erislämä; 1,073,859 as. 1911, 45 km*:llä) pää-

kaupunki Turkin Aasiassa. Vähän-Aasian poh
rannikon itäosassa, kahden laakson välisellä

ylätasongolla; n. 60,000 as., joista, yli puoli l

muha ttilaisia (turkkilaisia). — Bysanttilaisien

muurien ympäröimä, paljo puutarhoja: vanhassa
-a kadut ahtaat, likaiset. Parikymmentä'

kreik. kirkkoa ja nelisenkymmentä moskeiaa, jou-

a muutamia keisariajan kirkkoja (Panaghia
Khrysokephalos, nyk. Orta hissarin moskeia,
P. Eugenioksen kirkko, nyk. Jeni Dzuma dzami'n
moskeia y. m.), rakennustaiteellisesti sangen
huomattavia. Vielä huomattavampia sen ajan
tuotteita ovat Haghia Sophian kirkko n. 3 km

i ja Sumelan luostari (40 km T:sta). Laa-
basaarit, rappeutunut linna. Harjoitetaan

kankaiden ja nahkain valmistusta, laivaraken-
nusta, kalastusta sekä kauppaa (viedään lam-
paita, tupakkaa, vuotia y. m., tuodaan teolli-

snudentuotteita, jauhoja, sokeria y. m.). Ennen
suuri kauttakulkukauppa Persiasta ja Persiaan
on Takakaukaasian radan vaikutuksesta huomat-
tavassa määrässä siirtynyt Bakuun. Yhteyttä

kanssa ylläpitävät karavaanit; ajo-

peleillä ei voida T:sta sisämaahan vievää tietä

kulkea. Kauhan aikana säännöllinen höyrylaiva-
yhteys Mustanmeren ja Välimeren tärkeimpiin
satamiin. T:n satama on turvaton koillistuulia

vastaan. — T:n perustivat Sinopen kreikkalai-
- 1 n. 700 e. Kr. Latinalaisen keisarikunnan
perustamisen (1204) johdosta Vähään-Aasiaan
Konstantinopolista paennut Alexios Komnenos,
Andronikoe I:n pojanpoika, perusti Vähän-

nikolle keisarikunnan, jonka
pääkaupungiksi hän valitsi T:n. Takamaastaan
vaikeakulkuisten vuorijonojen eristämänä T:n
keisarikunta oli verraten syrjässä Vähän-

an halki kulkevista monista kansainvaelluk-
sista ja saattoi siten säilyttää itsenäisyytensä
vielä muutama v. Konstantinopolinkin kukistu
inisen jälkeen. Samalla T.. ollen tärkeän kauppa
tien päässä, kokosi kaupallaan suuria rikkauk-
sia, joita sen keisarit käyttivät myöskin tietei

den ja taiteiden suosimiseen. Muhammed II vih-

doin valloitti T:n 1401 ilman sanottavaa vasta
rintaa, ja sen viimeinen keisari David Komin
nos mestattiin perheineen Konstantinopolissa
seur. v. — Suurvaltainsodan aikana venäläiset
pommittivat T:ia sotalaivoistaan pari kertaa ja

oin huhtik. 1910 valloittivat Ben. [Fallme-
rayer „Geschichte des Kaisertums zu I

S
Trapit (Otididce), Midria ulkolaisia lintuja

kilsittävä kahlaajaheimo. T. tunnetaan verraten
korkeista jaloistaan, joiden varpaat oval lyhyet;
takavarva- puuttuu kokonaan; nokka on !

n. pään pituinen, kärkipuolelta paksumpi; ylä-

lki>

leuan reunassa, kär
jen takana pykälä.

\SUVai aukeilla

mailla, etupäässä
aroilla. Meillä on
tavattu o lajia:

Iso t r a p ]) i

( Otis tarda i, jonka

pää ja kaula ovat

tuhkanharinaat,
uloimmat kyynär
sulat mustakärki
set, valkeaty viset.

Koiraalla on leuan
alla omituinen kar-
vamainen höyhen-
parta, joka soiti Iso tr"I,

'
,i

m - i kohoaa vaakasuoraan asentoon. Siiv.etovat
pienet, juoksutatto erinomainen. Aistimet hyvin
kehittyneet. Ravintona siemenet, vilja, laiho,

marjat ja hyönteiset. Munia tav. 2, harmaan-
vihreät, täplikkäät; pesänä maakuoppa. Liha
tävää. Koiraan pituus 104-111. naaraan n. 76 em.
Paino 10-13 kg. Levinnyt Keski- ja Etelä-
Euroopasta Itä- ja Lounais-Aasiaan ja Alge-
riaan. Tavattu 3 kertaa Suomessa. Enemmän
kuin puolta pienempi on meillä muutamia ker-
toja tavattu pikku t r a p p i

f Otis tetrax). Sen
päälaki on mustan- ja ruskeankirjava, uloimmat
hvynäisulat valkeat. Pituus 4:5 em. Levinnyt
Etelä- ja Kaakkois Euroopasta ja Pohjois-Afrii-

kasta Siperian aroille saakka. Lisäksi on maas-
samme kerran tavattu kaulustrappi (Ilon-

bara Macqueenii), jonka kaulassa on iso höyhen-
kaulus. Kotoisin Intiasta ja Lounais-Aasiasta.

/.'. M-o.
.

Trapp, tummien basaltinkaltaisten laavavuori-

lajien vanha nimitys, aiheutunut siitä, että sel-

laiset vuorilajit muodostavat patjoja, jotka

kohoavat porrasmaisesti ympäristöstään. Eten-
kin Ruotsissa on nimitystä myös käytetty juo

nen muotoisista diabaasi- ja amfibolitiitti-mas-

soista. P. E.
Trapp. 1. Kristian T. (1769-1841), kaup-

pias. Harjoitti, kuten suvun useat jäsenet ennen
häntä, kauppaliikettä Turussa. Nauttien suuressa
määrin kuntalaistensa luottamusta T. kuului
useita vuosia kaupungin vanhinten joukkoon.
Valittiin kaupungin edustajaksi Porvoon valtio-

päiville 1809 ja toimi siellä porvarissäädyn

puhemiehenä. Sai valtiopäivien lopussa kauppa-
neuvoksen arvonimen. Oli Turun palon jälkeen

v:sta 1S27 puheenjohtajana komiteassa, joka huo-

lehti kaupungin uudestaan rakentamisesta.

2. Karl Wilhelm T. (1801-56), prokuraat-

tori, edellisen poika. Palveltuaan Turun hovi-

oikeudessa T. tuli IStu Suomen pankin johto

kunnan jäseneksi ja eur. v. pui njohtajaksi.

Hänellä oli tärl I.. G. v. Haartmanin
johtaman raharealisatsionin toimeenpano
suoritettiin pankin avulla, ja hän hoiti a

kyvykl ia' I i Finan ipäällikön apulai en tehtäviä,

johon virkaan hänet kutsuttiin 1845. Nimitel

tiin 1853 senaatin talous..

prokuraattoriksi. \ arsina isten virkatehtäviensä

ohella T. suoritti muitakin julkisia toimia, ollen

puheenjohtajana 1843 yleisessä paloi

yhtiössä ia 1854 jäsenenä komiteassa joka valmisti

ehdotusta ruotuväen uudelleen asettamisesta.
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:;. K o Ix- rt von T. (1802-75), senaattori,

edellisen veli. oltuaan virkamiehenä Turun hovi-

oikeudessa ja senaatissa T. siirtyi 1838 Viipurin
läänin liamnkamreeiiksi. Suoritti monia tärkeitä

satunnaisia tehtäviä toimien m, m. jäsenenä
lakien kodifioimista varten asetetussa komiteassa
1842-45 ja Saimaan kanavan rakennuskomiteassa.

Kutsuttiin senaatin jäseneksi 1856, ensin oikeus

osastoon, mutta siirrettiin seur. v. talousosastoon.

Oli vsln 1858 sotilastoimituskunnan, v:sta 1862
ka ma ii loimi tuskiin nan päällikkönä. muutettiin
1805 oikeusosastoon, mutta siirrettiin jälleen

181)7 takaisin talousosastoon, missä hän sai 1868
J. V. Snellmanin jälkeen tärkeän finanssitoi-

mituskunnan päällikön toimen. T:lla oli laajat,

tiedot ja suuri työkyky, luonteeltaan hän oli

suora ja käsitystavaltaan itsenäinen, mutta edusti

senaatissa vanhoillisia mielipiteitä. Häneltä riitti

aikaa useihin toimiin senaatin ulkopuolellakin.

Vv. 1857-61 hän oli tie- ja vesikulkulaitosten

johtokunnan sekä samoihin aikoihin myös Hel-

sinki-Hämeenlinnan rautatierakennuksen johto-

kunnan jäsen, 1861 hän toimi jäsenenä komi-
teassa, joka suunnitteli ruotuväen uudestaan jär-

jestämistä, 1867 komiteassa, joka huolehti kadon
seurausten lieventämisestä ja 1871 asevelvolli-

suuskysymystä varten asetetussa komiteassa.
Korotettiin 1868 aatelissäätyyn ja edusti sukuaan
valtiopäivillä 1872. Sai 1869 salaneuvoksen arvo-
nimen, otti korkean ikänsä vuoksi eron senaa-
tista 1871. K. W. R.

Trappelaismunkisto ks. T r a p p i s t i t.

Trappistit, Le Bouthillier de Rance'n 1664
toimeenpanemasta puhdistuksesta alkunsa saa-

nut paavin 1678 ja 1705 vahvistama sistersi-

läismunkiston haarautuma, jonka pääluostarlna

alkuaan oli Normandie'ssa oleva La Trappe.

V. 1892 munkkikunta järjestäytyi itsenäi-

seksi nimellä ,,Puhdistettujen sistersiläisten vel-

jeskunta" (Ordo Cistereiensium reformatorum).
Luostarikuri on erinomaisen ankara. Jäseniltä

vaaditaan mitä täydellisintä vaikenemista, kas-

visruokiin tyytymistä ja muita askeettisia har-

joituksia. Yksityiskammioelämän sijaan t. työs-

kentelevät, syövät ja nukkuvat yhteisissä suo-

jissa. Kurin ankaruus esti ensin veljeskunnan
levenemistä, mutta kun Hanskan vallankumouk-
sen aikana munkit karkoitettiin La Trappesta,

laajeni s°n vaikutus Sveitsiin, Englantiin, Bel-

giaan, Espanjaan, Pohjois-Ameriikkaan, Sak-
saan ja Italiaan. Pää-apotti elää nykyään Roo-
massa. V. 1900 paavi julisti t:n pääluostariksi

vanhan Citeaux'n, joka 1898 oli joutunut heidän
haltuunsa. V. 1913 veljeskunnalla oli 4,350

jäsentä 56 luostarissa. T. ovat toimineet hyö-
dyllisesti maanviljelijöinä sekä lähetyssaarnaa-
jina. Pappismunkeilla on valkoinen, nahkavyöllä
sidottu puku ja musta päähine. — Naispuo-
liset t. seuraavat miesten elämäntapaa. Heillä

oli 1913 18 luostarissa 1,250 jäsentä. [C. Gail-

lardin, ,,Les Trappistes au XIX siecle" (2 nid.

1844); F. Pfannensehmidt, „Illustrierte Ge-
sehichte der Trappisten" (1873) ; Ruff, „Die
Trappistenabtei ölenberg und der reformierte

Cistereienserorden" (1898).] A. J. Pii.

Trarieux flrario'/, Joseph Lud o v i e (1840-

1904), ransk. politikko; toimi ensin asianajajana
Bordeaux'ssa, oli 1879-81 edustajakamarin ja

v:sta 1888 senaatin jäsenenä; oli tammik.-lokak.

1895 oikeusministerinä; kuului maltillisiin I

valtalaisiin ; oli Boulanger'n vastustajia ja Di

lusin jutun tarkastuksen vaatijoita; oli myö I

sen lähetystön puheenjohtajana, joka 1899 vei

Pietariin Suomen oikeuksien puolesta laaditun

eurooppalaisen adressin (ks. t.). ./. /.

Trasimenus-järvi (lal. Lacus Traaumenus I.

Trasimenus, it. Lago iii Trasimeno I. di Perugia),
järvi Etruriassa nyk. Perugian länsipuolilla.

jonka pohjoisrannalla karthagolaisten päällikkö
Hannihal ratkaisevasti voitti Rooman konsulin
Gaius Flaminiuksen (ks. t.) 217 e. Kr.

K. .1. II.

Trass, vulkaanisista aineksista, pääasiallisesti

trakyyttituffista ja -hohkakivestä, osaksi myös
muista 1 uffivuorilajeista sekä savisedim nteistä

muodostunut maalaji, jota tavataan vahvoina
kerroksina Eifelissä Reinin länsipuolella. Käyte-
tään sementin valmistukseen. P. E.

Trassaaja (it. trassä're, < lat. trahere =
vetää), vekselin asettaja, joka kirjoittaa vekse-

lin toisen henkilön, trassaatin, maksetta-
vaksi, ks. Vekseli. — T r a s s a a 1 1 i, se,

jonka maksettavaksi vekseli asetetaan (hyväk-
syjä, lunastaja), ks. Vekseli.
Trasseerata (it. trässä're, < lat. trahere -

vetää), kirjoittaa vekseli toisen maksettavaksi.
ks. Vekseli.

Trasseli (ruots. trassel) on puuvillan keh-
ruussa muodostunutta haaskiolankaa, jota käyte-

tään koneiden puhdistukseen, etenkin koneöljyn
pyyhkimiseen. Samaan tarkoitukseen käytetään
myös sitä varten kudottuja pyyhkeitä. E. J. S.

Trassentti, trassaaja (ks. t.).

Trassi ks. Trass.
Trasybulos ks. Thrasybulos.
Tratta (it.), toisen maksettavaksi kirjoitettu,

vielä hyväksymättä oleva vekseli (ks. t.).

Trattoria [-i'-J (it.), ravintola.

Traube, Ludwig (1818-76), saks. lääkäri,

tuli 1857 ylim. prof. Berliiniin ja vakinaiseksi

1862. T:ea pidetään kokeellisen patologian perus-

tajana Saksassa ja tieteellisen termometrian
käytäntöönpanijana; myöskin fysikaalisen dia-

gnostiikan kehitystä hän on suuresti edistänyt.

Hänen tieteellisten tutkimustensa esineinä olivat

pääasiallisesti keuhkot, sydän ja munuaiset.
T:n tärkeimmistä teoksista mainittakoon ..Zusarn

menhang von Herz- und Nierenkrankheiten",
,,Symptome der Krankheiten des Respirations-

und Zirkulationsapparats", ..Gesammelte Bei-

träge zur Pathologie und Physiologie".

M. OB.
Trauma (kreik. haava, vamma), loukkaantuma.

— Traumaattinen vamma, loukkauksin

tai väkivallan aiheuttama vika, esim. erilaiset

haavoittumiset ynnä muut loukkaantumiset. —
Traumaattinen neuroosi, loukkausiu li-

roosi, vrt. Neuroosi.
Traumatotropismi (kreik. trauma = vamma,

ja irojte' = käännös) on juurien kärjissä joskus

huomattu liike, joka ilmenee siinä, että kemial-

lisin keinoin t. kuumentamalla joltain syrjältä

vioitettu juuren kasvupiste aiheuttaa ennenpit-

kää kasvukäyristymisen, joka kääntää juuren-

kären pois vahinkoa tuottavalta taholta. K. h.

Traun. 1. Innin lisäjoen Alzin lisäjoki Etelä-

Saksassa, Ylä-Baierin kaakkoisosassa, alkaa

Alppien pohjoisjuurelta, virtaa Traunsteinin
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kaupungin 1 7.447 ns. 1905) sivu laskien Alton

marktin luona oik. Inniin. — 2. Joki Itäval-

lassa, Ylä-Itävallan arkkiherttuakunnassa, Tona
van lisäjoki oik.. alkaa Alpoilta. Steiermarkissa,

teen luona (662 m yi. merenp.) muutamista
alppijärvistfi tulevien purojen yhtymisestä, vir-

inä aluksi länttä, sitten pohjoista ja koillista

kohden, kulkien Hallstattin järven ja T, järven

luilki. muodostaen viimem. alapuolella Koit ha

min luona 13 m korkean putouksen, jonka sivu

vie 1573 rak., l
/a km pitkä kanava, laskee 1 /in

zin alapuolella Tonavaan: 150 km. Kuljettava

Hallstattin-järvestä alkaen. T:n lisäjoet kerää-

vii i kaikkiin muiden Salzkammergutin alppi-

ien vedet T:iin: Isehl St. Wolfgang- järven.

^ger Atter-, Mond- ja Zeller-järvien sekä Alm
ikaikki vas.l Alm-järven. Maisemat T:n var-

silla oval erinomaisen kauniit; paljo suosittuja

matkailu-, virkistys- ja kylpyläpaikkoja, kuten

Gmunden, Iselil y. m. E. E. K.
Traun-järvi (saks. Traunsee, myös Gmundc-

to r See), Itävallassa, Ylä-Itävallan arkkihert-

tuakunnassa, alppialueen pohjoisosassa, 422 m
yi. merenp. Sen läpi juoksee Traun. N. 12 km
pitkä. 3 km leveä. 101 m syvä. 25 km 2

. Poh-
jois- ja länsirannat ovat taajaan asutut, paljo

huviloita ja kesänviettopaikkoja, itä- ja etelä-

rannoille ulottuvat jyrkkäseinäiset, mahtavat
Alpit (Traunstein 1.601 m, Erlakogel 1,570 m

i. .lärvi jäätyy harvoin. Kalarikas. Vil-

kasta höyrypursiliikennettä. Pohjoispäässä on

Gmunden (ks. t.). E. E. K.
T-rauta ks. K u v i o r a u t a ja H : r a u t a.

Trautenau (tsek. Trutiinov), kaupunki Poh-
Böömissä, lähellä Saksan rajaa, Reiohenber-

kaakkoon Riesengobirgen juurella, Elben
lisäjoon Aupan varrella, ratojen haarauksessa

;

1 as. (1910), saksalaisia. — Muutamia
kauniita kirkkoja, muistopatsaita (Josef II :n,

a syntyneen runoilija Uffo Hornin), raati-

huone; yläreaalikoulu, opettajaseminaari, mu-
Suuria pellava- ja juuttotehtaita, kone-,

rautatavara-, saippua-, kynttilä-, olut- y. m.
teollisuutta. — T:n perustivat 1204 saks. uutis-

asukkaat; ~,:i 1340 kaupunginoikeudet. T:n
luona 27 p. kosäk. 1866 vapaaherra von Gablenzin
johtamat itävaltalaiset (27,000) saivat voiton
kenraaliluutnantti von Boninin johtamista preus-
silaisina (32.000). Voittajain mieshukka 17

voitettujen 4.s r
;. Itävaltalaisten voiton merki-

tys hupeni kuitenkin aivan vähiin, sillä sam. p.

laiset voiton Podolin ja Nachodin
e seur. p:nä Soorin. Miincnengrätzin ja

Skalitzin luona sekä 20 p. kesäk. Jicinin ja

Solnveinsehädolin luona. E. E. K. <f -Iskm-
Trauttmansdorff. 1. M a x i m i 1 i a n von

T. (1 kreivi, itäv. valtiomies, oli Ru-
dolf II :n ajoista hoviviroissa, edisti Ferdinand
ll:n valitsemista keisariksi 1010 ja teki häl

diplomaattina suuria palveluksia; hänet liihotet-

tiin esim. ottamaan selkoa vVallensteinin kaval-
lu-vehkoistä. hän puuhasi Praagin rauhantekoa

m kera 16
i keisarin pääedustajana

Miin-tenn ja Osuabriickin rauhanneuvotteluissa.
Oli vielä Ferdinand III : u aikana johtavana
ministerinä.

Ferdinand von T. (1825-96), kreivi
itäv. valtiomies, toimi lähetystövirkamiehenä
Lontoossa ja Berliinissä sekä v :sta 1850 lähetti

läänä Badenissa, jonka suurherttuan hän 1806
taivutti liittoon Itävallan kanssa siulassa l'nu
sia vastaan; senjälkeen Mtinchenissä ja l

massa. Nimitettiin 1879 herrainhuoneen presiden
tiksi. ff. n.

Trautvetter [-fettgr], K r n s 1 K u d o 1 f v o n

(1809-88), von. kasvimaani ioteiiij[i
: kasvitieteen

professori Kiovassa. Julkaissut osoita tutkimuk-
sia. Näistä teoksella Die Pflanzengeographischen
Verhältnisse des Europäischen Russlands" I, II

(1849-50) on ollut melkoinen merkitys meikäläi-
sellekin kasvimaa nt ieteen tutkimukselle.

Travancore [trävnköe] (int. Timvankod, oik.

1 1 m i idankodu), Madrasin presidenttikunnan
alainen suojelusvaltio Etu Intian eteläpään
länsirannikolla, ulottuen n. '240 km Kap-Como-
rinista luotoiseen päin: 17,363 km-. 3.428.075 as.

(1911), joista n. Vi kristittyjä. — Rannikolla on
n. 10 km leveä, laguunirikas tasankokaistale,

jonka takana maa kumpualueen kautta vähitel-

len kohoaa Länsi-Ghatseihin (Anaimudi 2,694 m
yi. merenp.). Vuoret ovat aarniometsäin peit-

tämät (arvokkaita puulajeja), joissa vielä elelee

norsuja, tiikereitä, karhuja y. m. Sataa run-

saasti; pääjoki Periyar. Maa tuottaa kookos- ja

arekapähkinöitä, teetä (Etu-Intian efoläosain

suurimmat teo-istutukset, yhteensä yli 11,000 ha),

pippuria, riisiä y. m., joita kaikkia viedään

ulos. — T:n hallitsija on arvonimeltään maha-
radza. Pääkaupunki Trivandrum (4 km
länsirannikolta, kaunis temppeli, vanha linna,

useita oppilaitoksia; 63,501 as. 1911). T. on

paraiten hoidettuja vasallivaltioita Intiassa;

etenkin ovat opetusolot mainiolla kannalla, vrt.

Madras 1

.

E. E. K.

Trave /-<'-/• joki Pohjois Saksassa, alkaa

Lubockin ruhtinaskunnan alueella, viitaa ka.i

ressa länteenpäin Holsteinin ali Ha sekä lopulta

kulkien koillista pääsuuntaa Lyypekin alueen

halki laskee leveän, suppilonmuotoisen sini-

lahden (Pötenitzer Wiek, johon liittyy Dasso-

wer See-järvi) kautta Travemiinden luona Itä-

mereen (Lyypekin-lähteen); 112 km. Kuljet-

tava Oldesloesta alaspäin (54 km, keskisyvyys

5 1
js mi. Merialuksel pääsevät Lyypekin kau-

punkiin asti. jonne väylä on syvennetty 7^2 m
syvyiseksi. Elbeon T. on yhdistetty 67 km pit-

källä. 2 m syvällä Elben-T:n kanavalla (avattu

1900; lähtee Lauenburgin kohdalla Elbestä,

yhtyy T:oen 4 km Lyypekin yläpuolella), joka

rakenneltiin out. Stecknitzin kanavan sijalle.

—

Lisäjoet: Schwartau vas., Beste, Stecknitz,

Wakenitz ja Stepenitz ik. (molemmat viimem.
kuljettavia). E. F. K.

Travee / rfj (ransk.. < lat. trdbs = palkki

;

saks. Joch), etenkin kirkkojen ja siltojen raken-

teellisessa järjestelmä tyvä, pilarista pila-

ilin ulottuva osasto, esim. bolvi-t. U-o A.

Ti-aveller /trärlaj (engl.), matkailija.

Travemunde /-<i-/. kaupunki Saksassa, Lyy-

pekin alueella, Traven suussa Lyypekin-lähden

rannalla, rautatien päässä; 2,017 as. (1005). —
Merikylpylä. Lyypekin ulkosatama. — Maini-

kaupunkina 1317. kuulunut v Lyy-

pekille.

Traventhal / \] (Tr a v e ndal), kylä

Holsteinissa Trave-joen varrella; siellä tehtiin

18 p. (dokuilta 1700 Ituotsin n kesken

rauha. •/. /'.
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Traverssi (ransk. tr.woerae), poikkiviiva,

poikkipalkki; juoksurana, ks. Nostokoneet
ja H a u t a k o n .s 1 r u k t s i o n i (kuva 10).

Travertiini (it, traverttfno ; alk. lapis tiburti-

nus), kalkkituffi Tivolissa Rooman lähellä. T. mi

muodostunut lähdevedestä erottumalla, .suureksi

osaksi kasvinosien ympärille; se on huokoista,

valkeata tai kellertävää kivii. Sitä on jo van-

nasta ajasta pitäen käytettj Roomassa rakennus
aineena. P. E.

Travestia (ransk. travestie < travestir = ver-

hota salapukuun), ivamukailu, leikillinen tai

myöskin satiirinen runolaji, jossa vakava- tai

yleväaiheinen runotuote tehdään koomilliseksi

pukemalla se muotoon, joka ei ole sopusoinnussa
sen sisällyksen kanssa. T:aa viljeltiin varsinkin
Ranskan kirjallisuudessa (esim. Searron.
Marivaux). Tunnetuimpia esimerkkejä t:sta on
saks. Blumauerin jEneis-t. (E. \\'-s.)

Traviata [-ä'ta] (it.), eksynyt, hairahtunut.

Verdi'n T. niminen ooppera, jonka juoni on
muodostettu Dumas'n ..Kamelianaisesta", on mes-
tarin kuuluisimpia ja yleisimmin esitettyjä (Suo-

messa ensi kerran jo ..Suom. oopperan" aikoina).

/. K.

Trawl JlröiJ (engl.), laahusnuotta 1.

trooli, erittäin lujatekoinen. purje- t. höyry-
aluksen mukana vaakasuorasti tavallisimmin pit-

kin meren pohjaa laahattava, laajasuinen, „rei-

detön" (s. o. sivuverkkoja vailla oleva) nuotta.

Sen takapäähän on erikoiseksi osaksi liitetty

keräyspussi, johon nuotanperä aukeaa kapeana
nieluna. T:eja on kahta lajia: s a 1 k o-t. (beam-t.)

ja nyk. tavallisempi ohje-t. (otter-t.). Edel-

lisellä on nuotan suun sivuilla jalakset; näitä

yhdistämässä ja liitämässä nuotan suuta avonai-
sena salko, josta myös t:ia hinataan. O h j e-

t:sta puuttuu salko; sen ja jalasten asemesta on
t:n suun molemmilla sivuilla ohje, s. o. lujatekoi-

nen, varsinkin alareunaltaan lujasti raudoitettu,

siis myöskin raskas, suunnikkaanmuotoinen (tav.

n. 2,5-3 m:n pituinen ja n. 1,5 m:n korkuinen)
lankkutaulu, jonka ulompi lyhyt reuna on nuot-

taan nähden vapaa, mutta sen sijaan lujasti kiin-

nitetty taulun keskustasta lähtevään teräksiseen

vetoköyteeu. Tämän kiinnityksen takia ohjeet

toimivat t:ia käytettäessä aivan kuten leijat

ilmassa; asentonsa takia ne kuitenkin pyrkivät
vastakkaisiin suuntiin ja pitävät siten t:n
suun avonaisena. Painollaan ohjeet pitävät t:n
pohjassa. T:ia vedetään yleensä useita tunteja
yhtämittaa, välillä lainkaan kokematta. T:n
kehittivät englantilaiset 19:nnen vuosis. puoli-

välissä laivoina käyttäen purjealuksia, ja t:na
salko-t:ia. Sittemmin on siirrytty käyttämään
ohje-t :ia ja aluksina pieniä höyryaluksia (steam-
traulrrs), tav. n. 45 m pitkiä. 4-5 m syvässä
kulkevia, voimakaskoneisia laivoja. Saksalaiset

aloittivat t. kalastuksensa vasta 1885, ruotsalai-

set 1903. Viimeksimainituilla oli 1915 (Skager-

rakissa ja Kattegatissa) 51 t.-höyryä. Pohjan
merellä kalastusta harjoittavien t.-höyryjen luku
määrä nousi 1911 n. 1,800 :aan, joista Englannille

kuului 1,400. — T.-kalastuksen esineenä ovat
aivan viime aikoihin saakka olleet vain pohjalla

tai sitä lähellä asustavat kalat, s. o. turska- ja

erittäinkin kampelalajit. V:sta 1902 lähtien on
t:ia hyvällä menestyksellä sovelletettu myös sil-

linkalastukseen. Suomen vesillä on t:lla kokeiltu

..N.-iui iliis" laivalla. Suomenlahden pohjan kivi-

syys tekee kuitenkin t:n käytön erittäin

kalaksi, koska t :n menet lä inisen vaara aina

on tarjolla; toisin paikoin on taas, kuten esim.

Pohjanlahdella, jossa t:ia kyllä voidaan kä_w
'i i :11a pyydettävä kalasto siksi vähälukuista,

ellei siksi suuria kustannuksia vaativa pyynti
\oi tulla kannattavaksi. — T.-kalastus 00 erit-

täin voimaperäinen kalastustapa. Varjopuolena
sillä on e Beikka, että se pyytää myös pii

alaikäisiä ja kauppatavaraksi kelpaamattomia
Ivaloja, jotka se invös tavallisesti murskaa. T.-

kalastus onkin tiiman vuoksi tuonut esiin I

mj ksen liikakalastuksen mahdollisuudesta, lähinnä

Pohjanmeressä, jota seikkaa ennen ei meristä

lainkaan ajateltu mahdolliseksi. Mainittu kysy-

mys ehkä ensisijassa saattoi Pohjanmerellä ka
tnsta harjoittavat suurvallat yhtymään toteutti

maan Ruotsista kiisin tehtyä ehdotusta kan
välisten meritutkimusten suorittamisesta (ks.

M eri. ja 11 y d r o g r a f i s-u i o 1 og i n e n k o

missioni, vrt. myös Syvänmeren tut-
k i nais). Pohjanmeren liikakalastusta koskeva
kysymys onkin ollut keskeisenä mainin

meritutkimusten ohjelmassa sekä sen hyväksi

tehty työ (varsinkin punakampelasta) on ollut

sekä suunnittelultaan että suoritukseltaan aivan

erikoisen laatuista, perustavaa työtä. Viimei-

sinä vuosina ovat ruotsalaiset hyvällä menestyk-

sellä kokeilleet suojalaitteen käyttämisessä pie

nien kalojen vapauttamiseksi t:sta. Suojalaite

on metalliverkkoa, jonka silmät eivät, pääse muo-
toaan muuttamaan, ja sopivaan kohtaan kiinni-

tetty osa t:lia. — vrt. T r a 1 1 i. T. II. J-i.

Trawl-kalastus ks. T r a w 1.

Travnik, piirikunnan pääkaupunki Itävalta-

Unkarissa, Bosniassa, Sarajevosta luoteiseen

Lasvan ja rautatien varrella: 6,647 as. (1910),

enimmäkseen muhamettilaisia. — Puolentoista-

kymmentä moskeiaa, muutamia kirkkoja, nunna-

luostari, laaja konakki, linnan rauniot, vesirien

hautapatsaita ja muistomerkkejä, suuret kasar-

mit. Arkkipiispallineu lukio. — Oli v:een 1850

Bosnian kuvernöörin asuntona.
Traz oz Montez [-ap op -eP], ent. maakunta

Portugalin koillisosassa, Dueron pohjoispuolella,

käsittäen nyk. Bragangan ja Villa Realin piiri-

kunnat; 10.783 km2
, 437,571 as. (1911).

Treasury [trezari] (engl.), rahasto, veri

kamari; raha-asiainministeriö. — First lord
of the t., tavallisesti Englannin pääministerin

arvonimi, vaikka hänellä ei ole suoranaisesti mi-

tään tekemistä valtion raha-asiaiu hoidon kanssa.

Trebbia (vanhan ajan Trebia), joki Pohjois-

Italiassa, Pon lisäjoki oik., alkaa Liguristen

Alppien pohjoisrinteeltä, virtaa koillista pää-

suuntaa laskien Piacenzau yläpuolella Polion:

115 km: Suurin lisäjoki Aveto oik. — T:n
luona Hannibal 218 e. Kr. voitti konsuli Sempro-

nius Longuksen ja kesäk. 1799 Suvorovin johta-

mat yhdistyneet itäv. ja ven. joukot voittivat

Maedonaldin komennossa olevat ranskalaiset.

Trebinje, piirikunnan pääkaupunki Itävalta-

Unkarissa, Bosnian-Hertsegovinan eteläpää

lähellä Montenegron rajaa, Trebincican ja rauta-

tien varrella; n. 3,000 as., enimmäkseen muha
mettilaisia.— Linnoitettu. Katolisen piispan

istuin. — Oli aikaisemmin T e r b u n i a nimisen

ruhtinaskunnan pääkaupunkina.
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Trebitsch (tsek. 7'rebtö), kaupunki Itävallassa,

rin länsiosassa, Briinnista länteen, Iglavvan

ja rautatien varrella; 13,029 as, (1910), enim-

mäkseen tsekkiläistä. — VValdsteinin kreivien

linna (ent. benediktiiniluostari) puistoineen ja

kirkkoineen (1100-luvulta), K.yrilloksen ja Metho

dioksen sekä Palackyn muistopatsaat. Tsek.

\ Ulinkin, kauppakoulu, maatalouskoulu, museo.

Melkoisia nahka-, jalkine, olut . mylly- y. m.

teollisuutta.

Trebur (Tribur), kauppala Länsi-Saksassa,

Ressenissä, Starkenburgin provinssissa, lähellä

Reiniä; -.079 as. (1905). — Karolinkilaisaikana

i oli kunink. linna. Keskiajan alkupuolella

T:ssa usein pidettiin valtiopäiviä, esiin. 887, jol-

loin Kaarle Paksu erotettiin valtaistuimelta,

jolloin Adalbert Bremeniläinen kukistettiin

70. jolloin Henrik TV julistettiin kruununsa
menettäneeksi, kunnes pannaanjulistus tuli-i pe

raotetuksi.

Trecentistit [-taen-], ne it. taiteilijat ja kir-

jailijat, jotka elivät ja vaikuttivat 1300-luvulla.

kuten kuvanveistäjät Giovanni ja Andrea Pisano,

maalaajat Giotto sekä hänen oppilaansa Orcagna
ja Spinello Arctino; Duccio di Buoninsegna,

Simone Martini, veljekset Loreuzetti ynnä Pisan

io santon kuulun ,.Kuoleman voittokulku"-

rreskon tekijä, runoilijat Dante, Petrarca, Boc-

io, Ciuo da Pistoja, Franco Sachetti y. m.

F. L.

Trecento [tretse'nto] (it., = kolmesataa), taide-

ja kirjallisuushistoriassa käytetty nimitys, jolla

tarkoitetaan Italian taidetta ja kirjallisuutta

1300-luvulla (vrt. Trecentistit).
Treenari ks. Treenaus.
Treenaus (engl. training, harjoitus!, harjoit-

telu: valmistautuminen urheilukilpailuun. T:een
kuuluu: 1) säännöllinen elintapa, 21 tarkoituksen-
mukainen ravintojärjestvs (kiihottavien ruokien

lomien sekä yleensä liiaksi nesteenpitoisen
ravinnon välttäminen), 3) ihonhoito, 4) ahkera

lu ui coilmassa, 5) yleisvoimistelu ja hie-

ronta, iii erikoisharjoittelu teknillisen taitavuu-
den saavuttamiseksi asianomaisensa urheilulajissa

7 riittävä lepo. T:ta ohjaamaan urheilu-

järjestöt palkkaavat usein erityisen neuvojan 1.

treenarin. A7. f. 8.

Trefort. Agos t o n [trefori ägoston] (1817-88),
unk. valtiomies: perusti Eötvösin ja Szalayn
kanssa aikakauskirjan .,Budapest] Szemh", valit-

tiin 1843 valtiopäiville ja rupesi avustajaksi
Kossuttan julkaisemaan vastustuslehteen. Maa
lisk. 1848 T. tuli alivaltiosihte riksi kauppaminis-
terioon ia sittemmin ministeriksi, mutta vei

jo lokak. pois valtiollisesta elämästä ja oleskeli

ulkomailla v:een 1850. Myöhemmin 1860-luvulta
lähtien hän oli Deäkin puolueen huomattavimpia
jäseniä; oli v-.sta 1872 opeti isiainministerinä
pannen toimeen koko koululaitoksen uudistuksen

;

sai perustetuksi suuren joukon ylempiä ja alem
pia kouluja ja toimi innokl ikseen
ui, karin kielen yleiseksi opetuskieleksi kansakou
luihin. ./. /.'.

Treilhard fin jiYrJ. J e a n Baptiste! 1742
1810), kuivi, raimk. valtiomies. T. tuli jo i

vallankumousta tunnetuksi taitavana lakimie-
henä; valittiin 1789 kansalliskokoukseen, oli

1791 -'.ij Pariisin rikosoikeuden presidenttinä;
valittiin 1702 kansalliskonventtiin, missä pian

liittyi vuoripuolueeseen, ja 1793 yhteishyvän

valiokuntaan, niissä kannatti Dantonia poistuen

valiokunnasta samalla keriini kuin tämäkin.
Robespierren kukistuttua hän jälleen astui etu

alalle ja valittiin uudelleen yhteishyvänvalio-
kiinlaan; tuli direktoriaalihollitusmuodon voi-

maan astuttua 1795 viidensadanneuvoston jäsa

neksi ja esimieheksi, mutta erosi siitä 1797 ja

toimi sitten diplomaattisella uralla, m. m. \.ii

t iinti-1 1 mm Rastadtin kongressissa. V. I7'.is T.

tuli direktorihallituksen jäseneksi ja kannatti

Bonaparten toimei npanemaa brumairen valtio-

kaappausta; tuli sitten Pariisin appellatsioni-

oikeuden presidentiksi ja valtioneuvoston
i

f i
^.

nek i ja otti tehokasia osaa uuden lakikirjan

laatimiseen. J. /'.

Treitsclike [träitsk-s], Heinrich Gott-
li :i r il von 11834-96), saks. historioitsija ja poli-

tikko. T., joka oli syntyisin Saksin kuningas
kunnasta, innostui aikaisin Saksan yhteyttä tar-

koittavaan kansalliseen liikkeeseen ollen sitä

mieltä, että tämä yhteys oli aikaansaatava Preus-

sin johdolla. V. 1863 hän tuli professoriksi

Breisgaun Freiburgiin, mutta luopui v:n 1866

sodan alkaessa virastaan, rikkoi välinsä omaan
perheeseensä ja saksilaiseen isänmaahansa ja

muutti Berliiniin, missil otti toimittaaksensa

aikakauskirjaa ,,Preussisehe Jahrbucher". Toi-

mittuaan professorina Kielissä ja Heidelbergissa

T. sai 1874 kutsun Berliinin yliopistoon ja tuli

Ranken kuoleman jälkeen Preussin valtion his-

toriografiksi ; oli 1871-88 Saksan valtiopäiväin

jäsenenä aina kannattaen Bismarckin politiik-

kaa, vastustaen sosialismia ja ottaen myöhemmin
osaa antisemiittiseen liikkeeseen; teoksia: ..llis

torische und politische Aufsätze" (1865), „Zehn
Jahre deutseher Kämpfe" (1874), ..Deutsche

Kämpfe", neue Folge (1896), ,
.Deutsche Geschichte

im t'.t. Jahrhundert' lö nid. 1879-94, ulettuuv:een

1848). T:n pääteos, joka perustuu laajoihin vk

sityistutkimuksiin ja joka on kirjoitettu loista-

valla esitystaidolla, mutta jossa tekijä ei hivoit

tehkkaan objektiivisuutta, vaan arvostelee kaik-

kia asioitu >iltä kannalla, ovatko ne hyödyttä

neet vai vahingoittaneet Preussin johtoasemaa
Saksassa. Vielä jyrkemmin hän esittää kansat

lista kantaansa luennoissaan politiikasta ..Die

Politik" (julkaistu luinen kuolemansa jälkeen

1897-98), jossa teoksessa hän ihannoi voimakasta

«raitiota, monarkiaa, uskontoa ja sotaa. [Schie-

iiiiiiin. ,.II. v. T:s Lelu und Wanderjahre";
Marcks, „H. v. T., ein Gedenkblatt".] J. F.

Treksilä iruot>. Ui maat ila Pot

v i pitäjässä 7 km Pot i oon kaupung
muodostaa ä rälssitilaa, joista 2 allodisäteriä

sekä 1 verorustholli. Käsittää 6 1
/» manttaalia,

n. 1,600 ha. Tilaili sähkölaitos onnin ja nel-

iin naapurikartanon tarpeel i
myllylaitos ja

resisaha. — Jo 14sn mainitaan 'I':" omistajana

Olavi Olavinpoika. Seuraavan vuosisadan

1548) s,, oli joutunul Stali

hiivun hali i

aa < ila\ inpoika

St&Iarmille. 17:nnen vuosisadan alkupuolella siir-

tj i se a\ ioliiton kautta i ulle sekii

temmin samalla lavoin Bildstein-, Ehrenstolpe

ja Boije-suvuille. Viimeksi -e on kuulunut Stan

dertskjöldeille. Nykyinen omistaja vapaaherratar

Aina Standertskjöld. T:n 2-kerroksinen, pui-

nen päärakennus on viime vuosisadan alkupuo-
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lelta, rakennettu todennäköisesti Pehi Gran tedtin

piirustusten mukaan. Karti a vieressä
1

on

kaunisnäköalainen Kuninkaan- 1. Stalarminmäki.
E < g

Trelleborg [-0'rj] (Trälleborg), Ruotsin eteläi

sin kaupunki [Stelä-Skänessa, Malmöhusin lää

nissii. Malmöstä 26 km etelä-kaakk Itämeren
alla; 10,138 as. (1911). — Kaunis kirkko

(valmis 1884); sekalaista teollisuutta (soi

nahka-, rauta y. m. tehtaita). Satama liyvtt, mel-

kein aina jäätön; sen ja Sassnitzin (Preussissa,

Rilgenillä) Välillä kulkevat v:sta 1909 höyrykin

tat, yhdistäen iten Ruotsin ja Saksan rautatie

verkot toisiinsa. — T. mainitaan jo keskiaikana;
siellä oli silloin linna, luostari ja kiila ja Be

kiivi unikoista kauppaa. V. 1017 'f :11a Malin, n

hyväksi riistettiin kaupunginoikeiulet, jonka joh-

dosta se menetti kaiken merkityksensä. V. 1863
se sai takaisin kanpunginoikeutensa, mutta alkoi

kehittyä vasta tultuaan Ruotsin ja Saksan väli

sen liikenteen välittäjäksi (säännöllinen köyry
laivaliikenne aloitettiin 1897); 1890 T:ssa'oli
2,360 as., 1905 3,240 as.

Trema /-<"-/ (kreik., = reikä, piste) t. t r 6 m a

[-mä'] (ransk. < kreik.), erotusmerkki, jonka
muodostaa kaksi pistettä kahden toisiaan seuraa-
van vokaalimerkin jälkimäisen yläpuolella ja joka

ilmaisee, että vastaavat vokaalit ovat äännettävät
kumpikin erikseen (asianomaiset vokaalimerkit
eivät siis tällöin merkitse diftongia eivätkä pit-

kää vokaalia), esim. poiita.

Trematoda ks. I m u m a d o t.

Tremblay, Francois le C 1 e r e du ks.

Joseph, Pore.

Tremolando /-o'-/ (it.), lyh. t r e m., mus.,

,,vavisten", saman sävelen jatkuva ja mahdolli-

simman nopea kertautuminen. Laulussa t. -esi-

tys saattaa äänen voimakkaammaksi ja tunteel-

Iisemmaksi, mutta samentaa sävelten puhtauden.
Vain harvoin sen vaikutus on taiteellisesti oikeu-

tettu; pintapuolinen kuulijakunta siitä kyllä

hurmaantuu. Jousisoittimilla on t. etenkin orkes-

terisoitossa draamallisesti jännittävä taidekeino,

mutta taitavat soitintajat käyttävät sitä sääs-

teliäästi. Pianolla ja puhallussoittimilla ei varsi-

nainen sävelkertaus ole niin nopeana mahdolli-

nen. Sitä korvaa intervalliin tahi sointuun kuu-
luvien sävelten nopea vuorotteleminen. Nuotti

merkinnässä ilmaistaan t. seuraavasti: jousisoit-

I imilln ja vuorottelevana tahi
; h

Laulajille ei t:oa merkitä, tuskinpa säveltäjän

puolelta sitä koskaan tarkoitetaankaan. /. K.
Tremoleerata

(,
it. tremolä're), mus., laulaa

käyttämällä alinomaa treinolando (ks. t.) -esitystä.

/. K.
Tremoliitti, amfibolimineraali, kokoomuksel-

taan Mg3CaSiiOi2 . Sitä vastaavaa yhdistystä,

jossa magnesiumin siasta on jonkun verran rau-

taa, nimitetään a k t i n o 1 i i t i k s i. T. on erit-

täin yleinen lisäaines kalkkikivessä. Sitäpaitsi

sitä tavataan malmien keralla n. s. karsimuodos-
tuksiso.1. P. F
Tremolo ks. Tremolando.
Tremor (lat.), vavistus.

Tremulantit (lat. tremere = väristä, täristä)

1. täry ään teet on nimenä niillä konsonan-

teilla, joita äännettäessä ääntimien muodostama

rako. äänt imien täräjämisen tähden, mui

vaihtelee iten, että rako voi vaihdella umpi-
aseman taikka myös BUUrempi rako pienemmän

r on täryääniic.

Trencsen [tTänt&in] I ake Treni
niini-eli komitaatin (Karpaateisaa, Määrin rajalla,

ronavan lisäj i Vagin ympärillä; 1,456 km',

310,4 17 os. 1910, joi a !

kaupunki Luoteis Unkarissa lähellä Määrin ra

Vägin varrella nilojen haarauksessa ; 7.nor, s

(1910), slovaakkeja ja unkarilaisia. i

kirkkoja, piai ist iluostari, ikivanhan T:n linnan

rauniot, suuret kasarmit. Ylälukio, ylempi tyttö

koulu y. m. — T:stä 10 km pohjoiseen on

T r e n es e n-Tep 1 i c in suosittu kylpylä (7,008

kylpyvierasta 1911) rikkilähteineen (tunnetut jo

1300-luvulla), huviloilleen ja puistoineen; soi

sairaala.

Trendelenburg [-hj], Friedrich A d o 1 f

(1802-72), saks. filosofi, tuli 1S:;:i ylimääräiselcfli

ja 1837 varsinaiseksi professoriksi Berliinin yli-

opistoon. Julkaisi eteviä tutkimuksia Aristoteleen

filosofiasta sekä nojautui omissakin filosofisissa

vakaumuksissaan pääasiassa Aristoteleeseen, osoil

taen monessa kohden sattuvasti heikkouksia

Hegelin, Herbartin ja myöskin Kantin opeissa.

Julkaisi ..Logische Lntersuchungen" (2 os., 1840),

Iin- Xatui reelit auf ilem Grunde der Etliik"

(18ö0i, ..Ilistorisehe Beiträge zur Philosophie"

(3 os., 1840-67) y. m. A. Or.

2. Friedrich T. (s. 1844). edellisen poika;

saks. lääkäri, tuli prof. Rostockiin 1875, Bonniin

1882 ja Leipzigiin 1895. T. on tunnettu tutki-

muksistaan kokeellisen kirurgian ja yleisen pato

logian alalla. Hän on keksinyt monta etevää ope-

reeraustapaa ja yleensä edistänyt kirurgista tek-

niikkaa. T. m. m. myöskin saattoi todistaa kurkku-

mädän tarttuvaisuuden saaden tartunnan siirty-

mään eläimiin difteriittisten riipien ja n. s.

pseudomembraanien välityksellä. M. Oli.

Trengganu ks. M a 1 a i j i 1 a i s e t suoje-
lu s v a 1 1 i o t 2.

Trent, joki Keski-Englannissa. pituudeltaan

Englannin kolmas, alkaa Staffordin kreivikun-

nassa, Penniinien eteläpään rinteiltä, virtaa ete-

läisiä, kaakkoista ja koillista sekä lopulta poh-

joista suuntaa laskien Goolen alapuolella Ouseen

yhtyen Humberiin; 240 km. Kuljettava vas. tule-

van lisäjokensa Dervveutin suuhun asti, Notti

Immin yläpuolelle; 8 sulkua Gainsborough'n ylä

puolella. Gainsborough'hon asti tuntuu nousu

vesi, jonka aikana 3 m syvällä kulkevat alukset

pääsevät merestä Gainsborough'hon. Denventin

suun yläpuolella T:n laaksoa noudattaa T:n-Mer-
seyn-kanava. Alempana T. on kanavayhteydessä

usean muun vesistön kanssa (Washiin laskevaan

VVithamiin vie Fossdyken kanava, vanhin Eng-

lannin kanavista, roomalaisten rakentama). -

Suurimmat lisäjoet: Dove. Dervvent, Idle vas..

Sove, Tame, Soar oik. E. E. K.

Trente et quarante [trät e karu'1] (ransk.. =

kolmekymmentä ja neljäkymmentä), eräs uhka-

pelin laji, jossa punaisen ja mustan (rouge et

noir) kentän lisäksi panos voidaan asettaa

eouleur- ja inverse kentille.

Trentepohlia = Chroolepus, ks. Chroolepua
i o 1 i t h n s.

Trentino [-i'-J (it., = Trenton alue), it, Etelä-

Tirolin nimi.
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Trtnto ks. T r i e n t.

Trentou /in nt.ni/. I. Kaupunki Yhdysvalloissa,

N'.u Jerseyd valtion pääkaupunki Philadelphian

koillispuolilla, kuljettavan Delawaren ja Dela-

waren-Raritanin kanavan varrella, ratojen ris-

teyksessä, Pennsylvanian rajalla; 109,212 as.

: 11(00 73,307 as . joista 19 672 ulkomailla

ja ulkomailla syntyneistä vanhemmista synty-

neitä). - Valtion kapitoli, postipalatsi, oikeus

palatsi, kaupungintalo, useita yhdysvaltain his-

toriassa muistorikkaita vanhoja rakennuksia, T:

n

taistelun muistopylväs (45 m korkea); eläint.

puutarha. < Ippilaitoksia. kirja.-to tyli 40,000 nid.),

monta Bairaalaa. Protestanttis-episkopaalisen ja

katolisen piispan istuin. Kukoistavan teolli-

suuden (valmistusarvo 1909 255 milj. mk.) eri haa
roista mainittakoon kaikenlainen savi- ja posliini-

(Yhdysvaltain etevin), köysi- jn touvi- sekä kone-

ja kumiteollisuus. — Ensimäinen asutus T:n pai-

kalle s\ ntyi 1680; 1783 T:sta aiottiin tehdä Yhdys-

valtain pääkaupunki ja 1 7S4 kongressi kokoon-

tui sinne, muuttaen kuitenkin myöhemmin New
Yorkiin. Valtion pääkaupunki v:sta 1790. — T:n
luona marrask. ja jouluk. 1776 sekä tammik. 1777

Washington kahdessa taistelussa voitti englanti

lais.-t. valaen siten uutta rohkeutta aikaisemmista
tappioista masentuneiden miestensä ja kansalais-

tensa mieliin. — 2. Kauntin pääkaupunki Yhdys-
valloissa, Missouri'n valtion pohjoisosassa,

81 Josephista itäkoilliseen Grand riverin vas.

rannalla, ratojen risteyksessä; 5,656 as. (1910).

Rautatien konepajat, maataloustuotteiden

kauppaa. — Per. 1841. E. E. K.
Trepaani (kreik. trypanon < trypän = kai-

aa), kirurginen koje. jolla voidaan suorittaa

tri-pii nai -ioni iks. t.).

Trepanatsioni, laajimmassa merkityksessä jo-

kainen operatsioni, jossa jokin ruumiin ontelo
avataan luuta kaivertamalla, sahaamalla y. m.
Ahtaammassa merkityksessä käsitetään t :11a ta-

valla tai toisella toimitettua pääkallon avaamista
jonkin operatsionin suorittamiseksi kallon suo-

jaamassa ontelossa.

Trepaneerata, toimittaa trepanatsioni (ks. t.).

Trepangi ks. .M e r i m a k k a r a t.

Treport /-<>'r], Le. kaupunki Pohjois-Rans-
kassa, Seine-Inferieuren departementissa, Diep-

i koilliseen Kanaalin rannalla. Breslen suussa,

rautatien piiassa; 4,619 as. (1906). — Kaupungin-
talo (1500-luvulta), kirkko (1500-luvulta). Suo-
sittu merikylpylä. Harjoitetaan kalastusta.

Trepov, Dimitri] Feodorovits (1 855-

1906), ven. kenraali ja poliisinne-, tuli istui

Moskovan poliisimestariksi ja oli suuriruhtinas
_ in paralta apulaisia vapauden tukahuttami-

. ja juutalaisten vainoamisessa; oli 1898-1903
Kiovan

j jälkeen Taurian kuvernööi
mutta kutsuttiin tammik. 1905 Pietariin, missä
tuli kenraalikuvernööriksi ja heinäkuussa sisä-

asiainministerin apulaiseksi toimien pääministeri
Uitten selän takana juutalaisvainojen järjestä-

poistettiin hallitustoimista marraskuussa,
ja sai palatsivahdin päällikkyyden.
Treptow. 1. Kauppala Preussissa, I! 1 rliinin

esikaupunki Berliinin itäpuolella Spreen ja rauta-
tien varrella; 24,469 as. (1910). Suuri puisto,

tähtit. observatori, useita suuria aniliini-, kone-
V. m. tehtaita. Suosittu berliiniläisten huvittelu-

paikka. - 2. Kaupunki Preussissa, Stettinio hal-

litusalueen länsiosassa Demministä, etelä kaakkoon
Tollensen varrella (1. an der Tollense), ratojen
haarauksessa ; 4,429 as. (1905). — Keisari Vii

helm l:n muistopatsas. Sekalaista teollisuutta.

Mainitaan kaupunkina jo 1245. — 3. Kaupunki
Preussissa, Stettinin hallitusalueen koillisosassa,

Kolbergista länsi-lounaiseen, rautatien haarauk-
sessa Regan (T. an der Rega) varrella lähellä

meren rantaa; 7.704 as. (1905). — Pari kirkkoa,
synagoga, muistopatsaita; lukio, aliupseerikoulu.

Kone- ja olutteollisuutta. E. E. K.
Tre rosor [tri rusorj, erään ruots. aatelis

suvun myöhempinä aikoina käyttämä nimi; su-

vulla oli vaakunassaan kolme ruusua ja se mai-
nitaan jo 1300-luvLiu alkuaikoina. Siihen kuu-
luivat: 1. Knut AI f i npoi ka (k. 1502),

ruots. -norj. suurmies, oleskeli nuoruudessaan pal-

jon Ruotsissa, mutta peri tiloja Norjassa ja tuli

1407 Äkershusin linnan päälliköksi. Hänen
vihamiehensä Henrik Kriunmedike sai hänet
syrjäytetyksi Hannu kuninkaan suosiosta ja

Knut Alfinpoika menetti senjohdosta lääninsä;

hän lähti silloin Ruotsiin ja yhtyi Sten Sture
Vanhemman kapinaan kuningasta vastaan; tä

män jälkeen hän hyökkäsi Norjaan 1502 ja voitti

vihollisensa sekä valloitti m. m. Äkershusin,
mutta kun prinssi Kristian (sittemmin Kristian

Tyranni) tuli Henrik Krummediken avuksi,

kääntyi onni ja neuvotteluissa, jotka tämän jäl-

keen pidettiin Krummediken laivassa Oslon edus-

talla, Knut Alfinpoika kavalasti surmattiin
useine seuralaisineen.

2. Ture Jönsinpoika (k. 1532), ruots.

vaJtakunnanhovimestari, kapinoitsija. Sai Hannu
kuninkaalta., jonka puoltajia hän ensin oli, rita-

rin ja valtaneuvoksen sekä Länsi-Göötanmaan
laamannin arvot, luopui sitten kuninkaasta

(1503) ja meni Sten Sture Vanhemman puolelle,

jonka vihamies hän oli ollut. Osoitti epäluotetta-

vuutta seuraavissakin Tanskan kanssa syntyneissä

selkkauksissa; liittyi 1520 Kristian 11 :een,

mutta muutti kantansa, kun voitto alkoi kallis-

tua Kustaa Vaasan puolille. Viimemainitulta
hän sai Elfsborgin linnan päällikkyyden ja valta-

kunnan-hovimestarin arvon. Vähitellen heidän vä-

linsä muuttui kireäksi; Vesterasin valtiopäivillä

esim. hän vastusti kuningasta yhtyen piispoihin.

Vihdoin hän Skaran piispa Maunun liitossa nosti

kapinan Smälandissa, mutta lähti pois maasta,

kun hän ei saanut talonpoikia siihen yhtymään.
Ture Jönsinpoika haki turvaa Kristian II:lta ja

seurasi häntä Norjan retkelle kiihoittaen häntä
myös Ruotsia vastaan. Mutta pian hän joutui

Kristianinkin vihoihin, koska «di houkutellut

häntä onnettomaan yritykseen, ja eräänä aa

muna hänet tavattiin surmattuna Konghällin

kadulla.

3. J o li a d .i X u r e n p o i k a (k. 1556), edel-

lisen poika. Suoritti tärkeitä diplomaattisia pal-

veluksia Ku-laa Vaasalle, sai kuninkaalta rita-

rin sekä valtaneuvol ' Päinvastoin kuin

isänsä Juhana Turenpoika aina osoitti horjuma-

tonta uskollisuutta Ku I
ille; esim. 1532

määrättiin torjumaan Kristian II:n hyök-

käystä, jota häm ti, Tuli 1530 Nykö-

piiigin päälliköksi, valloitti kreivin llalm-

stadin ja sai He) l
voiton 1535, otti

niinikään osaa Dacken kapinan kukistamise n.

G. R.
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Tres faciunt collegium /•/'"'•/ (lat.)i kolme
muodoBtaa kollegio., roomal, oikeuden pandek-
teista lainattu . tatapa, joka tarkoittaa, että

roomal. lain mukaan vaadittiin vähintään kol-

men hengen läsnäolo kollegin päätösvoipaisuutta

varten.

Tresiina ks. Et e s ii n a,

Tresori (ransk. triaor), aarre, aarrekammio,
tulenkestävä holvirakenne arvopaperien ,ja -esi-

neiden säilyttämistä varten.

Tretiak, Jözef (s. 1841), puol. tiedemies,

Kalevalan selostaja, synt. Volyniassa Venäjällä,

siirtyi 1863 v:n tapausten johdo ta ulkomaille,

opiskeli Ziiriehissä ja Pariisissa, asettui 1867

Galitsiaan, jossa tuli ensinnä kymnaasin opetta

jaksi ja sitten Krakovan yliopiston professoriksi.

T:n tieteelliset teokset käsittelevä! etupäässä

Puolan kirjallisuuden historiaa (Mickiewicziä,

Slowackia y. m.), osaksi venäläistä ja vähävenä-
läistä kirjallisuutta (Puskinia, Seveeukoa). Tutus
tuttuaan Kalevalaan LGouzon Le Ducin ranskan

noksen välityksellä hän siitä julkaisi tutkielman

„Kalewala. Epopeja fifiska" (julkaisussa „Prze-

vvodnik naukou y i literacki" 1NS2. sittemmin pai-

nettu T:n essay-kokoelmaan ..Szkice literaekie"

II), jossa tekijä mytologisten, kansatieteellisten

y. m. selitysten sekä arvostelevain mietelmäin
ohella antaa selonteon Kalevalan sisällyksestä,

osaksi suorasanaisesti kääntämällä (ranskannok-
sen mukaan). [Valvoja 1909, siv. 352; sama 1910,

siv. 218-219.] E. N. S.

Tretjakovin galleria, kuuluisa taidekokoelma
Moskovassa: sen perustivat rikkaat, verkatehtai-
lijat, veljekset Pavel ja Sergej Tietjakov ja lah-

joittivat Moskovan kaupungille 1893. Se käsittää

yli 2,000 taideteosta, lukuunottamatta runsasta
kokoelmaa tönineitä vuosis. alkavia pyhäinkuvia.
Varsinkin uudempi ven. maalaus on siinä run-

saammin ja paremmin edustettuna kuin mis-
sään muussa taidekokoelmassa. F. L.

Treub [trSb], Marie W i 1 1 e m Frederik
(s. 1858), alankoni, taloustieteilijä ja politikko;

oli 1896-1905 professorina Amsterdamin yliopis-

tossa; toimi m. m. työtilastollis n viraston ja

yhteiskunnallisen neuvontatoimiston ..Centraal

Bureau voor sociale Adviezen" perustamiseksi

1900 ja tuli sen johtajaksi; työskennellyt myös-
kin innokkaasti vapaamielis-kansanvaltaisen puo-

lueen ohjelman ja osuustoimintaliikkeen hyväksi;
julkaisuja: „Iiet \vijsgeerig-ekonomisch Stelsel

van Karl Marx". ,J. F.

Treub [trSb], Melcliior (s. 1851), alankoni.

kasvitieteilijä, v:sta 1SS0 johtajana Jaavalla si-

jaitsevassa Buitenzorgin kasvit, puutarhassa, joka

luinen aikanaan on muodostunut mallikelpoiseksi,

ympäri maailman tunnetuksi laitokseksi, missä
useat euroopp. tutkijat ovat viipyneet vuosikausia

ja jonka julkaisusarjassa ,,AnnaIes du Jardiu
botanique de Buitenzorg" on julkaistu monta var-

sin tärkeää tutkimusta troopillisten lajien perus-
talla. T. on jo nuorena julkaissut useita anato-
misia ja morfologisia tutkimuksia, m. m. muura-
haissuosijakasveista. K. L.

Treuga Dei ks. J u m a 1 a n r a u h a.

Treverit 1. t r e v i r i t, kelttiläistä kieltä

pulun.» heimo, joka vanhalla ajalla asui Koillis-

Galliassa. Rooman vallan aikana sen tärkein

kaupunki oli Augusta Trevirorum (nyk. Trier).

J. F.

Treviso /-<'-/ (keskiajan alkupuolella '

-uuni', samannimisen provinssin (2.477 km2
,

518,815 as. 1914) pääkaupunki Koillis Ituh.

Venetsian maakunnassa, Venetsiasta pohjoiseen
viljavalla tasangolla Silen varrella Bottenigan
mi i ratojen risteyksessä; 42,741 as. U914;
kuntana). - .Muurin i Muu luvulta) ympäröimä,
kapeakatuinen, keskiaikainen. San Pietron tuomio-
kirkko 1 1 141-1400 luku ; Pordenonen freskoja, li

zianin. Bordonen y. m. maalauksia y.m.m.), Sun
Niccolon dominikaanikirkko (1300-luvulta), useita

muita huomattavia kirkkoja. Loggia dei Cavalieri
i !00-luvulta), Sai. me del Gran Consiglio (1184

Palazzo de] Commune (1268) y. m. Lukio, I

piispallinen lyseolukio, tekn. koulu, pappis

uaari, museo, kirjasto (50.000 nid. ja 1,300 käsi-

kirj.)
;

piispanistuin. Rauta- ja metallitavars
kone, saviastia-, mylly-, kemiallista ja puuvilla

teollisuutta, vilkasta kauppaa. — T. oli lango

bardien aikana herttuakunnan, sittemmin kreivi

kunnan pääkaupunkina, joutui 14(14 Venetsialle.

V. 1797 sen valloitti ransk. Mortier, saaden

T:n herttuan nimen. V. 1848 T : n. kapinalliset kar-

koittivat itäv. varusväen, mutta pari kuukautta

myöhemmin kapina kukistettiin. -- Liitettiin

1866 Italiaan. E. E.' K.

Triadi (lat. trias = kolmonen), kolmiluku.

Triadinen on lukujärjestelmä, jonka kanin

lukuna on 3.

Triakisoktaedri, regulaarinen kidemuoto, ks.

Kide.
Trial-stakes [traial steiksj (engl.), kaksi- ja

kolmivuotisten hevosten välinen koekilpailu, jonka

nojalla ensinmainittujen kuntoa arvostellaan.

hl. U. 8.

Triandria ks. LinnGn siitinjärjes
t e 1 m ä.

Triangeli (lat. tria'ngulum) , kolmikulma;

ma.?., ,, helistin", lyömäsoitin, jonka muodostaa
kolmikulmaiseksi väännetty t( räs-

puikko. Tätä lyödään toisella pui-

kolla, jolloin syntyy kulkusten
tavoin helkkyvä tahi kilisevä

ääni. T:ia käytetään etenkin

teatteriorkestereissa sekä ohji lma-

musiikissa. /. K.
Triangulatsioni (ks. T r i a u-

e e I i i ks. Kolmiomittaus.
Trianon [-nö'], kaksi huvilin-

naa, Le Grand T. ja Le Peti
ulkopuolella Versailles'n puistossa; edellisen

rakennutti Ludvik XIV 1687-88 rouva Mainte-

non'ille (sisältää paljo taideteoksia), jälkimäisen

Ludvik XV 1766 kreivitär Dubarry'lle (oli sit-

temmin kuningatar Marie Antoinetten mielioles-

kelupaikka).
Triarii /-«'-/ (lat., < tres = kolme), roomal.

legioonan vanhemmista valiosotureista muodofi

tettu kolmas rivistö Mariuksen aikaan saakka.

Triaskausi, mesozooisen maailmankauden van-

hin kausi. ks. Triassysteemi.
Triassysteemi (ks. Triadi ja S y s t e em il

mesozooisen muodostumasarjan alin systeemi,

saanut nimensä, siitä, että se Saksassa, missä

sitä on ensinnä tutkittu, jakaantuu kolmeen

alaosastoon. Alinna on kirjava hiekka-
k i v i-m u o d o s t u m a (Buntsandstein), johon

kuuluu monenvärisiä manterellisia hiekkakivi! js

myös - konglomeraattia, savikiveä sekä kipsi- ja

Triangeli.

t T., Pariisin
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Buolakerroksia. Näissä kerrostumissa tavataan

niukalti maaeläinten ja kasvieD jäännöksiä.

s.ut u on siis niiden muodostuessa ollul aavikko

maista mau ncrt a . Niiden päällä on simpukka-
kalkki. Tämä sisältää merieläinten fossii-

rinitta enimmäkseen verraten surkastuneita

muotoja, mikä viittaa -iii n. että alue on ollut

valtamerestä eristettynä sisämerenä. T:n ylim-
.ina en K eupe r-muodostuma,

johon kuuluu taa- merkelikiveä, Bavikiveä ja

hiekkakiveä' sekä suolakerrostumia. Tämä kolmi-

U8 soveltuu kumminkin ainoastaan Saksaan

ja Itä-Ranskaan. Muualla Ranskassa, Espanjassa,

Pohjois-Venäjällä kuuluu systee-

miin vain mannersedimenttejä. (Englannissa ne
. t nimen new red s and s to n e.)

Samanlaisia t rias mundost umia tavataan vielä

Pohjois-Ameriikan itävaltioissa, Afrikan pohjoi-

simmissa j i et, l i ..linmis- i osissa ji sulia tiili 5

ja Austraaliassa. Merellisiä trias-

muodostumia sensijaan tavataan Euroopassa
alppimaissa ja sekä Aasiassa että Ameriikassa

vleensä niissä vyöhykkeissä, joihin sittemmin
muodostuivat tertiääriset vuorijonot; on ilmeistä,

i meret triaskaudella peittivät sittem-

min vuoristoiksi muuttuneita seutuja. Näissä

alppi laisissa triaskerrostumissa
on kalkkikivi vallalla, ja niissä on erinomaisen
runsaan merieläimistön jäännöksiä. — Triaskau-

den lopulla meri alkoi monin seuduin tulvia

doida) myös entisille manneralueille.

Varsinkin Euroopassa tavataan trias-mauner-

muodoetumien tai myös kuluneiden vanhem-
pien muodostumien piuillä matalan-meren fossii-

leja sisältäviä kerrostumia, jotka ovat saa-

niinen rät. - Triaskaudella ei tapahtu-

nut vuorenpoiniuttumista. eikä systeemiin myös-
kään kuulu sanottavasti tulivuorien toiminnan
tuotteita.

TriasmanteriUa esiintynyt kasvillisuus oli pää-

piirteissään samankaltainen kuin edellisen

permikauden. Puumaiset itiökasvit olivat vielä

metsien tärkeänä osana, varsinkin sanikkaiset ja

kortepuut. Tavattiin useita vanhanaikaisia paljas-

siemenisiä, kuten saagopalmuja, bannettiittejä,
gingko- I. neidonhiuspuita sekä havupuista syp-

Eläinmaailmassa kehittyivät selkä-

rangattomat merieläimet hyvin monimuotoisiksi.
Korallieläimien rangoista muodostui mahtavia
riuttoja (esim. Tirolin n. s. Dolomiitit ovat
niistä syntyneitä). Ne kuuluivat jo enimmäk-

heksakoralleihin, kuten nykyajan korallit.

Piikkinahkaisista merililjoista esiintyy edelli

siin systeemeihin verraten uusia muotoja. Sim-
pukat ..vat t :ssä jo monimuotoisemmat kuin lon-

alkaiset. Pääjalkaisista ammoniiteista niin-

ikään kehittyi paljon tälle systeemille erikoisia

muotoja, ja aivan uusi pääjalkaislahko oli belem-
niitit. Selkärankaisissa sekä meri- että maa

[iissä huomataan -ainoin edellisiin systeemei-
hin verraten ripeää kehitystä, niin että trias

kaudesta luetaan uuden maailma nkauden alku
Kaloista ovat kyllä rustokalat vielä suurimpana

ia, mutta myös luukaloja, esim. sillikalojen

heimoon kuuluvia, tavataan jo. Sammakko-
eläimistä tavataan edelleen suomnsalarnantereita

locephala I ja myös nisäkkäitä muistuttavia
TAeromorp/io-lahkon eläimiä. Mutta t:ssä esiintyy
myös varsinaisten matelijain jäännöksiä. Niihin

kuuluvat eiisimäiset hirmuliskot (DinOBauria),
sekä meriliskot (Bauropterygia), jotka edustavat
sittemmin mesozooisejo maailmankauden kuluessa
niin suureen kukoistukseen kehittyneitä lisko

eläimiä. Myöskin kilpikonnat ja krokodiilit
esiintyvät ensikerran t:s-ä. l,o[mksi t:n ylim-
mistä kerrostumista on Pohjois-Ameriik
Englannissa ja Saksassa sekä Etelä-Afrikassa
löydetty ensimäisten varsinaisten nisäkkäiden
jäännöksiä. Ainakin useimmat niistä kuuluvat
pussieiäiniiin. Ne olivat pieniä hyönteissyöjäin
kaltaisia eläimiä. /'. E.
Tribadia (kreik. tribaä = t:n harjoittaja, <

n hangata), kahden naisen välinen suku-
viet in tyydyttäminen.
Triboluminissenssi (kreik. trtbein = hangata,

ja lumi ni ssens si, ks. t.), hankaamalla
aikaansaatu \aloilmiö, etenkin muutamia kitey-

tyneitä kappaleita murskaamalla tai taittamalla
synnytetty tosforessenssi.

Tribonianus [-&-] (k. 540), roomal. lakimies

ja korkea virkailija keisari Justinianuksen
hovissa, kotoisin Paflagoniasta. toimitti keisarin
käskystä useiden lautakuntien jäsenenä ja johto-

inieheuä roomal. oikeuden kokoamisen ja kodi-

fioimisen. vrt. Roomalainen oikeus.
K. .). II.

Tribrakhys (kreik.; < tri- = kolmi-, brakhys
= lyhyt), kolmen lyhyen tavun muodostama runo-
jalka, joka tavallisesti esiintyy joko trokeen tai

jambin toisintomuotona (siis joko i tai

J-
Tribuna [-&'-] (kesk. lat.), muinaiskristillisen

basilikan apsis 1. kuorikomero; puhujalava; par-

ia menttihuoneistoissa kuulijoille varattu galleria;

katsojalava. U-o 2f.

Tribunaali (lat. iribiTiial, oik. tribuunin virka-

tuoli), roomalaisilla koroke, josta virkamies, erit-

täinkin preettori, johti julkista toimitusta. Jois-

sakin paikoissa ulkomailla tätä nimitystä käyte-

tään merkitsemään tuomioistuinta, erittäinkin

ylempää, kuten Berliinin yli-t.. Hanskan vallan-

kumouksen aikainen t., nykyiset poliisi-t :t. Rans-
kassa y. in. El. K.
Tribunaatti, tribuunin (ks. t.) virka. —

V*. 1790 julkaistun valtiosäännön mukaan tuli

Ranskassa olemaan tämänniminen 100-miehinen
kokous, jonka tehtävänä oli neuvotella hallituk-

sen esittämistä lakiehdotuksista, mutta joka ei

saanut hyväksyä eikä hyljätä niitä, mikä
oli lainsäätä liikunnan asiana; t. lakkautettiin

1807. J. F.

Tribunus [-bn'-] (lat., < tribus, ks. t.), tri-

buuni (ks. t.). — T. mi Iit u m (lat.), sota-

huhuuni. — T. plebis (lat.), kansantribuuni.

Tribur ks. T r e b u r.

Tribus (lat.), piiri, heimopiiri, paikallis

piiri. Perinnäistietojen muka.m Kooman koko
pat riisiiun väestö oli vanhimpaan aikaan jaettu

:; <[! heimopiiriin (Tities, Ramnes, Lueeres),

jotka muka osoittival Rooman yhteiskunnan muo-
di tumista 3:sta eri kansanaineksesta. Myöh.

kaupungin varsinainen alu< jaettiin L:ään pii-

riin (t. urbanoe) ja samaten ympäröivä n

seutu i7:ään piiriin ' Rooman viilit-

tiiman maa-alueen kasva ssa enennettiin maalaiB-

piirien lukua, joten niitä lopulla v:sta 241

oli 31, T. piirien peru-talla muodostui t. -kokous

itiä tribula, ks. t.). |Th. Mommsen, ,.T."
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(1844); J. \V. Kubitschek, »Imperium Romanum
tributim descriptum" i L889).] K. ./. //.

Tribuuna 1. t r i b u a n i ks. T r i l> u n a.

Tribuuni (lat. tribu'nna < tribua piiri), pii

iin esimies, eritoten kansantribuuni rnuinai i a

Roomassa. Rooman tasavallan alkuaikoina tribus-

piireillä oli onaal johtomiehensä, jotka huolehti-

vat juoksevista asioista ja puolustivat piiriläi-

siiliin väärinkäytöiltä, esim. sotaväenkutsunna •

ja veronkannossa. Vähitellen t :t saivat suurem-
mat valtuudet ja tulivat patriisien suostumuk-
sella plebeijien virallisiksi luottamusmiehiksi ja

edustajiksi. T:eja lienee jo alkuaan ollut 4 kau-

punkipiirien mukaan, myöhemmin heidän lukunsa
enennettiin 10:ksi. Tavallisen kertomuksen
mukaan kansan-t:ien (tribuni plebis) asettami-

nen plebeijien keskuudesta tapahtui heidän kapi-

nansa jälkeen v. 494. T:ien virkatoiminta oli

kielteistä laatua; t. saattoi pelkällä kiellollaan

(interceasio) kumota senaatin päätökset ja kon-
sulien toimenpiteet sekä estää sotaväen kutsunnat

ja veronkannot
T:n persoona oli loukkaamaton ja pyhitetty

(socrosanctus). Säännölliselle valtioelämälle moi-
nen virka olisi saattanut olla turmiollinen, ellei-

vät erinäiset määräykset olisi sitä rajoittaneet.

Jo t:ien suuri lukumäärä vaikeutti yksimielisen
toiminnan heidän puoleltaan. Vielä sitten kuin
plebeijit olivat saavuttaneet täydellisen yhden-
vertaisuuden patriisien kanssa, säilyi t:ien virka.

Kun Augustus perusti uuden valtiojärjestyksen,

nojasi hän hallitsijan siviilivallan kansan-t:ien
virkamahtiin. Myöhemmin 3:nnella vuosis. t:n
virka lakkautettiin ja nimi säilyi muutamien
alempien virkamiesten nimityksenä. — Sitä-

paitsi oli Roomassa rahaston-t :eja (tribuni cera-

rii), alempia valtionrahaston virkamiehiä, ja

sota-t:eja (tribuni militum), ylipäällikön alaisia

legioonaupseereja. [Ed. Meyer, „Ursprung des

Tribunats" (1895); Podesta, „I1 Tribunato"
1 1 S90) ; Kiibler, ..Privatrechtliehe Competenzen
der Volkstrihuneu" (1903); Lefövre, „Du röle des

tribunes" (1910); J. Hollo, „Piirteitä Rooman
kansantribunaatin kehityksestä" (Hist. Aikakaus-
kirja, 1913).] vrt. Rienzi. A". J. H.
Tribuutti (lat. tribiYtum < tribu'ere = antaa)

,

Rooman kansalaisten varallisuuden mukaan riit-

tämättömäni valtionvarain täydentämiseksi suo-

rittama vero. joka v. 167 e. Kr. lakkautettiin;
myöh. maakuntalaisten veronmaksut (I. soli,

capitis). Toisinaan t :11a tarkoitetaan voitetun

kansan suorittamaa pakkoveroa (kontributsionii

.

[P. Guiraud, ,,TStudes economiques sur Tantiquitö"
(1905); Garagnani, „I tributi" (1892).] K.J.II.

Tric ja Trick ks. Trikki.
Tricarico /-«'-/, kaupunki Italiassa, Potenzan

provinssissa, Napoli'n-Taranton radan varrella;

7,987 as. (1901). Piispanistuin. Vanhoja, kauniita
rakennuksia. Viinin- ja safraninviljelystä.

Triceratops, kolmisarvilisko, sarvi
kuo n olisko (ks. t.).

Trichechus ks. M u r s u.

Trichiasis ks. Silmätaudit.
Trichina ks. T r i k i i n i.

Trichinopoly [trilsino'paliJ, samannimisen
piirikunnan (9,104 km2

, 1,444,770 as., 1901) pää-

kaupunki Etu- Intian eteläosassa, Madrasin presi-

denttikunnassa, Kaverin oik. rannalla rautatien

risteyksessä; 123,512 as. (1911). — Vanha linna

keskellä kaupunkia kaupungin ylitse 80 m kohoa-
valla kalliolla (johon hakattu kalliotemppeli),

aawabin palatsi, useita hindujen, proti

ja katolisten temppeleitä (kaunis roomal. -katoli-
nen tuomiokirkko); - collegea, ilmat, observa-
tori, useita Bairaaloita y. m. Valmistetaan
tupakka-, jalokivi- ja kultasepänteoksia. Kauppa
(maalaistavaroita) huomattava. — T:n läheisyy-

i. a oli kiivaita taisteluita englantilaisten ja

ranskalaisten välillä 1749 ja 1761. /•.'. E. K.

Trichius fasciatus, kovakuoriainen lehtisar-

visten i l.fiini llicomia ) heimossa. 11-15 miu pitkä,

paksu, musta, tiheään keltakarvainen, karvatto
missä peitinsiivissä 2 leveää, keskustassa keske-

nään enemmän tai vähemmän yhtynyttä kelta

poikkijuovaa. Elää kukissa. Toukka paksu, möy-
heä, luokin tavoin käyristynyt ; elää hyvin
lahoissa koivuukannoissa. Kina liitteessä Kova
kuoriaisia I. V. 8-s.

Trichocephalus dispar, p i i s k a m a t o, suk-

kulamatoihin kuuluva ihmisloinen, naaras 3-ä <-m.

koiras pienempi. Nimensä mato on saanut

paskamaisen ohuesta pääpuolestaan, jonka se

pistää suolen limakalvon sisään. Piiskamato
asustaa pääasiassa umpisuolessa aiheuttai n

suolihäiriöitä ja kalpeutta. Lisääntyy munista,

jotka ilman väli-isäntää tulevat uudelleen suo-

listoon. Tavattu kolmasti Suomessa. — Toisia

lajeja elää lampaassa ja siassa. Y. K.

Trichodes ks. M e h i 1 ä i s k u o r i a i n e n.

Trichogyni (kreik. tliriks, genet. lrikho's =

karva, ja gyne = nainen) ,
punalevien naaraseli-

men kärjessä sijaitseva karvamaiuen elin, johon

siittosolut tarttuvat ks. P u n a 1 e v a t.

Trichomi, trikomi, ks. Karvat.
Trichornonas, siimalikoeläin- (flagellaatti-)

suku, johon kuuluu 2-4:llä siimalla varustettuja,

vapaina ja loisina eläviä lajeja. Viimemainituista

esiintyvät ihmisessä m. m. päärynänmuotoiset,

n. 0,oi-0,os mm pitkät T. intestinalis (suolistossa]

ja T. raginalis (emättimessä). Edellinen ou

tavattu Suomessakin; se lienee jotenkin viaton

loinen. /• V-s.

Trichoptera ks. Y ö k o r e n n o t.

Trichosurus ks. Pussikettu.
Triclinium [trikli'-] (lat.., < kreik. triklinon),

ruokapöydän 3:lle sivulle asetetut matalat rahit,

joilla aterioitsi-

jat, 3 kullakin ra-

hilla (lectus), le-

päsivät vasempaan
käsivarteen noja-

ten ; myöskin itse

ruokailuhuone.

K. J. B.
Tridacna ks.

J ii t t i 1 ä i s s i m-
p u kk a.

Tridentin kir-

kolliskokous (1.

Trenton kirkollis

kokous), keisari Kaarle V :n usein uudistetuista

vaatimuksista paavi Paavali III:n kokoonkut-

suma. katolisen kirkon 19:nneksi yleiseksi tun-

nustama kirkolliskokous, jonka tehtävänä oli

uskonpuhdistuksen aikaansaaman kirkollisen

tilanteen kaikinpuolinen selvittäminen. Kokous
työskenteli pitkin väliajoin kolmeen jaksoon

1545-47, 1Ö51-52 ja 1562-63. Valiokunnissa ja

Triclinium. A T:n pohjakaava. 1

Imus lectus. 2 Medius lectus. 3 Sum
mus lectus. 4 Pöytä. C Kunniapaikka.
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yleiskokouksissa valmistetut päätökset vahvistet-

tiin kaikkiaan 25:ssä juhlallisessa yleisistun

kulkua johdettiin Roomasta paa-

villisten Uhettiliiden välityksellä joille jesuiitta

teologit Lainez ja Salmeron antoivat arvokasta

apua. Päätökset vahvisti paavi Pius IV 1564,

pidättäen uiiden tulkitsemisen pyhälle istuimelle.

>itä paitsi Iiii" julkaisi kokouksen päätöksiin

ituvan Tridentin uskontunnustuksen, johon

kirkollisen pappis- tai opettajanvirkaan

pyrkivän on valalla vannouduttava. Varsinaista

tehtäväänsä kirkollisen hajaannuksen paranta-
i ajanmukaisten opillisten ja käytännöllis-

ten uudistusten kaulta. kokous ei kyennyt suo-

rittamaan. Sen sijaan se kokosi yhteen ja jär-

jesti katolisen kirkon keskiaikaisen opinkehityk-

aen tulokset ja määräsi vuosisadoiksi sen käy-

tännöllisen toiminnan ääriviivat. Opilliset pää-
tökset koskivat sellaisia kysymyksiä kuin Raa-
mattua, pei intät ietoa, vanhurskauttamista ja

sakramentteja, joihin kaikkiin nähden protes-

tanttien esittämät muutokset hyljättiin, kiiras-

tulta, pyhimysten-, pyhäinjäännösten- ja kuvain-
palvelusta, luostarilupauksia, anetta, paastoa
\ . m.: käytännölliset |iäätökset tarkoittivat pap-
pien .sivistyksen ja virkakuntoisuudcn kohotta-
mista, piispojen velvoittamista pysymään hiippa-

kunnissaan, kirjain sensuroimista y. m. [Richter
luilte. .( änones et deereta eoncilii Triden-

t ini" (1853); A. Theiner, „Acta genuina conc.

Trid." (2 nid. 1874) ; Societas Goerresiana, ,,Con-

eilium Tridentinum. Diariorum, aetorum, epis-

tularum. tractatuum nova collectio" I-V (1901-11) ;

J. Snsta ..Die römische Kurie und das Konzil
von Trienl unter Pius IV" I-III (1904-11); Paolo
Särpi, ..Historia del concilio Trid." (1619);
Sforza Pallavicino, ..Istoria del concilio di

Trento" (2 nid., 1056); M. Chemnicius. ..Examen
l eilii Trid." (1565-66); N. Brisehar, ..Zur Beur-
triliing iler Koutroversen zuischen Särpi und
Pallavicino" (2 nid.. 1844); Mumm. ..Die Polemik
les Martin Chemnitz gegen das Konzil von
Trient" (1905); Deslandres, ,.Le concile de Trente

ine du elergg" (1906).] A. J. P-ä.

Tridymiitti on mineraali, jolla on sama
kemiallinen kokoomus kuin kvartsilla, ollen pii-

dioksidia (Si02 ), mutta toiset fysikaaliset omi-
uudet, esim. kidemuoto rombinen ja om.-p. 2,3.

T. syntyy vain hyvin korkeissa lämpötilassa, ja

lavataan vulkaanisten vuorilajien onkaloissa
-ekä myös meteoriiteissa. P. E.

Trieeri kn-ik. tri&res), kolmisoutualus, ks.
K "Imi - o u t o laivat.
Triennium /-•'-/ (lat. < tres = kolme, ja

anne kolmivuotiskausi.
Trient (lat. Tridenlum, ii. Trento), kaupunki

a, it. Etelä-Tirolissa, n, s. Trentinossa,
.n yi. merenp. kulkukelpoisen Adigen vas.

raiin tse -ilta) pienen Fersinan suussa,

lorin radan varrella; 30,049 as. (1910;

a-., joista 2.049 saksalaista, muut
italialaisia). — Vanhan kaupunginmuurin rau-
niot (m. m. kaksi tornia), kauniita puistoja, kadut

lisä leveät, rakennukset it. tyyliset. Piazza
del Duomo tori. Piazza Dante-tori (Danten muisto-
patsas). Tuomiokirkko (1000-1500 -luvuiltal, Santa
Maria Maggiore-kirkko (1514-39), jossa kuuluisa
..Tridentin kirkolliskokous" kokoontui (kirkossa

ou kokoukseen osaaottaneiden kirkonruhtinasten

B7. IX. Painettu s
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muotokuvat), San Pietro y. m. kirkkoja, kapu-
siiniluostari, Castello del] Buon Consiglio (ennen
ruhtinaspiispan asunto, nyk. kasarmina), raati
loioiie (jossa museo* ja kaupungin kirjasto)

oikeuspalatsi, teatteri, useita kasarmeja, ja yksi
t\ ispalatseja. Ruhtinaspiispallinen seminaari
jumaluusopillinen oppilaitos, valtion lukio, piis

pallinen lukio, opettajatarseminaari, musiikki
koulu y. m.; ruhtinaspiispan istuin. — Taloudel
linen merkitys verraten vähäinen; silkki-, kivi ,

salaniimakkaia y. m. s. teollisuutta, viinin.

hedelmäin ja silkin viljelyä, vilkkaanlaista kaup-
paa. — Vastapäätä T:iä Adigen oik. rannalla on
mahtava, lujasti linnoitettu Doss Trento-kukkula
(289 m yi. merenp.), jolla oli roomal. -linnake
Verruca. Itään T:stä on Fersinan vesiputous

(38 m korkea) ja lounaiseen Monte Bondone
(2,090 m yi-, merenp. i laajoine näköaloineen.
T:n ympäristössä on useita lujia linnoituksia.
— T. on Tirolin vanhin kaupunki; oli rooma
laisten provinssin pääkaupunkina, tuli 300-luvulla

piispanistuimeksi, kärsi tavattomasti kansain
vaelluksen myrskyissä. Tuli 574 langobardilaisen

herttuan pääkaupungiksi, joutui Kaarle Suuren
aikana frankeille. Konrad II antoi T:n piis-

poille ruhtinaan arvon ja vallan T:n yli (peruu

tettu 1803 Itävallalle). Vv. 1545 63 T:ssä oli koolla

..Tridentin kirkolliskokous" (ks. t.). Joutui 1805

Paierille, 1809 Italialle, 1814 takaisin Itävallalle,

ollen siitä pitäen alueineen it. irredentistain har-

taimpien pyyteitten esineenä. Suurvaltainsodassa

itävaltalaiset toukok. 1916 T:n suunnalla aloit-

tivat voimakkaan, mutta sittemmin epäonnistu
neen ryntäyksen italialaisia vastaan. E. E. K.

Trientalis ks. Metsät ä h t i.

Trier [trlrj (lat. Augusta Trcvirorum, ransk.

Tr&ves). samannimisen hallitusalueeu (7,184 kms
,

1,009,134 as., 140 km2 :llä, 1910) ja ent. vaali-

ruhtinas-arkkihiippakunnan pääkaupunki Länsi-

Saksassa, Preussille kuuluvan Reinin-maakunnan
lounaisosassa lähellä Luxemburgin rajaa, vilja-

vassa, viinitarhojen ympäröimässä laaksossa

kulkukelpoisen Moselin oik. rannalla (ylitse

silta), ratojen risteyksessä; 54,827 as. (1910;

1905: 46,709 as., joista 40,152 roomal.-katolista.

5,779 evank. -luterilaista, 761 juutalaista). —
Kaunis kaupunki, paljo puistoja ja istutuksia

(m. m. puistokäytäviä keskiaikaisten vallien pai

kalla), ialot usein vanhanaikaiset (1400-luvulta

alkaen), enimmäkseen punaisesta hiekkakivi siä.

Roomal. -aikaisia rakennuksia ja muistomerkkejä

on enemmän kuin missään muussa Saksan kuu

pungissa: Moselin yli vievässä sillassa on osia

v:lta 28 e. Kr.: amfiteatteri (Trajanuksen tai

Hadrianuksen rakentama; sijaa 7,000-8,000 kai

sojalle). jossa konstailtuni- Suuri heitätti peto

ien raadeltaviksi tuhansia frankkilaisia ja bruk-

teerilaisia sotavankeja; mahtava, vanha kau-

punginportti Porta Nigra (200-luvulta; 36 tn

pitkä, 21 m leveä ja 23 m korkein: maJ. kei-

sarinpalatsin rauniot; roomal. kylpylät: Kon
tinus Suuren rakentama basilika (uusittu 1846-56

ja muutettu evankeliseksi kirkoksi) ;
tuomio

kirkon ytimenä on Valen l:n ja Sratia

miksen rakentama halli (kirkko valmis 1196;

26 arkkipiispan haudat, pyhäinjäännöksiä,

mainittavin ..Tn pyhä hame" [pantu aika ajoit

näytteille v:sta 1512 alkaen. 1800 luvulla

ensi kerran 1844. jolloin T:iin saapui l milj
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Triest: yleiskuva.

pyhiinvaeltajaa, mutta teosta loukkaantuneet
perustivat saks. -katolisen lahkon]). Muita huo-
mattavia rakennuksia: Liebfrauenkirche (1127-43;

vanhin goot. kirkko Saksassa); Matthiaskirche
(1100-luvulta); Dreifaltigkeitskirche; ent. arkki-
piispan palatsi (nyt kasarmina) ; Frankenturm
(900-luvulta; vanhin kivinen asuinrakennus Sak-
sassa) ; Dreikönigenhaus (1200-luvulta) ; Kauf-
haus (vanha raatihuone); Steipe 1. Rotes Haus;
Marktkreuz-risti (958) ja Petersbrunnen-kaivo
llauptmarkt-torilla, Georgsbrunnen-kaivo Korn-
markt-torilla, vaaliruhtinas-arkkipiispa Balduinin
muistopatsas, keisari Vilhelm I:n muistopatsas

y. m. — Pari lukioa, reaalilukio, pappissemi-
naari, korkeampi tyttökoulu, opettajatarsemi-
naari, musiikkikonservatori, hedelmiin- ja viinin-

viljelyskoulu ; kaupunginkirjasto (100,000 nid.,

käsikirjoituksia, m. m. Codex aureus 800- ja

Codex Egberti 900-luvulta), maakuntamuseo y, in.

Piispanistuin. - Teollisuus huomattava: rauta
valimoita, konepajoja. värjäämöltä, nahka-,
tupakka- y. m. tehtaita. Vilkasta viini-, karja-

la puutavarakauppaa. Sähköraitiotie. - T. oli

kelttiläisten treverien pääkaupunki, jotka Julius

Ctesar kukisti 56 e. Kr. Todennäköisesti Clau-
diuksen aikana T:stä muodostettiin roomal. kolo-

nia (50 j. Kr.). Etupäässä strategisen tärkey-
tensä takia Diocletianus teki T:stä Belgia Primau
ja koko Gallian pääkaupungin. Satakunta v.

(286-388) T. oli hallitsijani asuntona (Konstan-
tinus Suuri asusti T:ssä 306-311, suosien ja kau-
nistaen sitä monella tavalla) ja lopulta Gallian.

Britannian ja Espanjan hallinnon keskustana
(Ausonius nimittää sitä valtakunnan toiseksi

pääkaupungiksi, ..Alppien takaiseksi Roomaksi").
I lunnit hävittivät T:n 451, frankit valloittivat

sen 455. V. 870 T. joutui itä-frankkien valtakun-
nalle. Normannit ryöstivät sitä 881. Jo 300-luvulla

T. mainitaan piispanistuimena, Hetti (814-847)

oli T:n ensimäinen arkkipiispa ja Radbod hankki
arkkipiispalle T:n herttualliset. oikeudet 898 sekä
Teodorik I primaatin Gallian ja Germaanian
yli 969. T:n arkkipiispain varsinaisen maalli-

sen vallan perusti Balduin Luxemburgilainen
(1307-54), kuningas Henrik VII:nveli. T:n arkki-
piispallinen vaaliruhtinaskuuta käsitti lopulta

1700-luvulla 8,314 km2 ja n. 280,000 as. Sitä-

paitsi arkkipiispan hengellisen vallan alaisia oli-

vat Metzin, Toulin, Yerdiin'in, St.-Dien ja Nancyn
piispat (molemmat viimemainitut virat peruste-

tut 1777). Saksan ja Ranskan välisenä raja-

alueena T. arkkihiippakuntineen oli usein sodan

jaloissa sekä vihollisen hallussa (30-vuotisessa

sodassa ja myöhemmin). Lunevillen rauhassa

1801 ranskalaiset, ottivat haltuunsa T:n ynnä
arkkihiippakunnan alueet Reinin länsipuolella,

jonka jälkeen vaaliruhtinas-arkkipiispa luopui

vallastaan 1802. Seur. v. Reinin oikealla puolen

olevat alueet sekulariseerattiin ja annettiin

Nassau-Weilburgille. V. 1814 T. joutui Preussille.

— T:ssä oli yliopisto 1473-1797. E. E. K.

Trier, Ernst Johannes (1837 93), tansk.

kansanopistomies, juutalaista sukuperää, mutta

jo kolmivuotiaana kastettu. T. joutui ylioppi-

laana grundtvigilaiseeu liikkeeseen, ja tämä seikka

ynnä hänessä aikaisin ilmennyt halu ottoa ohja

iäksensä nuoria ihmisiä vei hänet kansanopisto-

alalle; avasi opistonsa 1865 Vallekildessa,

missä hän elälivttävällä persoonallisuudellaan

vaikutti voimakkaasti oppilaittensa elämänkäsi-

tykseen. [E. Trier, ..25 aars skolevirksomhed"

:

Schröder, „E. T."|

Triest [-e'-] (il. Trieste, slov. Trst). 1. Saman-
nimisen Itävallan kruununmaau (ks. T. 2.) ja

koko Kiistenlandin (ks. t.) pääkaupunki, viehät-

tävässä asemassa Adrianmeren koillisperukan

T:n lahden itärannalla, rakennettu pengermäi-
sesti Karstin juurelle, Itävallan ja koko Adrian-
meren tärkein satama- ja kauppakaupunki;
160,993 as. (1910), joista n. 3

/4 italialaisia, loput

sloveenilaisia, saksalaisia, juutalaisia y. m. —
T., joka vaikuttaa enemmän it. kuin saks. kau-

pungilta, jakaantuu epäsäännöllisesti rakennet-

tuun, kapeakatuiseen vanhaan kaupunkiin Monte-
Castello-vuoren (jolla vanha, 1508-1650 rak. kas-

telli) länsipuolella, sen ja vanhan sataman (Porto

Veechio) välissä, sekä Monte Castellosta ja van-

hasta kaupungista pohjoiseen olevaan, uuden-

aikaisesti rakennettuun uuteen kaupunkiin, johon

vanhan ja uuden sataman yhtymäkohdasta pis-

tää Iso kanava (Canal Grande; '/s km pitkä.

28 m leveä, 4 m syvä). Näihin T:n pääosiin liit-

tyy lukuisia esikaupunkeja (Giuseppina, St.

Andrea, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore,

San Giacomo etelässä, Rozzol, Chiadino idässä,

Guardiella, Scorcola ja Rojano pohjoisessa! sekä
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satama-alueita (Porto Nuovo pohjoisessa, Porto
Viinin di St. Andrea etelässä). Avonaisia paik-

koja ja toreja: Piazza Grande (Kaarle VI:n inar-

patsas, Maria TeresiaD kaivo) siilien län-

iiesati liittyvine puistoineen, Piazza della Borsa
(marmorinen Neptunuksen ryhmä, HitiO pysty

-

tett\ Leopold [:n muistopatsas), Piazza Giusep-

pina (arkkiherttua Maksimilianin, Meksikon
keisarin, muistopatsas), Piazza della Stazione

T:n 500-vuotisen Itävaltaan kuulumisen muisto-

patsas), Piazza Goldoni, Giardino Pubblico

puisto y. ni. Pääkatuja: Via del Corso van-

han ja uuden kaupungin välissä. Via Carducei.

\ ia dell' Vcquedotto, Via Stadion, rautakäy-

Eluomattavia kirkkoja: tuomiokirkko San
(muodostettu 1385 yhdistämällä 3 400- ja

avun kirkkoa), jesuiittakirkko Santa Ma-
ria Maggiore (1627-82), Sant' Antonio Nuovo

17-49), kreik.-katolinen San Niccolö (1782),

-erli. ja evank. kirkko. Muita rakennuksia:
raatihuone (1874), Tergesteo (pörssi; 1840).

vanha Tergesteo ilS02). Itävallan Lloydin pa-

latsi (18831. käskynhaltian palatsi, meriakate-

mian, postilaitoksen, kaupunginteatterin raken-

ukset. Palazzo Revoltella. Palazzo Careiotti.

Politeama Rossetti y. m. Koomal.-ajan muisto-

merkkejä: amfiteatterin ja vesijohdon tähteet.

Oppi ja sivistyslaitoksia: kauppa- ja meriaka-
temia. kauppakorkeakoulu, 2 ylälukioa, 3 ylä-

renalikoulua. tyttökoulu, käsiteollisuuskoulu, mui
eaisinuistomuseo (löytöjä Aquileiasta y. m.).
Museo Lapidario (muinaismuistoja), taidemuseo
Palazzo Revoltellassa) , luonnonhist. museo, akva-
rium /oologisine asemineen, tähtit. ja ilmat, obser-
vatori. hydrografinen instituutti, kaupunginkir-

(yli 100.000 nid.), puolenkymmentä teatte-

ria. T:ssä alueineen ilmestyi 1912 kaikkiaan 80
joista 55 it., 10 saks. ja 9 slov.

I' n alueen ja Kustenlandin hallinnon sekä maa-
ien asunto, piispanistuin. — Teollisuus san-

omattava; Itävallan Lloydin ja Stabili-

meiito tecnico Triestinon laivaveistämöt, kuivat.
uivat ja vetotelakat (Stabilimenton työväestö n.

1 henkeä, valmistaa myös panssarilaivoja
y. m, sota-aluksia), rauta-, kone- ja metallitavara-
tehtaita. polttoöljypuhdistamoita, riisikuorimoita,
Mjy-, linoleumi-, juutti-, säilyketehtaita, olutpani-
molta, y. m. Päämerkitys on kuitenkin meren-
kululla ja kaupalla, joiden kehitystä edistävät
I' n laaja, mainio satama sekä erinomainen asema
Adrianmeren perukassa. Ehkäisevänä tekijänä

ennen kaikkea korkean Karsti-ylängön
ittama kulkuyhteyden vaikeus takamaan

kanssa; mitään luonnollista liikenneväylää ei

i Itävallasta T:iin. Viime vuosis. loppupuo-
lella merentakaisen liikenteen vetäytyminen Sak-
-an (Elbeä myöten) ja myös osaksi Italian sata-

miin, 1'itimeu kilpailu ja Konstantinopolin rata
kaiken lisäksi vaikeuttivat T:n kehitystä. Tämän

iis. alusta alkaen Itävallan hallituksen ja
In viranomaisten taholta ryhdyttiin tarmokkai-
siin taimiin pysähdyksen ehkäisemiseksi . avattiin
uusia höyrylaivalinjoja Itä-Afrikkaan, Keski
Ameriikkaan ja Meksikkoon, parannettiin van
hoja, suunnaton siirtolaisliikenne ohjattiin T:n
kantta kulkevaksi (aloittamalla 1904 suoranainen
siirtolaislinja New Yorkiin) ja rakennettiin
'V:sta 1901) uusi rautatie T:stä sisämaahan
(Tauernin rata Salzburgiin ja Kaakkois-Saksaan).

Tulokset olivat kouriintuntuva! ; laivaliikenteen

selvitysten 1892-1902 kohotessa 3 milj. rek.-tou

nista vain S milj. rok. -tonniin se 1913 kohosi ii

milj. rek. -tonniin (josta ulkomaisen merenkulun
osalle tuli 7 milj. rek.-ton.), ollen tuntuvasti suu
lempi kuin sen vanhan ja uuden kilpailijan.

Venetsian ja Fiumen, selvitykset yhteensä! (10 v.

aikaisemmin vain n. J
/a niiden \ 1,1 een la -ket ust a

selvitysten tonnimäärästä I , Laivaliikennettä välil

t i\ ii etiipir-si itiv.-unk. alukset, l n suurin
aöyrylaivayhtiö österreiehischer Lloyd omisti 1912
aluksia kaikkiaan 230,148 brutto rek.-ton. Meren-
takainen kauppa suuntautuu etenkin Levanttiiri,

Egyptiin, Intiaan ja Kaukaiseen Itään, toiselta

puolen Italiaan. Englantiin ja Ameriikkaan.
Tärkeimmät tuontitavarat ovat puuvilla ja puu
villateokset, kahvi, kivihiili, vilja, vuodat, hede!
mät. tupakka; vientitavarat: villa ja villateokset.

sokeri, paperi, koneet, puutavarat. T:ssä on useita
suuria pankkeja, vakuutus y. m. rahalaitoksin.

Sähköraitiotie. — Ympäristön nähtävyyksiä: Opei
nan kylä km T :stä pohjoiseen 354 m yi. merenp.,
josta laaja näköala kaupungin ylitse Adrian
merelle, Barcolan kauppala (kylpylöitä) ja Mira-
marin (ks. t.) linna Adrianmeren rannalla T:stä
luoteiseen sähköiaitiotien varrella. — T:n paikalle
perustettiin roomal. Tergeste niminen siirtola-

kaupunki 100-luvulla e. Kr. Rooman valtakun-
nan kukistuttua sen ulkonaiset kohtalot olivat

monivaiheiset; sisällinen historia oli pitkän aikaa
taistelua vallasta T:n piispan (piispanistuin aina-
kin jo 500-Iuvuila) ja kaupungin välillä. Piis-

pasta riippumattomaksi T. pääsi 1200-luvun
lopulla, mutta oli sitävastoin 1203 joutunut
Venetsiasta riippuvaiseksi. Vasta 1382 T.

pääsi Venetsiasta vapaaksi, antautuen sam. v.

Itävallan suojelukseen. V. 1719 T. sai vapaa-
satamakaupunginoikeudet (lakkautettiin 1891),

kehittyen vähitellen entisen valtiattarensa Venet-
sian vaaralliseksi kilpailijaksi, jopa lopulta voit-

taen sen. Ranskalaisten hallussa T. oli 1797-1805

ja kuului lllyriseen provinssiin 1809-13. Unka-
rin ja Italian kapinain aikana T. pysyi Itäval-

lalle uskollisena. Kohotettiin 1849 alueineen
välittömästi valtakunnan alaiseksi kaupungiksi
ja 1867 Itävallan kruununmaaksi. On Italian

irredentistain vaatimusten esineenä. — 2. Itäval-

lan kruuniiumaa T:n-lahden kaakkoisperukassa.
käsittäen T:n kaupungin lähimpine ympäristöi-

neen; 95 km2
, 226,458 as. (1910), joista 62,s%

italialaisia, 29,s% sloveenilaisia, 6.s% saksalai-

sia ja 1,8% serbo-kroatsialaisia (uskontunnus-
tukseltaan 94.o% on roomal.-katolisia, 2,4% juu-

talaisia). — Tuottaa viiniä, hedelmiä, viljaa, öljyä,

marmoria. Hallinnon etunenässä on T:n kau-

pungin pormestari, pudista, joka on T:n unia

päivien (samalla T:n kaupungin neuvosto: 54 jä-

sentä) puheenjohtajana. Itävallan valtakunnan-
neuvostoon T. lähettää 5 edustajaa. Vaakuna
kaksiosainen: ylhäällä kultaisella pohjalla I

nattu kaksipäinen, musta kotka, alhaalla punai-

sella pohjalla hopeinen, vaakasuora juova, jonka

poikki P. Scrgiuksen kultainen keihäänkärki.

Värit: punainen, valkoinen, punainen.
E. E. h.

Trieur ks. Tri 5 r i.

Trievvald [tri-J, Samuel von (1688-1743),

ruots. runoilija, siirtyi 1828 virkamieheksi
llolsteiniin. T. oli oppinut mies, joka sivutyö-
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niini \ iljeli runoutta. Hän jäljii 1 > - i Boili

ja La Fontaine'a, jotka hän teki tunnetuiksi
Ruotsissa, ja edustaa ranskalais klassisismin
alkavaa vaikutusta ruots. runouteen. T. on Bepit

tänyi joukon satiireja aikansa runoilijoita vas

taan sekä sukkelin epigrammeja ja leikillisiä

runokertoelmia. [Lamm, „S. T:s lif ooh dikt

njug" (Samlaren 1907).] E. \V-s.

Trifaani ks. Spodumeni.
Trifenylimetaani, hiilivety, joku on useiden

keinotekoisien väriaineiden (esim. aniliinipunai-
sen) perusaine. >Silä valmistetaan kuumentamalla
bentsolia ja kloroformia aluminiumkloridin kera.

T. on kiinteä, kidemäinen. Sulamisp. 92 '.

Edv. llj.

Trifenyliseosaniliini ks. Väriainee t.

Trifolium ks. Apila s.

Triforium [-(/-] (k<'sk. lat.), oikeastaan kaari-

kolmonen, romaanilaisissa ja goottilaisissa kir-

koissa muurinpaksuuteen sovitettu, ikkunain alai-

nen, kirkkolaivaa kiertävä avoin, myöhemmin
usein umpinainen pienoispylväsgalleria. Varhai-
semmissa, usein nelinkertaisiksi jäsennöidyissä

kirkonsisustoissa seinäaukkojen järjestys on:

alinna arkaili 1. pituuskaaret, lehterit (emporit),

I. ja ikkunat; myöhemmissä kolmikerroksisissa:

arkadikaaret, t. ja ylinnä ikkunat, ks. Gootti-
lainen tyyli. V-o N.
Triftongi (kreik. tri- = kolmi- -|- phthongos =

ääni) . k o 1 m o i s ä ä n t i ö), kolmen samaan
tavuun kuuluvan eri vokaalin yhdistys, esim.

lapin sanoissa »naiddc (noita), vuoibme (voima),

nieidda (neiti), vrt. Diftongi. A. K.
Trifyliini, harmaanvärinen, rombisesti kitey-

tyvä mineraali, kokoomukseltaan litium-rauta-

fosfaatti, LiFeP04 . jonka kanssa vastaava man-
gaaniyhdistys li ti o f i lii tt i, LiMnPOi, muo-
dostaa täydellisen isomorfisen seossarjan. T. on
jokseenkin yleinen peginatiittimiueraali. Suo
messa sitä on tavattu Tammelassa Kietyönmäen
ja Sukulan louhoksissa. P. E.

Triglav (Terglou), vuori Itävallassa, Julisissa

Alpeissa, Krainin ja Görzin rajalla, ollen Saavan
ja Isonzon välisenä vedenjakajana. Sen huipuista

[so T. on 2,865 m, Pieni T. 2,740 m yi. merenp.
Triglochin ks. S 11 o 1 a k e.

Triglyfi (kreik. triglyphos = kolmijakoinen),

kolmiuurteinen, doorilaisen pylväistön luonteinen,

kahden kokonaisen uurteen, reunoistaan uurtei-

den puolikkaiden kolistama, lyhyen pilasterin

tapainen friisin koristeaihe (tästä t. -f riisi).
Vitruvius on t. :eissä näkevinään esille pistävien

kattoparrujen päiden muistelmia. Kreik. tyylissä

kutakin pylvästä ja pylväsväliä friisissä vas-

taa t.; kulmapylvään kohdalta t. kumminkin siir-

tyy friisin kulmaan, ja kun t:ien välit ovat yhtä-

suuria, aiheutuvat tästä kulmiin päin tiivistyvät

erisuuret pylväsvälit. Koomalaisilla ovat sään-

tönä yhtäsuuret pylväs- ja t. -välit, ja kulmassa-
kin t. on pylvään kohdalla, ks. Pylväs ja

P y 1 v ä s j ä r j es f ii t. U-n tf.

Trigondodekaedri, regulaarinen hemiedrinen
kidemuoto, ks. K i d e.

Trigonella, hernekukkaissuku, jonka laji

T. Frriuini grmcum, 1-vuotinen matalahko ruoho,

kasvaa Etelä-Euroopassa, Itämailla ja Pohjois-

Airikassa. Vanhan ajan kansat viljelivät sitä

paljon, lääkkeeksi ja eläinten, osaksi ihmisien

kin. ravinnoksi käytettyjen, kitkeränmakuisten

iementen takia. Nyi ai lj tantti on
seenkin vähäisiä. Viljelys ei kuitenkaan oli

kannut. Kasvia käytetään n-aksi rehunakin, nun
rena vihanneksiksi. A'. /..

Trigonometria (kreik. tri- s kolme. göni'a

kulma, ja metron = mitta) , matematiikan haa

joka esittää kuinka kolmion tuntemattomia kul-

mia ja sivuja voidaan laskea tunnettujen
avulla, s. o. kolmion ratkaisemismen e-

telmiä (varsinainen t.). T. käsittää

paitsi n. s. trigonometristen 1. g uni"
metristen f 11 n k t s i o n i e n ominaisuuksien
ja keskinäisten suhteiden tarkastelua (gonio
metriä). Mainitut funktsionit määrät. 1.

suorakulmaisessa kolmiossa terävälle kulmalle
sivujen suhteina. Kulmaa sanotaan funktsio

argumentiksi. Koska suorakulmainen koi

mio on yhdenmuotoinen toisen suorakulmaisen
kolmion ka n, -a. jos terävä kulma toisessa 011

terävän kulman suuruinen toisessa kolmiossa ja

tällaisissa kolmioissa vastaavien sivujen suhteet

siis ovat yhtäsuuret, niin on terävän kulman
trigonometrinen funktsioni suuruudelleen mää
rätty, kun kulma on tietty ja päinvastoin. Tästii

seuraa, että suorakulmaisen kolmion kulmat voi

ilaan trigonometristen funktsionien välityksillä

laskea, jos kolmion kaksi sivua on tunnettu sekä

sivut, kun kulma ja joku sivuista tunnetaan,

Suorakulmaisessa kolmiossa ABC (kuva 1) mää
rätään trigonometriset funktsionit sinus (suom.

sini), cosinus (suom. kosini), tan-
gentti, kotangentti, sekantti ja

kosekantti kulmalle O (lyh. sin 0, cos *.

tg C, cot C, sec C, cosec C)
r b c

suhteilla — , — , -r,seuraavilla

h 11 11

(Käytännöstä ovat c

funktsionit s i n u s

ja cosinus v e r-

joutuneet
v e r s u s

s u s.) Luetelluista suhteista näkyy, että sama
kulman sin ja cosee. cos ja sec, tg ja cot ovat

toistensa inverssiarvoja. Yhtäsuuret ovat komple-
menttikulmien (C ja B) sin ja cos, tg ja cot.rh r . b c h

sec ja cosec. Koska — : — = -r \a. — :
— = —

.
on

SIIS = tg G ja
cos ('

si»i C
= cot C. Edelleen on

c- ,
b- r-4-b-

Tr- +rf=—*T-= ' (Pythagoraan väittämän no

jalla), siis on: (sin C)--\-(cos C)- = l. Vinokul-

maisen kolmion ratkaisua varten käytetään n. -

sini väittämää sekä kosiniväittä-
m ä ii. Edellinen kuuluu: kolmiossa s 11 li-

taantuvat sivut toisiinsa niinkuin
vastaisten kulmien s i n i t. Jos kulmat

ovat A, B, C sekä vastaiset sivut n, b. c,

saadaan siis ——r= ——5= ——? Kosiniväittä'
Hill A .MII H ,/" '

miin sisältää yhtälö o* = D*+c*—2 6c cos L. !l

kimäisen kaavan sijasta on usein mukavampi
käyttää vinokulmaisten kolmioiden ratkaisemi-

seksi varta vasten johdettuja kaavoja. Kolmion
pinta-ala 1/ lasketaan, jos tunnetaan kaksi sivua

ja niiden välinen kulma (a, b, C) siten, että kul-

man sini kerrotaan sivujen puolella tulolla

(y = 1
li ab sin C) tai, jos sivut tunnetaan ja sivu

jen puolta summaa merkitään s, kaavasta

y= Ys(s-a) (s-i,) (s—r). — Jos tahdotaan määrätä
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trigonometriset funktsionit kulmille, jotka ovat

suuremmat kuin terävät, ovat kulmat asetettavat

keskuskulmiksi j mpyräfin. Huomioonottamalla,
että kaaren asteluku on yhtäsuuri kuin vastaa-

van keskuskulman, voi-

llaan kulman sijasta argu-
"> menttina käyttää vastaa

vaa kaarta. Trigono-
metrisessä y m p y-

i • ä s s ii (kuva 2) luetaan

positiiviset kaaret alku
pisteestä .1 kellonosoitti-

mien liikkeen vastaiseen

ntaan }a negatiiviset kaaret osoittimien liike-

suuntaan Ikaari Am posit., kaari Ao negat.).

Ukupisteen läpi piirretty halkaisija, n. s.

i k as u o r a li a 1 k a i s i j a AB, ja sitä vas-

taan piirretty kohtisuora halkaisija ED
jakavat ympyrän 4 ympyränneljännekseen 1.

kvadranttiin. Kaaren, jonka asteluku on
90 pienempi, sanotaan olevan ensimäisessä
kvadrantissa. Jos kaaren asteluku on > 90°,

mutta < 180° on se toisessa kvadrantissa j. n. e.

Kolmiossa mnC on —-, = sin mC» = sini kaarellemC
lm. tai. jos Cm valitaan pituusyksiköksi, ilmai-

see janan tn n lukuarvo mainitun kaaren sinin

suuruuden. Samoin on Cn saman kaaren eos,

.1' tg sekä Ep eot. koska /\ p == f\ mCn ja siis

Kp
eot mCn = cot p= j;-, = Ep (lukuarvo).

Kaarta Am, jonka asteluku olkoon a. vastaa
toisessa kvadrantissa asteluvultaan 180"

—

a suu-
niinen kaari Aef. kolmannessa kvadrantissa

f-a suuruinen kaari AEBs ja neljännessä
n suuruinen kaari AEBDO. Janat, jotka

esittävät eri kvadranteissa tavallisimpia trigono-

metrisin funktsioneja. ovat seuraavat:

({ 180°—

«

180°+« 3fi0°—

n

sin m a f li xli no

O Cli Cli '"
ti; .W At, At W,

Ep Ek Ep Ek

Mainittujen kaarien samaa trigonometrista
flinktsionia esittävät janat ovat kaikki keske-
nään yhtäpitkät. Tästä johtuu se epämääräisyys,

amaa trigonometrista funktsionia vastaa
-t kaarta. Epämääräisyyden poistamiseksi olete-

raakasuoran halkaisijan yläpuolella olevat

n kvadrantin puoleiset) sinit ja tan-
i positiivisiksi, vastaispuoleiset negatiivi-

siksi. Positiiviset kosinit ja kotangentit ovat

tisuorasta halkaisijasta oikealle, negatiiviset

•Iinalle. Koska argumenttina oleva kaari voi

olla > ::mi
,
yleensä e. 360°-fa (m = kokonainen

luku), niin ovat siis trigonometriset funktsionit

Soilisi a. — Funktsioniteoriassa otetaan
i n i oiin koin pieksi kulmiakin argumenteiksi.

T:iaa. jossa esitetään tasokolmioiden ratkai-
sua, sanotaan t a s o-t :k s i. Pallo-t:ssa rat

kaistaan n. s. p a 1 1 o k o 1 m i o i t a. Ne muo-
dostuvat pallonpinnalle, kun kolme isoympyrän
kehää leikkaa toisiaan parittain. Pallot :11a on
laaja käytäntö etenkin tähtitieteessä. U. 8:n.
Trikala (myös Trikkala), kaupunki Pohjois-

Kreikassa. Thessalian iks. t.i länsiosassa, T:n
oksen (3,055 km3

. »0.548 as., 30 km 2 :llä : 1907)

pääkaupunki, viljavalla tasangolla Salamvrian

(Peneioksen) lis&joen Trikalinoksen ja rautatien
varrella, teiden risteyksessä: 17. SOO as. (1907)
vlakheja. kreikkalaisin ja juutalaisia. — Kym-
menkunta kirkkoa, melkein yhtä monta moskeiaa
(vain 'J käytännössä), pari synagogaa, vanha..

bysanttilainen kastelli. Lukio, arkkipiispan istuin.

Harjoitetaan sekalaista teollisuutta (puuvilla-,
nahka- y. m.), maanviljelystä sekä. kauppaa
(Länsi-Thessalian keskus) maalaistuotteilla y. m.— Vanhalla ajalla T. (Trikkaj oli kuuluisa Askle
pioksen palveluspaikka (temppeli).

Trikiini (Trichina spiralis), sukkulamatoihin
kuuluva loismato. koiras 1.;, mm, naaras n. 3

mm pitkä. Täysimuotoisena se elää useiden nisäk-

käiden, kuten rotan, kissan, koiran, sian. kanii

Suolitrikiinejä, A naaras (toukat juuri syntymässä), B koiras.

nin y. m. sekä myöskin ihmisen suolistossa

(s u o 1 i t. r i k i i n i) . Suoliloisena se ei aikaan-
saa sanottavampia vaivoja. Vasta sitten kuin
sen synnyttämät n. 0,o

(joita syntyy n. 60-80

samasta naaraasta n.

alkavat kulkea suolen

limakalvon läpi, alka-

vat vaikeat suolisto'- ja

yleistiiahäiriöt ilmaan-
tua. Häiriöt suurenevat,

edelleen silloin kun
nämä t.-toukat ovat

asettuneet lopullisc n

määräpaikkaansa, li

haksiin (1 i h a s t r i

k i i n i t) . Täällä ne
hävittävät lihassyitä

sekä aiheuttavat vai-

keita lihaskipuja. Vähi-

tellen niiden ympärille
muodostuu kotelo, joka

mm: n suuruiset toukat
kerrallaan, kaikkiaau

1,500-1,800 kappaletta)

Koteloituneita liliastrikiinejä

sianlihassa.

lopulta kalkkiutuu. Ko-
telossa toukka lepää

luonteenomaisesti kier-

teisessä asennossa (kuva 'ii ja säilyttää elin-

voimansa, vuosikausia. Kun kotelot joutuvat

esim. sianlihassa ihmisen ruuansulatuskanavaan,
liukenee kuori ja toukka pääsee vapaaksi, kehit-

tyen nopeasti täysimuotoiseksi. Noin '/n vai-

keista t.-tapauksista päättyy kuolemaan. T:t jou-

tuvat ihmisruumiiseen pääasiassa t:n pitoi en

sianlihan välityksellä. Kotimaisissa sioissa ei

t :iä ole tavattu, mutta ameriikkalaisessa niitä

silloin tällöin tavataan, minkävuoksi meillä on

säädetty mainitun sianlihan pakkotarkastus. Ven.

sianliha ei sitävastoin ole meillä tarkastuspakon

alainen, vaikka siinä näyttääkin joskus esiin-

tyviin 1 :e|ä. V. 1800 sattui maassamme
i t. -tapausta (ainoat, li. Sieversin mainitsemat

tapaukset Suomessa), jotka johtuivat ven.

lihan käyttämi- 7. K.

Trikiinitauti ks. T r i k i i n i.

Trikkala ks. T r i k a 1 a.
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Trikki (ransk. tric), taitotemppu; eräissä

korttipeleissä jokainen yli kuuden saatu tikki.

Trikliininen kidejärjestelmä ks. K i il e.

Trikloraldehydi ks. K I o r a a 1 i.

Trikolori (niii.sk. Ia tricolore, < lat. tres =
kolinc, ja color = viiri), Ranskan kolmivärisen
lipun ja kokardin nimitys. Nämä kolme väriä

oyai sininen, valkoinen ja punainen. Ne tulivat

Ranskan kansallisväreiksi suuren vallankn uk
sm aikana, 14 p. heinäkuuta 1789 tapahtuneen
Bastiljin valloituksen jälkeen. Useilla muilla
valtioilla on myöskin kolme väriä lipussaan ja
kokardissaan ks. Kausallisvärit. ,/. /'.

Trikomi ks. K a r \ at.

Trikoo (ransk. Irirol), neulomatuotc (ks. Tri
k o o t e o 1 1 i s u u s) ; villateollisuudessa kangas,
jossa on kapeita, n. 4:n langan levyisiä vako-
raitoja. Eri lajeista käytetään seuraavia nimi-
tyksiä: pitkittäis-t., poikki-t. ja vino-t. Viime-
mainitulla nimellä tarkoitetaan vinodiagonaali-
sidoksia, joita joustavuutensa (diagonal elastica)

takia käytetään ratsuhousukankaina. T:lla tar-

koitetaan myös kimmoisesta kudoksesta (t:sta)

tehtyä ruumiininyötäistä (ihoa vasten olevaa)

pukua. E. J. 8.

Trikooteollisuus (ks. Trikoo) on tekstiili-

I. kuituteollisuuden laji, jossa samoinkuin
kutomateollisuudessa valmistetaan vaatetus- y. m.
tarkoitukseen sopivia tuotteita lankoja sopivalla

tavalla yhteennitomalla. Kun tavallisessa kudon-
uassa kaksi lankasarjaa — loimi ja kude —
risteilee kohtisuorasta keskenään (kuva li,

muodostetaan trikookudonnassa kudos joko
yhdestä langasta yhteen nidotuilla silmäleukeillä

(kuva 2) tai useammasta keskenään yhdensuun-
taisesta ja silpiälenkeillä yhteen nidotusta
langasta (kuva 3). Silmämuodostus on trikoo-

tuotteiden luonteenomainen tunnusmerkki ja kun
silmät helposti venyvät ja siirtyvät toisiinsa

nähden, mutta aina pyrkivät palautumaan alku-
peräiseen asentoonsa, tulevat uärnä tuotteet mel-
koista joustavammat kuin tavalliset kudontatuot-
teet. T. -tuotteita käytetään seutähden sellaisiin

pukimiin, joiden tulee hyvin mukautua ruumiin
muotoihin estämättä kuitenkaan niiden vapaata
liikuntoa. Ne kudotaan useammalla eri tavalla
villa-, pellava-, puuvilla- ja silkkilangasta ja

ovat joko sileitä tai kuviollisia. Kuviot synty-
vät joko erivärisiä lankoja tai eri muotoisia
silmiä käyttämällä. Esimerkkejä trikookudonta-
koneista esittävät kuva 4. jossa kuvatulla
koneella kudotaan putkimaisia tuotteita (pyörö-

kutomakone) joko kammesta vääntämällä tai

koneellisesti kiertämällä, kuva 5, jolla koneella
voidaan kutoa 8 sukkaa samalla kertaa rinnak-
kain litteään muotoon ja josta sukka saadaan
neulomalla reunat yhteen, ja kuva 6, joka esit-

tää meillä tavallista Perssonin kutomakonetta,
jota käytetään kiisin alemmasta kahvasta vään-
tämällä. Kuvassa 7 näkyy kutomakoneissa käy-
tettyjen kudontakoukkujen asento keskenään
(vasemmalla) sekä eri tilaisuuksissa langansilmää
muodostettaessa. Käsinkudonta on vanhastaan
ollut tunnettu jopa jo muinaisten kreikkalaisten
aikaan, mutta trikookudonnan keksijänä pidetään
engl. jumaluusopin ylioppilasta Leetä, joka 1589
rakensi ensimäisen trikookudontakoneeu. Vaikka
trikookudonnan taito hyvin pian siirtyi Rans-
kaan ja Saksaan, on Englanti ja siellä Notting-

ham pysynyt tämän tuotantoalan pääpaikkana.
Ranska tuottaa erittäinkin silkkisukkia, mutta
myöskin .Saksassa ja erittäinkin Chemnitl
valmistetaan paljon trikootavaroita. Suon
oli 1912 kaikkiaan 17 trikoo ja sukkatehdasta,
joissa työskenteli 1,100 henkilöä ja joiden tuo
tantoarvo oli n. 4,» milj. mk.

Ti ikot. uisi teollisuus I ransk. tricotage - k n

donta < tricoter = kutoa) , kudonta- 1. neuloma
tuotteiden tehdasmainen valmistus. ks.Triki
teollisuus.
Trikroismi ks. Polykroismi.
Trikupis. 1. Spyridon T. (1788-1873)

kreik. oppinut ja valtiomies; hoiti kreik. vapaus
sodan aikana kauan tärkeimpiä hallinnollisia ja

diplomaattisia toimia. Oli väliaikaisen halli

tuksen aikana ministerineuvoston presidenttinä

kolmasti lähettiläänä Lontoossa ja kerran Parii-

sissa, v:n 1843 vallankumouksen jälkeen liiko-

ja opetusasiaan ministerinä, 1844-49 senaatin vara

presidenttinä, 1860-luvulla jälleen ministerinä
Hiinen puheensa ja runonsa on julkaistu: hä

pääteoksensa on kreik. vapaussodan historia.

2. Kharilaos T. (1832-96), valtiomies, ede

lisen poika, teki 1863 Englannin kanssa sopi

muksen Joonian saarien luovuttamisesta Krei
kalle. Kuului radikaaliseen puolueeseen, oli

kaksi eri kertaa ulkoasiain ministerinä ja useam-
pia kertoja ministeripresidenttinä. G. /'.

Trilemnia (kreik. tri = kolmi-, ja lemma = otto

log., kolmijakoinen hypoteettis-disjunktiivinen
päätelmä, joka päättää ..kumoten" (modo toi

lente) ; ks. Hypoteetti sd i s j u n k t i i \

n e n arvostelma ja Dilemma.
Triliitti (lat. tres = kolme, ja kreik. lithos

kivi), kahden pystykiven ja näitä kattavan vaaka-

suoran kamanan muodostama portintapainen
muistomerkki; myös suurista kivistä tehty muuri
rakenne, jommoisia vanhalta ajalta on säilynyt

etenkin Syyriassa. U-o Y

Triljoona, miljoona biljoonaa (ks. t.) = miljoo-

nan kolmas potenssi, siis luku, joka merkitään
1 :llä ja sen perään kirjoitetulla 18 nollalla (10u

Ranskassa ja Englannissa t. merkitsee san ta

kuin meillä biljoona. V. S:n.

Trilli (saks. Drill t. Drell) 1. r e i v a s, on toi

rnikassidoksinen ruutukuvioinen pellava- (har-

vemmin puolipellavainen) kangas, jonka eri ruu-

duilla loimi- ja kudevaikutukset vaihtelevat. Si

doksena on useimmiten 4-niitinen ristitoimikas,

myös sanottu nelivartiseksi pomsiksi. E. J. S.

Trilli (it. trillo), mus., on melodinen koriste

keino, joka syntyy siten, että nuotteihin mer
kitty sävel mahdollisimman nopeaan vuorottelee

joko ylemmän tahi alemman sivusävelensä kanssa.

T. ilmaistaan (»-merkillä, johon liitetään aaltoi

levä viiva niin pitkältä kuin t :iä on jatkettava

Trilobiitit, sukupuuttoonkuollut äyriäisryhmä

paleozooiselta maailmankaudelta. T. olivat siira

maisesti litteitä, moninivelisiä äyriäisiä, joilla

oli kiinteä selkäpanssari ja 2:ssa suunnassa, pit-

kittäisessä ja poikittaisessa, 3-lohkoinen ruumis

(siitä nimi: trilobiitti = 3-lohkoinen). Edellisessa

suunnassa erotetaan pää kilpi, useampien ni-

velien yhteensulautumisesta syntynyt levy, eril-

liset vartalonivelet. jotka lukumäärälleen

vaihtelevat, ja eri muodoilla eri suuri p y r s t ö-

kilpi. Poikkisuunnassa rajoittaa kaksi liki-

pitäen yhdensuuntaista vakoa kuperaa keski-
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Paradödridefr-tTilobiitti

kambrikaudelta.

a n k a a laakeammista s y i j ä 1 i u s k oi sl a.

jotka esiintyvät
1

selvim
min vartalon, mutta
myös pää- ja pyrstökil-

ven alueella. Päässä oli

|i;i ii hyvin kcliil I \ ueil ii

verkkosilmiä, jotka joil-

lakin muodoilla sijaitsi-

vat kiikai-imaisten var-

sien päissä. Toiset t. oli-

vat Sokeita. Raajat, ra-

kenteelleen alkuperäistä
linnkajalkatv \ ppiS, oli-

vat pyrstön ja vartalon

aineella pääasiassa saman-
laiset, sangen hento-

rakenteiset ja siitä syystä

harvoin säilyneet. Päässä
oli pari rihmamaisia
tuntosarvia sekä 3 paria
suuosia. Monien t:n pin-

nassa huomataan erilai-

sia kuhmuja ja piikkejä,

jotka ainakin osittain

saanevat selityksensä eri-

laisista elämäntavoista, kuten esim. mudassa-
ryömimisestä ja vapaasta pintaelämästä. T. oli-

vat paleozooisella ajalla kaikista yleisimpiä meri-

organismeja. Esiintyen muotorikkaana jo kambri-
kaudella ryhmä oli runsaimmillaan siluurikau-

della, alkoi sitten vähetä ja kuoli permikaudella
sukupuuttoon. Nuoremmilla muodoilla oli kyky
si ii ainaisesti kääriytyä kokoon, missii tilassa ne
usein tavataan kivettyneinä. T:n koko vaihtelee

muutamasta mm:stä jopa 1 m:iiu. Kaikkiaan
100 sukua ja 2,000 lajia tunnetaan, monet niistä

ensiluokkaisen tärkeitä opaskivettymiä, kuteu
Agnostus-, Paradoxides-, Olenus-, Oh nellus
kumin -ii

. Asaphus-, Trinucleus-, lllaenus-, Chas-
mops- (ala-siluuri), Calymmene-, Phacops- (ylä-

siluuri) sukujen lajit. 1". A. K-io.

Trilogia [-gi'ä] (kreik.. < /W = kolmi-, lo'gos

= puhe), kolmen toisiinsa liittyvän teoksen sarja;
erikois, sti tragediakolmikko, s. o. ne kolme tra-

gediaä; jotka kunkin ateenalaiseen tragediakil-

pailuun osaaottavan runoilijan oli esitettävä

perättäin samana päivänä. Aiskhylos ja hänen
aikalaisensa rakensivat välistä t-.nsa niin, että
siunaa pääaihetta kehitettiin läpi koko tragedia-

kolmikon; siten voitiin suurisuuntaisia aiheita

käsitellä rikkaammin ja syvällisemmin kuin yksi
l\ ist meedioissa siihen aikaan olisi ollut mah-
dollista. Tämänlaisia yksiaiheisia t:oja on säi-

lynyt Aiskhyloksen n. s. Oresteia (Agamemnon,
Khoephoroi, Eumenides) . Myöhemmin kävi. koori-

osaston supistuessa ja sommittelutaidon kehit-

tyessä, mahdolliseksi saada jotensakin yhtä rikas

ja täydellinen draamallinen kehitys mahtumaan
yhden tragedian puitteisiin, ja luovuttiin sentäh-

den t:n yksiaihi isuudesta. Siitä huolimatta tar-

koitetaan t :11a tätä nykyä tavallisesti Oresteian
tapaista yksiaiheista tragediakolmikkoa. — Paitsi

t :sta puhutaan välistä myös t e t r a 1 o g i a s t a,

jolla tarkoitetaan sellaista antiikkista näytelmä-
sarjaa, jossa samaa aiHetta on käsitelty sekätra-

gediakolmikossa että myös siihen liittyvässä sa-

tyrinäytelmässä. — Hellenistisellä ja roomalai-
sella ajalla koetettiin ryhmittää Platonin teok-

set tioihin ja tetralogioihin. O. E. T.

Trimalchio /-'/'-/, upporikas, rehentelevä, herk

kusuinen nousukas, jota verrattomalla lystikkäi

syydellä kuvataan C. Petroniuksen (ks. Pe1 i o

n i n s A r h i t e n satiirisessa Beikkailuromati
oissa. A'. ./. //.

Trimetri (kreik. tri- = kolmi-, ja metron
mitta), kolmimittasäe, tavallisesti jambinen.
Jambinen t. on muodostunut 3:sta akatalekti

sesla jambisesta clipodiasta. Sen pääsesiiuri on

useimmiten 5:nnen puolijalan, harvemmin Tinnen

puolijalan jäljessä, ja sen viimeinen tavu on

anceps. Jambisen t:n perusmuoto on siis:

Mutta kreik. tragedioissa voi jambin sijasta kui-

kissa runojaloissa paitsi viimeisessä olla tri-

brakhys \_^,v ' epätasaisissa jaloissa (l:9essä,

3:nnessa ja 5:nnessä) spondee
( ,_) 1 :sessä ja

3:nnessa daktyli
( ;,_)i joka kuitenkin on suh-

teellisesti harvinainen, ja 1 :sessä jalassa sekä

nimien kohdalla anapesti
( ,_). Kreik. kome-

dioissa saa daktyli olla myös 5:nnessä jalassa

anapesti saattaa ilman mitään rajoituksia esiin-

tyä 5 ensimäisessä jalassa ja vihdoin voi jam-

bin asemesta olla proeeleusmaticus
i

. i.

Kreikkalaisilta lainasivat, jambisen t:n rooma-
laiset (ks. Senaari). Jambineu t., jota jo

Arkhilokhos viljeli, tuli kreik. draaman vuoro-
puhelussa vallitsevaksi runomitaksi; sen käy
töstä uudempien kansojen runoudessa ks.

J a m b i. E. R-n.

Trimetyliamiini ks. M e t y 1 i a m i i n i.

Trimorfinen on aine, joka esiintyy kolmena
eri allotrooppisena muotona, ks. Polymor-
fismi 1.

Trimorfismi, hioi., ks. Polymorfismi 1.

Trimurti (int.). myöhemmän hindulaisen ju-

maluusopin kehittämä ajatus kolminaisesta juma-
luudesta, jonka muodostavat Brahma, Visnu ja

Siva. Kuvissa T. kuvataan yksiruumiiseksi ja

kolmipäiseksi. Mitään kansanomaista merkitystä

t :11a ei milloinkaan ole ollut. E. K-a.

Trinakria (trina'-] (lat., kreik. TrinakrVa .

kolmikärkinen, Sisilian vanha nimitys, usein

käytetty runoudessa.

Tringa ks. Sirriäise t.

Trinidad [-a'-] (esp., = ,, Kolminaisuus"!. 1. Eng
lännille kuuluva saari Länsi-Intiassa, Etelä-Ame-
riikan (Venetsuelan) pohjoisrannikolla, Orinocoii

suiston edustalla, kauas itäänpäin pistäviin

Parian-niemimaan muodostaman Parian-lahden

suulla, mantereesta kahden salmen, Booa de

la Sierpen (etelässä! ja Bocas de Dragoksen
(pohjoisessa, Parian-niemimaasta) , erottama;

4,544 km2
, 236,397 as. (1901; T:iin hallinnolli-

sesti kuuluvan Tobagon keralla 5,110 km".

359,527 as. 1914). — T. on aikanansa »llut

yhteydessä mantereen kanssa; sen länne-tii

itään kulkevat vuorijonot (pohjois- ja eteläran-

nikolla sekä keskellä; korkein kohta Cerro de

Aripo pohjoisessa 945 m yi. merenp.), joiden

välissä on kumpumaita ja tasankoa, ovat Venet-

suelan rannikkovuoristojen jatkoa. Geologiselta

rakenteeltaan T. niinikään liittyy manteree-

seen. Ilmastollisesti myöskin; v:n keskilämpö

-f 25,5° C, kylmimmän kuukauden -f 24.4° 0, kuu-
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mimman -\ 26,»' C, vuotuinen sademäärä 1,700 mm
[sadekausi touko-tammik., kuivakausi tammi-
toukok., jonka ohella lokakissa on lyhyt satee-

l..n aika). Jokia paljon. liikenteelle arvotto

miu. Merkillisenä luonnonilmiönä mainittakoon
iii. Pitch lake (5 km ympärimitaten)

,

jonka ympäristössä myös on paljon asfalttia. Kas-
villisuus ja elumistc piipnrteissixn samanlai-

nen kuin mantereella. Laajat metsät peittävät

VUOrten rinteet huippuja myöten. — Asukkaista

ii. '
.: mi Etu-Intiasta tuntuja kuleja, joiden työ-

voiman avulla T:sta on tullut erinomaisen

kukoistava siirtomaa. Vanhemmasta väestöstä

ylemmä! luokat ovat esp. ja ransk. alkuperää,
ii.it neekereitä tai sekarotuisia. Kaupungeissa

puhutaan englannin kieltä, pohjoisilla kaakao-

viljelyksillä ransk.. muualla esp. murretta.

Monista uskontokunnista tärkeimmät roomal.-

katolinen (arkkipiispa) ja anglikaaninen (piispa).

Kansakouluja luku-v. 1914-15 277, joissa 51,497

oppilasta ; 4 korkeampaa oppilaitosta, 786 oppi-

in»! a. — Taloudellisesti T. on nopeasti edisty-

mässä. Maa on erittäin hedelmällistä (yli "3 vil-

jeltyä), tuottaen kaakaota (21,s milj. kg 1913;

viides maapallon kaakaomaista). ruokosokeria.

kookospähkinöitä, riisiä, kahvia, kautsukkia y. m.
kuuman ilmaston plantaasiviljelyksen tuotteita.

Karjanhoito huomattava. Minnaalikunnan tuot-

teita on asfaltti sekä polttoöljy (v:sta 1910. saa-

lis 1914 205,600 hl). Rautateitä 190 km. sähkö-

li nnätinlinjoja 268 km. puhelinlinjoja 5,236 km.
Kaapeli mantereelle ja Länsi-Intian saarille. Pää-

uia Port of Spain länsirannikolla. Laivalii-

eessä tiliv. 1914-15 selvitettiin 3,8 milj. rek.-

ihii. 1 josta engl. alusten osalle tuli 2.7 milj. rek.-

toin. Tuonti ulkomailta 1914 oli arvoltaan

105,1 milj. mk. (teollisuudentuotteita, ravinto-

aineita, raaka-aineita), vienti (kaakao arvoltaan

milj.. sokeri 14.» milj.. asfaltti 2,« milj..

kookospähkinät 1.7 milj.. polttoöljy 1.8 milj. mk.)

milj. mk. Tuonnista tuli Englannin osalle

-''.: milj., viennistä Yhdysvaltain osalle

JT : milj. mk. Rahayksikköinä käytetään Englan-
nin puntaa (virallisesti laillinen maksuväline) ja

Yhdysvaltain dollaria. Neljä, pankkien haara-
konttorin. — Hallinnon etunenässä on kuvernööri.

jonka rinnalla on 5-jäseninen toimeenpaneva neu-

vosto ja 21-jäseninen lakiasäätävä neuvosto
kki jäsenet nimitettyjä). Pääkaupunki Port

oi Spain. Poliisivartiostoihin kuului 1915
ii. — Tm löysi Kolumbus 1496. Espanja-

laiset ottivat sen haltuunsa 1588; myöhemmin
sinne asettui myöskin ranskalaisia. V. 1797

miehittivät T:n. saaden sen lopul-

lisesti haltuunsa 1802. Orjain vapauttaminen
uhkasi saarta täydellisellä rappiolla, josta

se pelastettiin tuomalla kuleja Itä-Intiasta. —
2. Sami Atlantin valtameressä I 200 km itään

asta; 6 km pitkä. 3 km leveä, asumaton
Englanti vaati sitä istir, itselleen, mutta sr jäi

kuitenkin Brasilialle löytäjänsä Tristäo da Cun
han kansallisuuden (portug.) perusteella. —
3. Kaupunki Yhdysvalloissa, Coloradon valtion

eteläosassa, 16 penink. Pueblosta etelään, Piirga-

tory- (Los Animas-) joen varrella, ratojen ris-

teyksessä; 10,204 as. (1910). - - Ollen viljaa, kar-

jaa ja kivihiiltä tuottavan maakunnan keskuk-

melkoista kauppaa näillä tuotteilla;

rauta-, koksi- y. m. tehtaita, konepajoja. —

4. Kaupunki Kuhn n etelärannikolla, Santa Claran
maakunnassa, 5 km Casilda nimisestä merisata
masta; 11,197 as. (1907). Kuban terveellisiin

[dii kaupunkeja, suosittu oleskelupaikka. Viedään
sokeria, melassia, tupakkaa y. m. Diego Velas
quez perusti Tm 1514 meren rannalle, mutta
merirosvojen hyökkäysten takia se siirrettiin

sisemmäksi. — 5. Kaupunki Boliviassa, Beni'11

departementin pääkaupunki, 15 km Mamorön oik

rannasta; 2,556 as. (1900). Jesuiitat perustivat
sen paikalle 10N7 lähetysaseman. E. E. K.

Trinitaarit (ks. Trinitas), kahden erakon.

Johannes Mathalaisen ja Feeliks ValoisMaisen.

perustama, paavin 1198 vahvistama pyhän kolmi-

naisuuden veljeskunta, jonka tarkoitus oli ostaa

saraseeneilta vapaaksi kristittyjä orjia (Ordo
SS. Trinitatis de redemptione captivorum). Vel-

jeskunta levisi pääluostaristaan Cerfroy'sta var-

sinkin Etelä-Eurooppaan. Alkuperäisessii muo-
dossaan se lakkasi 1894. Nykyään 011 olemassa
ainoastaan 1596 toimeenpannusta uudistuksesta

alkunsa saanut paljasialka-t :n veljeskunta, jonka
pääluostarina on Roomassa oleva S. Crisogono.

A. J. P-ä.

Trinitas dat.), kolminaisuus iks. t.).

Triniteetti (lat. trinitas), kolminaisuus iks. t.i

.

Trinitrobentsoli, CeH3 (N02)3, brisanttinen ja

voimakas mutta herkkä räjähdysaine. 8. 8.

Trinitrokarbolihappo ks. P i k r i i n i-

happo.
Trinitrotoluoli 1. trotyli C.HoiClIji

I
N'< >.-' .;

hyvin vähän herkkä ja siksi vaaraton, äärettö-

män voimakas räjähdysaine. Sitä valmistetaan

toluolista käsittelemällä sitä typpi- ja rikki-

hapon seoksella 3 eri kertaa. Tuote on veteen-

liukenematon, se kiteytetään alkoholista. Vaa-
leankeltaisia neulamaisia kiteitä, joiden sulani 1 jp.

on 82° C. Sitä voidaan vaaratta sulattaa ja

pusertaa. Suurin räjähdysvaikutus on sillä sil-

loin, kun panos sytytetään lyijyatsiditrotyli-

kapselia käyttäen. T:ia käytetään brisanttigra-

naateissa. meritykeissä. torpedoissa ja miinoissa.

Nykyisissä suurissa torpedoissa on kärjessä 150

kg trotyltä. Sf. 8.

Trinity-kirkko ks. New York. palsta 113S :

liitekuva I.

Trinomi ks. P oi y n o m i.

Trio (it), mns. 1. Sarjasävellys kolmelle soolo-

soittimelle (tav. viululle, sellolle ja pianolle). —
2. Urku.sävrlh s. jossa kumpikin käsi soittaa eri

manuaalilla (jalat pedaalilla kolmantena).

Kolmikehyksen iks. fc.) keskimäinen sikermä.

/. K.

Trioletti (ransk. triolet), säejakso, jonka mno.

dostaa korkeintaan 12 säettä, joista kaksi ensi

mäistä kerrataan lopussa ja ensimäinen keskellä

säejaksoa; runossa on vain kaksi loppusointua,

vrt. I! o n ä e a u.

Trioli (it. triole) 1. k o 1 m i k a s, tasajakoi-

1 rytmi ä tilapäisesti esiintyvä 3-jakoinen

Trioli.

rytiniyksikkö. T. merkitään niillä nuottiarvnills.

jotka ovat lähinnä Buuremmat sävelten varsi-
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naista aika-arvoa, Nuottien ylä t. alapuolelle

merkitään ''•n numero, esim. kuten edellisen

sivun uuottiuäytteessä j. u. e. /. A.

Tripitaka (sanskr., = kolme vasua), buddhalai

nen kanonisten kirjain kokoelma, ks. Intian
kielet ja kirjallisuus, palsta 1020.

Tripletti (lat. triplua : kolminkertainen), jokin

mi-sä on kolme osaa; luppi (ks. t.), jossa on
kolme I inssin .

Tripliitti, ruskeanvärinen, suurina monoklii-

nisina kiteinä tai kiteisinä massoina esiin

tyvä kivennäinen, kokoomukseltaan fluorinpitoi-

nen rauta-mangaani-magnesium-kalsium-iosfaatti,
l'i.\ln. Fe, Mg, Ca)jPO«. T. on jokseenkin harvi-

nainen pegmatiittimineraali, jonka löytöpaikoista

mainittakoon Limoges, Bodenmais, Sehlaggenvvald
sekä Suomessa Mattkärrin kvartsilouhos Kemiössä.

P. E.

Tripodi ks. Kolmijalk a.

Tripoli ks. Ta r ab oi us 1.

Tripoliksen sota ks. Tripolis 1

.

Tripolis (myös Tripoli). 1. Italialle kuuluva
alue (myös Tripolitania, it. Libia) Pohjola-

Afrikassa, Välimeren rannalla. Egyptin ja

Inniksen välissä, käsittää varsinaisen T:n. Bar-

kan (Kyrenaika, Bengliazi) ja Pessauin, ollen

rajoiltaan sisämaassa epämääräinen, kaikkiaan
n. 1.115.1)00 km-, n. 900,000 as. — Varsinaisen

T:n rannikko on enimmäkseen alavaa, hiekkaista,

lalidetonta ja saaretonta; vain Iso Syrtti tekee

laakean poukaman varsinaisen T:n ja Barkau
rajalla. Erämaa tunkeutuu monessa kohdassa
merenrantaan asti. Keidasrikkaan rannikkokais-

taleen takana maa kohoaa, paikoitellen sam-
muneiden tulivuorenkeilain peittämiksi ylä-

tasangoiksi (Dzebel Ghurian 600 m yi. merenp.),

joiden syvissä laaksoissa on paljon viljelyskelpoi-

sia seutuja. Varsinaisen T:n erottaa Fessanista

etelässä Hammada el Homra (ks. t.), jonka länsi-

päässä on tärkeä Ghadames (ks. t.) niminen
keidasryhmä. Fessanista ks. t. Barkan (ks. t.)

eteläpuolella on Audzilan keidas. — Ilmasto
vaihtelee tuntuvasti eri osissa. V:n keskilämpö
on -|-20 o C:n paikkeilla, sisämaassa melkoista

korkeampi. Yöt ovat usein hyvin kylmät ja pai-

koitellen sataa joskus lunta. Vuotuinen sade-

määrä rannikolla 400-500 mm, sisämaassa vähäi-

sempi, onpa seutuja, joissa ei koko vuoteen sada.

Sadekausi on joulu-helmik. Pysyviä jokia ei ole;

vadeissa on vettä vain sadeaikana. — Kasvil-
lisuus on suurimmaksi osaksi saharamainen,
leimakasvina keitaiden taatelipalmu; akaasioita,

tamariskeja, mastiksipensaita y. m. s. kasvaa
vadeissa sekä si nimisiä pensaskasveja hamma-
doilla. Barkalla ja yleensä rannikolla vallitsee

välimerenkasvillisuus laakeri-, öljy-, viikuna-

y. m. s. ainaviheriöivine puineen. — Eläi-
mistö on yleensä samanlainen kuin muualla
Pohjois-Afrikassa. Suuria villejä eläimiä on har-

vassa. — Väestö on kokoonpanoltaan kirjavaa.

Perusaineksena ovat maan alkuperäiset asukkaat

berberit, jotka monella seudulla ovat saaneet

väistyä 600-luvulla maahan tulleiden arabialais-

ten tieltä (Barkassa, Audzilan keitaassa y. m.)

tai ovat sekaantuneet arabialaisiin (pohjoisessa)

ja neekereihin (etelässä). Lisäksi T:ssa on paljo

juutalaisia, turkkilaisia, italialaisia, maltalaisia,

kreikkalaisia y. m. — Elinkeinoista tär

kein on maanviljelys, joka viime vuosis. lopulla

monesta syystä (m. m. raskas maavero] on anti

e täänkin tuntuvasti taantunut, niin että mcl

kein joka vuosi on ulkomailta tuotava viljaa

Viljellään ohraa, vehnää, kaikenlaisia vibannek
m

j m. Tärkeitä ovat myös taatelipalmu, vii-

kuna, oliivi, appelsiini, sahrami y. m. Paimen
tolais arabialaisilla on suuria kameli-, lamiua-

ja naiilakarjalaumoja. Merestä pyydystetään pesu

sientä (pyynti on melkein kokonaan kreikka
laisten hallussa). — Mineraalikunnan tuotteita

on suola. — Jonkun verran käsiteollisuutta hai

joitetaan. — Liikennettä välittävät

maassa karavaanitiet. T:n halki (Ghadameksen.
lihat in, Murzukin ja Audzilan kautta) kulkee

karavaaniteitä Saharan läpi Sudaniin; niillä oli

ennen tavattoman suuri merkitys Pohjois-Afrikan
kaupassa, mutta liikenne niillä on huvennut
vähiin englantilaisten ja ranskalaisten avattua

suoremmat kauppatiet Atlantille. Italialaiset ovat

rakennuttaneet muutamia lyhyitä rautateitä ran

uikolta sisämaahan päin. kaikkiaan 170 km 1916

Sähkölennätinkaapelit yhdistävät T:n kaupungin
Maltaan ja Syrakusaan sekä Benghazi'n viimein.

paikkaan. Pääsatamat T. ja Bengliazi. Sata

missä 1913 selvitettiin 3,2 milj. rek.-ton. Uiko
maankauppa: tuonti arvoltaan 25,5 milj. (teelli

suudentuotteita. ravintoaineita) ja vienti vain

3,4 milj. mk. (vuodat l.s milj.. pesusienet 0,7 milj..

henna 0, 3 milj.. kamelikurjen sulat 0,s milj. mk.).

— Hallinnollisesti T. on jaettu kahteen,

siirtoniaaministerin alaiseen kuverneinenttiiii

Tripolitaaniaan ja Kyrenaikaan (it. Ciremiir,,

pääkaupunkeina T. ja Benghazi. Kuvemementtien
etunenässä ovat kuninkaan nimittämät kuver

nöörit. Oikeudenhoidossa noudatetaan it. lakeja:

alioikeuksissa on muhamettilaisista jäsenistä

kokoonpantu lautakunta milloin on käsiteltäväni!

muhamettilaisia koskevia asioita. — Siirtomaan

tulo- ja menoarvio tili-vdle 1915-16 päättyi

70,8 milj. mk:aan (tuloista omia tuloja vain

15,i milj. mk., loput valtakunnanavustusta, im

noista 39.9 milj. mk. sotilaallisiin tarkoituksiin i.

— Historia. T:ssa on löydetty suuri mää iii

muistoja huomattavasta neoliittikauden asutuk-

sesta, joka kaikasta päättäen oli berberiläinen.

Historiallisena aikana foinikialaiset perustivat

kolme kukoistavaa siirtokuntaa (Oea, Sabrata i>

Leptis Magna) nyk. varsinaiseen T:een, joka

niistä saikin nimensä (T. = ..kolme kaupunkia").

Myöhemmin. 700-luvulla e. Kr., kreikkalaiset muo-

dostivat siirtoloita Kyrenaikaan. Foinikialaisten

asuttaman T:n osa joutui sitten Kartagon yhtey-

teen jakaen sen kohtalot ja joutuen vihdoin,

kuten Kyrenaikakin, roomalaisille. Vandaalit

valloittivat koko T:it 400-luvulla j. Kr. Sein

vuosis. se siirtyi Itä-Roomalle. Vihdoin 600-luvulla

arabialaiset hyökkäsivät T:e;n. tehden siitä koko

naan islamilaisen maan. T. kuului sitten monta
vuosisataa Tunikseen, ollen 1321-1401 itsenäisenä

(lyhyttä väliaikaa lukuunottamatta). V. 1510

espanjalaiset miehittivät T:n; Kaarle V antoi

sen 1äänityksenä johanniitoille, mutta jo 1553

turk. merirosvot karkoittivat heidät sieltä ja

tekivät T:sta vuosisadoiksi merirosvojen pesäpai

kan. V. 1714 Ahmed pasa Karamanli'en suvusta

teki T:n melkein riippumattomaksi Turkista, jolle

vain maksettiin vähäinen vero. V. 1835 Turkki

uudelleen otti T:n kokonaan valtaansa, syöksi

Ka lainailin valtaistuimelta ja muodosti T:sta
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t urk. vilajeetin. V. 1911 siirtomaiden tarpeessa

ileva Halin aloitti SOdan Turkkia vastaan T:n
omistamisesta (n. s. T:n sota). Vaikka Turkki
.'i ehtinytkään saada T:ccn sanottavia apujouk-
koja, pitivät T:n turk. joukot Enver bein ja

Nesad bein johdolla ja muhamettilaisen väestön

avustamana hyvin [tuoliaan, niin etteivät it, jou-

kot päässeet etenemään sanottavasi i laivastotyk-

kiensä kantamaa kauemmaksi. Muiden asianhaa-

rain pakottamana Turkki kuitenkin 1912 Ouchyn
lauhassa luovutti Italialle T : ti (sulttaani säilytti

kuitenkin T:n muhamettilaisten hengellisen yli-

berruuden), josta Egypti (s. o. Englanti), vaikkei

ollut sulaan ulienkaan ottanut osaa, pidätti itsel-

hen Soitimin (ks. t.i poukaman läntisen rannan.

In sota ei kuitenkaan loppunut Ouchyn rau-
i sillä arabialaiset ja berberit jatkoivat her-

keämättä' vastarintaa, joka Suurvaltaiusoilan puh-

lettua 11*14 sai uutta virikettä. — 2. Edellämai-
nitun siirtomaan Tripolitaania nimisen kuver-

nemenlin pääkaupunki (turk. Tarabulus el-Gharb
..lännen T."i, ennen koko T:n pääkaupunki.

Välimeren rannalla, mereen pistävällä kapealla

niemekkeellä; n. 75.000 as., joista n. 8.000 juuta-

laista. 4,000 maltalaista, paljo italialaisia y. m.
oppalaisia. — Vanhojen muurien ympäröimä,

vanhojen linnakkeiden ja espanjalais-aikaisen

sitaiiellin suojaama. Toistakymmentä moskeiaa
[so moskeia. Pasa moskeia. joka alkuaan on

espanjalaisten rakentama kirkko), pari kirkkoa,

luostari, synagogia, karavaaniseraieja, kylpylöitä,

roomalais-aikaisen riemuportin rauniot y. m.
Kouluja. Harjoitetaan nahka . matto- ja silkki-

teollisuutta. Kauppa vilkasta, vaikkei enää euti-

-en veroista (ks. T. 1.). Kolme karavaanitietä vie

sisämaahan, Sudaniin. Satama ei ole hyvä (satama-
selkä suojattu pohjoistuulilta, 7 m syvä), mutta
T:n asema vastapäätä Sisiliaa on edullinen. Ita-

lialaiset ovat rakentaneet T:sta pari lyhyttä
rautatietä. — T. on syntynyt foinikialaisten perus-

tamasta idusta, jonka erinomainen asema kolmen
karavaanitien valtiaana pian teki siitä tärkeän
ia kukoistavan kauppakaupungin. Sen hist, vai-

heet liittyvät läheisesti T:n maakunnan vaihei-

siin iks. T. l.i. — 3. ks. Tarabolus 1. — 4.

ks. Tripoli ta a. E. E. K.
Tripolitaania k>. Tripolia 1.

Tripolitsa (myös Tripolis) , kaupunki Krei-
Peloponnesoksen keskiosassa, Peloponne-

soksen .:it. ja Arkadian nomoksen nyk. pääkau-
punki, aaltomaisella karstiylätasangolla (655 m
yi. merenp. rautatien varrella; 10,789 as. (1907).
- Lukio, arkkipiispanistuin. Harjoitetaan matto-

abkateollisuutta, vilkasta kauppaa. — T. syn-
tyi vasta uudella ajalla, edustaen vanhan ajan
Mantineia. Pallantium ja Tegea nimisiä kaupun-
keja josta Tm nimi = „kolme kaupunkia"), oli

viime vuosia, alkuun asti Peloponnesoksen kukois
tavin k.ni[iunki [pääkaupunki v:sta 1718). Kolo
kotronis valloitti sen 1821. jolloin se melkein
kokonaan paloi : 1823 siitä tuli hallituksen asuin-
paikka. Ibrahim pasa sai T:n uudelleen hal-
tuunsa 1825, menettäen sen lopullisesti 1828.

E. E. h.
Tripotage /-/</'-/ (ransk.), oik. sekasotku;

pörsaibui .

Trippelallianssi ilal. triplus - kolminkertai-
nen, ja ransk. aUionce = liitto) , kolmiliitto, erityi-

sesti se liitto, jonka Englanti. Hollanti ja Ruotsi

tekivät Maagissa 23 p. tammik. liiiis estääksensä
l.udvik XIV:tH valloittamasta Espanjan Alanko
maita. ks. 1) e v oi utsi n i s o I a. Myöskin
L9:nnen vuosia, lopulla syntynyttä Saksan. Itä

vallan ja Italian liittoa sanotaan joskus t :ksi

ks. K o 1 m i 1 i i t 1 o. J. F.

Trippeli (kiilloitusliuske) on hieno

kerroksista kiiseliguuria (ks. t.i. Sitä käyte
tiiiin kiilloitusaineena.

Triptolemos /-p/o'-/, kreik. kansanuskonnosaa
viljanviljelyksen haltia, jonka palvelus ja tarusto

liittyvät Kleusiin mysterioihin. T:ta kuvailtiin

tavallisesti poikaseksi tai nuorukaiseksi, liene

terin ja Koren suojatiksi. Hän saa heiltä (ks.

11 osassa 235:nnellä palstalla olevaa kuvaa'
viljansiemenen levitettäväksi ihmisten keskuu
teen; ja siipien kannattamissa tai siivellisten

käärmeiden vetämissä vaunuissa istuen hän ajaa

paikasta toiseen, opettaen ihmisiä käyttämään
jumalallista lahjaa. O. E. T.

Triptyykki (kreik. triptykhos = kolminkertai

nen), kolmiosainen alttarimaalaus (keskikuva.

siipikuvat), jonka laitakuvat saranaovina täit

tuvat vastakkain peittäen keskiosan: alttari

kaappi, siipialttari. ks. Alttari. U-o N.

Trireemi ks. K o 1 m i s o u t u 1 a i v a t.

Trismegistos ks. Hermes Trismegis-
t os.

Trismi (kreik. trismo's = vikiseminen; lat.

trismus), puremalihasten kouristuksentapaisen

supistumisen aiheuttama leukojen puristuminen

toisiaan vastaan, jollainen esiintyy osana jäykkä

kouristuksen synnyttämässä taudinkuvassa.

Trissino, Giovanni Giorgio (1478-1550).

it. runoilija. T. oli oppinut mies ja toimi kor

keassa asemassa kirkon palveluksessa. Hän on

kirjoittanut ikävystyttävän ja runolliselta arvol

taan vähäpätöisen eepoksen .,T/Italia liberata dai

Goti" (1547-48). joukon onnistuneempia lyyril-

lisiä runoja, ,,Rime" (1529) sekä muutamia näy-

telmiä, joista huomattavin on tragedia „Sofo

uisba" (1515; julk. 1524), ensimäineu laatuaan

uudemmassa kirjallisuudessa. Se on antiikkisten

esikuvain mukaan sepitetty, ankarasti noudattaen

Aristoteleen runousopin sääntöjä, mutta todistaa

tekijällään olleen melkoisia runoilijalahjoja.

Huvinäytelmä ..I simillimi" (1548) on Plautus

jäljitelmä. T. on lisäksi kirjoittanut runous

opin (1529) sekä tutkielmia italian kielen alalta.

— T:n kootut teokset julkaisi Maffei (1729).

[Morsolin, ..G. G. T." (2:nen pain. 1894);

Ciampolini, ..La prima tragedia regolare", etc.

(18841; l)'Aneoiia. ..Varieta storiche e letterarie".

II (1885); Ermini, ..LMtalia liberata di G. G. T."

(1893).

J

(E. W-s.)

Tristan ja Isolde, päähenkilöt keskiaikaisessa,

alkuaan kelttiläisessä tarinassa, joka kertoo

sankari T:n ja kuninkaantytär l:n vastustamat-

tomasta rakkauden intohimosta ja siitä johtu-

vasta traagillisesta kohtalosta.. Tarina on hyvin

laajalti levinnyt ja sitä ovat runoilijat lisäten

ja kehittäen käsitelleet useiden maiden kir-

tiudessa. Vanhiramal teokset ovai Berolin ja

Thomasin ransk. runoelmat 12:nnelta vui

(julk. Michel, 3 nid 1835-39; Muni 1903;

i 2 nid. 1902 05 Berolin teokseen pi

luu Eilhart v. Oberge'n (eli v:n 12t)0 vaiheilla

saks. runoelma i julk . Lichtenstein 1877), kun
n ollut Gottfried v. Strassburgin
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iks. (.1 kuuluisan runoromaanin lähteenä; (pai

haat julkaisut ovat Goltherin, 1889 ja Becb
.-.teinin, 1890. Nykyissaks. käänt. Kurz. Simrock,
llerz). Uudemmista aiheen käsittelyistä mainit-

takoon VVagncrin tunnettu musiikkinäytelmä.
[Kölbing, „Die nordische u. d. englische Version
d. Tristamsaga" (1877, 1883); Golther, „Die Sage
von T. ii. I." (1887) ja „T. u. 1. in Diehtungen
A. Mittelalters u. d. neuen Zeit" (1907); Vetter,

..l.a legende de T." (1882); Löseth, „Le roinan

en prose de T." (1890); G. Paris, »Tristan et

iseut" (..Revue de Paris", I, 1894); Röttiger,

,.l)er heutige Stand d. Tristanforsehung" (1897) ;

Bossert, ..La legende elievaleresque de T. et I."

(1892).] E. W-s.
Tristäo da Cunha [tä'u da kunja] (myös

Tristan da Cunha). saariryhmä Atlantin valta-

meren eteläosassa. Hyväntoivonniemen ja Kap
Hoornin välissä (3,200 km edellisestä, 6,400 km
jälkimäisestä), 37° 6' et. lev., 12° 17' länt. pit.,

116 km2
, 102 as. (1914). — Saaret, T. d. C.

(suurin, ainoa asuttu), Inaccessible, Nightingale,

ovat tuliperäistä syntyä, vuorisia (T. d. C :n keila-

mainen huippu 2,300 m yi. merenp., tav. lumi-

peitteinen), jyrkkärantaisia (300-600 m korkeat
kalliot kohoavat äkkijyrkkinä merestä), vailla

matamia. T. d. C:n luoteisrannalla on 30 m yi.

merenp. kohoava tasankoalue, johon asutus on
keskittynyt. Länsituulet vallitsevat, tuoden run-

saasti sadetta; kesäkuukausien keskilämpö

-f-
20° C, talvikuukausien + 14° C. Metsiä ei ole,

mutta ruohokasvillisuus (rassoofc-heinää [Spar-

tina arundinacea] y. m.) rehevää. Merieläimistö
runsas (pingviinejä, hylkeitä, valaita y. m.).

Kolme maalintulajia, joista 2 saaristolle eri-

koista. Maanisäkkäitä vain kotieläimet ja haaksi-

rikkoutuneista aluksista tulleet rotat, jotka maan-
vaivana (tekevät viljanviljelyksen mahdotto-
maksi). Asutus sekarotuista, pääaineksena englan-

tilainen (merimiehiä, haaksirikkoutuneita y. m.);

ensimäinen vakinainen asukas tuli T. d. C:lle

1810. Harjoitetaan karjanhoitoa. (600 nautaa,

700 lammasta, 100 aasia), perunan ja hedelmä-
puiden viljelyä sekä kalastusta ynnä hylkeen-

pyyntiä. Mitään hallintoviranomaisia ja kirjoi-

teltuja lakeja ei ole. Nimellisesti T. d. C. kuu-
luu Englannin Etelä-Afrikkaan (Kap-maahan).

—

N. 450 km etelään T. d. C;n saaresta on Gough
i s 1 a n d (Diego Alvarez) niminen yksinäinen,

asumaton saari (n. 100
1,400 m yi. merenp.). —
portug. amiraali T. d. C.

bert otti sen haltuunsa 1810, mutta hukkui
Englanti julisti sen alueekseen 1816.

E. E.

Tristia [tri-] (lat., oik. /. carmina), „Valitus-

lauluja", roomal. runoilijan P. Ovidius Nason
(ks. t.) maanpaossa sepittämä runokokoelma.
Triticum, heinäsuku. jonka tärkein laji on

tavallinen vehnä (T. vulgare), ks. t. Meillä

kasvaa villinä 3 lajia, joista juolavehnä
(T. repens), ks. t., ja koiranvehnä (T. cani-

iium) ovat. hyvin yleisiä.

Tritogeneia Jtritoge'-], kreik. runoudessa
esiintyvä Athene jumalattaren liikanimi, jonka
merkityksestä kreikkalaisilla historiallisella

ajalla ei enää ollut mitään tietoa. Monilukui-
sista selityskokeista mainittakoon se, jonka
mukaan T. olisi sukua Triton ja Amphitrite

km2
, korkein huippu

T. d. C;n löysi 1506
Amer. merimies Lam-

1812.

K.

nimien kanssa ja siis alkuaan olisi merkinnyt
vedestä syntynyttä. 0. E. '/'.

Triton [tritön], kreik. tarustossa vedenhaltia,

Poseidonin ja Amphitriten poika. T:ksi on u

selitetty erästä kalanpyrstöllä varustettua seka

olentoa i.. meren vanhusta"), joka arkai

taideteoksissa esiintyy kamppailussa Herakleeta
vastaan. Ainakin 4:nneltä vuosis. alkaen t^eja

ajatellaan kokonaiseksi sukukunnaksi, joka elo»-

taa meren aallokossa, järvissä ja joissa ylempien

vedenhaltiain saattajina ja vedenneitojen iloisina

ja vallattomina seuralaisina. Heillä kuvailluin

olevan ihmisen yläruumis, mutta säärien ase

mesta kalanpyrstö tai -pyrstöt, joskus lisäksi

hevosen eturaajat. Usein he toitottavat suuria

torventapaisia kotilonkuoria. — Mitään selvää

rajaa t:ien ja muiden vedenhaltiain välillä ei

voi vetää. O. E. T.

Triton, merivakuutusyhtiö, ks. M er i v a k u u-

t u s.

Triton ks. Vesilisko.
Tritonus (lat. fres = kolme, ja tonus = sävel.

kokoaskel). m ns., ylinouseva kvartti (=3 koko-

askelta, esim. f—h). T. oli keskiajan teoreetik-

kojen silmätikku („diabolus in musica"), josta

he aina varoittelivat oppilaitaan. T.-kieltoon

onkin syytä, milloin tahdotaan saada melodinen

kulku siloisesti ja tasaisesti sujumaan. Mutta
intomieliseen metodiikkaan soveltuu t. erinomai

sesti. /. K.

Tritylodon, nimi, joka löydettyjen jätteiden

nojalla on annettu eräälle arvoitukselliselle

triaskauden luurankoiseläimelle, jonka toiset tut-

kijat tulkitsevat nisäkäsliskoihin, teriodonttien

alaryhmään kuuluvaksi matelijaksi, toiset alku

peräiseksi imettäväiseksi. Viimemainittuja. -

muistuttaa eritoten hammasrakenteessaan : ham-
paat erilaistuneet kulma- ja poskihampaiksi, joista

jälkimäiset samanlaista monikärkistä tyyppiä

kuin sukupuuttoon kuolleessa MultUuberculata
ryhmässä. V. A. K-io.

Triumfi (lat. tri.u'mphus), voitto, voittojuhla.

varsinkin voittoisalle sotapäällikölle senaatin pää-

töksestä myön-
netty juhlallinen

kulku Roomassa.
Riemusaatto kulki

määrätyssä jär-

jestyksessä Mars-
kentältä Capito-

liumille, missä toi-

mitettiin juhla-

uhrit Juppiterin

kunniaksi. T:n
viettäjä itse ajoi

neljän valkoisen

ratsun vetämissä
vaunuissa purp-
puravaatteisiin

puettuna laakeri-

seppele päässään,

sotasaaliiden, van-
kien ja omien
sotamiestensä seuraamana. Keisariajalla T. jäi

yksistään hallitsijalle ja voittoisat päälliköt sai-

vat muita kunnianosoituksia osakseen. vrt.

Ovatsioni. K. J. B.

Triumfiportti (lat. arcus triumphalis t.fornix)

oli alkuaan voittoisan sotapäällikön kunniaksi

Keisari Marcus Aureliuksen triumfi.

Korkokuva Roomassa.
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pystytetty koruportti. Myöhemmin samanlaisia

portteja rakennettiin ylhäisten henkilöiden kun-
niaksi tai merkillisten tapausten muistoksi. T:lla

oli |i>ki> yksi portinaukko taikka pääkäytävä
\miii suiikul t\ ii molemmin puolin. T ija on
säilynyt monin paikoin Italiassa (tärkeimmät
Roomassa Tituksen, Septimius Severuksen ja

Konstantinuksen) ja etenkin Pohjois-Afrikaasa,

missä niitä on jäljellä ainakin 50. T. oli tav.

runsaasti koristettu korkokuvilla. Myöhempinä
aikoina on t :eja pystytetty useihin Euroopan
suurkaupunkeihin, kuten Pariisiin, Berliiniin,

Muneheniin Milanoon v. m. vrt. Rooma, kuva-

liite. A'. J. n.
Triumviraatti (lat. tritoni iriVtusi , kolmen

miehen liitto 1. yhtymä. N. s. ensimäinen t..

jonka C. Julius < :esar. On. Pompeius ja M. Liei-

nius Crassus tekivät Koomassa v. 60 e. Kr. sekä

uudistivat v. öti. oli täydellisesti yksityisluontei-

nen liitto (coitio); toineu t.. Octavianuksen.

M. Antoniuksen ja M. .Kmilius Lepiduksen viili-

oli virallinen, valtio-oikeudellinen liitto-

sopimus, joten nämä miehet erityisellä lakimää-
räyksellä asetettiin valtion johtoon v. 43 e. Kr.

k. j. n.
Triumvirit (lat. tr&sviri 1. lrin'm i iii), kolmi-

niiehet, jotka Roomassa muodostivat, jonkun
virallisen t. epävirallisen lauta- t. virkakunnan.
vrt. Triumviraatti. A. ./. //.

Trivandrum imyös Trivandram ja Tiruwanan-
i n im mm) ks. T r a v a n c o r e.

Triviaali (lat. triviaalia < trivium = tienristi,

kadunkulma), arkipäiväinen, matala, kulunut.
Triviaalikoulu (ks. T rivi u m), nimitys, jota

käytettiin alemmista oppi- ja latinakouluista,
vrt. Oppikoulu.
Trivium (lat.), koi im- n tien risteys (tres = kolme,

i« = tie), julkinen paikka; käytettiin ennen
merkitsemään niitä kolmea tiedonalaa, jotka

Itiin opetuksen pohjaksi ja joiden katsottiin

ivan samaan päämäärään, samalla kuin neljä

muuta tiedonalaa, joita opetettiin jatkona edel-

lisille, saivat yhteisnimen quadrivium (neljän

tien risteys). Yhdessä nämä kaksi ryhmää muo-
dostivat n. s. ..seitsemiin vapaata taitoa". Oppi-
aineiden äeitsenjako tavataan jo Aristoteleella

n unat iikka [= luku ja kirjoitus], gymnastiikka,
musiikki, grafiikka [= piirustus], matematiikka,
dialektiikka, retoriikka). Roomalaiset asettivat

timatiikan, retoriikan ja dialektiikan (sittem-
min = trivium) opetuksen perustaksi. Nämä kaksi
oppiaineryhmää viulisti 5:nnellä vuosis. kokonai-
suudeksi Marcianus Capella ensyklopedisessa
koulukirja-saan ja myöhemmin Cassiodorus.
vrt. Q n a d rivi u m.

Triöri iran-k. trieur), siementen ja jyvien
lajittelukone, ks. V i 1 j a n 1 a j i t t e 1 u k o n e e t.

Trnovo (Trnova, Tirnovo), kaupunki Pohjois
Balkanin pobjoisjuurella, Jantran

ja rautatien (Sofia-Varna) varrella, T:n depar-
tementin pääkaupunki ja Bulgaarian ent. pää
kaupunki; 12,049 as. (1910), bulgaarialaisia
(turkkilaiset muuttivat pois tsT* v:n jälkeen).— T. jakaantuu n. s. kristittyjen kaupungin-

un (korkeilla kalkkikallioilhn ja -en juurella
olevaan n, -. turkkilaisten kaupunginosaan, t äeit i

kirkkoja iG kirkkoa, m. m. 1230 rak. tsaarien
kruunauskirkko 4(> P. Marttyyrin kirkko, luhi-

tui raunioiksi maanjäristyksessä 1913)

poliitau palatsi. Lukio, ylempi tyttökoulu, met
poliitta. Jonkun verran kangasteollisuutta. —
T. sijaitsee kolmen tärkeän, Keski Haikailin yli

vievän solatien risteyksessä, ellen siten jo aikai
sin strategisesti huomattava paikka. Oli 1186
1393 Bulgaarian pääkaupunkina ja 1200-luvulta
v:een 1707 bulgaarialaisen patriarkan asuntona.
V, 1S77 se valloitettiin turkkilaisilta. 1879 .Mek

santeri Battenbergin prinssi siellii valittiin

Bulgaarian ruhtinaaksi ja 1908 kuningas Ferdi;

nand siellä julisti Bulgaarian riippumattomuu
den. Tuhoisa maanjäristys 1913 hävitti pahasti

T:oa. E /.'. A'.

Troas [lröa's], Propontiin (Marmara-meren)

,

llellespontoksen. Aigeian -mereii pohjoisosan ja

Adrainyltionin lahden välinen niemimaa, Vähiin

Aasian luoteisin maakunta. Sen eteläosassa on
Idan vuoristo. Sen jokia mainittakoon Ska-

mandros (nyk. Mendere), joka laskeutuu Helles-

pontokseen lähellä nykyistä Kum-Kalen nientä;

joen varrella sijaitsi muinainen Hion 1. Troia.

nykyisellä Hissarlikin kummulla. T:n alkuväes

tön kansallisuudesta ei ole tietoa; myöhemmin
asettui sinne m. m. traakiansukuisia myysialai

sia sekä (luultavasti Thessaliasta ja Boiotiasta

tulleita) kreikkalaisia (,,aiolilaiset siirtokunnat"!

.

Historiallisella ajalla T. on ollut samojen vai-

heiden alaisena kuin muu Vähä-Aasia.
O. E. T.

Trocadero [-?'-/ Cadizin satamaan pistävä lin-

noitettu niemeke. Linnakkeen valloittivat ra n

kalaiset 1810 ja 1823, nimittäen jälkimäisen

tapauksen muistoksi muutaman matalan kukku-
lan Pariisissa, Seinen oik. rannalla. T:ksi. Siellä

olevaan puistoon rak. maailmannäyttelyä varten

1878 suurenmoinen T:n palatsi (juhlasalissa

6,000 sijaa; vrt. Pariisi, palsta 257).

Trochanter ks. Kiertokyh m y.

Trochilidae ks. Kolibrit.
Trochophora (Lovönin toukka), nivelmalojen

(merimuodoilla esiintyvä) luonteenomainen toukka

muoto, muistuttaa rakenteeltaan rataseläimiii.

eläii vapaana vedessä liikkuen värekarvojen

(yleensä 1-2 vyönä ruumista ympäröiden) avulla.

Tavataan myös alhaisemmilla nilviäisillä; koi

keampien nilviäisten veliger-toukka johdetaan

siitä. T. on ollut tärkeä edellämainittujen selkä

rangattomieu ryhmien polveutumissuhteita selvi

teltäessä.

Trochu [trosyj, Louis Jules (1815-96),

ransk. kenraali, osoitti urhoollisuutta Afrikassa

Krimin sodassa sekä sodassa Itävaltaa vastaan

1859, mutta hiinen kinansa „L'armee francaise

en 1867", jossa hän vaati Preussin mallin mu-
kaista asevelvollisuutta, tuotti hänelle hovin epä-

suosion. V. 1870 T. nimitettiin Pariisin kuvei

aööriksi. Kun keisarius kukistettiin syysk.

-am. v.. määrättiin hänet kansallispuolustus-

hallituksen esimieheksi; samalla hiin jiii Parii-

sin kuvernööriksi. Pääkaupungin piirityl

aikana. T. järjesti puolustustoimet. Kun
;

tuminen tuli välttämättömäksi luopui T. I

nöörin toimesta: hallituksen esimiehenä hiin

pysyi kansalliskokouksen alkamiseen

Jouduttuaan riitaan Thiers'in kanssa T. siirtyi

yksityiselämään 1872. 0. '•'

Troctes ks. K i r
|
a t ii i.

Troels-Lund ks. Lund
Trofea ransk. Irophie, < lat. trop<e'«m, <
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kreik, tropaion), voitonmerkki; sotasaaliiksi

otetut lipui y. m., koristeellinen aseryhmä.
Trofoneuroosi (kreik. trophl1

- ravitseminen,

ja neuroosi, ks. t.), hermoissa olevien saira-

loisten, orgaanisten tiihi toiminnallisten tapata

ininäin aiheuttama ravitsemus- tai kasvuhäiriö

jossakin kudoksessa, vrt. Neuroosi.
Troglodytes ks. S i m |> a n s s i.

Troglodyytit (kreik. tröglody't&8 luolassa

asuva), luola asukkaat, niiden sivistymättömiini

kansain nimi, jotka muinaisajalta asuivat Punai-
sen-meren rannikolla Etiopiassa.

Trogus, P o m p e i u s, roomal. historioit-

sija, keltti syntyperältään, kirjoitti Augustuksen
aikana ensimäisen maailmanhistorian (Historia

Philippicce, 44 kirjaa), joka vähäksi osaksi on

säilynyt Justinuksen mukailussa. K. •/. //.

Troia ks. 1 1 i o n.

Troian sota, kreik. perintätarinaD mukaan
suurenmoinen kansallinen yritys, johon sankari-

ajan kreikkalaiset yhtyivät kostaakseDsa troia-

laisille Menelaoksen puolison Helenen ryöstön.

Tämä tarina sai kreikkalaisten sankaritarustossa
erikoisen tärkeän sijan, se kun veti yhteyteensä
hyvin runsaan osan heidän suku- ja paikallis-

tarinoitaan. T. s:aa käsittelevän eepillisen runou-
den verrattomina huippuina ovat Ilias (Iliadi)

ja Odysseia (ks. Homeros): näihin liittyi

suuri osa n. s. kyklisistä eepoksista. Sodan esi-

historiaa käsittelevässä ,,K y p r i a" eepoksessa
mainittiin sen varsinaiseksi syyksi maan liika-

kansoitus; tämän vähentämiseksi Zeus ja Themis
katsoivat tuhoisan sodan tarpeelliseksi. Siksi

Eris (ks. t.) sai yllyttää 3 jumalatarta kau-
neuskilpailuun, jonka seurauksena oli, että kilpa-

tuomarina ollut Paris (ks. t.) ryösti Helenen.
Kun oli saatu Kreikan kaikki — osaksi vasta-

hakoiset — sankarit yhtymään yhteiseen kosto-

retkeen ja kokoontumaan joukkoineen ja laivoi-

neen Auliiseen, lähdettiin sieltä matkalle. Mutta
Aasian puolella eksytäänkin Telephoksen (ks. t.)

valtakuntaan, ja palataan sieltä kotimaahan. Tois-

tamiseen kokoonnutaan Auliiseen, mutta sieltä ei

päästä merille, ennenkuin on uhrattu itse ylipääl-

likön, kuningas Agamemnonin tytär Iphigeneia

(ks. t.). Vihdoin kreikkalaiset saapuvat Troian
edustalle ja vaadittuaan turhaan Heleneä takaisin

asettuvat leiriin rannikolle, tekevät ryöstöretkiä

sekä valloittavat useita kaupunkeja. Suurim-
mat urotyöt suorittaa Akhilleus. Troialaiset

vain eivät ryhdy ratkaisevaan kenttätaisteluun.

Kun I 1 i a d in kertomus alkaa, on sotaa kestä-

nyt 9 vuotta, ja Troia on yhä valloittamatta.

Mitä Iliadin tapauksiin tulee ks. Homeros.
Kun se päättyy, on Troian tuki ja turva, jalo

Hektor, kaatunut. A i t h i o p i s eepoksessa oli

kerrottuna, mitenkä Akhilleus voitti Troian liitto-

laiset, Amazonit ja Memnonin (ks. n.), mutta
itse sai surmansa Pariksen nuolesta. Sodan loppu-

vaiheita käsiteltiin Pikku Ilias ja Ilionin
hävitys nimisissä runoelmissa, joiden kerto-

mukset osaksi kävivät rinnakkain. Niissä esitet-

tyjä moninaisia tapahtumia mainittakoon Aiaan
traagillinen loppu; Paris saa surmansa Philok-

teteen keihäästä; Akhilleuksen poika Neoptolemos
astuu taistelussa etualalle; Diomedes ja Odysseus
ryöstävät Troiaa suojelevan palladionin (ks. t.) ;

kreikkalaisten pääsankarit piiloutuvat suunnat-
tomaan puuhevoseen, jonka petetyt troialais >t

Laokoonin varoituksista huolimatta vetuvitl kau
[mukiinsa; vihdoin tulee Troian kanina liävit

Odysseiassa on useita tarinan lisäpiirteitä;

samoin niitä kai oli Nostoi nimisessä kykli
srssii eepoksessa, jonka aiheena olivat kotiin

palaavien sankarien kovat kohtalot. Kreikka
laiset pitivät T. s:aa historiallisena tapahtumana
ensimäisenä kansallisena suurtyönään. Sen aja ta

oli eri mielipiteitä; yleisimmän kannatuksin sai

Kratostheneen aja n määräys, jonka mukaan Troia
hävitettiin 1184 e. Kr. Meidän aikanamme useut

tutkijat ovat koettaneet saada selville, missi,

määrin T. S. on luovan runollisen mielikuvit uk
sen tuote ja missä määrin siinä on historiallista

pohjaa. l!):iinen vuosis. keskipalkoilla, luonnon-
symbolist isin tai unselityksen loistoaikana. useat

tutkijat väittivät koko T. s:n pelkäksi taruksi.

aurinkomyytiksi. Sittemmin on, varsinkin sen

jälkeen kuin Seliliemanuin tutkimukset olivat

saattaneet. Ilion-Troian jäännökset päivän valoon,

yhä enemmän alettu nähdä tarinoissa historia!

listen tapahtumien jälkikaikua. Niinpä on m. m.
arveltu niissä pääasiallisesti kuvastuvan taiste-

luja, joita aiolilaisten siirtolaisten oli kestettävä

ennenkuin saivat jalansijaa Troaassa ja sen lähi

seuduilla; myöskin on arveltu euroopanpuoleisten
tapahtumien, m. m. jonkun kaupungin hävityk-
sen, muiston seuranneen siirtolaisia Aasiaan.
Toiset taas (E. Meyer, U. v. Wilamowitz-Moellen-
lorff) ovat hyvien perusteiden nojalla osoitta-

neet, ettei ole niinkään epätodennäköistä, että

Kreikan puolelta todella on mykeeneläisajalla
tehty suuri, Mykenain mahtavan hallitsijan joh-

tama sotaretki Troiaa vastaan; onpa arveltu

sodan syyn oikeastaan olleen taloudellista,

lähinnä kauppapoliittista laatua (W. Leat).

o. e. r.

Troian tarina keskiajalla. Troian taru

sikermä saavutti keskiajalla suurta suosiota ja

on synnyttänyt erittäin runsaan ja monihaarai-
sen, sekä runopukuisen että suorasanaisen kirjal-

lisuuden. Tämä ei kuitenkaan liity suorastaan
Homerokseen, vaan etupäässä eräisiin myöhäis
antiikkisiin latinalaisiin kompilatsioneihin, joita

keskiajalla paljon luettiin. Nämä ovat Dareksen
nimellä käyvä ,, Historia de excidio Troia?"

(5-7:nneltä vuosis. j. Kr.), Diktys Kreettalaisen

nimellä käyvä ..Ephemeris belli troiani" (4:nneltä

vuosis. j. Kr.) ja n. s. Pindarus Thebanuksen
„Epitome Iliados Homericfe" (1 :seltä vuosis.

e. Kr.). Että Troian valloitukseen liittyvät tari-

nat jo varhemmalla keskiajalla olivat Länsi-

Euroopassa hyvin tunnetut, osoittaa m. m. se

seikka, että frankkilaiset kronikankirjoittajat

(Fredegarus Scholasticus 7:nnellä vuosis. y. m.i

kertoivat frankkien muka polveutuneen troialai-

sista. Vanhimmat Troian tarinaa vasituisesti

käsittelevät kirjallisuudentuotteet ovat latinan-

kielisiä. Sellaisia sepittivät m. m. kaksi ranska
laista, munkki Bernardus Floriacensis (n. 1050,

„De excidio Troise") ja Simon Capra aurea

(Chevre d'Or, n. 1150), sekä engl. Josephus Isca-

nus (n. 1200, „De bello troiano") ja saks. Alber-

tus Stadensis (1249, „Troilus"). Mielenkiintoi-

sempia kuin tässä mainitut teokset, jotka lähei-

sesti liittyvät antiikkisiin esikuviinsa, ovat ne

Troian tarinaa käsittelevät kirjallisuudentuot-

teet, joissa antiikkinen sävy kauttaaltaan on

väistynyt keskiaikaisen käsityksen tieltä, joissa
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kreikkalaiset ja troialaisel sankarit esiintyvät

verisinä ritareina ja laänityslaitos »lii ro-

manttinen uaisenihailu vallitsevat, joissa Troia

..a muuttanut sakaraharjaiseksi ritarilinnaksi,

ttclleeniläisjumalat noidiksi j. n. e. Tämän pseudo

-illisen .-.nunnan vanhin edustaja on seu

iin aikoihin paljon vaikuttanut pohjois-

ransk. Benolt (Beneeit) de Sainte More, joka pää-

asiallisesti seuraten Daresta, loukun verran myös
Diktystfi, Ovidiusta y. m. n. 1 165 sepitti 30,000-

säkeisen kertomarunoelman, „Le roinan de

(julk. Joly 1870), missä pitkäveteisten

kohtien lomissa tavataan tosirunollisia helmiä,

kuten esim. tekijän itseusii sepittämi Troiluksen

ia Briseidan (Briseis) lemmenjuttu, josta m. m.

Boccaccio (nähtävästi välillisesti) on ammenta-
nut aiheensa ..Filostratoonsa". Benoitin ..roinaa

uin" käänsi saksaksi Ilerbort von Fritzlar i..Liet

von Troye" vv:ien 1190-1217 väliltä, julk. Froin-

rnann 1837), |a sitä mukailivat saksaksi vielä

VVolfram von Eschenbach (k. n. 1220) 30.000-sä-

keisessii. keskenjääneessä runoelmassa sekä Kon-
rad von Wiir7.burg (k. 1287). jonka runoromaa-
nia ..Der trojanische Krieg" t. ..Das Buch von

I roye" (julk. Keller 1858) sujuvan muotonsa.
van sanontansa ja runollisten aatteidensa

puolesta pidetään etevimpänä Troian tarinaa kä-

sittelevistä keskiaikaisista teoksista. Benoitin

romaanin" mukaili omalle kielelleen m. m. alan-

komaalainen Jacob Maerlant (13:nnella vuosis.).

emmässä määrin se on vaikuttanut engl. Jo-

seph Fxeteriläisen n. 1188 heksametreihin kir-

tamaan ..De bello Troiano" nimiseen runoel-

maan. Benoitin runoelmasta on olenia-ssa suuri

loukko erikielisiä mukaelmia, joista enimmät
kuitenkin ensi kädessä palautuvat messinalaisen
tuomarin Guido delle Colonnen (de Columna)

-iitii tekemään ..Historia troiana" nimiseen
latinalaiseen käännökseen. Niin on laita kahden
it. runoelman, ottavc rimellä sepitetyn ..Poema
d'Achille"n ja ..11 Trojano"n (v:lta 1494) y. m.
Etupäässä Guido delle Colonnen käännöksen
nojalla toimitettiin 15:nnen vuosis. edellisellä

puoliskolla muutamia ransk. Troian tarinan
mukailuja, ja saman vuosis. jälkimäisellä puo-
li-kolia laati Jacques de Millet (t. Milet) sen
mukaan ..La destruction de Troie" nimisen mys-
teerinäytelmän. Sitäpaitsi oli olemassa eri saks.

murteilla, flaamin, englannin, espanjan, tanskan,
tsekin _v. m. kielillä tehtyjä Troian tarinan esi-

tyksiä. V. 1529 käänsi tuntematon henkilö Guidon
teoksen ruotsiksi; jo ennestään oli kuitenkin
olemassa muinaisia!., ensi sijassa Darekseen,
unitta myös n. s. Pindarus Thebauukseen, Ovi-
diukseen ja Vergiliukseen perustuva muodostus,
..Trojumanna-saga" (todennäköisesti 13:nnen vuo-

edelliseltä puoliskolta). Samoinkuin länsi-

maisten Troiansatujen alkulähteenä
1

pääasialli-

oli Dares, samoin perustuivat bysanttilaiset
tarunmuodostukset etupäässä Diktykseen. Mutta
en ohella tunnetaan myös länsimaisen vaiku-
tuksen alaisia keskikreikkalaisia teoksia. Niinpä
sepitti 14:nnen vuosis. edellisellä puoliskolla
..Ilias" nimisen runoelman Konstantinos Hermo-
niakos, joka bysanttilaisten lähteitten (esim.
Tzetzeen) rinnalla näyttää käyttäneen myös
Benoit de Sainte Morea (julk. Legrand 1890), ja
varmasti on viimemainittua noudattanut „Pole-
mos tes Troados" runoelman tuntematon tekijä

(luultav. l-l eltii \ 1 1

<

p-i -.
i : myös „Akhilleis"

runoelmassa (luultav. 14:nneltB vuosis.) on liuo

mättävissä länsimaista vaikutusta. Bysanttilai-

sesta kirjallisuudesta "Troian tarina levisi m. m
etelä- ja itäslaaveille sekä romaanialaisille. [liuu

ger, ..Die Sage vom trojanischen Kriege in (Ien

Bearbeilungen des Mittelalters" (1869); Körting,
„Dictys und Dmes. ein Beitrag zur Geschichti

der Trojasage in ihrem Cbergange aus der anti

ken in die romantische Fonn" (1874) ; Greif, ..Di.

Mittelalterlichen Bearbeitungen der Trojanei
sage" (1886).] E. /.' n

Troil l-l'-] (vrt. Tr oi li us). I. Knut
von T. (1760-1825), maaherra, hallituskonseljiu

jäsen. Aikaisemmin T. palveli sotilasuralla, oli

osallisena Anjalan liitossa, tuomittiin kuolemaan
luutta armahdettiin, kohosi 179ii everstiluutnan
Uksi. otti sam. v. eron sotapalveluksesta. Mää
riittiin 1806 Turun ja Porin läänin maaherraksi
Suomen sodan aikana 1808 T. oli ensimäisiä.

joiden oli alaisineen vannottava uskollisuuden-

vala Venäjiin hallitsijalle. Useat aikalaiset syyt-

tivät häntä liiallisesta valmiudesta täyttämään
valloittajan käskyt, etenkin kun hiin valanteon

jälkeen sai kunniamerkin Venäjän hallitukselta.

Porvoon valtiopäivillä 1809 T. oli aatelissäädyn

jäsenenä ja m. m. teki esityksen Suonien

armeian upseerien ja miehistön taloudellisen ase-

man turvaamisesta. Korotettiin valtiopäivien

lopulla vapaaherraksi. Kun hallituskonseljt

perustettiin 1809, tuli T. talousosaston jäseneksi,

mutta ei sairaloisuutensa ja maaherranvirkansa
vuoksi, jota hän edelleen hoiti, paljon ottanut

osaa konseljin töihin. T. määrättiin 1814 Suo
men asiain komitean puheenjohtajaksi, mutta
johtavaa asemaa hän ei saavuttanut. Sai 18Di

salaneuvoksen arvonimen. Nautittuaan useita

vuosia virkavapautta otti 1821 eron virastaan.

2. Samuel Werner von T. (1833-1900),

vapaaherra, senaattori, edellisen pojanpoika. Oli

virkamiehenä Turun hovioikeudessa v:een 1866.

jolloin siirtyi Yhdyspankin Turun konttorin

toimeenpanevaksi johtajaksi. Toimi 1875-85 kau

punginvaltuuston puheenjohtajana ja suoritti

lukuisia muita kunnallisia toimia. Kutsuttiin

1876 jäseneksi komiteaan, joka käsitteli kysj

mystä kultakannan voimaansaattamisesta ja 18h:j

puheenjohtajaksi yksityispankkeja koskevaa lain-

säädäntöä valmistelevaan komiteaan. Sai viime-

main. v. hovimestarin arvonimen. Oli vv:n 1882 ja

1885 valtiopäivillä maamarsalkkana. Nimitettiin

1885 senaatin talousosaston varapuheenjohtajaksi,

missä virassa oli v:een 1891. Ensimäisten

maamme erikoisaseman rajoittamista tarkoitta

neiden tointen sattuessa näinä aikoina T. m. m.

Suomen perustuslakien kodifioimiskysymyksessä
puolsi kansamme perustuslaillisia oikeuksia

naatista poistuttuaan T. vaikutti Turun kau

pungin hyväksi monella tavoin. V. 1897 ja 1899

hän oli jälleen maamarsalkkana. Saapui 1900

valtiopäiville sukuaan edustamaan, mutta kuoli

ennen valtiopäiväin päättymistä.
K. W. K.

Troili f-rii/. Gustai Uno (1815-75), ruots.

taidemaalari. O. .1. Södermarkin oppilas. Ruot-

sin etevimpiä muotokuvamaalaajia. herättää vie-

läkin ansaittua huomiota sattuvalla luonteistelu-

kyvyllään ja etevällä värikäsittelyllään. Saira-

loisen ankara itsearvoetclu vaikutti kumminkin
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ehktiisevlisti hänen kehitykseen B tehden iiänel

loikin aj aivan työhön kykenemättömäksi.
F. /..

Troiliitti, tumman-pronssinruskea kiven
nen, kokoomus eltaan rautasulfidi, FeS. X iatava
taan ainoastaan rautameteoriiteissa [ks. Meteo
rii Ml). Bjvimeteoriitej a esiintyj lumiin

läheissukuinen, väriltään hieman vaaleampi
magneettikiisu. /'. E.

Troilius [-oi'-], ruots. suku. Sitä oli arkki-
piispa S a in u e 1 T. (1706-64), joka erityisesti

vv:n 1755-56 valtiopäivillä esiintyi kiivaana hai

lujen kannattajana ja kuningasvallan vastusta
jana. Sänen lapsensa aateloitiin I75ii nimellä

von Troil. Näitä olivat arkkipiispa Uno
v. Troil (1746-1803), joka on julkaissut m. '"

„Brei rörande en resa til Islanti" (1777) ja

„Skrifter och handlingar til uplysning i swenska
kyrko- och reformations-historien" ja K n u i

v. Troil ks. T r o i 1.

Troilos [tröi'-] (lat. Tn/Hus), kreik. sankari-

tarustossa Troian kuninkaan Priamoksen poika,
joka nuorena sai surmansa Akhilleuksen kädestä.
Hänen kuolemastaan kerrottiin Kypria nimisessä
kyklisessä eepoksessa ja sitä on usein kuvattu
kreik. saviastiain maalauksissa. N. s. Dares
Phryygialaisen (ks. t.) troialaisromaanissa T:n
kohtaloilla on erittäin tärkeä sija, ja siitä ne
ovat keskiaikaisten troiatarinoiden välityksellä
periytyneet Shakespearen ..Troilus ja Cressida"
uimiseen näytelmään. O. E. T.

Troitse-Sergievin luostari (myös Troitsko-

Sergievin luostari: von. Troitse-Sergieva 1.

Troilsko-Serijivrxkaja lavra, suom. P y h ä n S e r-

gejn kolminaisuuden luostari), Kio-
van luostarin jälkeen Venäjän kuuluisin ja rik-

kain. Moskovasta 73 km koilliseen Sergievskij
posad (ks. t.) nimisessä kauppalassa rautatien
varrella, on toista km pitkän. 9-tornisen muurin
ympäröimä, käsittää 13 kirkkoa (kuuluisimmat:
Marian taivaaseenastumisen tuomiokirkko, rak.

1585, johon on haudattu Boris Godunov, ja Kolmi-
naisuuden tuomiokirkko, rak. 1422, jossa luos-

Troitse-Sergievin luostari.

tarin perustajan, P. Sergejn sarkofagi), aarre-

aitan (jossa n. 1,730 milj. mk: n arvosta kaiken-

laisia kalleuksia), munkkien asumukset, hengelli-

sen akatemian (per. 1749) y. m. P. Sergejn
ihmeitätekevällä haudalla käy vuosittain n. 100,000

pyhiinvaeltajaa. — Sergej perusti hänestä ni-

mensä, saaneen luostarin 1340. Tataarit hävit-

tivät sen 1392; silloin huomattiin perustajan
ruumiin Ihmeitätekevä voima ja T.-S. l:sta pai-

sui pian suunnattoman rikas (sen alueilla oli

esim. 120,000 maaorjaa) ja mahtava laitos, joka

Venäjän historiassa on näytellyt luiomal lavaa

o oa. W 1608 08 30,000-miehinen puol. Bota

joukko piiritti luostaria menestyksettä 16 kk.:

Miniuin ja Pozarskijn aloittaman liikkeen kii

hottajina luostarin munkit olivat kaikkein innok
kaimpia. V. 1 li 18 luostari toistamiseen torjui

puolalaisten valloitusyrityksen. Streltsien kapi
nau alkalia I iiS5 T.-S. 1. oli Iivanan ja Pietarin

turvapaikkana. E. E. K.

Troitsk. l. Piirikunnankaupunki Kaakkois
Venäjällä, Orenburgin kuvernementin itäo

lähellä Aasian rajaa Ui-joen varrella; :;(i.s:',n as.

(1910). — Kymmenkunta kirkkoa, nunnaluostari,
pari lukioa. Muutamia nahkatehtaita ja myi
lyjä; harjoitetaan kauppaa maalaistuotteilla.

Per. 1743 ra jalinnoilukseksi. V. 1774 sen vai

loitti Pugatsev, pitäen sen hallussaan vain päi-

vän. — 2. Kaupunki Iso-Venäjän itäosa

Penzan kuvernementin luoteisosassa Penzan kau-

pungista luoteiseen, Moksan varrella Sezemkan
suussa; 7,631 as. (1910). — Puolikymmentä kirk-

koa, muutamia kouluja. — T. perusteltiin alkuaan
linnoitukseksi vierasheimoisten keskuuteen.

Troitskij, M a t v e j M i h a j I o v i t s 1 1 s:;;, w
ven. filosofian professori, joka kannatti ja kehitti

pngL empirismin filosofisia ja psykologisia teo

rioita. Hänen pääteoksensa on ..Kuluvan vuosi-

sadan saks. psykologia" (1867). Oli Moskovan
,,Psykologisen seuran" perustaja ja ensimäinen
puheenjohtaja (1885). V. J. M-kka.
Troitskosavsk /-«'-/, piirikunnanpääkaupunki

Siperiassa, Takabaikalin provinssissa, 4'/> km
Kiinan rajalta Selengaan laskevan Kjuhtan var-

rella, n. 3Vä km Kjahtasta (ks. t.) ; 12.951 as.

(1910). — Naislukio, reaalikoulu, sairaala. Kauppa
ny k. verraten vähäinen, keskittyen etupäässä hai

liuuollisesti T:iin kuuluvaan Kjahtaan. — T. per.

1727 rajalinnoitukseksi, nimenä aluksi Novo
Troitskoe.

Troitsko-Sergievin luostari ks. Troitse-
Sergievin luostari.
Troizen /-("'-/ (myös Troizenos t. Troizeni

lat. Trcezen), muinaiskreik. kaupunki Argoliin

kaakkoisosassa, hedelmällisellä tasangolla lähi

3 km Saronin-lahden rannalta. T., jonka väestä

historiallisella ajalla puhui doorilaista murretta.

oli vanhempina aikoina läheisessä kosketuksissa

Ateenan kanssa; m. m. T:ssa käytettiin attika-

laisia painomittoja. Persialaissotien aikana, joi-

hin T. kunniakkaasti otii osaa, sen väestö m. in.

tarjosi suojaa ennen Salamiin taistelua kotikau-

pungistaan poistuneille ateenalaisille, mutta pelo-

ponnesolaissodassa se oli Spartan puolella ja kuu-

lui myöhemminkin Ateenan vihollisiin. Vv, 346-

338 e. Kr. T:ssa oli itsevaltiaana Mnaseas,

316 e. Kr. kaupungin miehitti KasRandroi

n. 303 e. Kr. sen valloitti Demetrios Poliorketi -

minkä jälkeen se oli makedonialaisilla. V.

e. Kr. T. yhtyi Akhaialaisliittoon, 224 e. Kr.,

Kleomenes miehitti sen. v:sta 146 e. Kr. se kuu

lui Eoomalle. Vielä 2:sella vuosis. j. Kr. T. oli

huomattava kaupunki. — T:ssa palveltiin etu-

päässä Poseidonia, ja siihen liittyy m. m. Hippo-

lytoksen (ks. t.) palvelus ja taru. — T:sta on

säilynyt vain vähäpätöisiä jäännöksiä,

sijaitsevat Damalan kylän ääressä. E. En.
Trokadero-niemi ks. T r o c a d e r o.



1825 Trokantteri Trolle-YVachtmeister 1826

Trokantteri (kreik. trokhantfr oik. = juok-

Mia>. kiertokyhmy (ks. t.i.

Trokari. 1. (ransk. troicart), ruumiin onte-

loissa olevien nesteiden tyhjentämiseksi suunni-

teltu koje. T. on muodostettu kärjestään kulini

B&rmäisesti teroitetusta metallipuikosta, jota

ympärfii siihen tarkkaan liittyvä putki. Molem-
mat osat työnnetään yhdessä tunkemaan onteloa

peittävän kudoksen lii|ii. minkä jälkeen terävä

l>uikk<i vedetään pois, niin että neste pääsee

valumaan putken läpi. — 2. Kuljeksivista sala-

kapakoitsijoista tai muista kaupustelijoista katu
-ä käytetty nimitys.

Trokee (kreik. trolcliaios = juokseva, nopea),

runojalka, joka käsittää pitkiin ja lyhyen tavun

(— y_,
i . T:ta käytetään muodostamaan useita

.ri runomittoja. Esimerkkeinä mainittakoon neli-

taktinen säe. joka esiintyy varsinkin esp. runou
dessa, kreik. tetrametri, joka käsittää kahdeksan
t:ta ja viisitahtinen trokeinen säe, jota käyte-

tään esim. serbialaisissa kansanlauluissa. Myös-
kin Kalevalan runomitta (ks. t.) on trokeinen.

' E. W-8.

Troki (myös tfowe Troki\, piirikunnankau-
punki Länsi-Venäjällä, \'ilnon kuvernementissa
Vilnon kaupungista länteen kauniin T:n-järven

niemellä; 4,901 as. (1911), juutalaisia, karaiimi-

lahkolaisia, roomal. -katolisia, kreik. -katolisia ja

muhamettilaisia. — Muutamia kirkkoja, karaii-

mien synagoga, juutalaisten synagoga, Vitovtin

aikainen roomal. -katolisten kirkko, muurin täh-

ti itä. pari tornia, linnan rauniot. Pari koulua
(toinen karaiimienl, sairaala; läntisten kuverne-
menttien karaiimien hengellisen päämiehen (ga-

ham i asuinpaikka. Taloudellinen merkitys mitä-

tön. - T:n perusti 1321 ruhtinas Gedimin. Hän
asui siellä kauan aikaa, samoinkuin hänen poi-

kansa Keiatut, joka linnoitti kaupungin. V. 1377

ristiretkeläiset polttivat T:n; 1384 se joutui

Vitovtille, joka sinne siirsi paljo karaiim (ks. t.)

-lahkolaisia. Puolan ja Liettuan yhdistymisen jäl-

keen T:sta tuli vojevodikunnan pääkaupunki.
uiiind Augustin aikana T. menetti entisen

suuren merkityksensä. Tuli Venäjän haltuun
1795. Saksalaiset valtasivat T:n Suurvaltain-
sodassa Byksyllä 191"). E. E. K.

Trolle, vanha ruots. aatelissuku, mainitaan jo

1300-luvulla. Siihen kuuluivat :

1. Eerik Arvidinpoika T. (k. 1529),

neuvos, valtionhoitaja, oli v :sta 1487 valta

neuvoksena ja v:sta 1493 Neriken laamannina;
otti osaa Sten Sturen aikuiseen Venäjän sotaan
ja oli yksi niistä kulmista, joille Sten Sture
uskoi päällikkyyden lähtiessään 1490 puis Suo
.mesta. Luopui yhdessä isänsä, Arvid Birgerin-

Sten Sture Vanhemmasta ja liittyi

Hannu kuninkaaseen: sai häneltä palkinnoksi
ritarinarvon 1497. Käytettiin sekä sotayrityk-

I että neuvotteluissa Svante Sturen aikana,
vehkc-ili kuitenkin tätäkin vastaan. Svant
ren kuoltua 1512 neuvoskunta valitsi hänet val-

tionhoitajaksi, mutta talonpoikain kannattama
Sten Sture Nuorempi syrjäytti hänet. T. teki

kyllä sovinnon vastustajansa kanssa, mutt
kaantui pian poikansa, arkkipiispa Kustaa
T:n (ka. t. rettelöihin Sturen kanssa ja pidet-

tiin jonkun aikaa vangittuna. Kristian Il:n

päästyä Ruotsin valtaistuimelle T. tuli Uplan-
nin laamanniksi ja hallituksen jäseneksi, mutta

68. IX. Painettu */„, 17.

pakeni Kustaa Vaasan voiton jälkeen poikineen
Tanskaan.

2. Kustaa Eerikinpoika T. (n. 1485-

1535), arkkipiispa, edellisen poika, sai huolelli-

sen kasvatuksen, meni hengelliseen säätyyn ja

täydensi oppiansa ulkomaan yliopistoissa; hankki
itselleen paavin hovissa mahtavia suosijoita.

Upsalan arkkipiispanistuimen tullessa avoi-

meksi T:n isä (ks. ed.) pyysi Sten Sture Nuo-
remman puoltolausetta poikansa hyväksi, johon
Sture suostui rakentaakseen sovintoa mahtavan
T.-suvun kanssa. T. tuli arkkipiispaksi (1515),

mutta pysyi edelleen Sturen katkerana vihamie
henä. Sture tahtoi peruuttaa arkkipiispan linna-

läänin Stäketin, josta riitaisuudet jatkuivat, ja

hänen tarjoamansa sovinnon T. hylkäsi. Kun T..

hänen isänsä y. m. puuhasivat kapinaa, vangitsi

Sture T:n isän ja valloitti Stäketin. Linna re-

vittiin säätyjen päätöksestä ja T. erotettiin

virastaan sekä pidettiin vangittuna. V. 1518 hän
luovutti virkansa paavin lähettiläälle Areimbol-
dille sekä laskettiin vapaaksi kuten isäkin.

Mutta pian tämän jälkeen Tanskan Kristian II

kukisti ruotsalaisten vastarinnan ja Sture haa

voittui kuolettavasti. T. sai takaisin virkansa,

kruunasi Kristianin Ruotsin kuninkaaksi ja

vaati kruunajaisissa Tukholmassa kuninkaalta
hyvitystä muka karsimastaan vääryydestä. Seu-

rauksena oli Tukholman verilöyly (marrask.

15201. Lähtiessään Tanskaan Kristian asetti T:n,

hänen isänsä ja neljä muuta hallituksen hoita-

jiksi. Mutta Kustaa Vaasan vapaussodassa T.

joutui tappiolle taalalaisia vastaan ja pian hä-

nen täytyi paeta Tanskaan; Ruotsissa hänet tuo

niittiin ikuiseen maanpakoon. Sittemminkin T.

toimi Kristianin hyväksi, m. m. kreivisodassa

(ks. t.), mutta haavoittui kuolettavasti öxne-

bergin tappelussa 1535. G. R.

Trolle, Henrik af (1730-84), ruots. meri-

sotilas. Meni nuorena meripalvelukseen, kohosi

Pommerin sodassa kapteeniksi sekä 1773 saari-

laivaston päälliköksi. Puuhasi tarmokkaasti
tämän vahvistamista; palveli samalla myös
Uudenmaan jalkaväen rykmentin päällikkönä;

tuli 1776 kenraalimajuriksi ja seur. v. kaleeri-

lana -ton päälliköksi. Nimitettiin 1780 kenraali-

amiraaliksi. T. jatkoi menestyksellä Khrensvär-

din työtä; Chapmanin (ks. t.l avustamana hän
suuresti lisäsi Ruotsin laivastoa - kä paransi

Karlskronan linnoituksia. Myötävaikutti Kus-

taa lll:n vallankumoukseen. G. /.'.

Trolle-Wachtmeister f-raht-], Wachtmeister-

suvun haara, joka perittyään naispuolelta Trolle-

siivun tiloja Skänessa, otti nimen T.-W. Siihen

kuuluivat :

1. Carl Ax.l T.-\V. (1754-1810), valtakun-

nan drotsi. Kolmsi nopeasti virkamiesuralla

Kustaa llLii aikana, tuli 1779 oikeuskansleriksi,

1782 valtakunnan herraksi sekä 1787. 33:n vuo-

den iässä, valtaneuvokseksi ja valtaku

iksi, joka arvonimi sillein hänen hyväk
.en uudistettiin. T.-W. nautti suurta arvoa

taitavana, itsenäisenä ja oikeamielisenä virka

,,;i : oli n-i i n i ia i a n \ alia ikäisten halli

tusten jäsenenä; antoi kannatuksensa 1 S09 \ n

vallankumoukselle, nimitettiin silloin peruste

tussa uudessa hallituksessa ensimäiseksi oil

valt ioministeriksi.

2. Hans Gabriel T.-W. (1782-1871), virka-
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ja tiedemies, kirjailija, edellisen poika. Yleni

d nopeasti virkamiesuralla, tuli 1805 Skäaen
laamanniksi sekö 1809 revisionisihteeriksi,

avusti 1809 \ :u vallankumousta, jonka tapali

duttua hän tuli oikeuskansleriksi sekä korotei

(iin 1

S

1 7. Julioin hän luopui tästä virasta,

valtakunnan herraksi. Ollen Buurten maatilojen

omistajana taloudellisesti itsenäises ö asemassa

T.;W. antautui tiimiin jälkeen yksinomaan t i *
-
-

teellisiin, varsinkin kemiallisiin opintoihin sekä

osoittautui eteväksi Berzeliuksen oppilaaksi.

Elän on myös jättänyl jälkeensä muistelmia

(julkaistut 1889), joissa hän osoittautuu vapaa-

mieliseksi sekä teräväksi henkilöiden ja olojen

tarkkaajaksi. (!. R.

Trollhättan, yhteisnimi niille putouksentapai-

sille koskille ( lööta joessa Ruotsissa, jotka muo-
dostuvat viihiln alapuolella joen lähtöä Vener-
nistä. Koskien yhteinen putous 1 km:n mat-

kalla on 32 m (vesimäärä 320-900 m3 sek:ssa).

Kysymys koskivoiman omistusoikeudesta oli

aivan epäselvä, kunnes tuomioistuimen päätös

1901 julisti Ruotsin valtion koskien pääomista-

jaksi. Sittemmin valtio hankki itselleen omistus-

oikeuden kaikkiin Gööta-joen vesivoimiin, joi-

den lasketaan tekevän n. 200,000 hevosv. T:n
monien muiden, aikaisemmin perustettujen teol-

lisuuslaitosten lisäksi valtiopäivät 1!>07 päätti-

vät T:lle rakennettavaksi sähkövoimalaitoksen,

joka käyttäisi 250 m 3 sek:ssa kehittäen 80,000

hevosv. — T:n teollisuuslaitosten synnyttämä
asutus tehtiin 1910 kaupungiksi (n. 14,000

as.). — T:n sivu kulkee T:n kanava (11 sul-

kua), joka äskettäin laajennettiin niin että sitä

voivat käyttää 1,500-tonniset alukset. E. E. K.

Trollius, k u 1 1 e r o, leinik-

köisheimon ruoho, jolla on sormi-

jakoiset, pyöreämäiset lehdet,

suuret, palleroiset, keltaiset ku-

kat ja suuret tuppilot. Meillä

1 laji, T. europ(eus, joko on
paikotellen, varsinkin Itä-Suo-

messa, yleinen ja runsas kos-

teahkoilla ja hikevillä nurmi
niityillä, jotka se alkukesästä
kukkiessaan värittää keltai-

siksi. Sitä viljellään toisinaan

puutarhoissa koristekasvina, sa- -,_„,„ . „

nioin /. asiaticusxs., jolla on
oranssinkeltaiset, avoimet kukat. A'. L.

Trollope [trolapj. 1. Frances T. (1779-1863),

engl. kirjailijatar. Oleskeltuani! 3 v. Ameriikassa
T. julkaisi satiirin ..Doinestie manners of the

Amerieans" (1832), joka herätti suurta harmia
ameriikkalaisten kesken. T:n romaaneista, jotka
saavuttivat menestystä koruttomilla ja hyvän-
tuulisilla kuvauksillaan, mainittakoon: „The
refugee in America" (1832); „The vicar of Wrex-
hill" (1837) ; „Widow Barnaby" (1838) ;

..Michael

Armstrong, or the factory boy" (1839); ..The

hlue belles of England" (1841)'; ..The Barnabys
in America" (1843). T. julkaisi myöskin matka-
kertomuksia kuten : ..Belgium and Western Ger-
many" (1833); ..Paris and the Parisians" (1835);
„Vienna and the Austrians" (1838). [„Memoir
..f Fr. T." (2 nid. 1895).]

2. Anthony T. (1815-821, engl. kirjailija,

edellisen poika. T. on sepittänyt matkakertomuk-
sia sekä suuren joukon romaaneja, joissa hän

kuvailee etupäässä keskisäädyn elämää. N
mainittakoon: „The Warden" (1855); The three
elerks" (1857); ..The Bertrams" (1859); „Framley
parsonage" (1861); „Rachel Ray" ! rh

lasi chronicles of Ba rset" | L867) ; „Phi i

Phinn" (1869) j
..Iho Eustace diamonds" (1872)

y. m. T
:
n monien matkakertomusten jouko

on esim. ..The West [ndies and the Spanish main"
(1859); ..North America" (1862 .Australia and
New Zealand" (1873); „South Allien" , I

y. m. I lii ii on myöskin kirjoittanut Thacken
elämäkerran (1879). [T:n „Autobiography" (2 nid.

1883).]

3. T h o m as \ d o l p h o s t. . 1810-92), engl.

kirjailija ja sivistyshistorioitsi ja, edellisen veli.

Matkusti 1842 Italiaan ja eli Bittemmin Firen-

zessä. T. on julkaissut joukon historiallisia tut-

kimuksia, esim. ..A deeade of Italian women"
(1849); „Girlhood of Catharina de Medici" (1856)

;

,.Kili|i|io Strozzi, last days of italian liberty"

(1860). T:n historiallinen pääteos on ..llistory

of the eommonvvealth of Florence" (4 nid., 1865).

I'. on myöskin sepittänyt joukon it. kansanelämää
kuvaavia romaaneja, kuten „La lientä" (1861);
..Marie ita" (1862); »Giulio Malatesta" (1863);

.,The dream numbers" (1868) ; ..Diamond cut

diamond" ||N75). Yhdessä vaimonsa kanssa T.

kirjoitti teoksen ..The homes and haunts of Ita-

lian poets" (2 nid., 1881). [Autobiografia „Whal
l remember" (3 nid.. 1887-89).] E. ll

T

-s.

Trollshofda f-hövda], v:sta 1891 Fiskarin
omistama masuuni Tenholan pitäjässä, Tenholan-
lähden rannalla. T:n rakensi 1840 saamansa
lupakirjan perusteella vuorineuvos .]. von Julin.

Aluksi masuunissa käytettiin suom. ja ruots.

malmeja, sitten yksinomaan ruots. Masuuni sei-

soi 1862-73. V. 1914 masuunissa työskenteli

27 henkeä; valmistuksen arvo oli 361,400 mk.
Tromba ks. Trumpetti.
Trombi (kreik. Ihrrtmbos), tukko, verisuonessa

jostakin syystä muodostuva verenmaksoittuma
tahi muu tulppa, joka tukkeaa suonen aukon.
T. aiheutuu enimmäkseen jostakin tulehduksesta
tai muusta verisuonen seinässä tai sen läheisyy-

dessä esiintyvästä sairaloisesta tapahtumasta.
vit. E m b oi i a.

Trombi (it. tromba), pyörrepatsas (ks. t.).

Trombone f-bö'-] (it.) ks. Pasuuna.
Tromboosi, verisuonen tukkeuma, ks. T r <> m b i.

Trombolt, 3 op h us (1851-96), norj. revon-
tulten tutkija, perusti 1882 Kautokeinoon havainto-
aseman revontulitutkimuksia varten, suoritti 1883
tutkimuksia Sodankylässä ja sitten Islannissa

y. m. Julkaisi m. m. ,.Om nordlysets perioder
alter iaktagelser f ra Goothab i Grönland" (1882),

Tromp, Marten Harper t zoon (1597-

1653). alankoni, amiraali; meni aikaisin meri-
väkeen, sai suuria voittoja espanjalaisista, esim.

Gravelingenin ja Downsin edustalla (1637 ja

1639), taisteli urhoollisesti myös ensimäisessä.

alankoni. -engl. merisodassa, mutta vaihtelevalla

menestyksellä, kaatui Ter-Heyden meritappelussa.

Hänen poikansa, amiraali Corn el is Mar-
ten z T. (1629-91), oli myöskin kuuluisa meri
sankari, joka 1676 tuli Tanskan laivaston yli-

päälliköksi ja kesäk. 1 p:nä sam. v. voitti ruotsa-

laiset Ölannin kohdalla. O. R.

Tromssa (norj. Tromso). 1. Aniti Pohjois-Nor-
jassa, Ruijassa, Pohjois Jäämeren rannalla, sisä-
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Trondhjem.

maassa rajoittuen osaksi Suomeen; 26,246 km2

6 km- sisävesiä). 82,193 as. (1010), joista

lappalaista ja 1,005 suomalaista, 3 ns.

km5 :llil (Finmarkenin jälkeen Norjan barviin

niin asuttu aniti). - Jyrkkävuorineti rannikko
on tavattoman rikkoutunutta, suuria saaria on 28

(Hinnnen, Kvalo. Ringvasse, Vanne, Arno y. m.),

niiden pinta ala yhteensä 6,581 km3
, asukasmäärä

08 henkeä. Jyykeänniemellä on T:n korkein
tunturi Jeggevarre (1,916 m yi. merenp.). Vuo-
noihin (Naa-, Jyykeän-, Ulvus-, Paatsi-, Ma-
lanki-. Vaags- y. m.) laske vesirikkaita jokia.

en osittain metsäisiä laaksoja sisämaahan
vievät kulkuväylät noudattavat. V. 1907 maa-
alasta oli l.n<; peltoa ja niittyä, 7.5% metsää.

Pääelinkeinot kalastus ja karjatalous. V. 1914
I :sea oli kaikkiaan 14.027 kalastajaa, joilla oli

4.:12"> kalastusvenettä ja -alusta. V. 1 n 1
-"> T-.ssa

oli 5,419 hevosta, 39,704 nautaa. 60,767 lam-
masta. 11,506 vuohta ja 795 sikaa. Jonkunver-
ian viljellään perunoita ja ohraa. Harjoitetaan
myös metsästystä, untuvainkeruuta ja marjain-
poimintaa. Vaski ja rautamalmia on vuorissa

mutta nyk. niitä ei louhita. Teollisuus mitätön.
Rautateitä ei ole. liikenneyhteyttä ylläpitävät

Etelä-Norjan kanssa mukavat r&nnikkohöyry-
alukset. — 2. Edellämainitun amtin pääkaupunki
pienen T:n saaren itärannalla kapean T:n-

m e n äärellä suurenmoisen luonnonkauniissa
ympäristössä ; T.tii'.:'. as. 1 1 1 > .

— Kirkko, anitman-
nin talo; seminaari, kulkutautisairaala, latina

koulu, museo, merimies-, koneenkäyttäjä- y. m. s.

kouluja. T:n hiippakunnan piispanistuin. Harjoi-
tetaan suurta jäämerenkalastusta ja valaanpyyn-
tiä (yksistään Islannin vesille lähtee vuosittain
30 alusta) Bekä kalan-, kalatuotteiden ja traa-
uinvientiä (koko vienti arvoltaan 3.» milj. mk..
tuonti 2,i milj. mk. 1014). Pari laivaveistämBS
traani-, hermetiikki-, margariini- y. m. s. teh-

taita. Säännöllinen höyrylaivayhteys Etelä-Nor-
jan kanssa. T:n paikalle rakennettiin jo 1200
luvun keskimaissa kirkko, jonka luo pian kehit-

tyi melkoisen tärkeä kauppapaikka. Kaupun
giksi se tehtiin vasta 1794. E. E. K.
Trona. luonnollinen sooda, kokoomukseltaan
COa.NaHC03.2HjO. Tätä saadaan Egyptin

soodajärvii [>. E.

Trondhjem f-dj-], kaupunki Keski-Norjs
Nordenfjeldskessä, Sendre Trondhjema amtin ja

T n hiippakunnan pääkaupunki, T: n-vuonon
etelärannalla. Nidelvenin suussa; 47,881

(1912), Norjan kolmas ja Nfordenfjeldsken ensi

mainen kaupunki. -- T:n vanhin ja pääosa on
lännessä kapean kannaksen mantereeseen yhdis-

tämällä, kolmionmuotoisella, tasaisella niemellä

(Nidarues), jota pohjoisessa huuhtelee T:n-vuono,
kaakossa ja lotinassa jyrkkämutkainen Nidelven.
Kadut ovat hyvin leveät (paljo istutuksia).

varsinkin pääkadut Munkegaden (pohjoisesta

etelään) ja Kongens gade (lännestä itään). Nii-

Trondhjemin tnomlokirlrko.

den risteyksessä on torvet tori, jonka tienoilla

useita T:n huomattavia rakennuksia: Vor Frue

kirke-kirkko (edustalla Tordenskjoldin muistopat
' vapaamuurariloosin, Norjan pankin, raati

huoneen. T : 11 säästöpankin, sähkölennätinaseman,
Harmonien seuran rakennukset, st iftsgaai den
osu. kuiiink. asunnoksi sisustettu puutalo] y. m.

Pohjoiseen Torvetista on useita hotellein. Niemi-

eteläkulnux, Kalvskindet, on epäsäännölli

semmin ja hajanaisemmin rakennettu: s-i Iiii on

suurenmoinen tuomiokirkko. Pohjoismaiden juh

lallisimpia (rak. l tmi Imun lopulta v:een I
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useasti tulipalojen hävittämä, uudistetaan v:sta

180!) alkaen: 102 m pitkä. 50 m leveä, sisältä 21 m
korkea; monen Nurjan keskiajan suurmiehen,
kuninkaan ja arkkipiispan haudat), arkkipiispan-

kartano, koulujen ja laitosten rakennuksia. —
Niemen pohjoisrannalla, satama altaiden (ylitse

kolme siltaa) siitä erottamina, on pari saarta
(osaksi täyttämällä syntyneitä) laajoine satama-
laitteineen, aallonmurtajilleen y. m. Itäisemmällä

saarisia on T:n rautat ienasema. — Niemimaan
mantereeseen yhdistävän kannaksen, Nideidin,

länsipuolella on epäsäännöllisesti rakennettu Ila

niminen kaupunginosa (puistoja, Hjorten nimi-

nen huvittelupaikka, roomal.-katolinen kirkko),
jonka edustalla aallonmurtaja. — Nidelvenin
oikealla (länsi-, etelä- ja itä-) rannalla asutus
on niinikään hajanaista, käsittäen Oen, Gleshau-

gen, Nedre Singsaker, 0vre Singsaker, Bak-
landet, Bakstranden, Kolonien, Lamoen (viime-

mainitut etupäässä työväen- ja tehdaskortte-
leita) nimiset kaupunginosat; huomattavia ra-

kennuksia: kunnallissairaala, tekn. korkea-
koulu, Kristianstenin vanha linna. — Oppi-
ja sivistyslaitoksia: teku. korkeakoulu (ainoa

laatuansa Norjassa, 546 yliopp. lukuv. 1914-15),

tekn. opisto (35 opp.), kauppalukio (78 opp.),

katedraalikoulu, useita alempia ammattikouluja,
taideteollisuusmuseo, Tiedeseuran museo, kalas
tusmuseo, biologinen asema, teatteri. T:n hiippa-

kunnan piispan istuin. — Teollisuus huomattava
(konepajoja, laivaveistämöitä y. m.; 5,127 työ-

miestä 1909). T:n eteläpuolella Nidelvenissä ole-

vista Leirfossin koskista saadaan sähkövoimaa.
Paljoa tärkeämmät kuitenkin ovat kauppa ja

merenkulku. V. 1914 tuonti oli arvoltaan

65,5 milj. mk., vienti (puutavaroita, selluloosaa,

kalaa, rikkikiisua. vaskea) 40,3 milj. mk.; vain
Kristiaania ja Bergen ovat suurempia kauppa-
kaupunkeja. Kauppalaivastoon 1914 kuului
141 alusta, yhteensä 41,142 rek.-ton. netto (joista

95 höyryalusta. 37.809 rek.-ton. netto). Bauta-
tiet Kristiaaniaan, Buotsiiu ja Pohjoiseenpäin
Namsen-joen laaksoon. Sähköraitiotie. — T., 1500-

luvulle asti niineltään Nidaros, syntyi Olavi

Trygvenpojan 997 rakentaman kirkon ja kunin-
kaankartanon ympärille; alkuperäinen kaupunki
rappeutui pian, mutta Olavi Pyhä rakennutti sen

uudelleen jo 1016. Päämerkitys T:lla oli Norjan
arkkipiispan istuimena; usein kuninkaatkin
siellä asuivat. Kun viimeinen arkkipiispa 1537
lähti T:sta ja Norjasta oli se T:lle raskas tappio,

jota vielä suurensi samoihin aikoihin riehunut

hävittävä tulipalo. Taloudellinen kehitys oli

kauan aikaa heikkoa Bergenin ylivoimaisen kil-

pailun takia: vasta 1800-luvun alkupuolella T.

alkoi vaurastua. Kun liikenneyhteys rannikko-
höyrylaivalinjojen avaamisen ja rautateiden

rakentamisen kautta oli parannettu, kehittyi T.

nopeasti Nordenfjeldsken taloudellisen elämän
keskustaksi. — Norjan sotahistoriassa T. mai-
nitaan useasti. Koskilden rauhanpäätöksen mukai-
sesti ruotsalaiset miehittivät T:n 1564, menet-
täen sen kuitenkin jo sam. v. norjalaisille.

V. 1718 ruots.-suom. sotajoukko saapui T:n edus-

talle, ehtimättä ryhtyä piiritystöihin ennenkuin
Kaarle XII:n kuolema Fredrikshaldin edustalla

aiheutti sotajoukon peräytymisen. E. E. K.

Trondhjemin-vuono [-ndj-J, Keski-Norjan ran-

nikolta ensin etelään, sitten itään ja itä-koilli-

seen pistävä, monihaarainen (Orkedalsfjorden,
löilosen. Strindfjorden, Aasenljorden, Frosta,
lieitstadfjorden) vuono, suupuolelta 5 km, si- m
pää 2."i km leveä, 130 km pitkä. suupuolelta aina
500:een m syvä. Suussa lujia linnoituksia. Etelä-

rannalla Trondhjemin kaupunki.
Troolikalastus (trawl-kalastus) ks. T r a w 1.

Troopillinen, kääntöpiirien (trooppieu) rajoit-

tamalle (kuumalle) vyöhykkeelle kuuluva t.

ominainen. Kiertotähden tai kuun troopilli-
nen kiertoaika on kevätpisteen määräämä,
vrt. K n u k a u s i ja V u o s i.

Troopillinen vuosi ks. Vuosi.
Troopit (kreik. trop? = käänne) , kääntöpiirit

(ks. tl.

Trooppi (kreik. tropos - käänne), kuvannolli-

nen puhetapa, runokuva.
Trooppinen ks. Troopillinen.
Tropaeolum ks." K r a s s i.

Tropeoliinit ks. V ä r i a i n e e t.

Trophonios [-o'n-], kuuluisa kreik. rakentaja,

Orkhomenoksen kuninkaan Erginoksen poika,

rakensi uudelleen veljensä Agamedeksen kera
548 e. Kr. palaneen Delphoin Apollonin ensimäi-
sen temppelin sekä useita muita rakennuksia.
Pelastaakseen itsensä joutumasta kiinni kuningas
llyrieuksen aarrekammion ryöstöstä T. tarinan
mukaan surmasi veljensä, mutta lähdettyään
llyrieusta pakoon T. vajosi maahan Boiotian
Lebadeiassa, jossa sittemmin oli suuressa arvossa
pidetty oraakkeli ja siellä häntä kunnioitettiin

Zeus T:iia ja hänen rinnallaan Persephonea.
Tropidonotus ks. Tarhakäärme.
Tropiikki, trooppien (ks. Troopillinen)

välinen alue.

Tropiikkilintu (Phaeton), merimiesten antama
nimitys eräille laivaa merillä seuraaville, aino-

astaan troopillisissa seuduissa, kravun ja kau-
riin kääntöpiirien välillä tavattaville melajalkai-

sille. Yleisin näistä kauniista linnuista on pit-

kiä, keskimäisiä pyrstösulkia lukuunottamatta
40 cm pitkä Ph. cethereus. Siivenkärkien väli

104 cm. Munii yhden ainoau suklaanvärisen, täp-

likkään munan. E. M-o.
Tropiikkitaudit (ks. Tropiikki), erikoi-

set kuuman vyöhykkeen oloista, ilmastosta, maa-
periin suhteista, elämäntavoista aiheutuvat sekä

erinäisten mikro-organismien aikaansaamat tau-

dit. Tällaisia ovat esim. tropiikkikuume, eräs erit-

täin ankaranlaatuinen herkkä 1. malaria, kelta-

kuumeen nimellä kulkeva äkillinen infektsioni-

tauti, n. s. trypanosomien (ks. t.) synnyttämä
unitauti ynnä monenlaiset vähäverisyyden ja

yleisen heikkouden tilat sekä monet erikoiset

hermohäiriöt ynnä iho- ja maksataudit, joille

muista vyöhykkeistä kuumiin mailiin tulevat hel-

posti joutuvat alttiiksi. .1/. O-B.

Tropiini, emäksinen kem. yhdistys, jota muo-
dostuu atropiinin tai hyoscyamiinin hydro-

tyyttisesti hajaantuessa. Muuttuu hapetettaessa

t.-hapoksi. Kiteytyy levyinä, sulamisp. 63°.

Muodostaa erinäisten happojen kera t r o p e i i-

n e'j a. Eräs näitä on homatropiini (ks. t.i

1. fenvliglykolylitropeiini, jota käytetään silmä-

lääkkeenä.' S. S.

Tropismi (kreik. tropos = käänne, <; trepein =

kääntää i on nimitys vapaata liikkumiskykyä
vailla olevien kasvien t. kasvinosien liikkeille,

joiden suunnan ärsykkeen suunta määrää. Vasta-
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kolita t:lle on a a s t i a, jossa ärsykkeellä joko

.1 ole mitään määrättyä suuntaa tai sr ei vaikuta

määräävästi liikkeen suuntaan. T:ia on useita

lajeja: aero-t., galvano-t., geo-t., Iiapto-t.

i .-i m. kiirh it-ii liikkeet), li e 1 i o-t., hydro-t.,
keinot., reot. ja t r a u m at o-t., niistä tär-

keimmät geo-t. ja helio l . ks. erikoisartikke-

leita, A. I-

Troppau ttsrk. Opava, puol. Oppava), kaupunki
Itävallan Sleesiassa, sen pääkaupunki, Oppa-jocn

varrella us. au radan risteyksessä aivan lähellä

Saksan rajaa; 30,762 as. (1910; 1900: 26,748 as.,

luilta 2.(104 tsekkiläistä. ".98 puolalaista, loput

..laisia). — Paljon puistoja, yli puolenkym-

mentä kirkkoa, synagoga, raatihuone, inaapäivien

talo. hallintorakennus, teatteri, Joosef TT:n.

Schillerin, Engelsbergin muistopatsaat Ylälukio.

yläreaalikoulu. opettaja- ja opettajatarseminaari,

kauppakoulu. Frans-Joosefin taide- ja teollisuus-

museo, liist. museo, kirjasto. Maapäivien kokoon-

tumispaikka. Itävaltaa Sleesian hallinnon asunto.

Harjoitetaan huomattavaa kangas-, kone-, sokeri-.

olut- y. m. teollisuutta, Sähköraitiotie. — Useita

esikaupunkeja. T:n eteläpuolella on Grätzin kaup-

pala, jossa Liehnowski'n ruhtinaiden linna puis

töineen. — T. syntyi saks. uutisasutuksena

Grätzin linnan turviin, mainitaan historiassa

ensi kerran 1185. T:8sa 1820 Itävallan, Preussin

"uäjän hallitsijat päättivät säilyttää Napo-
i 1815 vallinneen tilan. — Nyk. T:n piiri-

kunta Itävallan ja Leobschiitzin piirikunta Preus-

sin sleesiassa muodostivat 1261-1511 T:n ruh-
tinas k u n n a n. E. E. K.
Troppo iii.', hius., liiaksi, allegro non t..

ei liian nopeaan; adagio non t.. ei liian hi-

taasti. /- K.
Tropus ks. T r o o p p i.

Trosa [»-]. kaupunki Keski-Buotsissa, Söder-

manlandin läänissä, T.-joen varrella, lähellä sen

laskua Trosaf järdi n nimiseen Itämeren lahteen;

983 as. (1911). -— Rakennukset pieniä, hauskoja
puutaloja. Paljo puutarhoja. Asukkaat harjoit-

tavat maataloutta ja kahistusta. Paljo kesävie-

raita. - T. on vanha kauppapaikka; sijaitsi

aikaisemmin ylempänä joen varrella, siirrettiin

1600-luvun alussa nyk. paikalleen. Sen hävitti-

vät venäläiset 1719, jonka jälkeen se ei enää

päässyt vaurastumaan.
Trossi (ruots. (rossi 1. rossi, paksu köysi.

Trostelikone (engl. trostel). kehruukone, jossa

etulankahahtuvat venytysvalssipareilla venyte
tään tarpeellisen oluiviksi ja sen jälkeen siipi-

kehrillä kierretään ja kootaan puolalle. T:ta käy-
tettiin alkuaan puuvillalangan kehräyksessä.

mutta se on alhaisen tuotantonsa takia jäänyt

pois käytännöstä, sen jälkeen kuin renga

ruukone keksittiin. Nykyään se tavataan pel-

lavalangan kehruukoneena sekä jonkun verran

villalankojen kehräyksessä. Kehrien muodon
vuoksi siitä käytetään myös nimitystä siipi- 1.

häkkikehräystä. ks. K e h r u u t e o 1 1 i s n u s.

p'llavankehräys.

Trottoir [trotuä'r] (ransk., < irntiti - ravata,

kuljeksia), kadun jalkakäytävä, ks. Katu.
Trotuaari ks. Trottoir.
Trotyli ks. T r i n i 1 r o to 1 u oi i.

Trouville [truvi'1] (T.-aur-Mer), kaupunki
lois-Ranskaesa, Calvadoksen departement issa,

Seinen suppilonmuotoisen suulahden etelärannalla

vs tapä&tä Havren, pienen Touques nimisen joen

oik. rannalla, rautatien varrella; 5,684 as. (1906)— T. on Hanskan suosituimpia merikylpylöitä

;

mainio asema metsäisten kukkulain juurella.

erinomainen hiekkaranta, komea kasino, paljo

kauniita hotelleja ja huviloita. Touques'in vas.

rannalla vastapäätä T:ea on Deauville, kylpylöi-

neen, huviloineen ja kilpa-ajoratoineen ; se on

kilpa-ajoviikolla elok :ssa tulvillaan huvittelijoita

ja kylpyvieraita.

Troyes llrmY], kaupunki Itä-Hanskassa. Aubea
departementin (ennen koko Ohanipagnen maakun
nan) pääkaupunki, kanavoidun Seinen varrella,

ratojen risteyksessä; 55,486 as. (1911). — Bule-

vardien ympäröimä vanhakaupunki kapeakatui
nen. Useita huomattavia kirkkoja: St.-Pierren

tuomiokirkko (goot., 1208-1640), St. Urbain (1200-

luvulta). Ste-Madeleine (1100-1500-luvuilta), St.

Remy (13001500-luvuilta). Muita rakennuksia:

raatihuone, teatteri, kauppahallit, sairaala, useat

yksityisten palatsit (1500-luvulta*. Lycee, kaksi

normaalikoulua, kaksi seminaaria, hengellinen

kollegi. kirjasto, taulukokoelma, muinaismuisto-

ja rahakokoelma y. m. Piispanistuin. Harjoi

tetaan huomattavaa kutoma-, kangas-, kone-, öljy-

y. m. teollisuutta. — T. oli vanhalla ajalla kelt.

tricassien pääkaupunki, nimeltään Hoviomagus;
Augustus antoi sille nimen Augustobona ja

400-luvulla se tunnetaan Treca nimisenä. Sen

läheisyydessä tapahtui 451 suuri taistelu hunneja

vastaan. Normannit hävittivät T:n 889, 950 se

rakennettiin uudestaan, 1019 se joutui Cham-
pagnen kreiveille, jotka tekivät siitä kreivikun-

tansa pääkaupungin. Tavattoman suuri merki-

tys oli 1100-1300-luvuilla T:ssa pidetyillä mes-

suilla. V. 1420 T:ssa solmittiin Ranskan ja

Englannin välillä rauha. E. E. K.

Troyon [truajö'], Constant (1810-65),

ransk. taidemaalari, kuuluu n. s. Barbizon 1.

Fontainebleau-koulun taiteilijoihin. Hän alkoi,

kuten useimmat heistä, maisemamaala.ajana, mutta

kun hän ei sellaisena saavuttanut menestystä,

antautui hän. tutustuttuaan Alankomaissa eläin-

maalaukseen, itsekin tälle alalle valiten aiheonsa

etupäässä sarvikarjan joukosta. Hänen lehmänsä,

härkänsä ja lampaansa ovat todellisesti ja suuri-

piirteisesti kuvattuja ja ne sulautuvat ympäröi

vän luonnon kanssa ehyeksi, elimelliseksi koko-

naisuudeksi. Laajoissa maisemissa herättää var-

sinkin onnistunut perspektiivinen käsittely huo-

miota. T:n maalaukset olivat jo hänen eläis

sään arvossapidettyjä ja haluttuja. Parhaimpia

niistä on ..Työhön meneviä härkiä" T.ouvren

kokoelmissa Pariisissa F, L.

Troy-paino [troi-] (engl. troy-weight) , kullan,

hopean, platinan, rahan, jalokivien, rohtojen ja

tieteellisten punnitusten paino. Painoyksikkö

t i o y po u n d "... >
i

- kauppanaulasta

(avoirdu) 373,j« g= 12 t r oy-ou nces ä 20

p e o n yw e igh 1 s ä 24 :• i ai ns a 20 m i

— Alankomaissa t. oli käytännössä v:een 1821.

Troy-naula = 10,240 alankoni, aasia 492,n» g.

I'. nimitys johtuu Troyes'n kaupungista, m
tätä

i

eskiajalla käytettiin. U. 8:n.

Trubaduurit (ransk. trouhadour < provenc.

/, ..!„,, löytää, keksiä), keskiail

provencelaisei laulurunoilijat. T:t olivat kuljek-

sivia runoilijoita, jotka oleskelivat ruhtinaiden

hoveissa ja linnoi 38 eläen heidän suosiostaan.
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Ile sepitt iv :it lauluja ja säveltiväl niihin itse

musiikin, kun taas niiden varsinainen esittämi

ne ii. jouhisoittimen tai harpun säestyksellä, oli t:n

palveluksessa olevien soittoniekkojen (joglar) teb

t ii \ ii iiii . Trubaduurilyriikan ensimäisenä ja pää-

asiallisimpana laulunaiheena oli rakkaus. Kulia

kiu trubaduurilla oli juku ylhäinen nainen. Juhon
Min kohdisti rakkautensa ja josta hiin laulunsa

sepitti. Tämä ritariajan naisihailu sai voimakasta
vaikutusta llinnellä vuosis. laajalti heräävästä

ja kasvavasta madonnanpalvonnasta. Tällöin ei

suinkaan ilman niiiula ollut kyseessä rakkaus
;uhde runoilijan ja hänen tunteensa esineen

Välillä, joka lavallisesi i oli loisen vaimo ja otti

avoimesti, mutta kaikkea säädyllisyyttä noudat-

taen vastaan laulajansa ihailun. Paljun muo-
dollista ja kuviteltua, todellista eroottista poh

jaa vailla olevaa rakkausleikil tel yii esiintyj

trubaduurilyriikassa, mutta varmaa on, että se

syviin intohimoinen ja aitoperäinen tunne ja

kuvauksen realistinen sävy, joka monesti näissä

runoissa esiintyy, juontaa alkunsa todellisesta,

eletystä lemmensuhteesta. Paitsi rakkautta, t.

käsittelivät lauluissaan välistä myöskin uskon-

nollisia aiheita, kuten inadonnanpalvontaa ja

ristiretkiä; lisäksi on olemassa poliittisia runoja,

imoliie ja sotalauluja, pilkka- ja häväistysrunoja

sekä surulauluja varsinkin jonkun suosijan kuo-

lemasta.

Muodollisessa suhteessa asetettiin t :l!e suuret

vaatimukset. Meidän tehtävänsä oli taidetta, jolla

oli omat sääntönsä ja joka oli opittava, ja heidän

tuli osata suurella huulella pukea ajatuksensa
niill sopivaan pukuun. Trubaduurilyriikan eri

lajit määrää osaksi runomitta, osaksi sisällys.

Niistä mainittakoon vers ja e li a n z o n
(cli a n so). joista edellinen oli muodoltaan
yksinkertaisempi ja sitä voitiin käyttää kaiken-
laisiin aiheisiin; siitä oli syntynyt jälkimäinen,

joka on trubaduurilyriikan päämuoto. Siinä käsi-

teltiin yksinomaan rakkautta ja välistä myös-
kin uskonnollisia aiheita, ja sen runomuoto ja

sävel oli joka kerran uudelleen keksittävä.

Sirventes i< sirvent = palvelija) oli muodol-
taan chanzonin kaltainen, mutta sisällys ei kos-

kaan ollut eroottinen, vaan käsitteli erilaisia

yleisiä asioita, kuten sotaa, politiikkaa, uskon-
toa, lisäksi runoilijan persoonallisia olosuhteita

j. n. e. Sen alalaji oli planh, valituslaulut
rakastetun tai suosijan kadottamisesta. T e n Z O-

u i 1 it e n s oi olivat kiistalauluja, joissa dia-

login muodossa väiteltiin todellisista tai kuvitel-

luista riitakysymyksistä. Pastorela oli

vuoropuhelu ritarin ja paimentytön välillä,

alba, ..aamulaulu", käsitteli suosittua aihetta

valtiasta: tavallisesti rakastajan ystävä, joka

varoitushuudollaan ilmoittaa rakastaville yölli-

sessä kohtauksessa aamun koitosta, kehuttaen
heitä eroamaan. Jialada ja d a n s a olivat

tanssilauluja, descori jonkinlainen vuorolaulu,
kun taas breu t. letra oli runopukuinen rak-

kauskirje. Truliaduuriiiinuus kukoisti I2:nnella
ja 13:nnella vuosis. Sen harjoittajat olivat etu
pii.-si aatelien, mutia myöskin mtudsn siityjen
keskuudessa oli sillä edustajia. Kaikkiaan tun-
netaan niineltä lähes SOO trubaduuria ja n. 450 :n

runoja on meille säilynyt. Tässä mainittakoon
muutamia kuuluisimmista: varhaisin nimeltä
tunnettu trubaduuri oli Poitiers'n kreivi V i I

lielm IX ik. 1127); hänen runonsa julk. Holland
ja Keller, 1850; Jeanroy, 1905.

| öber
das l.liell u. die l.io.ler dei liuiili. Wilhelm l\"
(1880).] Teräväkielinen satiirikko ja

ilimi- 1 i haa j.i oli M a i e a li r ii n (k. n. 1 150 :

julk. Dejeanne). Hänen opettajansa oli Cerca
mon (julk. Dejeanne, 1905) ja hiinen buosi

jausa Blayan ruhtinas Jaufre Rudel, joka
n e oli trubaduuri ja otti osaa ristiretkeen 1147

(julk. Stiniming, 1873). [Carducci, „J. VL." (1888).]

Lahjakas ja suosittu laulaja oli Bernard de
Ventadour (k. 1195; julk. Appel). [Bischoff,

..Biographie des Troub. B. de V." (1873).]

Annini de Mareuil (k. ii. 1200) käsitteli

moraalisia ja opettavaisia aiheita, kun taas

Ailiani Ha ni el (k. n. 1200) tavoitteli

keinotekoista h un n iprru -o.
, tl i tvvli- iin. [( i

nello. „La vita e le opere del trovatore A. D."

(1883).] Lukuisista rakkausseikkailuistaan tun-

nettu Peire Vidal (k. 1215; julk Bartsch,

1857) «li käsityöläisen poika. T:n mestarin
nimeä kantoi aikalaistensa kesken Guiraul
de Bornelh (k. n. 1220; julk. Kolsen, 1007-08).

Trubaduurilyriikan kuuluisimpia edustajia on
mainio soturi ja laulaja Bertran de Born
(n. 1I4ii 1215; ks. t.; hänen runonsa julk. Thomas,
1888 ja Stimming, 2:nen pain. 1892). rClfidat,

..Du rölc historique de B. de B." (1873).] Vielä

ansaitsevat mainitsemista t. U a i m li a u t

d' O r a ii g e (k. 1 173). Pi er r e d' A u v e r g n e

(1180-1220; julk. Zenker, 1900), Fol qu e t de
.Marseille. [Pratsch, „Biographie des Troub.

F. de M." (1879).], Raimon de Mi ra vai
(k. n. 1220). [Andraud, ,,La vie et l'ceuvre du
trpubadour R. de M." (1902).], Peire C a r d e-

nal (n. 1210-30) sekä vihdoin Guiraut
Riquier (1250-94), ..viimeinen trubaduuri",
joka harjoitti runoilua enemmän tieteenä kuin
taiteena ja jonka lauluissa senvuoksi vallitsee

oppineissävy. [Anglade, „Le troubadour G. R."

(1905).] 1200-luvun lopulla trubaduurilyriikka
siirtyi yhä enemmän ammattimaisten porvaris-

laulajain käsiin ja rappeutui huolimatta heidän
yrityksistään herättää se jälleen entiseen voi-

maansa, kunnes se keskiajan loppupuolella tyy-

ten hävisi. Se oli kohonnut kukoistusa jallaau

huomattavaan ja alkuperäiseen taiteellisuuteen ja

sen vaikutus ulospäin on sangen tärkeä. Synty-
nä Provencessa se levisi Pohjois Hanskaan ivrt.

T r u v e e r i), Espanjaan. Portugaliin ja Italiaan,

vaikuttaen siellä hedelmöittävästä runouteen.
Myöskin soks. ininne-lyriikka on saanut huomat-
tavia herätteitä trubaduurilauluista. [Raynouaid.
..Choix des puosies originales des troubadours"
(G nid., 1816-21); Mahn, „Die Werke der Trouba-
dours" (4 nid., 1840-5:,) : sama. „Gediehte der

Troubadours" (4 uid., 1856-73); Diez, „Leben u.

\Verke der Troubadours" I2:nen pain. 1882);
sama, ,,l)ie Poesie d. Troubadours" (2:nen pain.

1883); Chabaneau, „Les biographies des trouba-

dours" (1885) : Hm ffer, ,,Tlie troubadours"

11878); Meyer, ,.Les derniers troubadours de la

Provence" (1871) ; Vising. „Den provensalska
trubadurdiktningen" (1904) ; Anglade, ..Les trou-

badours" (1908).] E. W-s.
T:n sävelmiä on säilynyt n. 250. Näiden laa-

dusta päättäen ei nuotteihin ole merkitty itse

laulusiivelmää, vaan säestävällä soittimella (viu-

lulla y. m.l esitettävä korusii velinen muunnos, josta
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|i 1 u iv: im i on helposti selvitettävissä n. s. deko
[oreeraukscD uvulla (korusävelel poistamalla).

I a laulumelodiikka bn ollut mitä kauneinta.

Sen jalosävyisyys ja kansanomainen tuoreus on

saks. minnelaulajain iks. t.) välityksellä perij

tynyl pohjoismaiseen kansanlauluun. [Aubry, „Le
chansonnier ile St. Germain" (1892); Beck, ..Die

tfelodien der Troubadours" (1908)
I

/. K.

Trubetskoj [-ko'i], ven. ruhtinassuku, joka

polveutuu Liettuan suuriruhtinaasta Gediministä.

jäsenistä mainittakoon: 1. Serge j P e t-

r..vit- T. (1790-1860), kaartineversti, yksi

joulukuussa 1825 puhjenneen kapinaliikkeen joh-

tajia; (di edeltäpäin valittu diktaattoriksi, mutta
..-..iiii ratkaisevalla hetkellä epäröimistä, van

gittiin ja karkoitettiin Siperiaan, ruista, sai pa-

lata Aleksanteri II :n hallituksen alussa. — 2.

Petr N i k ula j e vi t s T. (1858-1911), poli-

tikko. valittiin 1900 valtakunnanneuvostoon,

missä cli keskustan johtajia. — 3. Sergej
Xi koin j e vita T. (1862-1905), filosofi, v:sta

[900 professorina Moskovan yliopistossa: herätti

suurta huomiota vapaamielisellä puheella, jonka
hän kesäk. 1905 erään lähetystön jäsenenä piti

keisarille. — 4. PaulPetrovitST. (s. 1867),

Pariisissa elävä kuvanveistäjä, on Rodinin ja

Meunicr'n esimerkkiä seuraten siirtänyt veisto

taiteen alalle naturalistis-impressioniatisen käsit-

telytavan välttäen liiallista muotojen pyöristystä

ia viimeistelyä. Paraiten hän on onnistunut eläin-

tä lapsikuvissaan. Hän on myöskin luonut muu
tamin oivallisia muotokuvia, esim. Leo Tolstojn

tjakovin galleriassa Moskovassa). Pietarissa
«n hänen tekemiinsä Aleksanteri [II: a ratsas-

tajapatsas. F. L.

Truck-vaunu ks. Boggi.
Trukki ks. Boggi.
Trukkijärjestelmä (engl. trnck = vaihto.

vaihtokauppa . vaihtopalkkajärjestelmä, sellainen

palkkaustapa, että palkka, sen sijaan että se

maksettaisiin käteisessä rahassa, suoritetaan joko
kiikonaan tai osaksi luonnossa, s. o. elintarpeilla,

työnantajan teollisuustuotteilla, asunnolla y. m.
I in palkansuoritus tapahtuu siinä muodossa,
että työväelle annetaan osoituksia, merkkejä,
)oita voidaan vaihtaa tavaroihin määrätyissä
kauppapu - esim. työnantajan omassa
kauppaliikkeessä. T. on siis eräs laji luontois-

palkkausta, mutta t:nä luontoispalkkaus esiin

vain silloin, kun sitä käytetään väärin työ
väen pettämiseksi ja vahingoittamiseksi, esim.
siten että työläinen pakotetaan ottamaan kal-

liista hinnasta tavaroita, joita hän saisi muualta
huokeammalla. Eriitiiiu pahassa muodossa t.

esiinty] silloin, kun työnantaja pitää omaa
kapakkaa ja siinä juottaa työväkeänsä velaksi,

itten kuitataan palkanmaksussa. Tur-
miollisel ovat tämän järji -'liraukset

myöskin silloin, kun työläinen saa pai

lisuustuotteita, joita hän ei voi käyttää om
talon. I. --aan. vaan jotka hänen täytyi, myydä
polkuhinnasta muille. Erityinen t :n laji on n. s.

Lrjestelmä, s. o. kun työi raken
niittaa omia työväentaloja ja pakottaa työ-
väken-ä asumaan niissä kalliista vuokra

Ttllä on vanhat juuret. Se esiintyy jo 15:n-
nellä j.i 16:nnella vuosis. esim. vuorityön alalla.

Syvimmin se on juurtunut kustannusjäi
malliseen kotiteollisuuteen, mis-ä se vieläkin on

paljon enemmän vallalla kuin tehdasteollisuudessa

ja missä työläisille tyrkytetään korkeasta hiu

nosta työkaluja, raaka ja apuaineita.
Tn seurauksena on. että työläinen tulee

maan pienemmän palkan kuin mitä hänen oikeil-

taan pitäisi saada. Sitäpaitsi se vaikuttaa muu
lenkin haitallisesti hänen taloudenpitoonsa, äiten

esim. että se houkuttelee häntä tarpeettomiin

menoihin ja turmiolliseen, esim. väkijuomain,
kulutukseen. T:stä aiheutuvien epäkohtien job

dosta on useiden maiden elinkeino- ja työväen
suojeluslaeissa nimenomaan säädetty, että työ-

väen palkat on suoritettava käyvässä rahassa.

Vanhin tällainen laki säädettiin Englannissa jo

I4Ö-4; tärkeimmät sen jälkeen säädetyt trukkilait

ovat u :lta 1831 ja 1887. Myöskin .Saksassa, Bel

giassa, Itävallassa. Sveitsissä, Hanskassa, Poh-
jois-Ameriikan yhdysvalloissa, Austraaliassa on

samansuuntaisia lakeja olemassa. Suomen elin-

keinolaki v:lta. 1879 sisältää 35 $ :ssä seuraavan
säännöksen : Elinkeinonharjoittaja on velkapää
apulaisillensa, työntekijöillensä ja oppilaillensa

maksamaan sovitun rahapalkan maan käyvässä

rahassa, ja älköön rahanosoituksia tahi tav»

roita sen asemesta käytettäkö. Kaikista sään

nöksistä huolimatta ei t:ää ole voitu saada tä\

dellisesti poistetuksi. Kovin jyrkkä, trukkikielto

saattaa muuten olla työväelle vahingoksi, koska
se ehkäisee työväen parasta harrastavia työnan-

tajia suurostoilla toimittamasta sille huokeita

elintarpeita tai hankkimasta sille huokeita ja

terveellisiä asuntoja. Sen vuoksi Saksan laki

myöntääkin palkanmaksusuojeluksesta erinäisissä

tapauksissa poikkeuksia. .7. F.

Trumpetti (it. tromba 1. olarino, ransk. Iroin-

peite, saks. Trompete, engl. ja ruots. trumpet)

1. oikotorvi. va

kinon puhallussoitin,

jota keskiajalla käy
tettiin etenkin soti-

laallisiin tarkoituk-

siin. Käyrätorvesta

(ks. t.) t. eroaa terävämmän sointisävyusii ja

soikeamman muotonsa puolesta. Kuten käyrätor-

vella, saatiin ennen tiliäkin soimaan vain pohja-

sävel yläsäv.-lsarjoinecn. V:n 1800 jälkeen kek-

sittiin t:iinkin läpät, joiden avulla sävelasteikko

muodostui täydelliseksi. Orkesterissa t. on vai-

Icuttavin loistosoitin, täyden orkesterisoinnin

huippu. Ail tta käytettynä t:n sävy tuntuu

raa'alta, alhaisaistiselta. „Tuketut" sävelet ikäsi

pistettynä t:n suuhun) vaikuttavat kaameasti

tahi koomillisesti. Klassillisiin orkesteriteoksiin

kuulun kaksi t:ia; Wagnerista alkaen on käj

tett) kohina. l K.

Trumpp, Ernst (1828-85), saks. orienta

listi, v:sta 1*71 itämaisten kielten professorina

Munchenissä. Opiskeli Tttbingenissä, siirtyi myö
hemmin Englantiin lähet i

palvelukseen.

jonka lähettiläänä hän 1854 60 tutki [ntian ja

Afganistanin kieliä, samoin Englannin hallituk-

ihettämänä i s Vo Pandzabin kieliä. Hänen
pääteoksistaan mainittakoon „Grammar of the

Sindhi language" (1872), „Grammai oi the

..'I he lloly Scriptui ikhs"

.Die Religi ler Sikhs" [1881).

//. Il -n.

Truncus (lat.i. runko: mml., vartalo (ks. t.),

ingon merkityksessä sitä paitsi käytetty mo-

Trampntti.



1839 Trusti 1840

nessa anat. nimityksessä, esim. verisuonisto e

t. arteriosus, sisälmyshermostossa /. Bympathicus
j. n. <>.

Trusti (engl. trust), oik. luottamus, takuu,

jonkun haltuun uskominen, talletus. Taloustie-

teessä t. sanalla tavallisesti tarkoitetaan useam-
pia liikeyrityksiä käsittävää taloudellista yhty-
mää, jossa yksityiset liikeyritykset ovat täydel-

lisesti sulautuneet yhdeksi ainoaksi yritykseksi

tai jossa ne, vaikka nimellisesti pysyvätkin
itsenäisinä, kuitenkin taloudellisesti muodostavat
yhden kokonaisuuden ja ovat yhteisen johdon
alaiset.

Engl.-amer. oikeudessa t. sana tarkoittaa sitä

suhdetta, että luottamusmies (trustee) toisen puo-

lesta, esim. jonkun laitoksen tai alaikäisen hen-

kilön j. n. e. puolesta, tilivelvollisena hallitsee

ja hyötyä tuottavalla tavalla käyttää tämän
omaisuutta. T. merkitsee siis alkuansa huolto-

tointa. 19:nnen vuosis. keskivaiheilla alettiin

Yhdysvalloissa perustaa erityisiä osakeyhtiöitä,

Intst companies, jotka ottivat hoitaaksensa vie-

raita varoja ja vähitellen kehittyivät talletus-

pankeiksi harjoittaen kaikenlaista luotto- ja

rahaliikettä. Uudempi t:n käyttömuoto on n. s.

voting trust (äänestys-t.), jolla tarkoitetaan sitä,

että osakkeiden omistajat saattavat siirtää

äänestysoikeutensa luottamusmiehille. 1800-luvulla

ruvettiin t.-laitoksen avulla saattamaan yhte-

näisen järjestyksen alaisiksi kokonaisia teolli-

suushaaroja. Vapaan kilpailun tuottamain hait-

tojen poistamiseksi ryhdyttiin Ameriikassakin
1870-luvulla perustamaan kartelleja (ks. t.),

mutta kun amer. laki kieltää tällaiset elinkeino-

vapauden rajoittamista tarkoittavat sopimukset,

täytyi kilpailun ehkäisemiseksi hakea toisenlai-

sia yhtymämuotoja. Silloin asianajaja S. C. T.

Dodd esitti, että t.-muoto otettaisiin käytäntöön
polttoöljyteollisuudessa, jossa jo aikaisemmin
yksi ainoa mies J. D. Rockefeller (ks. t.) oli saa-

vuttanut vallitsevan aseman. V. 1882 perustet-

tiin Standard oil trust, joka tuotti Rockefellerille

ja hänen kumppaneilleen täydellisen monopoli-

aseman polttoöljyteollisuudessa. Kaikkien 46 :n

t:iin liittyneen yrityksen osakkeet ja niiden

tuottama päätösvalta annettiin 9-henkiselle komi-
tealle (board of trustees), jonka etupäässä oli

Rockefeller ja joka osakkeiden sijaan antoi nii-

den entisille omistajille osuustodistuksia (trust

certificates). Yksityiset liikeyritykset pysyivät

ulkonaisesti entisellään, mutta muodostivat nyt
taloudellisen kokonaisuuden ja joutuivat yhtenäi-

sen johdon alaisiksi. Samalla tapaa perustettiin

1880-luvulla joukko muitakin t:eja, varsinkin
sokeri- ja väkijuomateollisuuden alalla. — Se
hämäryys, johon t:t peittivät itsensä ja se häi-

käilemättömyys, jolla ne toimivat tarkoitustensa

saavuttamiseksi, nostatti pian yleisen mielipiteen

niitä vastaan. Useissa Yhdysvaltain valtioissa

säädettiin niitä vastaan lakeja, joiden tarkoituk-

sena oli suurten yhteensulautumisten mahdotto-
miksi tekeminen. Tämä antitrustilainsäädäntö

ei kuitenkaan vienyt tarkoitetuille perille. Alku-

peräisestä t.-muodosta oli kyllä luovuttava, mutta
liikeyritysten yhtymiä syntyi edelleen. Muuta-
mat t:t muodostuivat yhdeksi ainoaksi yhtiöksi,

joten tapahtui yritysten täydellinen yhteen-

sulautuminen eli f u s i o n i. Useimmat t:t (m. m.

polttoöljy-t. ja teräs-t.) esiintyvät kuitenkin

nyttemmin, varsinkin v :sta 180!) lähtien, kont-
rolli y h t i ö n l holding company) muodossa.
Viimemainitulla tarkoitetaan yhtiötä, joku on

hankkinut itselleen useiden liikeyritysten osak-

keei tai ainakin osake-enemmistön voidakseen
tiimiin perusteella ,,kontrolleerata" s. o. hallita

niitä. Useimmat Yhdysvaltain kontrolliybtiöt

käsittävät vain muutamia liikeyrityksiä, mutta
paljon on myöskin sellaisia, jotka samaten kuin
alkuperäiset t:t sulkevat piiriinsä suuremman
osan saman liikehaaran yrityksiä ja joilla siis

on miltei monopoliasema. Myöskin fusioneja ja

kontrolliyhtiöitä, olivat ne sitten monopoli-

asemassa olevia tai ei, nimitetään Ameriikassa
t :eiksi, kun Saksassa tätä nimitystä käytetään
vain monopolistisista yhteensulautumista. Jo
1907 oli Yhdysvalloissa n. 250 monopolistista

t:ia, joiden pääoma nousi yhteensä 7 miljardiin

dollariin. Suurin niistä on 1901 perustettu

teräs-t. (United States steel company), jolla

1909 oli pääomaa: osakkeissa 868 miljoonaa dol-

laria, velakkeissa enemmän kuin 600 miljoonaa;

sen palveluksessa oli silloin 223,377 henkeä, nii-

den palkat 151,8 miljoonaa dollaria. Yhdysval-

loissa on t:ien leviämistä suuresti helpottanut
se seikka, että sikäläiset suuret liikeyritykset

tavallisesti ovat alunpitäen osakeyhtiöitä. —
Paljon vähemmän kuin Yhdysvalloissa on t:eja

syntynyt muissa suurissa teollisuusmaissa, esim.

Englannissa ja Saksassa. Viimemainitussa maassa
on kartelli tavallisin liikeyritysten yhtymämuoto,
mutta kartelli on vain itsenäisinä pysyvien

liikeyritysten kesken syntynyt sopimukseen
perustuva liitto, kun -taas t. itse on liikeyritys.

Sekä yksityis- että kansantaloudelliselta kan-

nalta katsoen on t:eilla suuret etunsa. Kun ne

ovat suuria liikeyrityksiä, niin niissä jo sen

johdosta tuotanto- ja liikekustannukset useim-

miten alenevat, josta taas on sekin seuraus, että

osakkaille voidaan hintoja korottamatta jakaa

suurempia osinkoja. Lisäksi t. tulee toimeen

vähemmillä työvoimilla, ja jos sillä on mono-
poliasema, niin se voi tuntuvasti vähentää mat-

kustajiensa ja asiamiestensä lukua ynnä myöskin
reklaamikustannuksia. T., varsinkin monopolis

tinen t., voi myöskin ostaa raaka- ja apu-

aineensa huokeammalla kuin ' sen osaliikkeet.

Samaten kuin kartellit t :t voivat, jos niillä on

monopoliasema, pitää aisoissa konjunktuurivaih-

teluja sovittamalla tuotantonsa kysynnän
mukaan. Todellisuudessa lienevät kuitenkin

eurooppalaiset kartellit paljon vilpittömämmin

kuin ameriikkalaiset t:t pyrkineet luomaan vaka-

via oloja teollisuuden alalla. T:eihin ja niiden

muodostamiseen liittyy näet monenlaisia epäsuo-

tuisia lisäilmiöitä, jotka etupäässä johtuvat

siitä, että t:t on synnyttänyt ennen kaikkea

muutamien suurkapitalistien voitonhimo. Niinpä

ne kilpailun tukakuttamiseksi käyttävät erin-

omaisen häikäilemättömiä menettelytapoja; tär-

keimpänä keinona on niillä tässä suhteessa ollut

se erikoinen rahtienalennus, jonka ne lakisään-

nöksistä huolimatta ovat osanneet hankkia itsel-

leen rautateillä. Mahtavuudellaan t:t ovat huo-

nontaneet työväen asemaa palkkataistelussa.

T:t ovat tosin olleet hyvin varovaisia työväen-

politiikassaan, mutta toiselta puolen ne ovat

tehneet hyvin vähän työväen olojen parantami-

seksi. T:ien epäsuotuisimmat vaikutukset ovat
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kuitenkin näyttäytyneet puhtaasti kapit ii
;
1.-1

1

Buhteessa, siinä että niiden perustamisessa

ja niiden finanssihallinnossa un tapahtunut suu

ria väärinkäyttöjä ja että ne ovat aivan tavat-

tomasti lisänneet muutamien suurkapitalistien

valtaa. T:eja perustettaessa on yksityisien yri-

tysten omista ille tavallisesti täytynyt maksaa
heillä n osakkeistaan ylen määrin korkea hinta.

Kun lisäksi perustamiskustannukset ovat tulleet

kalliiksi, ovat t :t alusta pitäen liian suurella

pääomalla rasitetut. Se arvo. jota t. -yhtymän
osakkeet ja velakkeet nimellisesti edustavat, on
niiden todellista arvoa paljoa pienempi. Käyt-
täen hyväkseen suuren yleisön, pienten kapita-

listien, herkkäuskoisuutta ja tietämättömyyttä
t:eja johtavat suurkapitalistit harjoittavat t:ien

osakkeilla tunnotonta pörssikeinottelua korottaen

tai alentaen niiden arvoa sen mukaan kuin se

on heille edullista. Näin heidän on onnistunut
suunnattomasti lisätä omaisuuttansa, samalla kuin
he t:ien johtajina ovat saaneet arveluttavaksi

paisuneen vaikutusvallan koko maan talous-

elämään. — Ameriikassa on t:ien toiminnan
vahingollisimpana puolena pidetty sitä, että ne
rajoittavat vapaata kilpailua. Viimemainitun
ylläpitämiseksi säädettiin 1800 Sherman-laki,

jota kuitenkin on ruvettu jyrkemmin sovellutta-

maan vasta viime aikoina, sittenkuin yleisön

tyytymättömyys t:eja vastaan on lisääntynyt

väreinkin sen johdosta, että yleinen mielipide on
paanut tärkeimpien elintarpeiden kallistumisen

t:ien syyksi. Presidentit Roosevelt ja Taft

ovat harrastaneet ankaramman t.-lainsäädännön
aikaansaamista. V. 1910 säädettiinkin rautatie-

laki, joka tekee valtiolle mahdolliseksi tehok-

kaasti sekaantua rautateiden tariffipolitiikkaan.

Toistaiseksi ei t. -lainsäädännöstä kuitenkaan ole

sanottavia tuloksia ollut. [Jenks, „The trust

problem"; Katzenstein, ,.l)ie Trusts in den
Vereinigten Staaten von Amerika"; Montagne,
..Trusts of to-day ete."; Liefmann, ..Kartelle und
Trust-": Macrosty, ..The trust movement in british

imlustry"; Pitkäniemi, »Yhtymät suurteollisuu-

den alalla".] J. F.
Trutklippan /-»-/. kaksi saarta, Norra- ja

Vestra-T. Pohjanlahdessa n. 7 km Kokkolasta
pohjoiseen. Vestra-T:lla sijaitsee kaksi loisto-

majakkaa. ,.T:n ylempi" ja „T-.n alempi", edeJ-
lisen korkeus perustasta 13, 1 m, merenpinnasta
14.» m. jälkimäisen 7, o m ja 9. 15 m. edellisen

valaisumatka 12,? engl. penink., jälkimäisen
ll,i engl. penink.; molempain valovoima (Hefner-
yksiköissä) 1.500 ja molemmat näyttävät vaihta-
matonta valkoista valoa; rakennetut 1889.

/.. II VI II.

Trutta ks. Lohi.
Truveeri (ransk. trouvire < trouver = löytää,

keksiä), trubaduuria vastaava pohjoisrs
ritarirunoilijoiden nimitys keskiajalla. Heidän
kukoistusaikansa oli 12:s ja Ki:s vuosia. Runois-
saan he käyttivät „langue d'oil"ia (ks. Hans-
kan kieli ja kirjallisuus), trubaduurit

sepittivät laulunsa „langue d'oc"illa (ks. t.).

Kuuluisimmat truveereista olivat: Le C h ä t e-

lain de Coucy („Coucyn linnanherra", ehkä
sama kuin Gui II, k. 1201; runot julk. Michel.

1830) [Fath, ..Die Lieder des Castellan von

1, Blondel de N esi es (eli

12:nnerj vuosis. lopulla) [Tarbfi, ,,Les oeuvrea de

R. de N." (1862)], C o n o u de Bethune
(otti osaa ristiretkiin 1189 ja 1190, k. 1224: inlk.

Wallensköld. 1891), Gaee Brulö (k. v.n 1220
jälkeen), Thibaufc' I

\'. Navarran kuningas
(1201-53) [Tarbe, »Chansons de Thibaut IV"
(1851)].

[Dinaux, ..Trouveres. jongleurs et meriestrels du
nord de la France et du midi de la Belgique"
(4 nid.. 1 S : i 7 t ; :

: 1 -, Tarbe\ ,,Lcs ehansonniers de
Champagne" (1850); Jeanroy, ..Les origines de Ia

pofisie lyrique en France au moyen äge" (1889) ;

Gaston Paris. ,,Les origines de la po<5sie lyriipie

en France au moyen äge" (1892); Brakelmann,
..Les plus anciens ehansonniers franoais" (1891).]

E. W-s.
Triibner ftrylnorj, Wilhelm (s. 1851),

saks. taidemaalari, opiskeli ensin Karlsruhessa,
sittemmin Stuttgartissa ja Miinchenissä saaden
— omien sanojensa mukaan — voimakkaita vai-

kutteita varsinkin »vuosisadan neljältä suurim-
malta taitajalta": Feuerbachilta, Canonilta.

Leibliltä ja Thomalta. Myöhemmin ovat myöskin
ransk. impressionistit ja pleinairistit olleet hänen
oppi-isiään. Näin hän onkin saavuttanut harvi-

naisen suuren teknillisen taituruuden, jonka
varassa hän saattaa yhtä helposti liikkua tai-

teensa eri aloilla maalaten maisemia, muotokuvia,
alastonta ihmisruumista ja kuollutta luontoa,

kaikkia yhtä taidokkaasti. Värikäsittely on
hänelle muuta tärkeämpi, ja siinä hän onkin
vähitellen kohonnut suurisuuntaisen ja omin-
takeisen mestaruuden asteelle. Kuuluja ovat var-

sinkin hänen ratsastajamuotokuvansa; erikoisesti

hevosen kuvaajana häntä pidetään Saksan ete-

vimpänä. Henkinen sisällys hänen tauluissaan on
yleensä köyhää, mutta hän arvioikin maalaus-
taidetta yksinomaan tekotavallisten ansioiden
perusteella. T. toimii v.sta 1903 Karlsruhen
taideakatemian professorina. Omia taidekäsityk-

siään T. on esittänyt kirjasissa: „Das Kunst-
verständnis von Heute" (1892), ..Die Verwirrung
der Kunstbegriffe" (1000) ja »Personalien und
Prinzipien" (1908). [Fuchs. „W. T. und sein

Werk" (1908); ..Triibner Allmm" l-II (1888-91).]

F. L.

Tryffeli ks. K o t e 1 o r a k k o i s e t.

Trygg-Helenius [-le'njus], Alli (s. 1852),

raittiusasian ajaja; toimi ensin kansakoulun-

opettajana; perusti 1890-luvun alussa SOrnäis

ten kansankodin, 1889 kuukauslehden ..ITemmet,

och samhället" ja 1893 lasten raittiuslelulet

..Eos" ja ..Koitto". T.-IT. on toiminut innokkaasti

varsinkin raittiusliikkeen alalla luennoitsijana ja

raittiusopetuksen neuvojana sekä. Suomessa että

ulkomailla, m. m. 1906-07 raittiusopetuksen jär-

Ijänä luentokurssien avulla Sachsen-Meinin-

genin kouluissa.

Trygon, pistorausku, ks. Rauskut.
Trymoo (ransk. Irumeau), suuri seinäpeili.

Ransk. sana merkitsee oikeastaan kahden ikku-

nan välistä seinämuuria (seinäpilaria, ikkuna-

pila ria 1. sittemmin tämmöisen seinäpinnan täyt-

peiliä.

Trypanosoma (krcik. tryi>unon - pora, ja soma
= ruumis), n. O.oi-O.oj mm pitkiä, vilkasliikkei-

siä, loisina eläviä siimalikoeläimiä, joiden kapea

ruumis on kierteisesti mutkistunut, toiselta kyl-

jeltä väreilevän kaivun reunustama ja toisessa

B siimalla varustettu. T. -lajien kehityk
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näyttää yleensä

rv
iinl \ viin sukupoh im uorottelu

ja -
1 ihen liittj neenä

isännän vaihdos,

Afrikassa tavattava
T. gambienae loisii

ihmisen i ja u i

eläinten) veressä si-kii

un öhemmiillii asteella

Trypanosoma gambti ns'e aivo- ja selkäydin

aesteessä y, m. ja

aiheuttaa erittäin vaarallisen u n il a u d i n

(ks. t.). Ihmisessä loinen lisääntyy vain suvut-

tomasti, jakautumalla pitkittäin kahtia. Suvul-
linen polvi sm sijaan esiintyy Olossina palpalis-

kärpäsessä' (ehkä muissakin lajeissa), ks. Tse
t § e-kä r p ä'n e n. Toinen laji, T. Brucei, elää

Etelä-Afrikassa nautaeläinten y, m. veressä
aiheuttaen tuhoisan napana-taudin. Tar-

tunnan välittää varsinainen tse-tse-kärpänen

(Glossina morsitans). Muista T.-lajeista mainit-

takoon Kaakkois- Aasiassa hevosia y. m. ahdista-

van s u r r a-taudin aiheuttaja T. Eiransi sekä
T. equiperdum, joka todennäköisesti aiheuttaa

Euroopassakin, etenkin Unkarissa ja Venäjällä,
tunnetun besäl-ruton i hevosissa). — T.-lajien

aikaansaamista taudeista ks. lisäksi U n i t a u t i.

/. V-s.

Trypsiini, haimanesteessä oleva aine, jolla on
kyky hajoittaa innnanvalkuaisaiueita. vrt.

H a i m a.

Triistedt [trystetj, Otto (s. 1866), kaivos-

insinööri, vietti lapsuutensa Pitkiissärannassa,

missä isä oli johtajana, suoritti tutkintonsa
Görlitzissä sleesiassa ja opiskeli vuoriteollisuutta

Tukholmassa ja Falunissa. Oli kaivosinsinöörinii

Pitkiissärannassa 1888-1904 ja senjälkeen Geo-
logisen toimiston avustajana malmigeologina.
T:u aloitt estä ja johdolla toimitettu malmin-
etsintä Kuusjärvellä vei Outokummun (ks. t.)

suuren vaskimalmiesiintymän löytöön. T. on
myös julkaissut arvokkaan tieteellisen tutkimuk-
sen .,Die Erzlagerstätten von Pitkäranta am
Ladoga See" (1907). /'. E.

Trängsund ks. Uuraansalmi.
Trälleborg ks. Trelleborg.
Träskvik [treskvlk] (Su oi oppi), maatila

Uskelan pitäjän Muurlan kappelissa, 14 km Salon
kauppalasta, sijaitsee kauniilla paikalla Ylis-

järveen pistävällä niemellä. On entinen rustholli;

käsittää :", manttaalia. 250 ha. joista n. 50 ha

viljeltyä maata. — Tila on satasen vuotta

(v:sta 1820) kuulunut v. IVillebrand-suvulle,

ensinnä kapteeni Fredrik v. YVillcbrandille.

Nykyinen omistaja (v:sta 1876) kenraali Rein-

hold v. Willebrand. Tilan päärakennus on
uusi. v:lta 1890. E. C-g.

Träskända, asema, ks. J ii r v e n p ä ä.

Träskända [tresjeenda]. 1. Maatila Espoon
pitäjässä, 4 km Grankullan ja 5 km Espoon
asemalta. Suuruudeltaan 4 manttaalia, 613 ha;

höyrysaha. — Tila kuului aikanaan sotahistorias-

samme tunnetulle kenraali C. N. af Klerckerille,

senjälkeen m. m. prokuraattori C. J. VValleenille

sekä tunnetulle lahjoittajattarelle Aurora Karam-
zinille. Viimeksi se on ollut Törngren-suvun
hallussa; nykyinen omistaja tohtori Adolf Törn-
gren. — Kauniin syksyisen päivän (

16
/8 1863)

vietti keisari Aleksanteri II T:ssa, jossa oli toi-

meenpantu ajometsästys, päivälliset ja tanssiaiset

lähestyvien valtiopäiväavajaisten johdosta.

Kartanon nykyinen päärakennus v:lta 1900,

rakennettu arkkitehtien Saarisen ja Lindgrenin
piirustusten mukaan. — Tilalla harjoite!

suurta puutarhaviljelystä; puisto 35 ha,

2. (suom. Järvenpää), maatila Tuusulan
pitäjässä, Tuusulan järven rannalla I

' _ km
Järvenpään asemalta. Käsittää koko T:n kanta
kyliin ja (•san T:n Malmin kylästä. Pinta-alaltaa

3 manttaalia, lähes 2,000 ha. Suuri maanvilje
lys ja kar janhoitot ila : peltoviljely, käsittää

n. 1.000 ha, jaettuna kuuteen eri ryhmäkkeeseen.
Karjatalouteen kuuluu 700, enimmältä osalta

ay rshire- rotuista nautaeläintä ; maitotuotanto
\li 1,000,000 1 vuosittain. Suurin osa siitä myö
iliiiin tinkimaitona Helsinkiin. — Tilan omisti

1828-54 merikapteeni O. A. Grää, 1863-97 kun-

nallisneuvos A. Ehrström ja senjälkeen metsän
hoitaja A. W. Westermarck, jonka hallussa bc

nykyisin on. — Kaksikerroksinen, puinen
|

rakennus on v:lta 1870. E. C-g.

Tsaari (johtuu samaten kuin saks. Kaiser,

ruots. Jcejsare, suom. keisari Ca>sar nimestä), kei-

sari, kuningas, nimitys, jonka slaavilaiset kan-

sat alkuansa antoivat Itä-Rooman keisarille;

10:nneltä vuosis. Bulgaarian ruhtinaat kii j t-

tiviit tätä nimitystä, v. 1346 sen otti myös-

kin Serbian kuningas Tapani Dusan. Venäläi-

sissä kronikoissa annetaan tämä nimi. paitsi Itä-

Rooman keisareille, myöskin mongolien kaaneilli

Sittenkuin mongolien herruus oli lakannut 1480,

käytti Moskovan suuriruhtinas Iivana III ulko-

maisissa suhteissaan itsestään tätä arvonimeä,
mutta vasta Iivana IV kruunautti itsensä 1547

tsaariksi, joka nimi siitä lähtien oli Moskovan
hallitsijaan pääarvonimenä. V. 1721 Pietari

Suuri otti arvonimen imperator (= keisari, impe-

ratritsa = keisarinna). Venäjän hallitsijan arvo-

nimien joukossa t.-nimeä käytettiin kuninkaan
vastineena, esim. Puolan tsaari. Pietari Suuren
aikoihin oli t:n puoliso tsaritsa, poika tsarevitS,

tytär Isan rna. Myöhemmin perintöruhtinaan

arvonimiä oli myöskin tsesarevits, hänen puoli-

sonsa tsesaret nri. Venäjän kansa nimitti keisa-

ria aina t ;ksi, seurustelukielessä hänelle taval

lisesti annettiin nimi gosndar, s. o. herra. Myös
kin länsimaissa t. esiintyi Venäjän keisarin

tavallisena nimityksenä. Nimitys valkoi-
nen t. on peräisin mongoolien ajoilta ja mer-

kitsee riippumatonta t:iu.

Tsad ks. T s a d-j ä r v i.

Tsad-järvi (engl. Chad, arab. Bahr-es-Salam) ,

jokseenkin keskellä Afrikkaa. Sudanin ja Saha-

ran rajamailla, 12°50' ja 14°10' pohj. lev. sekä
13° ja 15° it. pit. välillä. Ranskan Ylä-Senega-

lin ja Nigerian. Ranskan Kongon. Saksan Kame-
runin sekä Englannin Nigerian yhtymäkohdassa,

260 m yi. merenp., n. 15,000 km2
, laskujoeton,

makeavetinen. pituussuunta luoteesta kaakkoon.

Se on hyvin matala, keskeltä vain 3-4 m;n syvyi-

nen, rannat (etenkin pohjoisessa, lännessä ja

etelässä) laajojen heinä- ja ruovikkorämeiden
vallassa (n. 5,000 km2

). Rikkoutunutta itäran-

taa reunustaa taaja vyö lukemattomia pikku-

saaria (yhteensä n. 1.000 km2
), joilla asustaa

moneen eri heimoon kuuluvia neekereitä (n.

30,000-40,000 henkeä). T:een laskevat vähäveti-

set YVaube ja Mbulu sekä vesirikkaampi Sari;

koillisesta tulee nvk. aivan vedetön Bahr-el-Gha-
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sai niminen uoma. Kulmikas. Runsas eläi

mistö ja kasvillisuus Sudanin luontoista muualla.
|iaii>i Saharan puoleisella, aro ja erämaaluon-

lla koillisrannikolln. — T. on aivan selvästi

kuivumassa; Nachtigaliii aikana sen ala oli u.

00 km- (sadeaikana 50,000 km-', kuivana
aikana 11,000 km*). Erinäis 1 merkit (T:n vesi-

eläimistössä) viittaavat siihen, että T. olisi vii-

meinen jäte Niiliä ja Nigeriä yhdistäneestä vesi-

tiestä. Jo Ptolemaios todennäköisesti tiesi

I -lä. jota hän nimitti Niilin järveksi. En-i
mäihinä eurooppalaisina Clapperton, Denham ja

Oudnej 1823 näkivät T:n; Overweg kulki sillä

1861, Kiisimäiseiiä sitä tarkemmin tutki Nnehti-

gnl 1871-72; myöhemmin etenkin ranskalaiset

oval tehneet työtä sen tutkimiseksi. /•.'. /,'. ff,

Tsagatai, Tsingis-kaanin poika, ks. M o n g o-

1 i t, historia.

Tsajkovskij /-o'/-/- Petr (1840-93), Venäjän
huomattavin säveltäjä, opiskeli nuoruudessaan

lakitiedettä, toimi virka-
miehenä ra ha -asia in mi nis-

teriössä, mutta jätti

uransa. 1863 ja meni Pieta

iin konservatoriin Kuhin-
-teinin oppilaaksi. Tuli

1866 teorianopettajaksi
.Moskovan konservatoriin.

Hänen oppilaistaan etevin

oli Tanejev. Lyhyiden,
säröisten avioliittoviikko-

jensa kuluttua T. läksi

1^77 Sveitsiin ja Italiaan.

Senjälkeen hän antau-
tui kokonaan sävellystyö

hönsä erään rikkaan
1 a iileharrast ajattaren vuo-
tuisen (6,000 ruplan) kan-

natuksen nojalla ja muuttaen olopaikkaansa mil-
loin ininnekkin. Esiintyi orkesterinjohtajana

oskovassa, Pietarissa sekä monissa
paikoin ulk ailla. Sai 1893 Cambridgen yli-

opistolta musiikin kunniatohtorin arvonimen.
-!• isss hallitsijan myöntämää (3,1

ruplani vuotuista kunniapalkkiota. T:n päämer-
kitys keskittyi orkesteri- ja kamarimusiikin
*lalli niaa, 3 jousikvartettia y. m.). Myös
hänen piano- ja viulukonserttonsa kuuluvat

elmistojen parhaimpiin. Oopperan alalla

VVagneri n-vastaisella kannalla („Jevge
nii Onegin", 1877, ..Patarouva", 1890, kaikkiaan
in oopperaa Sävelsi myös soololauluja, piano-
kappaleita, kirkollisia kuorolauluja y. m. T:n mer-
kitys ei rajoitu yksistään ven. säveltaiteeseen,
vaan hänen tuotannollaan on arvosijansa
19:nnen vuosis. yleiseurooppalaisenkin musiikin
kehityksessä. Myös useihin -noin. säveltäjiä

tuntuvasti vaikuttanut. /. ff.

Tsakoo iiink kankeasta huovasta tai

nahasta tehtv, lipallinen, päältä tasainen sotilas-

takki.

Tsana ks. Ta n a 1.

Tsandala. alhaisimpia hindukasteja Etu-
Intiassa, .Vasamissa ja Bengaalissa, melkein suku-
pUUttoon hävinnyt. Nyk. tav. n. S. epä]
ammattien (teloittajan, haudankaivajan y. m.

jäin nimit;

Tsangsa ks. T s a n s a.

Tsansa (myös Tsangsa, engl. Changcha), kau-

P. Tsajkovskij.

punki Etelä-Kiinassa, Hunanin maakunnan päti

kaupunki, kulkukelpoisen Siangkiangin ja Kan
tonin-Pekingin radan varrella; 250,000 as.

Muurien ympäröimä. Kuuluisa Jolon korkeakoulu.
Iliinaiiin (ks. 1 .) lähetystyön keskus. — Avat
tiin eurooppalaisten kaupalle 1904.

Tsantsou (TsangtSou, engl. Changchoto), kau-
punki Etelä-Kiinassa, Fukienin maakunnassa.
Hiulungkiangin varrella 56 km Amoy'sta; arviolta
n. 1,000,000 as. — 1'itkän muurin ympäröimä.
Laajan silkkikaupan keskus. Tiili- ja sokeri-

tehtaita.

Tsardaakit, ne sotilas ja tullivartiotalot, joita
ennen oli Itävallan ja Turkin rajalla.

Tsarev, piirikunnankaupunki Kaakkois- Venä-
jällä, Astrakaanin kuvernementissa, Volgan
vasemmanpuoleisen haarautuman Ahtuban vas.

rannalla Tsaritsynistä suoraan itään; 8,107 as.

(1911). — Pari kirkkoa, moskeia. Asukkaat har-

joittavat maanviljelystä ja karjanhoitoa. — T:n
luona on tähteitä Kultaisen ordan (ks. t.) pää-
kaupungista Saraista. — T:n perustivat 1805
Voronezin kuvernementista tulleet vähäveuäläi-
set.

Tsarevokoksajsk [-a
1

-], piirikunnanpääkau
punki Itä-Venäjällä, Kasaanin kuvernementin
pohjoisosassa Malaja Koksagan varrella; 1,884

as. (1910). — Puolisenkymmentä kirkkoa, nunna-
luostari, per. 1890-luvulla ..uskonnollisen valis

tuksen levittämiseksi tseremissinaisten keskuu-
teen". — T:n piirikunnassa (8,115 km',
141. .Min as. 1915) asuu paljo tseremissejä (ks. t.) ;

1897 T:n piirikunnan koko väestöstä oli 54, e» %
tseremissejä, loput tataareja ja venäläisiä.

Tsaritsyn /-»'-/, piirikunnankaupunki Kaak-
kois-Yenä jällä, Saratovin kuvernementin etelä

päässä, Volgan korkealla oik. rannalla, Tsaritsa-

puron suussa; 100,817 as. (1910; 1902 : 67,650 as.).

— Tsaritsa-puro jakaa T:n kahteen pääosaan.
Uuteen ja Vanhaan kaupunkiin ; lisäksi useita esi

kaupunkeja. Toistakymmentä kirkkoa (joukossa

luterilainen), nunnaluostari. Pari lukioa, kirjas

toja, ilmat, observatori. Pari sairaalaa. T. on

Kaakkois-Venäjän tärkeimpiä kauppapaikkoja

;

sen kautta kulkee suurenmoinen nafta , vilja .

metsän- ja kalastuksen tuotteiden kauppa osaksi

Volgaa, osaksi Etu-Kaukaasiaan, Donin almelle

sekä Keski-Yenäjälle haarautuvia rautateitä myö-
ten. Myllyteollisuutta, konepajoja, sahoja. —
T. mainitaan ensi kerran 1589 Se oli 1700-luvun
lopulle asti sotilaallisesti hyvin tärkeä raja-

paikka, ollen lujana linnoituksena aron paimen
tolaisia ja rosvoilevia kasakkaparvia vastaan.

Muutamia kertoja T. kuitenkin joutui kapin;. llis

ten kasakkain haltuun 11007 72 T. liittyi Stenka
Raziniin, 1707 Donin kasakat joksikin aikaa sai

vai T:n haltuunsa, unilta 1771 PugatSev I

kertaa turhaan piiritti sitä). Menetettyään mer
kityksensä rajalinnoituksena T. rappeutui; viime
\uosis. loppupuolella -e alkoi nopeasti kehittyä

rautateiden rakennuksen johdosta. E. E. ff.

Tsarskoe Selo /!'''/ mlk. suom. „Saarenkyli

piirikunnankaupunki Venäjällä, Pietarin kuver-

nementissa, I Olarista rautateitse 23 km suor

in terveellisellä paikalla; 30,881 as. (1911).

I. S. on huvilakaupungin tapaan rakennettu:

ma on suurenmoinen keis. puisto mui
patsaineen un. m. Puskinin), kuvanveistoksi

neen. siltoii n. lammikkoineen, portteineen ja



1817 Tsasouna—Tsebysev 1H48

puistorakennuksineen. Puistossa ja sen äärellä

on suuri keis. Vanha linna (299 m pitkä, muni
osainen, rak. Elisabetin ja Katariina II:n aikana
Rastrelli'n piirustusten muk.), Aleksanterin 1.

Uusi linna (rak. 1 7 '-H
i ; ent. keis. kevätasunto)

,

kiinal. kyki. teatteri, suuret kasvihuoneet y. m.
Puiston eteläpuolella T. S: lion liittyen on Sofija

niininen huvilakaupunginosa. T. S:ssa on toista

kymmentä kukkua (huomattavimmat Sofian ja

Katariinan), joukossa luterilainen ja roomal.-

katolinen, useita oppilaitoksia (tykistöupseeri-

kouln, lukio, reaalikoulu y. m.), pari sairaalaa,

laajat kasarmit y. m. — T. S:n paikalla oli

alkuaan suom. Saarenkylä; Pietari I rakensi

sinne eusimäisen linnan 1712. Myöhemmät hal-

litsijat, etenkin Elisabet ja Katariina II, raken-
sivat lisää, laajentaen ja kaunistaen kylää, johon
1808 liitettiin sen eteläpuolelle syntynyt Soti-

jaksi nimitetty kaupunki. Samalla viralliseksi

niineksi määrättiin alkuperäisestä nimestä kau-
sanetymologian kautta syntynyt T. S. — T. S:n
linnassa ent. keisari Nikolai II:ta pidettiin van
kina v:n 1917 vallankumouksen jälkeen.

E. E. K.
Tsasouna (ven. tsaso'vnja), kappeli, rukous-

huone.

Tsataldza [-a'], pikkukaupunki Turkissa, 43
km Konstantinopolista länteen, rautatien var-

rella. Sen mukaan nimitetään sitä linnoitus-

vyötä, joka 1877 rakennettiin Konstantinopolin
suojaksi ja joka kulkee Marmara-merestä Mus-
taa iitijereen. Siinä on toistasataa linnaketta ja

sitä suojaa edestäpäin soinen jokilaakso sekä

molemmilla sivustoilla laguunimaiset järvet. Bal-

kanin sodassa Turkin pääarmeia lopulta (mar-
rask. 1912) peräytyi T:n linjalle, josta bulgaa-
rialaiset eivät kyenneet sitä karkoittamaan.
Tsautsou, kaupunki Etelä-Kiinassa, Kvang-

tungin maakunnassa Han-joen varrella jonkun
matkaa merestä; arviolta n. 1,000,000 as. — Kato-
linen ja evankelinen lähetysasema. T:u satama-
kaupunki Svatou avattiin eurooppalaisille 1869.

Tschaokert [tsakert], Paul (1848-1911), saks.

jumaluusoppinut, toimi professorina Haliessa
(v:sta 1877), Königsbergissä (v:sta 1884) ja Göt-

tingenissä (v:sta 1890). Teoksia: ,,Die Päpste der
Kenaissance" (1879), ..Antonius Corvinus Leben
und Schriften" (1900), „Kurzgefasster Studien-
gang fiir Tlieologen" (1911), „Die Entsteliung der
lulli. und der reformierten Kirchenlelire samt
ihren innerprotestantischen Gegensätzen" (2 nid.

1911) y. m. A. J. P-ä.
'

Tschermak Jlse-J, Gustav (s. 1836), itäv.

mineralogi, v:sta 1875 Wienin yliopiston professori.

T. on tutkimuksillaan enemmän kuin kukaan
muu selvittänyt mineraalien kemiallisen kokoo-
muksen ja fysikaalisten ominaisuuksien suhteita,

todistaen useista eri mineraaliryhmistä, että ne
voidaan selittää kahc'.en tai useamman kemialli-

sen yhdistyksen isomorfisiksi seoksiksi, joiden

ominaisuudet vaihtelevat asteittain niissä olevien

yksityisten yhdistysten määrän mukaan. Tär-
keimmät hänen selittämänsä kivennäisryhmät
ovat maasälvät (1865), pyrokseenit ja amfibolit

(1872), kiilteet (1877) ja skapoliittiryhmä (1883).

T:n kirjoittama oppikirja ..Lehrbuch der Minera-
logie" on alallaan parhaita (7:S pain. 1914 1

.

Vv. 1871-89 hän julkaisi aikakauskirjaa ..Tscher-

maks mineralogische und petrographische Mitthei-

lungen" (ennen v. 187S sen nimi oli „T:s minera-
logische Mittheilungen")

.

/'. E.

Tschirnhaus [ihirnhaus], K li r e n f r i e ii

Walter, von (1651-1708), saks, matemaatikko
ja filosofi. Harjoitettuaan matemaattisia opin-

toja Leidenissä ja tehtyään lukuisia ulkomaan-
matkoja T. palasi kotimaahansa ia työskenteli

yksityisoppineena tieteensä hyväksi. Myöhemmin
hän perusti Saksiin tehtaita polttokuvastimien

ja linssien valmistamista varten. T. on Meissenin
posliinin keksijöitä. Hänen tieteellinen tuotan-

tonsa esittää m. m. tangenttiprobleemien ratkai-

sua, kuvioiden neliöimistä ja yhtälöoppia. T. esitti

menetelmän, junka avulla yhden tuntemattoman
i-illivi.ti vht ikir.t i i:-ilaan poistaa termeji.

Menetelmä ei kuitenkaan johtanut, kuten T. toi-

voi, yleisen ?i-asteen yhtälön ratkaisemiseen. —
Filosofiset mietelmänsä T. esitti teoksessa „Medi
cina mentis sive artis inveniendi pra?cepta gene

ralia" (1687). Useimmat hänen matemaattisista
tutkimuksistaan julkaistiin aikakauskirjassa

„Acta eruilitorum". V. 8:n.

Tschudi (tsu-J, Clara (s. 1856), norj. kir

jailijatar. T., jonka vanhemmat olivat Sveitsi

Iäistä syntyperää, harjoitti aluksi lauluopinnolta,

mutta antautui sitten kokouaau kirjalliselle

alalle. Hän ou julkaissut etupäässä joukon

elämäkerrallisia teoksia historiallisesti kuului-

sista, varsinkin ruhtinaallisista naisista. Kir-

jansa, jotka perustuvat huolellisiin Iähdetutki-

muksiin, T. pukee mielellään romaanin muotoon.

Tunnetuimpia niistä ovat: ..Keiserinue Augusta"
(1892), ,,Marie Antoinette's ungJom" (1894),

„Marie Antoinette og revolutiouen" (1895 'Joi.

„Napoleons moder" (1898), „Keiserinde Elisa-

beth" (1900), „Silhouetter" (1898), „En forglemt

heltitule" (1904), koottu sarja „Drouninger, kei-

serinder og kongernes moder" (3 nid., 1907-08

Vielä mainittakoon teokset ,,Ludvig II, konge

af Bayern" (III, 1905-06), „Goethes moder".

„NapoIeons son" (suom. 1916), „Rejseminder og

skitser" (1898) y. m. [„Nord u. Siid" (lokak.

1900); „Nutid" (1901).] E. W-s.

Tschudi /-»-/, A g i d i u s 1. G i 1 g (1505-72 1

.

Sveitsin historiankirjoituksen isä; toimi v:sta

1558 Glaruksen kanttouin hallinnon johtajana.

T. oli oppinut teologi ja harras katolisuuden kan-

nattaja; keräsi laajan historiallisen aineskokoel-

man ja jätti jälkeensä useita käsikirjoituksia.

Vv. 1734-36 J. K. Iselin julkaisi T:n „Helve-

tische Chronik" (v :sta 1000 v:een 1470), jota

kuitenkin pidetään varsin epäluotettavana. [Vo-

gel, ,,A. T. als Staatsmann und Geschichtschrei-

ber".j

Tseboksary [-a'-], piirikunnankaupunki Itä-

Yenäjällä, Kasaanin kuvernementin länsiosassa,

Volgan oik. rannalla; 5.521 as. (1910). — Toista-

kymmentä kivistä kirkkoa, munkkiluostari (per.

1566). — T. on vanha kaupunki, mainitaan ensi

kerran 1371. V. 1557 venäläiset linnoittivat T:n.

T:n piirikunnassa (4,203 km 2
, 158.000 as.

1915) asuu paljo tsuvasseja (91,879 1901) ja joku

määrä tseremissejä (15,294 1897) (koko piirikun-

nan asukasmäärä oli 137,685); T:n kaupunkia

nimitetäänkin leikillisesti „tsuvassien pääkau-

pungiksi". Lisäksi piirikunnassa asuu tseremi-

sejä (16,736 1901).

Tsebysev [->'-/, Pafnutij (1821-94), ven.

matemaatikko, tuli 1859 professoriksi Pietarin
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yliopistoon. T. on suorittanut huomattavia tutki-

muksin integraalilaskennon ja lukuteorian alalla.

Hiin on m. m. käyttämällä erikoista Eunktsionia

likipitäen määrännyt tiettyä liikun pienempien
alkulukujen lukumäärän. T:n kootut teokset on
Pietarin akatemia julkaissut (1899-1907; 2 nid.).

Erikseen on julkaistu „Teorija sravnenij"

(2:nen pain. 1879). U. S:n.
Tsehov [<--/. 1. Aleksandr P a v 1 o v i t s T.

(s. 18f>ä), viii. kirjailija, julkaissut kertomuksia
ja yleishyödyllisiä kirjoituksia eri aloilta useassa

eri aikakauskirjassa. Novellit ovat ilmestyneet

eri kokoelmina ja saavuttaneet suurta suosinta.

esim. „Koditt ia lintuja" ja ,,Joulukertomuk-
sia".

2. Anton Pa vi o vita T. (18G0-1904), von.

kirjailija, edellisen veli. syntyisin Taganrogisla.
jossa hänen isänsä, enti-

nen maaorja, harjoitti

mnaa liikettä. Käytyään
koulua kotikaupungissaan
T. tuli ylioppilaaksi Mos-
kovan yliopiston lääketie-

teelliseen tiedekuntaan,

jonka kurssin hän huoli-

matta aineellisista vas-
toinkäymisistä suoritti

1884. Käytännöllisen lää-

kärin ammattia hän ei

kuitenkaan harjoittanut,

vaan antautui kirjalliseen

toimeen, jonka hän menes-
tyksellä oli alkanut jo yli-

A. P. Tsehov,
oppilaana ollessaan jul-

kaisten Tsehonte ni-

mellä pilaleliilissä iloisia juttuja. Ensimäinen
novellisarja ..Kirjavia kertomuksia" ilmestyi

1880. Kritiikki käänsi huomionsa hänen satii-

risiin, suppeasti ja ulkopintaisesti kirjoitettui-

hin, mutta silti tavattoman sattuviin realisti-

siin pikkukertomuksiinsa, joiden pohjasävy on
usein pessimistisen surumielinen. Mestarillisesti

T. un kuvaillut harmaan jokapäiväisyyden tyh-
jyyttä ia painostavaa tunnelmaa, jonka ahdista-
mina parhaimmatkin ja lahjakkaimmatkin luon-
teet pian menehtyvät, ja etenkin 1880-luvun
taantumuksellista mielialaa. Ihmetyttävä on se

tyyneys ja objektiivisuus, jolla humoristinen tai

teilija tarkastelee harmaata ympäristöään. Hänen
parhaat kertomuksensa, kuten ..Talonpoikia",
\i"'. ..Minun elämäni", ..Ikävä historia". „Sai-

rasbuoneosasto N:o 6", ovat pessimistisen sävynsä
ja maailmankatsomuksensa puolesta jyrkästi ero-

tettavat liänen aikai» nimista huolettomista
jutuistaan. Erikoista menestystä saavuttivat T:n
näytelmät, joilla hän Ibsenin jälkiä seuraten tali-

toi uudistaa ven. teatterin. Sellaiset tunuelma-
kappaleet kuin ..Kalalokki". ..Vanja eno" (esi-

tetty suom.), ..Kolme sisarta" ja etenkin symbo-
linen ..Kirsikkapuisto" (1904; esitetty Buom.),
vaativat esittämistä varten erikoista liuolta ja

syventymistä; niiden tulkitsemisessa Moskovan
t.iidi t' atteri on saavuttanut parhaimmat voit

tonsa. Suuren osan lyhyttä ikäänsä T. poti

keuhkotautia, joka -iikka epäilemättä on vaikut-
tanut hänen pessimismiinsä. Hän etsi parannusta
Krimiltä ja ulkomailta. V. 1890 hän teki mal
kan m. m. Sahalinille, jonka matkan seurauksena
oli saann rangaistussiirtolan kuvan-. Valittiin

lilluu keis. Tie 'eakatemian kunniajäseneksi. T:n
vaikutus Venäjän uusimman kirjallisuuden kehi-

tykseen on epäämätön tosiasia: hän totutti luke-

van yleisiin lyhy-ihin kertomuksiin ja siluet timai-
siin kuvauksiin, jotka, saavuttavat tarkoituksensa
harvoilla, mutia luonteenomaisilla ja voimak
kai 11a piirteillä. T:n eri novellikokoelmat ovat

ilmestyneet monissa painoksessa, kootut, teokset

1901 02. Hänen novellinsa oval löytäneet ihas-

tuneita lukijoita käännettyinä muillekin kielille,

m. m. suomeksi. [A, Izmailov. ..Tsehov" (1!I16).]

V. J. M-kka.
Tse Hsi ks. T su 1T s i.

Tsekiang (engl. Chehkiang), maakunta Etelä-

Kiinan koillisosassa, Itä-Kiinanmeren rannalla;

91,200 km- (Kiinan pienin maakunta), 13,942,656
as. (1910), 153 km-:llä (vain santung ja Kiangsu
taajemmin asuttuja). — T:n koilliskolkka Hangl
soun-lahden ympärillä on alavaa tasankoa (Jang-

tsekiangin suistoa). Muuten maakunta on vuo-
rista, täynnä lounaasta koilliseen kulkevia mata-
lia (sisäosissa 1,500-2,000 m korkeita) vuori-

jonoja, joiden välissä on erittäin viljavia laa k

soja. Rannikko rikkoutunutta, saaria paljo.

T. tuottaa suuret määrät teetä (etenkin vuori-

alueella), silkkiä (rantatasangolla koillisessa),

puuvillaa, riisiä, maapähkinöitä, vehnää, indigoa

y. m. Pääkaupunki ja tärkein kauppakaupunki
II a n g t s o u (ks. t.).

Tsekin kieli ja kirjallisuus ks. Böömin
kieli ja kirjallisuus.
Tsekkiläiset, länsislaavilainen kansa, joka

asuu Böömissä, lounaisia ja luoteisia rajaseutuja

lukuunottamatta. Määrissä, jossa kuitenkin on
melkoinen saksalainen kielisaari, ja osassa Itä-

vallan Sleesiaa ja Ala-Itävaltaa. Koko tsek-

kiläinen kielialue muodostaa luodetta kohden
suuntautuvan kiilan saksalaiseen kielialueeseen,

jonka itäinen raja kulkee jotenkin suoraan poh-

joisesta etelää kohdeu alkaen Itämeren rannalta

Pommerin ja Länsi-Preussin rajalta — pohjoi-

sempana tekee mutkan länteenpäin Posenin puola-

lainen asutus. Tämä kiila on levein luoteissa.

Böömissä, ja kapenee kaakkoa kohti, ollen mel-

kein katkeamaisillaan Määrin ja Böömin rajalla,

jossa Iglaun ja Landskronin sekä Z\vitlaun ympä-
rillä on melkoisia saksalaisia kielisaaria. Tämä
tsekkiläisyyden maantiet: eilinen aseina selittää

sen kiihkeän kansallisuustaistelun, jota sekä

Böömissä että Määrissä on käyty monta sataa

vuotta, ilman että viime vuosisadalla kieliraja

on huomattavasti muuttunut. Hävallan maissa

olevien t:n lukumäärä 1900 oli 5,955,397 henkeä.

Kun kaikki hajallaan olevat t:kin, m. m. Aine

riikassa, otetaan mukaan, on heidän lukumää
n. 7 miljoonaa. Usein luetaan myöskin

slovaakit mukaa]), jolloin tseho-slovakkien koko
naisluku nousee yli 9 mii oonan. T. eiväi ole

I
ääosaltaan maanviljelyskansa, kuten muut

slaavilaiset. Maanviljelystä ammattinaan har-

joittaa vain i llisuusalalla työskentelee

o
,

(Itävallan saksalaisista 38%), kaupan
alalla 9,»% ja valiion sekä yhteiskunnain

toimissa 11%. I skonnoltaan on '.n\.
. , katoli-

b protestantteja 2,« %. Kansansivistys on

korkealla: luku- ja kiri-; ia on 93,77%.
Ruumiillisilta ominaisuuksiltaan t. ovat ki

kokoisia, soikcakaavoisia ja enimmältä osaltaan

;i. ilmaisia ja ruskeatukkaisia. Sinisilmäisiä
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ja vaaleaverisiä on enempi kuin kolmas osa koko
kansasta. ./. ./. 1/

Tseljabinsk [-a'-], piirikunnankaupunki itä

Venäjällä, Orenburgin kuvernementin pohjois-

osassa, Uralin vuorten itäpuolella, Miasa-joen
varrella, rautatieristeyksessä; 70,472 ns. (1913;
isiiT: 19.S91 as.). — Useita kirkkoja, naisluos-

t.ni. muutamia oppilaitoksia, pari Bairaalaa, kan-
santeatteri. T:sta luetaan Siperian radan alka-

van; siitä haarautuu T:n luona rata pohjoiseen,

J ekaterinburgiin (Vjatkaan j. n. e.). Siperian

rata on nopeasti kohottanut T:n sangen huomat-
tavaksi kauppakeskukseksi (viljaa ja karjaa sekä
karjantuotteita) . Teollisuuskin melkoinen (myl-

lyjä, viina-, nahka- y. m. s. tehtaita). — T:n
luona ovat suuret siirtolaisparakit. — T. syntyi

tat. kyliin (Seljaba) paikalle: 1740-luvulla se

linnoitettiin. Pugatsevilaiset piirittivät sitä

menestyksettä 1774.

E. E. K.

Tseljuskin ks. Kap Tseljuskin.
Tsemulpo (T&emulpho, engl. Chemulpo), kau-

punki Korean länsirannikolla. Ilan-joen suussa,

45 km pääkaupungista Soulista, länteen; 26,187
as. (1911). — Jakaantuu korealaiseen, kiinalai-

seen, japanilaiseen ja muukalaiskortteliin. T. on
tärkein Korean muukalaisille avatuista sata-

mista. Sieltä viedään riisiä, papuja, ginsengiä,

vuotia, paperia y. m., ja sinne tuodaan kaiken-
laisia teollisuudentuotteita. Rautatie Souliin,

jonka satamana T. on. — T:n satama avattiin

japanilaisille 1881, muille muukalaisille 1883. —
Ennen varsinaista sodanjulistusta 9 p. helmik.

1904 japanilaiset hyökkäsivät T:n satamassa ole-

van kahden ven. sotalaivan kimppuun tuhoten
ne ja laskien senjälkeen sotajoukkoja maihin
T:ssa.

Tseng, mus., kiinalainen puhallus-

soitin, jonka kokoonpanossa ilmenee
harmonin ja urkujen rakenteen itu.

Kumupohjan kanteen on pistetty

12-24 kielipilliä (ks. K i e 1 i ä ä n i-

kerrat). Ilma puhalletaan kumu-
pohjaan sen sivuun kiinnitetyn käyrän
putken läpi. Pillit saatetaan soimaan
siten, että sormella tuketaan niiden

yläaukko, joten ilmavirta suuntautuu
toiseen, kielen kohdalla olevaan auk-
koon. /. K.
Tseng (1839-90), markiisi, kiinni, diplomaatti,

otti osaa Taiping-kapinan kukistamiseen; olles-

saan lähettiläänä Pietarissa T. sai 1881 aikaan,
että Iii n maakunta annettiin takaisin Kii-

nalle; oli sitten lähettiläänä Lontoossa ja Parii-

sissa, missä 1882-84 kiivi neuvotteluja Tong-
kingista; v:sta 1886 Kiinan ulkoasiainviraston
jäsenenä.

Tseng-soitin ks. Tseng.
Tsenstohovo ks. Cz^stocho w a.

Tseptsa, joki Itä-Venäjällä, Vjatkau kuverne-
mentissa, alkaa Permin kuvernementin länsi-

rajalla, virtaa läntistä pääsuuntaa, laskee Vjat-

kan kaupungin yläpuolella Kaman lisäjokeen

Vjatkaan; 447 km. Kuljettava 323 km. Poloms-
koen kylästä alkaen. Vuolas. Lisäjoet Loza ja

Kosa vas.

Tserdynj, piirikunnankaupunki Itä-Venäjällä,

Permin kuvernementin pohjoisosassa, Kaman
lisäjokeen Viseraan laskevan Kolvau korkealla

Tseog

oik. rannalla; 4,040 as. 1 1910). Seit»
kivistä kirkkoa (joista kolme hyvin vanhaa);
muutamia oppilaitoksia, kirjasto, Uluseo

raala. Harjoitetaan huomattavaa viljakauppaa.

Jokisatama, - T:n perustamisaika on tuntema
(on: sr oli muinais, mi l-..n Permin pääl

punki ja se kiivi suuria kauppaa bolgaarien

ja Intian ->!. :i Novgorodin ja pohjoisten turkik-

sia tuottavien kansojen kanssa. Venäläiset vai

loittivat T:n 1472. mutia v:een 1505 -iiii hallit-

sivat kotimaiset syrjääniläisel ruhtinaat. V
venäläiset linnoittivat T:n, 17os -e liitettiin

Siperian kuvernementtiin, 17 I 7 Solikaiiiskin. 17S1

Permin provinssiin. — T:n piirikunnassa
(70,720 km-'. 159,800 as. 1915) asuu p

jiinejä .psrmjaakkeja; n. '/* koko viasotosta)

sekä joku kymmenkunta voguliperhettä.

Tseremissien mytologia (ks. Mytologia).
Ensimiiineii arvokas tseremissien uskontoa
keva tiedonanto on Adam Oleariuksen matka-
kuvauksessa (1663). 1700-luvulla antavat Ph. J.

v. Strahlenberg, G. F. Miiller, N. Rytskov, P. S.

Pallas ja J. t.. Georgi hyviä lisätietoja. Viime
vuosisadan varsin runsaaksi kasvanutta, etu-

päässä venäläisten keräilemää ainesta voidaan
edelleen kartuttaa, sillä vaikka jo Kasaama
kukistumisen jälkeen (1552) alulle pantua lähe-

tystyötä 011 1700- ja 1800-luvuilla ahkerasti har

joitettu, elää pakanuus yhä sitk:änä ja elinvoi-

maisena lukuisissa täeremissiläisky issii. Enim-
min ovat vanhat uskomukset ja tavat hävinneet

n. s. vuoritseremissien keskuudesta.
Elollistetun luonnon enin palvottu

olento on taivaanjumala jumo (taivas, taivaan-
jumala, jumala, vrt. suom. jumala), jolle uhra-

taan ..ylös- 1. päivään päin" m. m. valkoisia
teuraita. Nykyään monet kuvittelevat häntä
ihmisenkaltaiseksi olennoksi, jolla taivaassa on

asunto ja talous. Hänen vaimostaankin (junnut

ura) puhutaan, joskus rukoillaaukin. Jmmolta
anotaan etupäässä hyvää viljankasvua. Ukkosen
ja salaman aiheuttajia palvotaan erikoisina

jitmoiua. Harvemmin käytetään jumo sanaa
luonnonhaltioista yleensä. — Kuten taivaalle,

uhrataan auringollekin (..aurinko-emolle") val-

koisia teuraita sekä määräaikaisissa uhrijuhlissa

että satunnaisestakin syystä, esim. kun ankara
helle polttaa, nurmen. Myöskin kuulle („kuu-
emolle") tseremissit toisin paikoin uhraavat.
Suurissa juhlissa vuodatetaan juomauhri vielä

aamunkoille, aamukasteelle sekä ,.pilvi-emolle".

..Tuuli emolle" uhrataan usein teuraitakin. Hai
lan haltioina palvotaan ,, lialla ukkoa" ja ,,halla-

akkaa". — Hyvin huomattava jumaluusolento on

maa („maa-emo"), joka „ymmärtää ihmisen pu

heen ja tietää ihmisen tarpeet". Yleisin uhri 011

musta lehmä, jonka luut haudataan maan poveen,

..jotta maa jaksaisi kasvattaa ruohoa ja viljaa".

Vuoritseremissit palvovat lisäksi „pihamaa-emoa".
Haltiaa, joka saattaa maasta irtautua, nimitetään

,,maa- 1. peltosieluksi". Kun tämä lähtee vai

niosta, kuihtuu vilja. — Metsäkin on .elii\ii".

Mennessään metsään, metsämies tervehtii sitä.

puhuttelee puita, tiedustelee tietä ja pyytää yön
tullen rauhallista leposijaa. „Puu ymmärtää ihmi-

sen puhetta ja metsä kuuntelee, kun metsämies
laulaa". Puulla on ,,sielukin". Kun se viilit \\

puussa, puu viheriöitsee ja on ..iloinen". ,,Puu-

sielulle" uhrataankin mehiläisonnen vuoksi. —
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Elollistettua vettä |..vesiemua"l palvotaan ennen
kaikkea hedelmöittävän suteen synnyttäjänä. Mus-
tun uhrieläimen luut kätketään v leen. „Sade-

uhrcissa" kastellaan kaikki läsnäolijat. Jos järvi

tui lähde syystä tai toisesta „vihastuu", lähtee se

liikkeelle. Veden voi vihoittaa esim. likaamalla

>itä. Voivatpa järvet kulkea kesteissäkin tois-

tensa luona synnyttäen suuria tulvia. Kun veden
. -ieiu" lähtee, niin „vesi sairastuu, tulee sameaksi
ja pahanmakuiseksi", .loskus hallitsee sama
vedenhaltia kahta järveä; minne se kulloinkin

muuttaa, sinne kerääntyy vesikin, jona aikana

toinen järvi un kuivana. — Liedellä palavan tulen-

akin tseremissi elävin. „Tyynell8 mielellä olles-

saan se palaa rauhallisena, mutta kun se saa

aiheen suuttua, kiihtyy se vimmoihinsa, karkaa
liedeltä, polttaa tuvan ja kylän." Suuttumisen
aiheen tuli saa siitä, että. ihminen saastuttaa

sitä sylkemällä lieteen tai kohentamalla sitä

likaisella aseella. Myös paiskelemalla puita lie-

dellä tai torumalla tulta tuhmin sanoin voi sen

saada raivoihinsa. Tulipalon syttyessä on tapana

kiertää tuli sekä sen lälkeen heittää siihen musta
kaie.i tai mustan lehmän maitoa. Kesän kuu-
mimmiilaan ollessa sammutetaan tseremissi-

kylässä kaikki tule! sekä sytytetään kitkatulella

iiu-i mli" s. o. kokko, jonka yli ihmiset juok-

sevat; vieläpä karjakin ajetaan tulen yli. ,,Uu-

<lella tulella", jota jokainen kantaa kotiinsa,

uskotaan olevan puhdistava taikavoima. — , ,Elä-
viä ' ovat myös ihmiskäden valmistamat esineet,

kuten kota. tupa, vene. veräjä, sirppi, värttinä.

kuppi, lusikka y. m. Onpa niillä näkymätön
..sielukin", joka voi asuinpaikastaan irtautua.

Kun tuvassa riitelee, huutaa, polttaa paljon tupak-
kaa tai pitää tupaa likaisena, lähtee sen , .sielu".

Kun ..sielu" on lähtenyt, ei asunto enää ole ,,iloi-

ja ..elämä siinä alkaa käydä raskaaksi".

Muillakin rakennuksilla, kuten karjahuoneilla ja

riihellä on ..sielu" 1. haltia. Joskus ajatellaan

esineen tarvitsevan ruokaakin 1. ..voimaa" ravin-

nokseen. Elonleikkuun jälkeen ..ruokitaan sirp-

pejä" vainion viimeisillä korsilla, sanomalla:
..Sirppi, ota voimaa, koko kesän teit työtä, ota
voimaa! Sinun osasi asetimme, meidän osaamme
äla koski'". Elollistettu luonnon tuotantovoima
on aiheuttanut s y n n y n h a 1 1 i a t. Paitsi kai-
ken Bynnyn vaalijaa. ..synty-emoa" 1. ,,suurta
synnyttäjää", tseremissi palvoo erikoishaltioita-
kin. kuten „lasten-, karpm-. mehiläisten- ja vii-

nin ttäjää". — Suurille luonnon jumalille
uhrataan niille pyhitetyissä lehtipuisissa (leh-

tammi- tai koivu i metsiköissä. Sellainen
on kussakin kylässä („kylänlehto")

,
jossa kylä

Iäiset vuosittain palvovat. Sen lisäksi on useilla

kylillä vieiä yhteinen suurempi lehto, jonne
kokoonnutaan tavallisesti vain joka kolmas vuosi.
Ne. jotka ottavat osaa yhteiseen suureen uhri
juhlaan, muodostava! uhripiirin, merin (=ven.

kyläyhteiskuntal Onpa sillä i eremissin-
kielinenkin nimitys: tista-körga (= puumerkki-
piiri). Näiden alkuaan eri sukukuntaisten uhri-

piirien tavat eroavat usein huomattavasti i"i

aistaan.

Hyvin taik remissien uskonnossa on
v a i n a

j
a i n p a I v o n n a 1 I a. Kuolleiden hau-

dantakainen elämä ajatellaan tämän elämän kal-

k-i. Kuollut saa maanaai- i ..tupaansa"
vaatteita, ruokaa ja tarve-esineitä. ..ToisesRa

maailmassa" sukulaiset asuvat yhdessä, ensi-
rnäis nä haudattu on kalmistokylän „vanhin".
Paitsi ptijilisia vntrtiin m en i nk usia muisto
juhlia yksityisen kuolleen kunniaksi 3 :ntena.

7:ntenS ia 40:nteni puivana kuoleman jilkeen
Vainajaa käydään kalmistosta kutsumassa, hänet
saatetaan saunaan sekä kestitään kaikin tavoin
omaisten ja sukulaisten seurassa. Vainajalle vara
taan erikoinen istuin, johon ei kukaan elävistä
asetu. Tilan tullen sytytetään joukko tuohuk
sia kuullein kunniaksi. Yöllä esiintyy vielä vai-

najan ..edustajakin" s. o. henkilö, joka kokonsa
ja ulkomuotonsa puolesta muistuttaa kuullutta ja

joka pukeutuu tämän pukuun. Häntä puhutellaan
ja kestitään kuten itse vainajaa. Aamun valje-

tessa hiin saatetaan kalmistoon. Yleensä usko-
taan, että. kuollut on 40:nnen päivän muista {ai

siin saakka vielä hyvin läheisessä suhteessa omai
siinsa, mutta tällöin eroaa heistä. Toisin pai-

koin vietetään tällaisena i ronhetkenä vasta vuosi-

päivää. Yleisistä, vuotuisista muistojuhlista sat-

tuu tärkein, jolloin kaikkien kuolleiden usko
taan olevan liikkeellä, pääsiäisen aikaan. Satun
naisista syistä, esim. kun paljon toukkia ilmaan-
tuu peltoon tai hiiriä aittaan, vietetään sukulaj
sitta kuolleille iloiset ..häät". - Perhekunnan
suojelushengille on kodan (kuöoj perukka pyhi-
tetty, joskus on kodan perälle rakennettu pieni

lisärakennus (..pikku kota"). Nykyään uhrataan
kotijumalille vain sairauden tullen. Vielä Geor-

gen aikana oli uh rivakkojakin ynnä jumalan-
kuvia olemassa. Hän sanoo näet. että ,,useissa,

ehkä jokaisessa talossa on tuvan nurkassa tuohi-

vakkasessa vaaksanpit uinen, karkeatekoinen,

miehenpukuun puettu puunukke". Toisessa pai-

kassa hän kertoo, että ..häätalossa, kun kaikki

on valmiina, asetetaan kodinjumala pöydälle,

minkä edessä kylän uhripappi (kart) rukoilee".

— Hyvin mahtavia haltioita ovat suurvainajat

(..suuret ihmiset"), joiden muutamien sankari-

teoista kansa vieläkin kertoo. Kuuluisimpia niistä

ovat. Tsembulat, „Nenida vuoren ruhtinas", joka

asuu Nemda-puron rannalla, sekä ..Volgan ran-

nan' ruhtinas". Näille sankari jumalille, joille

pyhitetyt metsiköt <keremet) ovat mikäli mahdol-

lista havupuisia ja aidattuja, uhrataan ,,alas- I.

yöhön päin". Kotoisten, ..vierasta kieltä vihaa-

vien" haltiain lisäksi on muukalaistakin sul-

tonia palvottu. — Volgan-bolgaarien Iks. Bol-
gaariti taholta tullut vieras vaikutus un var-

sin tuntuva sekä uhrikielessä että myös erittäin

rikkaissa ja korkeata pakanuudenaikaista kult-

tuuria todistavissa menuissa. |<;. Jakuvhv, ..Tieli-

gioznyc obrjady tseremis" (1887); 1. N. Smir-
nuv. „Ts remisy" (Izv. obsts. arh.. ist. i etn. pii

linp. Kaz. univ. VII, 1889); Krohn, „Suomen su-

vun pakanallinen jumalanpalvelus" ( 1 S!i-1)
; H.

Paasonen, „Beiträge zur Kemit nis der Religion

uii.l des Cultus der Tscheremissen" (Keleti

Szemle II. 1901); Uno Holmberg, „Tsheremis

sien uskonto" (1914).] '' //'>.</

Tseremissin kieli ja kirjallisuus. 1. K i el i.

T. k., tseremissien ik>. t.. puhuma kieli, kuu-

luu suomalaisugrilaiseen kielikuntain; sen

lähimmät sukulai el < at tui seita puolen permi
läis, I kielet, luiselta inurdvaii kieli (vrt. SUO-
m ai a i s-ugr i 1 a i se t kielet). Sitä alku 1.

kaniako-. i;i. josta t. k:n eri murteet ovat kehit-

tyneet, sanotaan alkutSeremissiksi, T. k:n m u r-
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teet jaetaan knlitren i\ Innaan, lailliseen \:\

itäiseen, l) Läntisen ryhmän murteita puhutaan
Vjatkan kuvernementin Jaranskin piirissä,

Kostroman kuvernementin Vetlugan piirissä,

Kasaanin kuvernementin Kozjniodemjanskin pii-

iissä ja Niänij-Novgorodin kuvernementin Vasilj-

surskin ja Makarjevin pnrrissi. N un i murteet
voidaan puolestaan jakaa kahteen päämurtee-
seen: pohjoiseen, Jaranskin ja Vetlugan piireissä

puhuttuun, ja eteläiseen, Kozjmodemjanskin, Va-
siljsurskiti ja Makarjevin piireissä puhuttuun
(viimemainittua murretta puhutaan enimmäkseen
Volgan eteläpuolisella, .ylänköisellä rantamaalla,
josta syystä sila tavallisesti nimitetään ,,vuori

tseremissin" murteeksi; tätä samaisia ,. vuori-

tseremissiä" puhutaan kuitenkin myös Kozjmo
demjanskin piirin siiuä osassa, joka on Volgan
pohjoisella, n. s. ..niitlypuolella"). 2) Itäiseen ryh-

mään laajemmassa merkityksessä voidaan lukea
kaikki muut murteet, joita puhutaan Kasaanin
kuvernementin Tsarevokoksajskin, Tseboksaryn
ja Kasaanin piireissä, Vjatkan kuvernemenlin
Urzumin, Malmyzin, Jelabugan ja Sarapuljin
piireissä. Uran kuvernementin Birskin, Belebejn,

Ufan ja Menzelinskin piireissä ja Permin
kuvernementin Krasnoufimskin piirissä. Nämä-
kin murteet voidaan jakaa kahleen päämur-
teeseen : läntisempään, Tsarevokoksajskin, Tsebok-
saryn ja Urzumin piireissä puhuttuun, ja itäisem-

pään, Malmyzin, Jelabugan, Sarapuljin. Birskin.

Belebejn, Ufan, Menzelinskin ja Krasnoufimskin
piireissä puhuttuun (viiden viimemainitun piirin

murteita nimitetään tavallisesti varsinaisiksi

.alamurteiksi"). Äasianpuoleisten tseremissien
murteista ei ole varmaa tietoa; luultavasti nämä
tseremissit enimmäkseen ovat itäisen murreryh-
män alueelta lähtöisin. Niinkuin yllä sanotusta
näemme, on t. k:n vanha tavanmukainen jako
„vuoi'itseremissiin", ..niittytseremissiin"' ja ..itä-

tseremissiin" epätarkka ja harhaan viepä. Mur-
teiden välisistä eroavaisuuksista mainittakoon
seuraavaa: alkuperäinen s on yhdessä itäisen ryh-
män murteessa. Malmyzin murteessa, etuvokaalin
edessä muuttunut muljeeratuksi s' :ksi, jotavas-

toin se muualla (niin tässä kuin muissakin ase-

missa) on muuttunut s:ksi (samoin myös Mal-
myzin murteessa takavokaalin edessä) ; alku-

peräinen affrikaatta t's' on läntisen ryhmän mur-
teissa muuttunut /»':ksi, itäisen ryhmän mur-
teissa affrikaatta on säilyttänyt muljeerauksen;
muljeeraamaton affrikaatta ts on itäisen ryhmän
läntisemmässä päämurteessa mulji erautunut»
jotavastoin se muualla on säilynyt, muljeeraa-
mattomana (läntisen ryhmän pohjoisessa päämur-
teessa se on muuttunut isiksi). Ensi tavun voka-
lismin kannalta katsoen t. k :n sanavarasto voi-

daan jakaa seuraaviin (tärkeimpiin) tyyppiryh-
miin, jolloin myös murteiden välisiä eroavaisuuk-
sia tulee näkyviin: 1. L (= läntisessä murreryli-
mässä) j m I (= itäisessä murrerylimässä) o;

2. L I o; 3. L « ^^ I a ; 4. L I o ; 5.Lo/vIii;
6. f, I u; 7. L reduseerattu takavokaali ^ I «;
8. L I u; 9. L re luseerattu etuvokaali r^ I ii;

10. L 1 6; 11. L I e; 12. L « ^ Ie; 13. Lii;
14. L t ^, I e; lf>. L reduseerattu etuvokaali

,-v, 1 i. Muoto-opillisista seikoista mainittakoon
vain. että ablatiivin pääte -lefs' läntisessä murre-
ryhmässä on harvinainen ja korvataan tavalli-

sesti elatiivin päätteellä; monikon merkki on

läntisessä murreryhmässii viii, tiu, itäisen murre-
ryhmän läntisimmässä päämurteessa -ia/m

itäisemmässä taas -vlak (osaksi myö^ /.//,

preteritin mon. 3 p:n pääte on länsimurteissa -wa

kummassakin konjugatsionissa, jotavastoin -e

itämurteissa I konjugatsionissa on -st, II kon-
jugatsionissa -fs'; imperatiivin mon. 3 p:n pääte
on länsimurteissa -6a, -6ä, itämurteissa -*o, -zV
Sanakorko, joka ei ole kiinteä, on murteittain
erilainen. Länsi j;i itäryhmiin sanavarastossa on
huomattavia eroavaisuuksia, varsinkin jos ver

laaiume toisiinsa länsimurteita ja itäryhmän
itäisimpiä 'murteita. Yleensä läntisimmät ja itäi-

simmät tseremissit eivät helposti ymmärrä tois-

tensa puhetta.

T. k: n sanakoron vaihtelevaisuus ei ole myö-
häinen ilmiö, vaan perustuu todennäköisesti suo-

malais-ugrilaisessa alkukielessä vallinneisiin

korkoseikkoihin. Alkuperäisen astevaihtelun jäl-

kiä voidaan myös havaita t. k:n vokaaliasussa.

Konsonanttiseikoista mainittakoon, että erotus

muljeeraamattoman ja mul jeeratun affrikaatan,

ts:n ja fV:n välillä on murteittain säilynyt,

samoin erikoisissa tapauksissa vanha sanansisäi-

nen nasaali (vrt. esim. tser. (»/) = suoni. tyvi).

Yleensä on kuitenkin konsonanttiasussa tapahtu-

nut hyvin paljon muutoksia; niinpä esim. alku-

peräinen ero suomalaisugrilaisperäisten s ja z,

s' ja z" sekä s ja z äänteiden välillä on suurim-
maksi osaksi hälvennyt (niitä edustaa nykyjään
useimmiten s [&]), samoin muljeeraamattomien
ja muljeerattujen n- ja 2-äänteiden välinen vanha
ero, niinikään alkuperäinen ero puheäänettömien
ja puheäänellisten sananalkuisten klusiilien

(k ja g, t ja d, p ja b) ja affrikaattain (is ja di,

t's' ja d'z') välillä, y. m. Vanhasta paradigmaat-
tisesta konsonanttivaihtelusta ei ole kuin rip-

peitä jäljellä. Sanansisäiset vokaalienväliset

geminaatta-klusiilit (kk, tt, pp) ovat lyhentyneet,

lyhyet taas (k, t, p) puheäänellistyneet ja spi-

ranttiutuneet. Myöskin sananalkuiset klusiilit

ovat määrätyissä lausefoneettisissa asemissa, var-

sinkin vokaalienvälisissä, sangen laajalti joutu-

neet puheäänellistymisen ja spiranttiutumisen
alaisiksi. — T. k:n nominitaivutuksessa on ylei-

sessä käytännössä olevien sijojen lukumäärä
useimmissa murteissa 11; omistusliitteisessä tai

vut uksessa sijapääte käy omistusliitteen edellä

inessiivissä, illatiivissa ja translatiivissa, muissa

sijoissa päinvastoin (länsimurteissa voi järjestys

elatiivissa, allatiivissa ja moraalissa olla kumpi
tahansa). Verbitaivutuksessa on kolme tapamuo-
toa: indikatiivi, konjunktiivi (siinä potentsiaali

ja murteittain konditsionaali) ja imperatiivi

(siinä, paitsi tavallista, myös murteittain n. s.

,, kohtelias imperatiivi"), aikamuotoja kaksi:

preesens (samalla futuuri) ja preteriti. Konju-
gatsioneja on kaksi: I. em-konjugatsioni ja

II. am-konjugatsioni. Paitsi yksinkertaisia verbi-

muotoja on useita yhdysperäisiä, varsinkin län-

tisen ryhmän eteläisessä murteessa (eräs yhdys-

peräinen verbimuoto -on viimemainitussa mur-

teessa ja lisäksi Ufan ja Permin murteissa supis-

tunut näöltään yksinkertaiseksi: n. s. .. »Uinen
preteriti"! . Kieltosana taipuu. Kielteisessä verbi-

taivutuksessa tapa- ja aikatunnukset liittyvät

kieltoverbiin samoinkuin myös persoonapäätteet;

pääverbi esiintyy vartalomuodossaan (vain kon-

ditsionaali muodostaa tästä poikkeuksen). Sanan-
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.päätteitä ou verraten runsaasti. Lauseopil-

lisia seikkoja: substantiivin edessä käyvä adjek-

tiiviattribuutti on taipumaton; objektinsijoina

käytetään seka' päätteetöntä minatiivin kai

laistat ettii päätteellistä (pääte: -m) akkusatii-

via; lukuisain nominaalimuotojen käyttö on
monipuolinen.

I. k:~*ä tavattavista vierasperäisistä sanoista

oval indoeurooppalaisperäiset, jos emme ota

lukuun verraten nuoria venäläisiä lainoja, sun

reksi osaksi peräisin esitseremissiläiseltä ajalta.

räeremissiläisellä ajalla saaduista lainoista oval

lukumääränsä että laatunsa puolesta tiu

vassilaiset kaikkein tärkeimmät: ne osoittavat.

että tseremissit ovat olleet mitä läheisimmässä
yhteydessä muinaisten Volgan bolgaarien iks.

: aurin kanssa, mihin myös toiselta puo-

len tsuvassin kielen lukuisat tseremissiläisperäi
-ei sanat viittaavat. Tseremissiläis-tsuvassilai

Bel kosketukset jatkuvat osaksi vielä, nytkin.

varsinkin „vuoritseremissien" alueella, jossa

molemmat kansallisuudet elävät toistensa välit-

tömässä naapuruudessa. Hyvin lukuisat ovat

ihmis t. k:n tataarilaiset ja venäläisetkin lainat,

kumpiakin jatkuvasti kieleen kulkeutuu.

Turkkilais-tataarilaisperäisten la ma in lukumäärä
k:ssä suurempi kuin missään muussa suo

malais ugrilaisessa kielessä.

I. k:n ensimäinen pieni kielioppi ilmes-

tyi jo 177a Pietarissa: ..Sotsineni ja prinadle-

iija k grammatike tseremiskago jazyka";
tekijää vi tunneta. Se perustuu johonkin länsi-

murteen rajalta olevaan itäryhmän murteeseen.
tisen ryhmän etelämurretta esittää pappi

Aljbinskijn Kasaanissa 1837 julkaisema kieli-

oppi: ..Tseremiskaja gramatika" samoin kuin
myös M. ,\. Castrenin „Elementa grammatices

uin --li' (1845). F. .1. VViedemannin ..Ver-

rinrr Grammatik der tseheremissisehen

Sprache" (1847) ei perustu omakohtaiseen puhu-
tun kielen tuntemiseen, vaan viimemainitulla
murteella (1821 ja 1827) ilmestyneeseen Uuden
testamentin käännökseen. Ansiokkaan esityksen
t. k:n johto- ja muoto-opista sisältää J. Budenzin
tutkimus „Cseremisz tanulmänyok" (Nyelvtud.
Közlem. 111 ja IVi. joka suureksi osaksi perus-
tuu Regulyn eräästä itäisen ryhmän murteesta
keräämiin aineksiin. Pappi F. Vasiljevin 1887
jillkaisema „Posol>ie k izutseniju tseremisskago
|a/\ka Da lugovom naretsii" esittää Tsarevokok-
-ai-kin piirissä puhuttua itäisen ryhmän mur-
retta. I"usin ja täydellisin t. k : n kielioppi on
nd. in Beken 1911 julkaisi.ma ,.( 's.remiz nyelv-
tan", joka perustuu, paitsi Castrenin. \Yiede
mainiin ja Budenzin kielioppiini n, etupäässä

alaisten tutkijain (Genetzin, Porkan. Ram-
stedtin, U iihninimini julkaisemiin ainoskokoel-
miin. — s a n as t oi s t a ja sanakirjoist a
<>n ensin mainittava M. \. Castrenin sanaluet-
telo m. suu sanaa), joka liittyy luinen yllämai-
nittuun kielioppiinsa (1845). Kirjallisiin lähtei-

siin -i-kä Regulyn keräämiin aineksiin perustuu
•1. Budenzin julkaisema, sekä ..intt-.i " että

•limurretta" esittävä ansiokas sanakirja
'lei- es hegyi-cseremisz szötär", Nyelvtud.

Közlem. I\'. 1865, eripainoksena ismi: n.

sanaa). Vasiljevin yllämainittuun kielioppiin

(1887j liittyy myös sanaluettelo (n 1,300 sanaa).

Pääasiallisesti itäisen ryhmän Tseboksaryn pii-

59. IX. Painrltu '•
„. 17.

ii 11 murteeseen perustuu V. I'. Troitskijn ana
kirja „Tseremissko-russkij slovi (1895;
n. 4,300 sanaa). Porkan ja Genetzin keräämiin
aineksiin sekä kirjajlisiin lähteisiin nojautuu
runsassisältöinen mutia epätarkasti ja hatara ti

toimitettu M. Szilasi'n sanakirja „Cseremisz
szötär" illiiM: n. 5,500 sanaa). N. s. „vuorimur
retta" esittää G. J. Ramstedtin hyvä sanakirja
„Bergtscheremissische Sprachstudien. 2. Berg
tscheremissisch.es VVörterbuch" (Suoni. ugr. seu-

ran toimituksia XVII, 1902; n. ...nuo sanaa).
V. Vasiljevin „Tseremissko-russkij slovarj" (1911)
sisältää n. 2. (lm) sanaa. Kielihistoriallisia

tutkimuksia (paitsi jo yllä mainittuihin
Budenzin ja Beken kielioppeihin sisältyviä)

M. Ueske, ,.l/.sleil..\ ani ja > ua ret si jah täere

misskago jazyka" (1889, Izv. obsts. a rh., ist. i

.in. VII); J. Szinnyei, „Labiälis illeskedes a csere-

inis/. nyelvben" (1894, Nyelvtud. Közlem. XXIV);
Yrjö \Viehinann. ..Zur geschichte der finniseh-

ugrischen anlautenden s- und c laute im tsehere-

missisehen" tilitit». Finn. -ugr, Forsch. VI), sama,
..riirr eine art 'rhotazismus' im tscheremi

sischen" (1910, Finn.-ugr. Forsch. IX). sama.
..Beiträge zur tseheremissisehen nominalbildungs-
l.lne" (1913, Suom. -ugr. seuran aikakauskirja
XXX. li).

2. Kirjallisuus. Kansanrunoutta lukuun-
ottamalta eivät tseremissit ole toistaiseksi kyen-
neet luomaan itselleen mitään omintakeista kir-

jallisuutta tämän sanan varsinaisessa merkityk-
sessä. Venäläisin kirjaimin painettuja tsere

missiläisiä kirjoja on kylki olemassa, multa ne
oval valtaväli i ...altaan venäj-isti kimnetU i

hengellistä kirjallisuutta: Raamatun osia, kirkko-

käsikirjoja, rukous- ja hartauskirjoja, venäjän
kielen oppimista tarkoittavia aapisia ja tulkkeja
sekä neuvoja ruttotaudin ja isonrokon vastusta-

miseksi. Varsin huomattavan osan tästä kalin

nöstyöstä suoritti tseremissiläissyntyinen pappi

Gavril Jakovlev. Vanhin painettu tseremissin

kielinen kirja lienee ..vuorimiirteelle" käännetty
Uusi testamentti I1S21 ja 1827). Vasta viime
aikoina ..vai muutamat sivistyneet nuoret, tsere-

missit (V. Vasiljev y. m.i k... 'Hai t tyydyttää
kansalaistensa maallista tiedonhalua julkaise

maila m. m. pientä kalenteria ...Maila kalendarj"

sekä kansani uni.usvihkosia.

Tseremissien kansanrunous ou varsin

rikas: laulut, sadut, arvoitukset, sananlaskut

elävät vielä tuoreina kansan suussa. Itäisimmillä

tseremissiläisalueilla mi tataarilainen vaikutus

tseremissien kansanrunouteen .sangen huomattava
[varsinkin lauluissa). Missä määrin esim. laulu-

runous muilla tsereini.s-ialueilla on omintakeista
taikka tataarilaisen ja vanhan tsuvassilaisen

vaikutuksen vallitessa syntynyttä, lienee toistai-

seksi vaik.-aia määritellä. rseremissiläisiä

i
: anrunousjulkaisuja: N. T. Qdjurminskijn

keräämät 70 tseremissiläistä laulua ja 1 uin:

rukous, jotka ilmestyivät Intteenj ylempänä mai

nitussa pappi F. Vasiljevin kieliopissa (1887);

A. lienet/. ..(1-1 I -• le i en 1-- i -.'he Spraehst udieli.

I. Sprachproben mit deutscher CJebersetzung"

(1889, Suom.-ugr. seuran aikakauskirja VII;

-i-ältiiä 2'i satua, I"" a. % "ii nsi a. l i loitsua,

1 uhrirukouksen, ja 105 laulua); V. Porkka.

„Tseheremissische Texte mii Öbersetzung" (julk.

\. Genetz 1895, Suom.-ugr. seuran aikakaus-
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kirja XIII; sisältää 10 satua, 3 uhrirukousta
42 sananlaskua, 142 arvoitusta, 9 loitsua ja

144 laulua); G, J. Ramstedt, „BergtBcheremis-
Bische Spraehstudien. 3, Bergtscheremissisehe
Spraohproben" (1902, Suom. ugr. seuran toimi

tuksia XVII; si>ältää il satua, 16 uskomusta,
12 loitsua ja IM arvoitu ta); Vrjö VVichmann,
„Mutatvfiny az urzsumi cseremiszek költfozetfi

böl" (1908, Nyelvtud. Közlem. XXXVIII; sisäl-

tää 34 ennusmerkkiä |a taikaa, 37 sananlaskua,
60 arvoitusta ja 50 laulua); A. Aptriev, „Sbor-
nik tseremisskih pesen, zapisannyh v raznyh
selenijah Birskago i Sarapuljskagoujezdoi ( 1905

1907 godah" (1908; sisältää 150 laulua, joista

ven. käännöksen jolidantoiueen on julkaissut

i'. Vasiljev [Izv. ohsts. arh. ist. i etu. XXIV,
1908]). Y. IV.

Tseremissit (tser. mun', von. tseremisy)

,

Venäjällä, Volgan keskijuoksui) seuduilla asuva
suomala is-ugri lainen kansa.

Asu m aa 1 u e e t. T. asuvat nykyään etu-

päässä Vjatkan, Kasaaniu, Ufan ja Pennin kuver-
nementeissa, vähemmissä määrin sitäpaitsi Niznij-

Novgorodin ja Kostroman kuvernementeissa sekä
Venäjän Keski-Aasiassa Turgajn ja Semiret-
ienskin provinsseissa. Tarkemmin: Vjatkan
kuvernementin Urzumin, Jaranskin, Malmyzin,
Jelabugan ja Sarapuljin piireissä, Kasaani n

kuvernementin Tsarevokoksajskin, Kozjmodem-
janskin, Tseboksaryn ja Kasaanin piireissä,

Ufan kuvernementin Birskiu, Belebejn, Ufan
ja Menzelinskin piireissä, Permin kuverne-
mentin Krasnoufimskin piirissä, N i z n i j-

Novgorodin kuvernementin Vasiljsurskin ja

.Makarjevin piireissä, Kostroman kuverne-
mentin Vetlugan piirissä sekä lisäksi jo yllä-

mainituissa Venäjän Keski-Aasian provinsseissa.

Vanhoja tseremissiläisalueita ovat näistä Kostro-
man, Niznij -Novgorodin, Vjatkan ja Kasaanin
kuvernementeissa olevat; kaikki muut ovat ver-

raten myöhäisiä, varsinkin Aasian puoleiset.

T:n varsinaisia pesäpaikkoja ovat nykyisin
Vjatkan, Kasaanin ja Ufan kuvernementit.
Väestötilastoa. V:n 1897 väenlaskun

mukaan oli t:ejä koko Venäjän valtakunnassa
yhteensä 375,439 henkeä. Näistä asui Vjatkan
kuvernementissa 144,918 (Urzumin piirissä 73,092,

Jaranskin piirissä 50,959. Malmyzin piirissä

10.419. Jelabugan piirissä 7,427 ja Sarapuljin
piirissä 2,378) 1. 4,78 % kuvernementin koko
väestöstä; Kasaanin kuvernementissa 122,717
(Tsarevokoksajskin piirissä 61,601. Kozjmodem-
janskin piirissä 33,392, Tseboksaryn piirissä

15,294 ja Kasaanin piirissä 5,448) 1. 5,es %
koko väestöstä; Ufan kuvernementissa 80,608

(Birskin piirissä 66,341, Belebejn piirissä 7,442.

Ufan piirissä 3,968 ja Menzelinskin piirissä

2,739) 1. 3,69% koko väestöstä; Permin
kuvernementissa 15,687 (melkein kaikki Krasno-
ufimskin piirissä) ; N i z n i j-N ovgorodin
kuvernementissa 6,704 (Vasiljsurskin piirissä

5,323 ja Makarjevin piirissä 1,344); Kostro-
man kuvernementissa 2,001 (melkein kaikki
Vetlugan piirissä); Turgajn provinssissa

n. 1,500 ja Semiretsenskin provinssissa

1,033. Kolmessa yllämainituista piireistä t:ejä

on enemmän kuin 25 % piirikunnan koko väes-

töstä: Urzumin piirissä 25,ss %, Kozjmodem-
janskin piirissä 36,34 % ja Tsarevokoksajskin

piirissä 54,«» %. — Jos vertaa yllämainittuja
numeroita P. v. Köppenin v. 1835 antamiin
lllkul ietoiliin, niin huomaa, että In kartunta
62 v:n kuluessa i 1835 97) Oli 95.,',. Suurin
on kartunta mainitun ajan kuluessa ollul I iän

kuvernementissa : arviolta 168,7%, mikä seikka
saa selityksensä täeremissiläisen väi Uin

misestä.

Sivietysoloja kuvaa jossakin määrin
säätyjakoa koskeva ven. tilasto v:lla 1897: per-

soonallista aatelia oli 3 h., hengellistä

liö h., pikkuporvarilta 130 h. ja kaikki muut
— 99,7;%. - talonpoikia. Lukutaitoisia oli

I0:t8 v. vanhemmasta väestöstä; miehistä 16

ja naisista 1,» %. Alkeissivistystä korkeampi
sivistys oli (10:tä v. vanhemmista) Kis :11a

(0,08% :11a). — Uskonnoltaan useimmat t.

72,i7% — ovat kristittyjä (kreik.-katolisia)

;

muhamettilaisia oli 1897: 357 h. (0,io %), paka-
noita 103,379 h. (27,«s %). Viimemainituista
asuu Ufan kuvernementissa 75,846, Permin
kuvernementissa 15,229, Vjatkan kuvernemen-
tissa 8.909 ja Kasaanin kuvernementissa 3,380.

Kristityistäkin huomattava osa noudattaa paka-
nallisia menoja.
Ruumiillisilta ominaisuuksil-

taan n. s. „vuoritseremissit" huomattavasti
eroavat muista t.stä, he kun ovat pitempiä, rote-

vampia ja ehkä kasvoiltaankin kauniimpia kuin
muut t. Epäilemättä tämä seikka suureksi osaksi

perustuu siihen, että „vuoritseremissit", hedel-

mällisen maan haltioina, elävät paremmissa talou-

dellisissa oloissa kuin heidän Volgan pohjoispuo-

lella asuvat veljensä. Muuten on t:ssäkin huo-

mattavissa kaksi eri tyyppiä, vaalea ja tumma.
— Tavallisimmat taudit ovat keuhko- ja vatsa-

katarrit sekä, varsinkin Volgan alavalla ja suo-

peräisellä pohjoispuolella, struuma.
Luonteeltaan t. ovat verraten vilk-

kaita ja toimeliaita. Heidän historiansa osoit-

taa, että he ovat olleet aikoinaan sangen sotaista

kansaa. Metsästysretkillään t. osoittavat roh-

keutta ja kestävyyttä sekä erinomaista metsä-
miehen vaistoa. Opin- ja tiedonhalu on varsin

yleinen. Vieraille osoitetaan ystävyyttä ja vie-

raanvaraisuutta.

T:n taloudelliset olot ovat Volgan
eteläpuolella, siis n. s. ..vuoritseremissieu" kes-

kuudessa, jotenkin hyvät, sillä jo vanhoista

ajoista maan viljavuuden tähden hyvällä menes-
tyksellä harjoitettu maanviljelys on täällä kan-
nattava. N. s. „niitty-" 1. »metsäpuoli" Volgan
pohjoispuolella on yleensä karua, soista ja

rämeistä, suureksi osaksi havumetsän peittämää

hiekkaperäistä maata, joka kuitenkin pohjoisem-

pana käy maanviljelykselle suotuisammaksi.
Tämän alueen t:n maanviljelys onkin verraten

heikolla kannalla, ja kun eivät sivuelinkeinot-

kaan ole kyllin tuottavia, ei heidän taloudellisia

olojansa voi sanoa hyviksi. Parempi lienee itäi-

simpien t:n toimeentulo esim. Ufan kuvernemen-
tissa.

T:n tiirkein elinkeino on maanvilje-
lys ynnä siihen liittyvä karjanhoito. V:n 1897

virallisen tilaston mukaan t:stä 97,78 % harjoitti

maanviljelystä pääelinkeinonaan. Hyvällä kau-

nalla maanviljelys on Volgan eteläpuolella Kozj-
modemjanskin piirissä; Volgan pohjoispuolella se

töin tuskin elättiiä harjoittajaansa, sillä osaksi
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mun on karua, osaksi viljelystavat kehittymäf

tömät. Tärkeimmät siemenviljat < > \ ;i t ruis, ohra,

kaura, vehnä, hirssi ja tattari. Pellavaa, hamp-

pua, humalaa sekä monenlaisia vihanneksia (vars.

kaalia, perunaa, luuttua, sipulia, hernettä) vil-

baeseppiä, jotka valmistavat naispuvun metalli

koristeita, sekä koruompelijattaria, jotka myytä
vaksi valmistavat aaispukuun kuuluvia kirjail

tuja pukuosia.

.Nuoritseremissilftinen

m myös yleisesti (kasvistarhanhoito on
-ti kehittynyl etenkin „vuoritseremissien

keskuudessa). „Niittypuolella" on karjan-
iito I losti kehittynyt (esim. useimmissa

talois i hevonen), „vuoripuolella" paljoa

paremmin. Eotikarjaan kuuluu hevosia, lehmiä.

lampaita, sikoja, kanoja ja myös paikoin hanhia.
Metsästyksellä oli vielä 10 :nnella

vuosis. hyvin suuri merkitys t:n taloudessa, mikä
Däkyj siitäkin, että verot silloin vielä suori-

tettiin etupäässä turkiksissa. Vielä nytkin

„niittypuolella", varsinkin Volgaa lähempänä
olevissa metsäseuduissa, harjoitetaan metsästystä

pyssyin, loukuin, ansoin y. m. — Kalastusta
harjoitetaan jokien, vars. Volgan ja sen syrjä-

jokien varsilla, etupäässä keväällä ja kevät -

Iloin erikoisesti monni I. säkiä (Bilurus
pinni.*) on t:n pyyntilialun esineenä. — Mehi-
läishoito on myös vanha elinkeino t:n kcs-

kuudessa. Aikaisemmin t. käyttivät hyväkseen
niet.-ämehiläisiä. valmistaen niille metsään puu-
ontelopesiä; tällaisia käytetään harvakseen vielä

nytkin. Vasta viime aikoina, viime vuosisadalta
alkaen, t. ovat ruvenneet viljelemään kotimehi-
läi-iä erikoisissa, kotitarhaan asetetuissa mehi-
läispö Vahasta valmistetaan kynttilöit i

joita tarvitaan uhri- ja vainajain muistojuh

»'ui uiinen" asuinrakennus. (Jelasyv kylästä.

Iisaa; hunajaa käytetään ravinnoksi im. m. koti

oluen valmistuksessa) tai myödään. — .Mitä mui
hin, \ ähemmä ha i joitettuihin elin

keinoihin tulee, niin tavataan t:ejä myös aju

reina, mi -inä. villanpieksäjinä ti

polttajina, kauppiaina, räätäleinä, tynnyrinteki
joina, suutareina, seppinä, muurareina y. m
,.\

ruorit5eremissien" keskuudessa tavataan hieno

MVaor!lBtu*emissilbuieu" kuta. uleiu&ya kyiä; ia.j

Leipävilja, liha, kala ja vihannekset muodosta
vat t :n huomattavimmat ravintoaineet.
Jauhoja ja suurimoita käytetään vaihtelevasti

moniin eri ruokavalmisteihin. m. m. puuroihin
sekä sangen monenlaisiin piirakoihin ja leivok-

siin. Jokapäiväistä ruokaa ovat kaali-, peruna
ja lihasopat. Hevosenlihaa pidetään herkkuna.
Pidoissa, joissa lujasti syödään, on hunajalla,
oluella ja viinalla tärkeä sija.

T. asuvat nykyään samantapaisissa kylissä

kuin venäläiset. 'Piimä säännöllinen kyläkaava
suorine katuineen on kuitenkin uuden ajan hal-

linnollisen järjestelyn tulus. Vanhempaan aikaan
kylät olivat aivan epäsäännöllisesti rakennettuja.
— T s e r e m i s s i 1 ä i s e e n taloon kuuluu
asuinrakennus, kota. karjasuojat (talli ja nave-

tat karsinoineen), ajokaluliiteri sekä, jyvä- ja

tavara-aitta, jotka rakennukset muodostavat kai-

kilta tahoilta suljetun, neliskulmaisen kartanon;
tämän takana on riihipiha jyväaittoineen ja

syrjempänä .sauna. Savupirttiä käytetään asuin

rakennuksena fpört) vielä muutamin paikoin

Volgan pohjoispuolisissa metsäseuduissa. Muualla
se on saanut väistyä uloslämpiävällä uunilla ja

lasi-ikkunoilla varustetun venäläismallisen tuvan
tieltä, jossa usein osa on lautaseinällä erotettu

kamariksi. Muutamin seuduin peräseinällä on

leveät nukkumalavat tatarilaiseen malliin. Varak-
kaissa taloissa asuinrakennuksessa voi tavata

ba rilhinepa ja jyvä ij^Usui kylllsia.)
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useitakin liuoneita. Mieltlikiianittilvä rakennus
on kota (kuöo), jossa kesällä keitetään, aterioi

daan, oleskellaan, vieläpä paikoin nukutaankin.
s hirsistä kyhätty lautakattoine" (välikato

ton) neliskulmainen ikkunaton rakennus, jossa

paljas maa on permantona; muistuttaa muodol
taan meillä mullin paikoin käytännössä olevaa

alakotaa I. alakyökkiä. Keskellä permantoa on

kivien ympäröimä tulisija, jonka yläpuolella

„Vuoi'ilseremissiläisiä" naisia 0'aimo ja tyttö).

(Jelasyn kylästä.)

pykäläiseen puukoukkuun kiinnitetty pata riip-

puu. Savu nousee kattolautojen välisestä aukosta
ilmaan. Patakoukku riippuu kepistä, joka vaaka-
suorana lepää kahdella oviseinästä peräseinään
juoksevalla orrella. Sivuseinillä on leveät lavit-

sai. peräseinällä hylly monine astioineen. Ei
puutu pöytääkään, jolla aina on iso puukuppi
leipineen. veitsineen. Huonekalustoon kuuluu
vielä in. m. puunjuurista tehty jakkaratuoli.

Monin paikoin kodassa on kaksi osastoa, joista

pienempi on äsken mainitun isomman osaston
peräseinän takana; tätä pienempää osastoa käy-
tetään kaikenlaisten astioiden ja myös ruoka-
tavarain, varsinkin maidon, säilytyshuoneena.

Vanhoja pakanallisia tapoja ja uskonmenoja nou-

dattavat tseremissit suorittavat tärkeimmät koti-

uhrinsa kodassa, jonka pienessä osastossa myös
lupausuhriksi ennakolta annettu raha t. jauho
säil}'tetään. Uudenaikaisen venäläistyvän tuvan
rinnalla vanhamallinen kota uskollisesti säilyt-

tää aitokansallisen asunsa. Riihi (iin, ayun) on
..vuoritseremissien" ja osaksi „niittytseremissien-

kin" alueella vielä hyvin alkukantaisella asteella:

äen muodostaa hirsiseinillä varustettu maakuoppa
jonka päältä kohoaa riimuista kyhätty kartio.

Lyhteet ladotaan tiviisti kartion ympärille ja

kuopassa olevasta tulisijasta nouseva savu kui-

vaa lyhteet. Toisin seuduin on riihen suojaami-
seksi tuulella ja sateelta kartion ympärille
rakennettu katos, joka monin paikoin edelleen

on kehiit \ nyi varsinaiseksi hirsistä tehdyksi
maanpäälliseksi riiheksi, kuitenkin niin. että

maanalainen lämmitysjärjestelmä on säilynyt.

Miesten pukuun kuuluu kesällä valkoisesta

pellavapiikosta valmistetut housut ja pusero,

jossa ainakin kaula ja rinta aukon reunat ovat

varustetut ompelukirjauksilla. Jalassa on vai

koisel jalkarievut ja säärivaatteet sekä niinivir

sut. päässä ympyriäinen huopahattu. Syksyllä

ja keväällä käytetään tavall. tummanruskeaa
sarkakauhtanaa, talvella pakkasilla lammasnahka-
turkkia ja -lakkia sekä jalassa huopasia. Nais-

ten puku on eri seuduilla erilainen, niinkuin
oluen liitetyistä kuvistakin näkyy. Heidänkin
sekä alus- että muut vaatteensa ovat enimmäk
seen valkoisesta pellavapiikosta valmistetut.

jollemme ota lukuun eräitä erinäisissä juhla

tiloissa Ihäissä) sekä syksyisin, keväisin ja tal-

visin käytettyjä tummia sarkaisia päällystakkeja.

Paidan ja myös takin kaula- ja rinta-aukko,

olka. hihat ja lieve ovat suuremmassa tai pie-

nemmässä määrässä kirjailtuja. Myöskin valkoi-

sia ja ruskeita sarkatakkeja koristellaan kau-

lasta, hihoista, etureunoista ja liepeistä värilli-

sillä kattuunipäällystyksillä ja nauhoilla. Lain-

masnahkaturkit, joita ei päällystetä vaatteella

(keltaiseksi parkittu nahkapuoli ulospäin), ovat

samaa ruumiinmukaista kuosia kuin päällys-

takitkin. Vöitä on hyvin monenlaisia jo senkin

mukaan. \\ itetiuiku paitaa, pellavatakkia, pääl-

lystakkia vai turkkia. On villalangasta punot-

tuja, on kuosikkaasti kudottuja, on ostetusta

vaatteesta tehtyjä vöitä. Koristeina käytetään
ripsuja, tupsuja, rahoja, helmiä, nappeja. Jalassa

on valkoiset jalkarievut, tummanruskeat sarkai-

set säärivaatteet seka niinivirsut. Koska sääri

muka on sitä kauniimpi kuta paksumpi se on,

niin kääritään säärivaatteen alle tukuttain pel-

lavaista säärysvaatetta. Juhlatiloissa päälimäi-

neti säärivaate usein on koristeltu kirjavilla kat-

tuunipäällystyksillä. nauhoilla, tupsuilla, helinillä

y. m. Vaimojen päähine on eri seuduin erilainen.

Yleisin lienee se, joka kartionmuotoisena mys-
synä peittäen päälaen takaosan ja takaraivon

laskeutuu liinaksi leveten seljalle melkein vyö-

täreille saakka (ssmalcs). Se on runsaasti kir-

jailtu sekä tupsuilla, ripsuilla, rahoilla, napeilla

ja helmillä koristeltu. Länsitseremissien jaranski-

laiset naiset käyttävät koko päälaen peittävää,

edestä leveästi neliskulmaista sorokkaa ( soroka),

jonka kirjaillun etupuolen yläreunasta liina las-

keutuu pään yli niskaan ja molemmista syrjä-

reunoista taas takaraivon kohdalla äskenmaini-
tun liinan yli solmittavat liinaset. „Vuori-

tsereniissien" ja myös Tsarevokoksajskin piirin

t:n vaimot käyttävät päiistä (takaraivosta) sel-

jalle riippuvaa pitkää, kirjauksilla varustettua

selkäliinaa (sarpan). Kaikkien näiden päähinei-

den päällä voidaan myös käyttää huivia, joka

niinikään usein on kirjailtu. Tyttöjen tavallisin

päähine on huivi, Malmyzin piirissä lisäksi

rahoilla, helmillä y. m. runsaasti koristettu pieni
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patalakki taleja I.
1'

kaulassa, rinnassa sekä n. ii

nmt että tytöt käyttävät eri

.-«iiilnin erilaisia rahoilla, In 1

millä \. iii. koristeltuja si

teitä, nauhoja, laattoja y. m.,

rinnan alla paidassa -olkia.

k;i-i--ä rannerenkaita sekä

sormuksia ja korvissa monen-
laisia kellukoita. Juhlatiloi

hi n, vai-, häihin, tseremissit-

tfirel vetäväl kätköistä esille

kaikki vanhat, esiäideiltä peri-

tyl ia enimmäkseen vielä suu-

ressa an ossa pidet} t helyt ja

koristeet.

H i s t o 1 ia. On arveltu.

että niistä kansoista, jotka
Jordan.'.- v.551 mainitsee kun
luviksi Hcrmanarikin valta

kuntaan 4 :nnellii vuosis.,

..Iinni-eai i- (imnascaris, ym-
nascaris. ymniscans) 1. Kem-
uiscans 1. Sremniseans" tarkoittaisi l :ejä.

Joskaan tätä arvelua ei voida todistaa oikeaksi,

ei se kuitenkaan tunnu mahdottomalta sii-

hen nähden, ittä mainittu nimi .lonlaneen Luet-

telossa seuraa mordvalaisten nimeä ja että

viimemainittu kansa vanhastaan on ollut t:n

läntisenä naapurina. Samassa kansainuimiluet-

isa mainitaan ennen mordvalaisia merja-
laiset i ..meren- "i . jotka luultavasti asuivat

-lavin. Vladimirin ja Kostroman kuverne-
menteissa ja joita on pidetty t:n läheisinä suku-

laisina (ks. M e r j a 1 a i s e 1 1 . X. -. Nestorin

kronikassa (ks. t.i mainitaan, että merjalai-et

.ii Rostovin- ja Klestsinojärven luona, jonka

jälkeen kerrotaan, että mu lomalaiset (ks. t.),

tseremissit ja mordvalaiset a-uvat siinä missä
Oka la-kee Volgaan sekä vielä, että m. m. juuri

t :kin maksoivat veroa Rusjille. .In- nämä tie-

dot ovat munkki Sylvesterin kynästä lähteneitä,

niin ne olisivat v:lta 1116; mutta mahdollista

or. myi'-, että tiedot l :n asuinpaikoista on saatu

vanhemmista kronikkalaitoksista ja että ilmoi

tuksel heidän veronmaksustaan ovat myöhem-
miltä ajoilta.

Myi.-kin paikannimet ja tseremissiläiset kan-
santarinat viittaavat siihen, että t:n vanhem-
mat asuinsijat olivat nykyisiä lännem-

Malmyzin piirin B. Kiljmezin kylän tseremissinnisia
(vaimoja ja tyttöjä).

1'iziimin piirin Sernurin kylän tberemissejB

pänä. Volgan kummallakin puolen olevissa seu-

duissa, länteenpäin aina Oka ja Unza jokien,

-eutuja myöten. 15:nnen vuosis. jälkipuoliskolla

t:ejä jo asuu Vjatka joen varrella, sillä 146S

suuriruhtinas Iivana III : u voivodit ryöstävät

heidän kyliään laskiessaan Vjatkaa myöi
Kama-joelle. 16:nnella ja lTtnnellä vuosis. t:ejä

asui Volgan etelä- 1. vuoripuolella itäänpäin aina

Svijaga-jokeä myöten, niinkuin historialliset tie-

dot ja paikannimet osoittavat.

Tseremissin kielen monilukuiset tsuvassilaiset

lainasanat, joita on kaikissa murteissa unissa-

kin, jotka nykyjään ovat kaukana tsuva-silai-

selta kielialueelta), osoittavat epäämättömästi,
ittä t. jo vanhoina aikoina ovat olleet hyvin

likeisessä yhteydessä tsuvassien kanssa, joiden

esi-isät, Volgan b o 1 g a a r i t iks. B oi g a a-

rit) arviolta n. 700: n tienoilla j. Kr. ilmestyi-

vät Voipui keskijuoksun varrelle t:ti itäisiksi

naapureiksi. T. joutuivat nähtävästi piankin

bolgaarien taloudellisen ja valtiollisen vaikutuk-

sen piiriin, jolloin heidän yhteytensä bolgaaridi

kanssa luultavasti oli läheisempi kuin minkään
muun suom. -ugrilaisen kan.-an. Kun sitten Voigan
bolgaarien valtakunnasta K! uinen vuosis. keski-

vaiheilla tekivät lopun tataarit, niin joutui-

vat t. nähtävästi näiden isännyyden alaisiksi.

N. -torin kronikassa oleva, yllämainittu tieto

siitä, että t. maksoivat veroa Rusjille, on ehkä

-liitettävä siten, että veroa suoritti jokin län-

tinen t.-eremi--il;i niin heimo (ja sekin ehkä vain

tilapäisesi i
I

.

14:nn. dtä vuosis. lähtien t. alkavat joutua

lähempiin tekemisiin venäläisten kanssa, joita

etupäässä edustival N.-Novgorodin ruhtinaskunta

lännessä ja Vjatka pohjoisessa. NykyisenKo
mau kuvernementin alueella t. nähtävästi jo

tähän aikaan joutuivat venäläisen uudisasutuksen

painostuksen alaisiksi. Samalla he joutuivat

ottamaan osaa Kostroman ja Galitsin ven. ruh-

tinasten xäliMin taisteluihin jälkimäisten liitto-

laisina. Mutta tataarien ja venäläisten välisessä

pitkällisessä kilpailussa t. uskollisesti pysyiväl

lataarnn puolella a taistelivat liden

kanssa kolmen vuosis. kuluessa päälletunkevaa

venäläisyyttä vastaan. Vielä tataarilaisvallan
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aikana t :liä oli omai i uhl i

i
\ allanale i

uuteen kuului mäii i ätj n vei on i a sakh aksa-
«ui iii-n sekä avustus sodassa. Mitfi jälkimäiseen
tulee, niin i i lim. i 15S tataarien vaatimuk-

asettivai 30,000 jalkamiestä ven Lläi

(Iivana lll:tai vastaan. Samoin i. taistelivat

Lläisiä vastaan Kasaanin edu ätalle ra]

mistään varustuksista Vasilij III:n aikana,
i vartioivat N. Novgorodista Kasaamin johta-

via teitä ja torjuivat monesti voitollisesti ven.

voivodien hyökkäykset. Niinpä t. esim. 1530
tuottivat ruhtinas Fedor Obolenskij-Lopatalle
tappion, jossa tämä menetti kuku kuormästonsa
sekä 70 tykkiä. Mutta [ivana Julman päästyä
Moskovan herraksi kääntyi onni t:llekin vastai-

seksi. Tataarilaisvallan heiketessä sisäisten iii

taisuuksien vuoksi pitivät ne 1.. jotka asuivat

Volgan eteläpuolella, n. s. vuoritseremissit, vii-

saimpana ajoissa rakennella liittosuhteita länti-

sen naapurin kanssa. He lähettivät 1546 Mos-
kovaan lähettiläitä, jotka selittivät olevansa
valmiit auttamaan venäläisiä tataareja vastaan.

[ivana .tuima lähetti heti ruhtinas Aleksanteri

Gorbatyjn vuoritäeremissicn luo, jotka tälle

antoivat 100 panttivankia uskollisuutensa Vakuu-
deksi. Mutta Volgan pohjoispuolella asuvat n. a.

niitt vtseremissit pysyivät yhä edelleenkin tataa-

rien liittolaisina ja ahdistelivat menestyksellä
niitä ven. sotajoukkoja, jotka Galitsista päin
pyrkivät Kasaania ahdistelemaan. Vasta silloin,

kun Kasaani kukistui 1552, tunnustivat niitty-

tseremissit Moskovan ylivallan.

Moskova o j a V e n ii j ii n vallan a i k a.

Venäläiset laskivat heti sekä t. että votjaakit

raskaaseen vei onalaisuuteen. koettivat taivutella

heitä kristinuskoon ja anastelivat heidän mai-
taan. Siitä oli seurauksena, että nämä sukulais-
kansat jo 1553 tekivät liiton kieltäytyen maksa-
masta veroa sekä nousivat kapinaan .Moskovaa
vastaan. Vasta 1 -"» .", 7 kapina saatiin kukistetuksi.

V. 1572 t. jo olivat uudessa kapinassa toivoen
saavansa apua Krimin tataarikaanilta ; mutta
kun apua ei tullutkaan, niin täytyi kapinoitsi-

jain laskea aseensa. Sitkeämpi oli 1582 sytty-

nyt yritys, jota venäläisten kasaanilaiset voi-

vodit eivät omin neuvoin kyenneet kukistamaan:
Moskovasta täytyi pyytää apujoukkoja, joiden

sitten askel askelelta täytyi uudestaan valloit-

taa t:n maa. Nyt venäläiset rakensivat t:n
alueelle useita linnoituksia (Kozjmodemjanskin,
Tsi\ iljskin, Koksajskin, Santsurskin ja Urzuminj,
joiden avulla seuraava kapina 1592 helposti tuli-

kin tukahdutetuksi. 17:nnen vuosis. alkupuolella
vallitsevan sekasorron aikana läntiset niitty-

tseremissit 1609 liittyivät Vale-Dimitri) II:een,

jotavastoin itäiset niittytseremissit pysyivät
Vasilij Sujskijlle uskollisina. V. 1611 tavataan
t:ejä siinä nostoväessä, jota kerättiin Moskovan
pelastamiseksi puolalaisten vallasta.

17:nnellä vuosis. t. jo alkavat mukautua ven.

ylivaltaan. Venäjän vallan puolesta he suorit la-

vat vartiopalvelusta kaukana idässä baskiirien
maalla; siten tällaisista sotilaista sekä myös
niistä t:stä, jotka pakenivat raskasta verotusta,

saavat alkunsa Permin ja Ufan kuvernement-
tien tseremissi-siirtolat. Tataarilaisvallan aikana
tseremissiläiueu kansa oli jaettuna kolmeen
luokkaan: veronmaksajiin, verosta vapaihin ase-

velvollisiin (tarhaaniti ja näistä lähteneisiin

tilanomistajiin sekä ruhtinaihin, joiden

kansan lähin hallinto oli. Venäjän vallan aikana
tämä |ako vielä' aluksi säil_\i. kuitenkin niin.

että hallintovalta riistettiin kotimaisilta nihti-

liitä ja annettiin ven. v -m mli. -n I

lT.nnen vuosis. lopulla pantiin maatilan omis
tuksen ehdoksi, että omistaja oli kristitty, ja

i
;

i i r i tSeremissiläisetkin tilanomistajat muutti-

vat uskontoa ja venäläistyivät. Vein, la vapai-

den asevelvollisten tarhaanien luokka lakkautet

tiin 1718, jolloin sen jäsenet liitettiin uureen
veroa maksavaan talonpoikaisjoukkoon, joka vuo-

rostaan nyt sai ruveta suorittamaan yleistä sota

palvelusta. Maaorjuuteen joutui t:stä pääasialli-

sesti vain se osa. joka asui Volgan eteläpuolella,

n. s. vuoritSeremissit.

16:nnelta vuosis. lähtien venäläiset koettavat

käännyttää t :ejä kristinuskoon, käyttäen tä I

työssä hallituksen neuvosta taivuttelukeinoina

kaikenlaisten aineellisten etujen (esim.

vapauden) myöntämistä. Elisabetin hallitessa,

1700-luvun keskivaiheilla, t :ejä täten siirtyi jou-

koittain kristinuskoon. Aikaa myöten eivät saa-

vutetut aineelliset edut kuitenkaan tuntuneet

riittävän edullisilta. Uuskristityt eivät saaneet

yhtä vapaasti kuin ennen harjoittaa pakanalli-

sia menojaan, heidän täytyi ylläpitää ven.

papistoa sekä poliisin käskystä käydä kirkossa.

Pakanoissakin tyytymättömyys hallitusvaltaa

vastaan kiihtyi sen johdosta, että heitä verotet-

tiin sitä- enemmän, kuta useampi uuskristitty sai

verovapauden. Näin niin pakanat kuin kristi-

tytkin t. olivat täysin kypsyneitä ottamaan jou-

kolla osaa Pugatsevin (ks. t.) kapinaan.

T:n veuäläistyttämistä koulujenkin avulla

ven. viranomaiset alkoivat ajaa jo 18:nnen
vuosis. alkupuolella. Nämä yritykset kuitenkin

epäonnistuivat ja keskeytyivät, alkaakseen uudel-

leen ja täydellä voimalla vasta 19:nnen vuosis.

keskivaiheilla. Paljoa tuhoisampi kuin ven.

kirkko ja koulu on tseremissiläisen kansallisuu-

den olemassaoloon nähden ollut ven. uudisasutus.

Ven. uudisasukkaiden varsinainen tulva alkaa

18:nnella vuosis., saavuttaa suurimman voi-

mansa 19:nnellä vuosis. ja jatkuu yhä vieläkin.

Sen vaikutus ilmenee selvimmin läntisillä tsere-

inissiläisalueilla ; kuta idemmäksi tullaan, sitä

vähemmän huomattavissa on ven. vaikutus.

[Tietoja t:stä tavataan Herbersteiniu, Olea-

riuksen, Strahlenbergin, Pallaksen. Rytskovin ja

Georgi'n matkakertomuksissa. Muuta kirjaili

suutta: (.1. Fr. Miiller. ..Naelirieht von dreyen
im Gebiete der Stadt Casan xvohnhaften heid-

nisehen Yölkern. deu Tseheremissen, Tsehuvassen
und Wotiaeken" (Sanani, Russ. Gesch. III, 4;

1759, Myös ven. 1791) ; ..Gornye tseremisy v Kaz.
gub." (2urn. miu. vnutr. del 1853) ; A. Fuchs.

„Zapiski o tsuvasah i tseremisah Kaz. gub."

(1S40) ; G. Gorodskoj, ,,0 tseremisah. proziva

justäih v Krasnouf. ujezde, Permsk. gub." (Etu.

sborn. VI, 1864); A. F. Rittih, „Materialy dlja

etnografii Rossii. XIV. Kaz. gub." (1870);

S. K. Kuznetsov, ..Otserki iz byta tsererais"

.

I. ..Tseremisskaja svatjba" ja II. „Tseremisskie
präzdniki" (Drevn. i Novaja Rossija 1 ST 7 II ja

1879 II); A. O. Heikel, ,.Die Gebäude der Tsehere-

missen, Monhvinen, Esten und Finnen" (1888) ;

I. N. Smirnov, ..Tseremisy" (Izv. obsts. aru.. ist.

i etn. VII; 1889); N. Troitskaja, ..Tseremisy
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Arbauskoj volosti" (liv. obsts. arh. ist. i etn. XI:

1803); V. Mendiarov, „0 tseremisah Qfimsk.

gun." (Etn. Obozr. XXII, 1894 ; P. E. Jerusla-

„Rodstvei I"
1 ponjatijam vostots

nyi. tseremis" ' (Etn. Obozr. XXV; L895) ;

A. Hämäläinen, ..Tseremissien mehiläisviljelyk-

Suom.-ugr. siman aikakauskirja XXVI;
1909) ; Julie Wichmann, „BeitrUge zur ethno-

graphie der tsckeremissen. T. Die vveibliche

Iit. II. Die verwendung der baumrinde und
des bastes in der hausindustrie. III. Die korn-

e." (1913); N. V. Nikoljskij, ..StatistitSeskija

Bvedeuijs isah tui 1911 god, s ukazaniem
literatury o nih i izdanij aa tseremisskom jazyke"

\. Hämäläinen, ..Mordvalaisten, tsere

>n i— i^-n ja votjakkien kosinta ja häätavoista"

m.-Ugr. seuran aikakauskirja XXIX; 1913)

\ o. Heikel, „Die Btickmuster der tscheremis

(1915).] V. IV.

Tsereteli /-ti"ltj. grusialainen suku. 1.

Akaki T. (1840 1915), ruhtinas, kuuluisa runoi-

lija. - 2. Georg T. (1842-1900), realististen

romaanien kirjoittaja. — 3. H e r a k 1 i n s 1.

lraklij Georgjevitä (s. 1882), sanoma-
lehtimies ja ven. politikko, oli toisen duuman

enä sosiaalidemokraattisen ryhmän johta-

jana, tuomittiin valtiollisen toimintansa tähden
."> \ k.-i pakkotyöhön ja oli vallankumouksen jäl-

kistn 1917 posti- ja telegrafiministerinä heinä-

kuuluin 1917.

Tserkan eli jousiloukku ks. Metsäs-
tys; kuva Metsästysneuvoja 1, 3.

Tserkassit (ven. tserkasy), muinaisen Vähä-
Venäjän kasakat, jotka 1612-14 Jakov Puntu-

johdolla tekivät laajan sota- ja ryöstö-

retken Pohjois-Venäjälle.

Tserkasskij /-«'-/, Vladimir Aleksand-
r.i\ iti (1821-78), ruhtinas, ven. hallitusmies;

otti tehokkaasti osaa ensin Venäjän talonpoikain

ja Puolan kapinan jälkeen myöskin tämän maan
talonpoikain vapauttamiseen; oli v:sta 1868 jon-

kun aikaa Moskovan kaupunginpäänä; toimi

Turkin sodan sytyttyä 1S77 Punaisen ristin val-

tuutettuna armeiassa ja sitten Bulgaarian hallin-

non järjestäjänä.

Tserkasy /-a'-/, piirikunnankaupunki Viiliä

iällä. Kiovan kuvernement in kaakkoisosassa,
Dneprin oik. rannalla rautatien varrella; 39,649
as. (1910), paljo juutalaisia. — Kymmenkunta
kirkkoa, nunnaluostari, muutamia oppilaitoksia;
sairaala. Teolli :

; \|ä. sokeri-, rauta y.m.
tehtaita, sahoja) huomattava; vilja-, sokeri-,

karjakuuppaa. Jokisatama. — T. mainitaan ka
sakkain perustamaksi 1200-luvun lopulla. V. 1386
I -ta tuli Ukrainan hetmannien pääkaupunki;

Bogdan Chmielnicki muutti sen Täigiriniin.

T:ya ahdistivat usein etenkin Krimin tataarit.

Tserkessit (myös sirkassit, oma nimi adighe),

Länsi-Kaukaasian kansoihin kuuluva kansa,
joka viime vuosis. keskivaiheille asti

tanmeren itärannalla, Ku uoren länsipään
ympärillä, mutta josta sitten pääosa (18

400,000 henkeä) muutti Turkin valtakunnan
alueelle, niin että nyk. heitä ent. asuinsijoillaan

on vain n. To. noo henkeä, pääasiallisesti Kubanin
provinssissa asuvia abadzeheja. Lisäksi t:n
läheisiä sukulaisia kabardalaisia asuu

I ei ekin provinssin länsiosassa, Kabardassa (ks. t.

;

n. 80,000 henkeä) ia abhaseja Suhumin (1

[•iirissä Mustanmeren rannikolla m. 73,000 hen-

keä 1M92). - T. ovat kauneudestaan kuuluisia,

keskikokoisia, sola koi ia. voimakasrakent
kasvonpiirteet hienot" tukka ruskea, silmät tum-
mat. Luonteenominaisuuksia ovat: urhoollisuu

vieraanvaraisuus, rakkaus perhees en ja isiltä

perittyyn, yksimielisyys, toiselta puolen kevyt

mielisyys, julmuutta lähentelevä kovuus varsin-

kin vihamiehiä kohtaan, petollisuus*, taipumus
varastelemiseen. Miesten pukuna on pitkä, vyö-

täisiltä tiukka takki (ven ia), jonka rinta

pielissä, kummallakin puolen on rivi patruuna-
koteloita: päässä on korkea laininnsnnhkalakki.

jaloissa varsisaappaat. Aseita, pyssyä, miekkaa,
pistoolia ja puukkoa, kuletetaan aina myötä. Nai-

sen pukuna ovat leveät, pitkät housut, väljä-

hihainen paita, jonka päällä silkkinen, pieni

uikki. beämt l. jaloissa korkeat, anturattomat lip-

poset. päässä pieni, pyöreä lokki. Asunto yksin

kertainen, huone- ja talouskalut niukat. Pääelin-

keinoina maanviljelys, karjanhoito, metsästys ja

mehiläishoito. Nainen tekee enimmät työt. Mies
hankkii itselleen vaimon valeryöstöllä, maksaen
sitten häiden jälkeen vainiostaan sovitun hinnan.

Yhteiskuntalaitos oli viime vuosis. jälkipuolis-

kolle asti puhtaasti feodaalinen. Uskonnoltaan
t. ovat muhamettilaisia ; rahvaan uskonnollisiin

käsitteisiin on jäänyt paljo kristillisiä ja paka
nallisia piirteitä. Kieli eroaa kokonaan muiden
Kaukaasian kansojen kielistä. Huuli- ja laki-

äänteitä on erikoisen paljo. — Vanhalla ajalla t.

esiintyvät sykkien nimellä; 1200-luvulla Georgian

kuninkaat, kukistivat heidät käännyttäen heidät

samalla kristinuskoon, vaikka myöhemmin, 1500-

luvulta alkaen, islamilaisuus levisi heidän kes-

kuuteensa. Itsenäisiksi t. pääsivät jälleen 1424.

Sittemmin lie joutuivat Turkin vallan alle. Adria-

nopolin rauhassa 1829 luikki luovutti heidän

aluieiisa Venäjälle, mutta t. eivät vapaaehtoi-

sesti suostuneet uuteen esivaltaansa, yhtyen 1843

Samylin taisteluun venäläisiä vastaan. Se päät

lvi 1859 Samylin ja t:n tappioon', jonka jälkeen

enemmistö siirtyi Turkkiin, Bulgaariaan, Thessa-

liaan y. m., toimien seuraavissa Turkin sodissa

säännöttöminä, julmuudestaan kuuluisiksi tul-

leina apujoukkoina. E. E. K.

Tsernaev [-äfjefj, Mihail Grigorje-
vits (1828-98), ven. kenraali ja panslavisti; oli

upseerina Krimin sodassa ja myöhemmin Kau
kaasiassa; johti 1864 Taskentia vastaan tehtyä

sotaretkeä ja tuli uuden Turkestanin maakun-
nan kuvernööriksi, multa menetti tämän paikan

1867. T. perusti 1870-luvulla panslavistisen leh-

den „Ru9kij mii": tuli heinäk. 1876 Serbian ar-

meian päälliköksi sodassa Turkkia vastaan, mutta

oli lokak. sain. v. Alexinacin luona karsimansa

tappion johdosta pakotettu eroamaan; harjoitti

senjälki en atsionia Itävalli

ja Balkanilla, vangittiin 1879 Itä-Rumeeliassa

ja karkoitettiin n Vy. 1882-84 T. oli Tur-

kestanin kenraalikuvernöörinä.
Tsernagora [Crnagora »mustat I. karut vuo-

. nimi.

Tsernaja, pieni joki Krimin niemimaalla.

Sevasl luona voittivat kenraali

d'Herbillon'in johtan ardin., engl. ja

turk. joukot (50,000 i

uinun otti

osaa. 40,000) ruhtini akovin komentamat
venäläiset (74,000, joista taisteluun otti osaa
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10,000). Voittajain mieshukka 4,j %, voitettujen
17. «', . Taktillinen arvo 1,4. -lakin .

Tsernigov /-»'•/. 1. Kuvernementti (ven.

>iigovskii]a gubcrnija) Venäjällä \ dilvena
.m pohjoisosassa, Dneprin itärannalla, Dneprin
lisäjoeu Desnan ympärillä; 52,402 km-'.

3 i is. imi) as. (1915), iin km- Mii. T. ..n koilli

e ta lounaiseen viettävää, osittain hiekkaperäiatD
(etelässä mustamultaista) tasankoa (koillisessa

korkein kohta 230 m, lounaassa 90 m yi. merenp.)

,

jonka joet ja puro! aikojen kuluessa ovat muo-
vailleet heikosti kumpuiseksi. Dneprin ohella

pääjokena on Dnepriin laskeva Desna lisäjoki-

iinii. Kuljettavia vesiteitä kaikkiaan 1,317 km.
josta höyryaluksilla 678 km. Ilmasto manterei-
nen; Nezinissä, kuvernementin eteläosassa,

v:n keskilämpö -4- 6,«° O, tammikin - 8° C
heinäkin

f-
20,i° C. Joet oval jäässä M >/. 4 kk.

Vuotuinen sademäärä vaihtelee 500 mm:n tie-

noilla. Metsät peittävät 15,s% T:n pinta-alasta;

niitä on lotjallansa kautta koko kuvernementin.
Soita ..o myös; paikoitellen aroja (etelässä). —
Asukkaista venäläisiä 04, < % (enimmäkseen vähä-
venäläisiä, viiluin isovenäläisiä ja valkovenäläi-
siä) ja juutalaisia 5,o %. Venäläiset ovat uskon
tunnustukseltaan kreik. -katolisia (isovenäläiset

vanhauskolaisia)
,
juutalaiset mooseksenuskolaisia.

Lukutaitoisia 18, * % (Euroopan Venäjän keski
määrä 22.9%). — Maataloutta harjoittaa 78,9%,
käsi- ja tehdasteollisuutta 9.2 %. kauppaa ja lii-

kennettä 4,8 %. Maanviljelys alhaisella kehitys-

kannalla; pohjoisosissa ei saada leipävilja;! riit

tävästi, vaan ostetaan eteläisistä mustanmullan-
seuduista lisää. Maanviljelys tuottaa rukiita
529.700 ton., kauroja 182,000 ton., tattaria

123,300 ton., vehniä., ohria., perunoita 1,225,100 ton.

(kaikki tiedot v:lta 1915), herneitä, hirssiä, pel-

lavia, hamppuja. Hyvin tärkeä on tupakanvil-
jely (sato 1913 24.8 milj. kg. enemmän kuin
missään muussa Venäjän kuvernementissa), sekä
sokerijuurikkaan viljely (1014 615,000 ton.

sokerijuurikkaita). Mainittakoon myöskin keittiö-

ja hedelmäpuutarhanhoito. Karjanhoito kehitty-

mätön; 1915 oli hevosia 571.400. nautakarjaa
594,500, lampaita ja vuohia 966,300 ja sikoja

485,50n kpl. Siipikarjan- ja mehiläishoitoa har-
joitetaan myöskin. Teollisuus verraten vähäinen:
aksiisista vapaan teollisuuden tuotantoarvo 1910
oli 42. « milj. mk., työväestö 9,805 henkeä, aksii-

siu alaisissa teollisuuslaitoksissa 1913 työsken-
teli 14,087 henkeä (sokeritehtaissa 8.274, tuli-

tikkutehtaissa 4.455 ja viinatehtaissa 1,219 hen-
keä). Mineraalikunnan tuotteista ansaitsee mai-
nitsemisen vain kaoliini. Maatalouden ja teol-

lisuuden kehittymättömyyden ja huonojen maa
talousomistusolojen takia väestön täytyy hankkia
lisäansioita kotiteollisuudella (ansiot, 10-150 rup-

laa v:ssa) tai kulkemalla töissä muissa kuvernc-
menteissä, (150,000 henkeä, vuosittain). Paljon

siirtyy myöskin Siperiaan (1914: 12,556 henkeä).
— Rautateitä 1,124 km (1913). — Kansakouluja
1,818 (oppilaita 132.938), keskikouluja 19 (opp.

7.251), ammatillisia keski- ja alempia kouluja 29
(opp. 3,546), muita kouluja' 18 (opp. 633): lisäksi

on Nezinissä hist. -kielit, opisto (opp. 99; tiedot

v:lta 1907). Sairaaloita 126, lääkäreitä 230 (1913).— Hallinnollisesti T. jakaantuu 15 piirikuntaan.

Pääkaupunki T. 2. - - T. oli Moskovan, Puo-
lan-Liettuan ja Vähävenäjiin rajamaita. Kuverne-

mentti muodostettiin 1801. — 2. Edelläni
kuv. rnementin pääkaupunki höyryaluksilla kul-

jettavan Desnan korkealla oik. rannalla
k. .miu Kiovan radalta haarautuvan kapearaitei-
.11 radan piiassa; 32,848 as. (1910). Kolmi
kymmeniä kirkkoa: Spaso Preobrazenskijn
miokirkko, Uspenskij Eletskij ja Troitskij lljin-

skij nimiset luostarikirkot 1000-luvulta, Kummi.
mentin semstvon hist. museo (Tarnovskiju lal

joittamii ; esineitä varsinkin kasakka-ajoilta), pari

teatteria, mies- ja naislukio. hengellinen Reini-

naaii. pari sairaalaa, kirjasto. Taloudellinen

elämä kehittymätöntä. T. <m vanha kaupunki,
ollut olemassa todennäköisesti ainakin jo 800
luvulla. Kukoistuskausi oli Svjatoslav ja

Jaroslavitsien aikana 1000-luvulla, jonka lopulla

polovtsil -.n muutaman kerran hävittivät;

1200-luvulla, jolloin tataarit sen hävittivät ja

polttivat, se liitettiin Vladimirin ruhtinaskun-
taan, 1300-luvulla Liettuaan, Muu luvulla Mos
kovaan, 1600-luvulla taas Liettuaan ja vihdoin

1654 lopullisesi i Venäjään. Kuvernementin pää-

kaupunki v:sta 1801. E. E. K.

Tsernomorskaja [-"'] (suom. = ..Mustan-

meren'"), kuvernementti Venäjällä, Kaukaasian
länsipäässä, ulottuu kapeana kaistaleena Mu
meren koillisrantaa pitkin; s.:i:i<) km2 (Venäjän
pienin kuvernementti i

. 201,800 as. (1915),

24 km2 :llä. — T. on kokonaan Kaukasus-vuoris-
ton haarakkeiden täyttämä (Sugus Kubanin pro-

vinssin rajalla 3,240 m yi. merenp.). Joet pie-

niä, kulkuteinä kokonaan arvottomia. Ilmasto
suopea, etenkin kuvernementin eteläosassa;

Sotsi'ssa v:n keskilämpö -4- 13,»° C, tammik:n
+ 4,9° C. heinäkin + 22.5° C (pohjoisosissa

tammik. on 3-4° kylmempi ja heinäk. 1° läm-

pimämpi). Vuotuinen sademäärä 2.075 mm
(Novorossijskissa 691 mm). Kasvillisuus reli.

metsät peittävät suuren osan pinta alasta. Etelä-

maiset kasvit viihtyvät hyvin. — Väestö kansal-

lisuudeltaan erittäin kirjavaa: 1S07 suoritetun

väenlaskun mukaan T:ssa puhuttiin 42 kieli-

murretta. Pääväestönä olivat ven. uutisasuk-

kaat. joita oli 60,i % asukkaista, armeenialaisia

oli 10,9 %, kreikkalaisia 10,4 %. Kaukaasian vuo.

ristolaisia 3, s %, kharthvelejä 2,s %, tsekkiläisia

2,s %. juutalaisia 1,7 %, turk.-tataarilaisia l

virolaisia 1,4 %, saksalaisia 1,4 %, puolalaisia

1,3 % j. n. e. Uskontunnustukseltaan 75,o Jc oli

kreik.-katolisia, 1,8 % juutalaisia, 4,2 % roomal.-

katolisia, 2,? % protestantteja, 5,j % muhametti-
laisia. Lukutaitoisia 31,s % (Kaukaasiassa ke-ki-

määrin 12,< %). Maataloutta harjoittaa 40.!';.

teollisuutta 18,j %, kauppaa ja liikennettä 17,i %.
Maanviljelys alulla (menestyy paraiten kapealla

rannikkokaistaleella), tuottaen maissia, vehnää,

perunoita, hedelmiä, viiniä, tupakkaa y. m.
V. 1915 T:ssa oli 9,800 hevosta, 23.900 nautaa

18.100 lammasta ja vuohta. Teollisuus on kes-

kittynyt Novorossijskiin; aksiisista vapaiden
teollisuuslaitosten (sementtitehtaita) tuotanto-

arvo 1910 oli 8,o milj. mk.-, työväestö 1,466 hen-

keä, aksiisin alaisissa tehtaissa 1913 työskenteli

233 henkeä. Mineraalikunnan tuotteista mainit-

takoon sementtisavi sekä mineraalilähteet. Rauta-

teitä 27 km (1913). Liikenne tapahtuu enimmäk-
seen vesitse; kuvernementin pohjoispäässä mainio-

satamainen Novorossijsk (ks. t.), joka on myäs
kuvernementin pääkaupunki. — Kansakouluja 140
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oppilaita 8,604), keskikouluja 4 (opp. 1,217),

ammatillisia keski- ja alempia kouluja 8 (opp.

muita kouluja 13 (opp. s:',:,
: L914). Hai

liniiollisesli T. jaetaan ''• piirikuntaan. — Jo
parhain nyk. T:n alue esiintyy historiassa;

kreikkalaiset perustivat sinne siirtokuntia Mile-

tosta käsin. n. 90 e. !\r. Mithridate- Otti alueen

haltuunsa, sitten roomalaiset, joiden patriisit

sinne rakensivat huviloitaan. Heidän jälkeensä

tulivat persialai-el ja juutalaiset, joiden mukana
tulleet kristityt levittivät kristinoppia alku

asukkaiden keskuuteen. Kristinopin vaikutut
vahvistui bysanttilaisaikana. Genovalaiset ja

venetsialaiset kauppiaat ylläpitivät yhteyttä
bysanttilaisvallan hävittyä, ja vasta 1400-luvun
lopussa. Trapezuntin jouduttua turkkilaisten

kä-iin. Länsimainen vaikutus lakkasi. Vasta 1700-

luvuii lopussa turkkilaiset olivat saaneet seudun
kansat, tserkessit, svaanit y. m., lopullisesti

islamilaistetuiksi; 1800-luvulla venäläiset alkoi-

vat tunkeutua maahan, joka oli tserkessien vii-

iin-isiä turvapaikkoja. V. 1863 ne sieltäkin alkoivat

-i i rt n Ii pois Turkin alueelle iks. Tserkessit-.
jättäen hävitetyn maansa ven. uutisasutukselle.
I utisasutus edistyi hitaasti; ]SS4 T;ssa oli vain

iö as. \ v. tsss 96 T. kuului Kuhanin aluee

Been. T:n uusin kehitys liittyy liiheisesti tämän
alueen vaurastumiseen (Novorossijskista tuli

Kuhanin viljanvientisatama). E. E. K.
Tsernovits ks. Ciernoivitz.
Tsernozern [-zjo'm] (ven., = musta multa), laa-

vyöhykkeessä Etelä- ja Lounais-Venäjällä
-ekä Etelä-Siperiassa esiintyvä maaperätyyppi,
joka sisältää 5-16% orgaanisia aineita ja sitä-

paitsi runsaanlaisesti Eosforihappoa, typpiyhdis-
t yksiä ja kalia. Tämän kerroksen paksuus saat-

olla aina (i m. T. -seudut ovat kuuluisat

hedelmällisyydestään. /'. E.
Tsernysev [-so'f], F e o d o s i j N i k o 1 a j e

viti (1856-1914), ven. geologi, alkoi uransa
vuori -insinöörinä, mutta antautui pian tieteen
alalle ja tuli 1SS2 Venäjän geologisen komitean

igiksi ja 1903 sen johtajaksi sekä 1899 yli-

iiseksi ja 1909 vakinaiseksi akateemikoksi
Venäjän tiedeakatemiaan. T. otti osaa lukuisiin

tutkimusmatkoihin: 1880-luvulla hän työskenteli
I ralissa ja Timanissa, 1892 Donin laaksossa,

johti Novaja Zemljaan tehtyä retkikuntaa.
18911- 1902 astemittausret kikuntaa Huippuvuorilla
ja 1902 teki tutkimuksia Ferghanassa. Pieta
risaa T. johti useiden suurten laitosten kuten
geologisen komitean ja Vuorropiston uudestaan
järjestämistä. Hänen tieteellisenä erikoisalanaan
oli Venäjän devonilaisen ja kivihiilikautisen eläi-

mistön tutkiminen. Tätä k. iskevä teos on „Die
obercarbonischen Brachiopoden dea Urals und
Tiinan-". p, /•;.

Tsernysevskij [-st 'f-J, N i k o I a j G a viii o-

v i t -
-

. veu. kirjailija. Toimitti 1854 62
aikakauskirjaa ..Sovremennik" herättäen huo-
miota radikaalisilla kirjoituksillaan kansantalot]
den. historian ja kirjallisuuskritiikin aloilla.

Joutui vallankumouksellisten mielipiteidensä täh-
den 1S04 pakkotyöhön Siperiaan. Kirjoitti vanki-

ollessaan 1862-63 kuuluisan nihilistisen ten-

-iromaanin ..Mitä tehdä.'" V. 1883 I

muuttaa. Astrakaaniin, jossa jatkoi kirjallista

toimintaansa. Käänsi venäjäksi m. m. ). Stuart
Millin teoksen ..Principles of politieal economy"

varustaen sen tärkeillä [isäyk illä. Kuului teok
- l ilmestyivät ulkomailla 1868-70; Venäjällä sal-

littiin niiden ilmestyminen vasta 1900-luvulla.

V. ./. 1/ /./.».

Tserokeesit ks Cherokee.
Tsesme ikr.ik. Krim), satamakaupunki Vähän-

Aasian länsirannikolla, vastapäätä Kios saarta ;

n. 6,000 a-s. (kreikkalaisia!. Rusinain vientiä

T:n edustalla konteramiraali Elpliinstonen joh-

tama ven. laivasto (10 linjalaivaa. ". fregattia!

5 p. heinäk. ITTo voitti Hassan Bey'n johtaman
turk. laivaston 1 1 li linjalaivaa, li fregattia) . Venä
Iäiset menettivät 1 linjalaivan ja miehiä
töään 7%; turkkilaiset 15 linjalaivaa, ti fregat

tia ja miehistöään 90 %- -Isk-m

Tse-tse-kärpänen (Gloasina), kaksisiipissuku

pistokärpästen (Stomoxyidce) heimossa. Ruumis
jotenkin pilkä ja kapea, väri himmeä, puaerta
van harmaa, takaruumis kellertävä, muutamien
mustien keskellä katkaistujen poikkijuovien kir-

jailema. Tunnetaan Afrikassa, varsinkin sen

troopillisissa osissa kahdeksan lajia, joiden pituus

vaihtelee 7.3-13 mm. Imee verta ihmisistä ja

lämminverisistä eläimistä. Pistää vain päivisin.

Imiessään tuovat ainakin muutamat lajit vereen
t r 3 p a n o s o m e j a. alkueläimiin kuuluvia veri-

loisia, ja aikaansaavat siten vaarallisia tauteja

Tunnetuimmat lajit ovat: 1. Va rs i nain en t..

','. morsitans (kuva ks. Kärpäset). Aiheuttaa

nautaeläimissä ja hevosessa a. -. . napana" taudin,

lev ltt un iii i vereen Irypanosoma Brucet nimien
loisia, jotka aikaan-aavat eläinten kuoleman, ja

joita vastaan ei tunneta mitään parannuskeinoja.

Muutamille villeille eläinlajeille, kuten esim. kiulu

antiloopeille, ei t:n jjisto ole tuhoisa, sillä nämä
nvat tottuneet veriloiseen, <

• i \ ; i i k ; i siitä sairastu.

— '2. Unikärpänen. (.'. piilpalis. Aiheuttaa

I pillisen Afrikan ihmisissä n. s. ..unitaudin"

kuljettamalla heidän vereensä Trypanosoma gam
biense nimisen loiseläimen. vrt. Trypano-
soma ja Unitauti. V. 8-s.

Tsetsenit (ven. tsetsentsy, kharthvelien khistit,

lezgiläisten misdzeghit), n. s. vuorelaisiin luettu

Kaukaasian kansa, asuu nyk. Etu-Kaukaasiassa.

Terokin provinssin eteläosassa, osseeteista itään,

kaikkiaan n. 'U milj. henkeä, jonka ohella heistä

suuret joukot ovat muuttaneet Turkkiin. T. ja-

kaantuvat varsinaisiin t:hin, khisteihin, ingu-

seihin, galgaihin ja karabulakeihin. T. ovat tun-

tematonta sukuperää, todennäköisesti sekarotui-

sia, koska antropologiset rotutuntomerkit ovat

hyvin vaihtelevat : niinpä hiusten ja silmäin väri

vaihtelee kaikissa vivahduksissa tummasta vaa

leaan. He ovat yleensä pitkäkalloisempia kuin

muut Kaukaasian kansat. Kooltaan he ovat var-

tevia, kaunisrakenteisia ; naiset kuuluja kauneu-

destaan. Luonteeltaan t. ovat iloisia, mutta i<

keytymättömien sotien aikana he ovat käyneet

epäluuloisiksi ja kovaluontoisiksi, samalla

keiksi. urhoollisiksi ja kekseliäiksi. Entiseen

aikaan heidän päätoimiaan oli ryöstö. N vt he

harjoittavat karjanhoitoa, maanviljelyä, ne f

tystä ja mehiläishoitoa. Miesten puku on pama
kuin muiden Kaukaasian vuorelaisten; nai

puku ei eroa ttavasti tataarilaisnaisten

puvusta. Yhteiskuntarakenne perustuu jokaisen

isa-arvoisuuteen, eroten siinä jyrkästi

tserkessien feodaalilaitoksesta. Vain muutamilla
heimoilla on ollut khaaneja. T. asuvat kyläkun-
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nissa, auloissa, eroten siinäkin yksinäisissä ta

loissa asuvista täerkesseistä. Uskonnoltaan I

muhamettilaisia, mutia lie ovat säilyttäneet u eitä

kristillisiä tapoja, jopa pakanallisiakin menoja
(esim. phalloksen palvelus). Varhaisimmat tie

dot t:stä i 1 \ .ii ulotu vanhalle ajalle; 1100-1200

luvuilla he kääntyivät kristinuskoon, sitten hei-

dät mainitaan alituisesti naapureidensa kanssa
taistelevina, 1700-luvun alkupuolella islamilai-

suus levisi heidän keskuuteensa. Venäjän vallan

kanssa t. joutuivat lähempiin tekemisiin 1818,

jolloin heidän maansa liitettiin Venäjään.
V. 1848 t. yhtyiväl Samyliin ja vasta tiimiin ku-
kistuttua t :kiu :ili Innat. Ne, jotka eiväl sii-

hen suostuneet, jättivät maansa.
E. E. K.

Tsetverik [-i'k], ven. kuivan tavaran mitta
= 2 pelutsetverikiä ä 2 t s e t v j e r k a a= 26,238 1.

Tsetvert, ven. kuivan tavaran mitta = 2 o s m i-

n i a ft 2 p o 1 o s m i n i a = 209, »us 1.

Tsetvertak [-a'k], ven. hopearaha, = Vi ruplaa.

Tsibtsa (chibtcha), nyk. hävinnyt intiaani-

kansa Etelä-Ameriikan pohjoisosassa, nyk.
Kolumbian valtiossa, oli eurooppalaisten tullessa

luonut itsenäisen valtion (pääkaupunkina Guata-
vita, nyk. Tunja), jonka verraten korkeasta kult-

tuurista kertovat monet suuret rauniokasat.
T:n kieli hävisi jo 1700-luvun puolimaissa.

Tsifu (engl. Chi-fu, myös Chefoo, kiinalaisten

hiiim). muukalaiskaupalle avattu kauppa-
kaupunki Pohjois-Kiinassa, Santungin maakun-
nassa, Santungin niemimaan pohjoisrannikolla,

Keltaisen-meren etelärannalla, Tsili'n-lahden

suussa; 54,500 as. (1914). — Euroop. kaupungin-
osa on alkuasukaskaupungin ja meren välissä,

terveellisellä paikalla; protestanttinen ja roomal.

-

katolinen kirkko, useita hotelleja y. m. Satama
erinomainen. Kauppa vilkasta vaikka Santungin
niemimaan etelärannikolla olevan Tsingtaun
(Kiautsoussa) kilpailu viime aikoina on jonkun
verran hidastuttanut sen kehitystä; viedään
papukakkuja, papuöljyä, raakasilkkiä, punonta-
teoksia y. m., tuodaan villa- ja puuvillatava-

roita, metalliteoksia y. m. Tuonti ulkomailta
1914 arvoltaan 27, a milj., vienti ulkomaille arvol-

taan 37,6 milj. mk. Paljon käytetty sota- y. m.
laivain hiiliasemana, selvitykset 1913 3, 5 milj.

rek.-ton. E. E. K.
Tsihatsev /- lso'fj, Petr Aleksandr o-

vits (1808-90), ven. maantieteilijä, tutkinut var-

sinkin Altaita ja Vähää-Aasiaa, joiden maant.
tuntemiselle hänen teoksensa ,,Voyage scientifique

ilans I'Altai oriental" (1844-45) ja ..Asie Mineure"
(1853-69) ovat laatuaan perustavia. Matkustel-
lut myöskin Italiassa, Kaakkois-Euroopassa ja

Pohjois-Afrikassa ja julkaissut niistäkin maant.
tutkimuksia.
Tsikasa (engl. chickasato) , intiaaniheimo Poh-

jois-Ameriikan Yhdysvalloissa, asusti aluksi nyk.

Mississippi'n ja Tennesseen valtioiden alueilla,

ollen sotajalalla ranskalaisia vastaan, mutta
hyvissä väleissä englantilaisten ja sitten yhdys-
valtalaisten kanssa. Tunnusti 1786 Yhdysval-
tain yliherruuden, muutti 1837-38 Intiaaniterri-
torin lounaisosaan, jossa t. nyk. luetaan ..viiteen

sivistyneeseen intiaaniheimoon". Lukumääräl-
tään t. 1900 oli 4,826 henkeä. — T:n kieli on
läheistä sukua tsokta-heimon kielelle.

Tsili (Tseli, Tz-li), kaupunki Kiinassa, Huna-

nin maakunnan poh joisosassa ; . 4,000 as. Suo n

lähetysseuran lähetysasema v-ia 1910. U. /'.

Tsili (engl. Chihli; ennen Peisili), Kiinan
koillisin maakunta. Mnntsuriaii ja Mongolian
rajalla, Tsili'n-lahden länsi }a luoteispuolella;

i t 8 m» 22,970,654 as. (1910). 'I > etelB

o o in. l
/a T:n pinta alasta) kuuluu Pohjois-

Kiinan alatasankoon, joka rännikkokaistalet ta

lukuunottamatta on erinomaisen hedelmällistä

laajaan asuttua. Tasangon pohjoispuolella on

harvaan asuttu v istomaa (2,000-3.000 m yi.

meieiipj. joka on venaten metsäistä, mutta

joka Mongolian rajan lähellä vaihtuu aro-

alueeseen. Pääjoet: Lanho (Lwanho) ja 1

(Paiho). Ilmasto mantereinen (ks. Peking);
joet jäätyvät jo lokak:ssa. Asukkaat ovat I

laisia (harvoja mantsuja) ja harjoittavat, pääelin-

keinoinaan maanviljelystä iviljellen hirssiä, nm is

sia, vehnää, tupakkaa, papuja), kasvitarha- (sipu

lia, kurkkuja y. m.) ja bedelmäpuutarhavilje
lystä. Teollisuus mitätön; suunnattomia kivi-

hiilikerroksia käytetään vain nimeksi iKaipiugin

kaivokset i. Kantateitä on taajemmassa kuin

muualla Kiinassa. Pääkaupunki Peking, koko
Kiinan pääkaupunki. Muukalaiskaupalle avonai-

sia Tientsin ja Tsinhvangtau. E. E. K:

Tsili'n-lahti, Koillis-Kiinassa, Keltaisenmeren

länsiosa, jonka itäosan kanssa se on 100 km leveä n

T s i 1 i' ns a 1 m e n kautta yhteydessä. T:n poh-

joisosa on nimeltään Liautungin-lahti (idässä

sitä rajoittaa Liautungin-niemimaa). eteläosa

Laitsoun-lahti (itärajana gantungin-niemimaa).
T. on matala (syvimmät paikat vain 200 m
syviä), rannikot alavia, usein tulvain alla (siitä

syystä asumattomia).
Tsinan, kaupunki Pohjois-Kiinassa. Santungin

maakunnan pääkaupunki, lähellä Hvanghon oik.

rantaa, Tsingtausta tulevan radan (avattu 1904)

päässä; n. 300,000 as., joista toistakymmentä-
tuhatta roomal.-katolista ja parikymmentä-
tuhatta muhamettilaista. — T. jakaantuu muu-
rien ympäröimään sisä- ja ulkokaupunkiin sekä

esikaupunkeihin. Kadut sangen ahtaat ja vilkas

liikenteiset. Useita temppeleitä, roomal.-katoli-

nen tuomiokirkko, pari moskeiaa. Silkkikangas-

ja lasitavarakauppaa.
Tsing, kiinal. hallitsijasuku. ks. Kiina

(historia).

Tsingis-Kaani ks. T e m u d z i n.

Tsingkiang (engl. Chinkiang), ulkomaalai-

selle kaupalle avattu kaupunki Kiinassa, Kiang-
sun maakunnassa, Jangtsekiaugin oik. rannalla,

SU km sen suusta. Keisarinkanavan lähtökohdassa,

Sanghaista tulevan radan varrella; 86.120 as.

(1914). Pari lähetysasemaa. Tuonti ulkomailta

arvoltaan 29,s milj., tuonti kotimaasta 21,2 milj.,

vienti ulkomaille 20. o milj. mk. (1914). Laiva-

liikenteen selvitykset 6,« milj. rek.-ton. netto

(1913).

Tsingsi, kaupunki Kiinassa, pohjois-osassa

Hunanin maakuntaa, n. 20,000 as. — Suomeu
lähetysseuran vanhin lähetysasema seuran kiin.

lähetysalalla; lähetyssaarnaajain Hannes Sjö-

blomin ja Erland Sihvosen 1903 perustama;
Suomen lähetysseuran Kiinanlähetyksen keskus-

paikka sekä saarna- että opetustoimeen ja lää-

kärilähetystyöhön nähden. Siellä on lähetyksellä

m. m. alkeis- ja keskikoulut sekä poikia että

tyttöjä varten, 15 sivuasemaa. V. P.
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Tsingtau, Kiinan Saksalle luovuttaman Ki.-m

ks. ti. uimisen vuokra-alueen pääkaupunki,

KLiautsoun-lahden suussa, sen pohjoisrannalla;

n. 34,000 :i<. (1914), joista pari tuhatta sak a

luista (9,264 japanilaista 1915). — Hyvin raken-

nettu, siisti. Saks. hallintorakennus, muita
virastojen rakennuksia, evank. kirkko, katolinen

lähetysasema, sähkölaitos, lasaretti y. m. m.
Useita sivistys ja oppilaitoksia, ilmat, asema.

Kauppa ja liikenne vilkasta; tuonti tili-v. 1912-13

arvoltaan 149 mii j. (puuvillatavaroita, paperia.

polttoöljyä y. m.)i vienti 98 milj. mk. (korren-

punontateoksia, maapähkinäöljyä, papuja y. m.),

laivaliikenne 2.; milj. rek.-ton. netto. — Suur-

valtainsodao alussa japanilaisel pommittivat T:ta
27 p. elok. 1014. ryhtyen sitten sitä. piirittä-

mään ja saaiien -en haltuunsa 7 p, marrask.
E. E. K.

Tsintau ks. Tsingtau.
Tsintsilja ie li i n e h i 1 1 a' k s. Villani i-

r et.

Tsippeve ks. O h i p p e w a y.

Tsirkkakemijoki, Kemijoen (ks. Kemi-
joki 2) suurin lisä joki (Vienan-Karjalassa),

alkaa muutamista pikkujärvistS Aunuksen liiä-

nist i. 1 ihelt i Lieksajoen vesiä virtaa erittiin

koskisena harvaan asuttujen saloseutujen halki,

vasemmalta, Vienan ja Aunuksen rajalta.

Kivijärven. Luvajärven, Njuokkijärven lisävedet

askee Jyskyjärvessä Kemijokeen. T. on pää-

osaltaan venekulkukelpoinen, vaikkakin ylöspäin

sauvominen lukuisien koskien vuoksi hyvin lian

kalata. L. B-nen.
Tsita /«'/ kaupunki Itä-Siperiassa. Taka-

baikalin provinssin pääkaupunki T.-joen vas.

rannalla lähellä sen laskua [ngodaan, Siperian

ra.lan varrella; 77.800 as. (1913 ; 1900: ll,500as.).

Toistakymmentä kirkkoa, luostari, pari sai-

ra.ilaa. useita oppilaitoksia. Teollisuus alussa,

kauppa melkoinen. _ T. oli 1800-luvun alussa

mitätön kasakkakylä; 1827 sinne lähetettiin

pakkotyöhön karkoiletut dekabristit, joiden
ansiosta T. kehittyi siistiksi kaupungiksi.
V. 1N.M T:sla tuli provinssin pääkaupunki.

Tsitral ks. O h i t r a 1.

Tsitsagov 1-o'fl. 1 . V a s i 1 i j J a k o v 1 e-

»itä T. 172(1-1809». ven. amiraali; teki tutki-

musmatkoja napaseutuihin ja koetti 1765-66 tur-

haan pg&stB koillisväylää myöten Tyynelle valta-
merelle. Y. 1788 Ruotsia vastaan alkaneessa
sodassa T. johti Venäjän laivastoa ratkaisemalta

eessH Öölannin taistelussa (heinäk. 1789),
ruotsalaisten hyökätessä Tallinnaa vastaan (tou

kok. 1790) ja ..Viipurin kujanjuoksussa" sam. v.

Pa v.-l Vasiljevi ti T. (1762-1849), ami-
raali, edellisen poika, otti osaa Ruotsia vastaan
käytyyn merisotaan 1790, tuli Aleksanteri I:n
aikana meriministeriksi ja valtakunnanneuvos-
ton jäsemksi. 1807 amiraaliksi. V. 1812 T. tuli

Moldovan armeian päälliköksi. Vietyään sen Voi
hyiiiaan hän ei voinut estää Napoleonin Mosko-

lukkoja pääsemästä Berezinan
yli; joutui tämän johdosta epäsuosioon ja asettui
ulkomaille: jätti jälkeensä muistelmia. /. F.

Tsna, usean joen nimi Venäjällä. — 1. Berc-

zinaan laskevan llajnan lisäjoki vas., Minskin
kuvernementissa. — 2. Pripetin lisäjoki vas.,

Minskin kuvernementissa, 115 km. — 3. Okan
lisäjoki vas., Hjazanjin kuvernementissa. —

4. Okaan laskevan Muksun lisäjoki vas., Tam
bovin kuvernementissa, viitaa etelä tä pohjoi

seen, 389 km, kuljettava Morzanskista aikain,

170 km. — 5. Unia pirveen laskevan Mstan lälule-

joki, laskee Mst ina järveen, 159 km. Vysnij

VolotSekin kaupungin yläpuolella on pain. ji

taakse muodostetusta patojärvestä lasketaan

vettä Vysnevolotskijn kanavaan. Kuljettava
1 1 km, padolle asti.

Tsokta (engl. choctaic ja chacta), intiaani-

heimo Pohjois-Ameriikassa, Yhdysvalloissa, asusti

ennen alisen Mississippi'n varsilla, oli liitossa

Louisianan ranskalaisten kanssa, mutta alistui

1780 Yhdysvaltain alle. Siirtyi 1800-luvun alku-

puolella nyk. Oklahomaan. Taloudellisesti ja

sivistyksellisesti verraten korkealla tasolla;

t. hietaan n. s. ,, viiteen sivistyneeseen intiaani-

heimoon". Lukumäärältään n. 18,000. Kieli on

läheistä sukua tsikasa-kielelle.

Tsudj ks. T s ii u il i t.

Tsudskoe ozero, Peipson järven (ks. t.) ven.

nimi.

Tsuga, havupuusuku, jolla on litteähköt oksat

ja pienet, riippuvat, tav. haarojen päissä sijait-

sevat kävyt; käpysuomut pysyviä. 11 lajia Poh-

jois-Ameriikassa ja Aasiassa. Osa näistä rajoi-

tetaan yleisesti eri suvuksi Pseudotsuga. T. cana

iii nsista., joka kotimaassaan itäisessä Pohjois-

Ameriikassa tulee 25-30 m korkeaksi, kasvate

taan. kuten useita muitakin lajeja, Keski-Euroo-

passa puistopuuna. Sen kaarnaa käytetään pai

jon parkitukseen. Myöskin metsäpuuna kasvate

taan Keski-Euroopassa menestyksellisesti Doug-
las-kuusta, T. Pseudotsuga) Douglasii

(T. taxifolia), joka tulee aina 100 m pitkäksi ja

muodostaa läntisessä Pohj.-Ameriikassa laajoja

metsiä, ollen tiilillä tärkein metsäpuu. Sen puu

on hyvin kestävää ja arvokasta, mainiota esim.

mastopuuksi. A. L.

Tsu Hsi (Tse Iisi) (1834-1908). Kiinan leski-

keisarinna, alkuaan köyhä mantsutyttö, jonka

keisari Hienfong korotti loiseksi keisarinnaksi.

Hienfongin kuoltua 1860 T. tuli keisariksi julis-

tetun poikansa Tungtsihin holhoojaksi. Tämän
kuoleman jälkeen 1875 hän sai sisarensapojan

1-ailienin is. 1872) k leluksi valtaistuimelle

Kvangsun nimellä, mutta hallitsi itse v.een 1889,

jolloin keisari julistettiin täysi-ikäiseksi. Kun
iri 1898 koetti panna toimeen perinpohjai-

sia uudistuksia, anasti T. jälleen vallan, vieläpä

pakotti 1900 keisarin kokonaan luopumaan val-

lasta. Kun hän marrask. 1908 tunsi kuoleman
lähesty väli, pakotti hän keisarin lisäksi otta

maan myrl kyä muutamia päiviä ennen kuin hän

iioli. T. ei ollut ehdottomasti uudistusten

vastustaja, mutta tahtoi, että niitä pantaisiin

toime 'n varoi asti.

Tsuktsien niemimaa (ven. 7".« kolskaja zemlja)

,

\asiau koilliskulma. Pohjois-Jäämeren, Beringin-

sal n ja Beringin Llissä, jonka itäisin

kärki Kap Deznev (174° 24' it. pit.) on Aasian

maut reen itäisin kohta. Saanut nimensä asuk-

1 aittensa täuki ii

Tsuktsit, vähälukuinen ilua
'

- arktinen kansa ivrt. Aasian k a Ii-

sat) Siperian koilliskolkassa Jäämeren ran-

nikkoalueella Beringi ta alkaen aina i

girka-joelle asti. korjaakkien (ks. t.i lähisuku-

laisia. T. ovat vain nimellisesti Venäjän vallan
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alaisia ti allisesti he elävät aa vapaata,
itsenäistä elämäänsä. Poro-t. kuljeksivat enim-
mäkseen Anadyr-, Tsaun jaKolyma jokien seutu
villa harjoittaen poronhoitoa pääelinkeinonaan;
merenrannalla vakinaisesti asustavat metsäs-
i

:

i
i

ii t. (vetoeläimenä koira) metsästelevät me-
ren ja rannikon otuksia; ka u p us t el i j a-t.

asuvat Beringin-salmen ranta-alueella ja hai
joittavat turkiskauppaa. T:n yhteiskunnalliset
olot, uskonto ja tavat ovat sangen alkuperäiset.

Kansanrunous rikas. Kieli sana- ja muotorikas.
|Y. <;. Bogoraz, ,,Ottsei ob izsledovanii täuktsej
Kolymskago kraja" (Izv. vost.-sib. otd. russk.

geogr. obsts. XXX, 1. 1899); Bama, „Otäerk
materialjnago byta olennyh tsuktsej" (Sbornik
ruuzeja antr. i etnogr. 11, 1901): sama, „Obraztsj
aarodnoj sloveshosti tsuktsej" (1900); V. [ohelj

»m (Jochelson), „Zametki o naselenii Jakutskoj
oblasti'' (2ivaja starina II, 1895); W. Radloff,

„t}ber die Sprache der Tschuktschen mul ilir \"<r

biiltnis zinn Korjakischen" (1861) .J

Tsulukafferit = s u lii ks. K a f f e r i t.

Tsuni (ven., < syrj. 1's'om = risumaja, koju,
aitta), Siperian kansojen käyttämä keilanmuotoi-
nen, siirrettävä kota. joka koalia päällystetään
tuohella, talvella taas porontaljoilla. V. II.

Tsungking (engl. Chungking), kaupunki Sisä-

Kiinassa. Setsvanin maakunnassa, Jangtsekiangin
vas. rannalla, Kialingin suussa, avattiin 1870
muukalaiskaupalle ; 702,300 as. (1914). — Ti ti

ulkomailta oli 1914 arvoltaan 40,9 inilj. (teol-

lisuudentuotteita, polttoöljyä y. m.), tuonti koti-

maasta 37,o niilj., vienti ulkomaille 45,s milj. mk
Tsuolisjärvi, n. 10 km pitkä. 2 l

/j km leveä

järvi Inarissa, Inarinjärven koillispäässä, ainoas-
taan kapi an kannaksen erottama Tsuolisvuo-
nosta (Inarinjärven koillisimmasta. lahdesta i

.

Mainitun kannaksen poikki vedetään veneet tela-

siltaa myöten T:stä oikoteitse Inarinjärveen (ja

päinvastoin) kuljettaessa. Luonnollista tietä

Iistä Inarinjärveen päästään Kyyneljärven
(Gonjaijäyrin) kautta. T:n koillispäässä sijait-

see valtion rakennuttama Järvenpään maja-
talo (tärkeä pysähdyspaikka Inarista \'a rangin-

vuonolle kuljettaessa), n. 120 km Inarin kirkolta

ja 110 km Ivalojoen suulta. L. fl-m n.

Tsuprov [-o'f], Aleksandr I v a no V i t S

(1842-1908), ven. taloustieteilijä, toimi v:sta 1874
opettajana Moskovan yliopistossa; valittiin 1883
Moskovan lainopillisen seuran tilastollisen osaston

esimieheksi; julkaissut huomattavia teoksia var-

sinkin rautateiden taloudesta.

Tsusima, Japanille kuuluva saari Korean sal-

messa ; siinä 27 ja 2S p. toukok. 1905 tapahtu-
nut Venäjän ja Japanin laivastojen välinen

meritaistelu saanut T:sta nimensä, ks. Japa-
nin s o t a.

Tsusovaja /-ö'-/. joki Itä-Venäjällä, Permin
kuvernementissa. Kaman lisäjoki vas.. alkaa Ura-
lista, Jekaterinburgin kaupungin eteläpuolella,

virtaa pohjoista ja luode-pohjoista, sitten län-

tistä pääsuuntaa laskien Permin kaupungin ylä-

puolella Kamaan; 777 km. .Suurimmat lisäjoel

Mezevaja Utka, Serebrjanka, Kojva ja Usjva
oik., Kevda ja Sylva vas. Uittokelpoinen T. on
Hevikin suusta alkaen (615 km:n pituudelta),

aluksilla kuljettava Mezevaja Utkan suusta

alkaen (393 km) ja höyryaluksilla kuljettava

Sylvan suusta alkaen (28 km). Tärkein T:n

varrella olevista satamista on
| ,

haarauksesssa. I. on tärkeä Uralin raudan y. m.

metallien kuljetukselle länteenpäin.
Tsuudit (ven. kronikkain thudj [yksikkö-

muoto]), kansannimitys, eräiden tutkijain im ilc a a n

johtunut gootin sanasta n, imin kansa, mutta
todennäköisemmin samaa alkuperää kuin kirkko-
slaav. itud jättiläinen ^ekä kirkkoslaav. stu

ven. Ixiiioj = vieras, outo, joten sillä s jj, vain

on merkitty slaavilaisille vieraita, osittain tarun-

omaisia kaiisalieimoja. Epävarmaa on, onko
kreikkalaisten käyttämä skyyttalaisten (k-, t.)

nimitys, jolla tarkoitettiin Mustanmeren ja Kau-
kasus-vuorten pohjoispuolisia iraanilaisia kan-
soja, jonkinmoinen väännös puheenalaisesta -laa

vilaisesta nimestä; -i t :i vastoin voitaneen pitää
Nannana, että nimitys Thiudos, minkä kansan
Jordanes mainitsee kuuluneen BCermanarikin valta

kuntaan, on sama kuin puheenalainen venäläi-

nen nimi. T. nimitys ei ilmeisesti sano mitään
muuta asianomaisten kansallisuudesta, kuin että

on puhe ei-venäläisistä. ja sitii onkin käytetty
l.nkoiiaau eri alkuperää olevista kansoista. Poh-
jois Venäjällä nimitys tietenkin joutui tarkoitta-

maan irinäisiä suomensukuisia kansoja, joiden

kanssa venäläiset joutuivat yhteyksiin; tietysti

ei tällainen nimityksen yhteys todista, että mmi
Iäiset olisivat olleet tietoisia näiden kansojen
etnografisesta yhteenkuuluvaisuudesta. Itämeren
seuduilla t. nimityksellä nimenomaan tarkoitet-

tiin ja osittain vieläkin tarkoitetaan erinäisiä

itämerensuomalaisia kansoja. Erittäin on huo-
mattava, että ven. tsiidj vanhemmissa lähteissä

usein merkitsi virolaisia, että näissä lähteissä

mainitta ..taipaleentakainen tsuudi" [Zavo-

lotsjskaja tsudj, ks. Z a v o 1 o t s j e) varmaankin
tarkoitti Vienan seutujen karjalaisia -ja että t.

nimitys vielä tänä päivänä on käytännössä vatja-

laisista ja etenkin Aunuksen läänin vepsäläisistä

puhuen, samoinkuin samasta kannasta johtunutta
nimitystä tsuhurj käytetään nykyäänkin Novgo-
rodin läänin vepsäläisistä ja nimeä tsuhna, tsuho-

ncts (usein halventavassa sivumerkityksessä i

virolaisista ja suomalaisista. Ei ole näin ollen

mahdollista käsitellä t :ien historiaa minään
viitenä kokonaisuutena, vaan ainoastaan niiden

kansojen kulloinkin puheina ollen, joista tätä

nimitystä on käytetty. — Joskus on t. nimi-

tystä tieteellisissä teoksissa käytetty tarkoitta-

maan suomalaisugrilaisia kansoja. Ne „tsuudi-

laiset muinaisjäännökset", joista venäläiset tut-

kijat puhuvat, kuuluvat laajalti yli Siperian,

Itä- ja Etelä-Venäjän levinneeseen kulttuuriin,

jonka yhtenäisyys ei ole todistettu. E. X. S.

Tsuvassin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli
kuuluu turkkila is-tataarilaisiin kie-
liin (ks. t.), mutia näitten ollessa pääpiir-

teissään kaikille yhteisen turkkilaisen kantakie-

len (y h t e i s tu r k k i 1 a i s e n kielen) myöhem-
piä murteita, vain verraten pienine äännisiir-

toineen ja taivutusuusintoineen, juontaa t. k.

alkunsa tämän kantakielen vanhemmasta, esi-

turkkilaisesta kielimuodosta (h u n n i e n

kielestä), joka sekä sanavarastonsa että raken-

teensa ja äänneasunsa puolesta oli hyvin saman-

lainen kuin myöhemmin 8: unella vuosis. Keski-

Aasiassa puhuttu turkin kieli (ks. Mui nais-
turkkilaiset kivikirjoit ukset). .Mis-

tään suoranaisesta yhteydestä t. k:n ja mongolin
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kielen välillä ei voi olla puhetta (alkukielen

sana nai kui-. I il. il: ja n, ) < 't k :i mongolissa ovat

Bäilyneet olivat jo esiturkkilaisena aina anta-

neet /äänteen, kuten t. k. ja turkkilais-tataari

laiset murteet yhtäpitävästi osoittavat). E>i

turkkilaiselta ajalta on t. k. säilyttänyt m. m.

sanansisäiset (palatalisoidut) /' ja r, joita mon
golissa ja tunguusissa vastaa / ja ;. muttaturk-
kilais-tataarilaisissa kielissä s ja z. Kun tämä
esiturkkilainen piirre esiintyj myös unkarin ki

leen lainatuissa turkkilaisperäisissS sanoissa,

voidaan pitää varmana, että t. k. on suoranai-

nen iaik,i ensimäisten Eurooppaan tulleitten

turkkilaisheimojen kielestä, joka erilleen joutu-

neilla täuvass illa kehittyi omintakeisesti. Ennen
uusien turkkilaisten heimojen tuloa tsuvassien

naapureiksi (13:nnella vuosis.) t. k. oli jo ehti-

nyt jonkun verran muuttua äänneasultaan
(sananalkuisesta f:stä oli tullut dj, sittemmin
</':. e:>tä t'4, ensitavun i :stä «. j. n, e.) ja jat-

koi tätä kehitystään siitä lähtien yhä enene-

vässä määrässä (ensitavun o:sta tuli o, myöhem-
min a. ä:stä tuli a. d'ä:Stä ja /'ji:stä tuli f/s/i

i tuli /: /< :>t.ä /'.s. xi :stä .<
; 7 :sta, milloin

se on säilynyt, tuli 1 tahi f). Tällaisten vuosi-

tuhannen kuluessa tapahtuneitten äänteellisten

siirtymisien perästä t. k. niin monessa suh-

teessa nyt eroaa muista, toistensa yhteyteen jää

neistä turkkilaisista kielistä, että on usein vai-

kea tsuvassilaisen sanan turkkilaista vastinetta

huomata (esim. ie&ke = kukkanen, alkuaan
faicqa — kesäinen ; fov3 = sakea, alk. qojuy; mu -

jalka. alk. cutaq; monikon pääte -8em,-8om, alk.

tajun - jokainen, kaikki). Merkittävä uutuus on
t. k:ssä suomalaisugrilaisten kielten astevaih-

telua muistuttava vokaalien pituuden ja laadun
vaihtelu (esim. unda siellä ^^ ""/ sinne. alk.

r^j uniini . Muoto-opillisessa suhteessa on t. k.

tarkemmin säilyttänyt perityn omaisuuden. Sana-
varastossa tinataan, paitsi muissa turkkilai-

kielissä tavattavaa perua, myöskin sanoja.

joiden vastineet nyt löytää mongolin kielestä,

mutta ei turkkilaisista (esim. s:nu.su = nenä =

tuone, samsai sieraimet; kula-s' = puhua = mong.
krle; an = älä, alk. < //. vrt. mong. ese [imperfekti]

= ei). Sanavarastoonsa on t. k. liittänyt hyvin
aikaiseen persialaisia lisiä ja myöskin suoma-
lais-ugrilaisia. T. k. on suuresti vaikuttanut
tseremissin kieleen, ja tsuvassilaisia laina-

sanoja tavataan myöskin permiläisissä kielissä,

mordvan kielessif ja venäjiin kielessä. Suuren jou-

kon lainasanoja on t. k. saanut Volgan tataa-

rien kielestä ja viime vuosisatojen kuluessa

myöskin venäjän kielestä. — T. k. jakautuu kah-
teen päämurteeseen: anatri (alkuaan enätdäki

iksolaiset) ja virjal (alkuaan ör-el = yli-

kylä!. [Kieliopin on kirjoittanut N. I. Asmarin
-

. sanakirjoja X. Zolotnitskij 1 1 s 7 ."»
1

ja

H. Paasonen (1908).]

2. K i r j a I 1 i s u u s. Tsuvassit joutuivat

l0:nneltä vuosia, lähtien tekemisiin islamin
levittäjien kanssa ja tämän johdosta heillä tuli

tunnetuksi arabialaisten kirjainten käyttö. On
löydetty 13:nnella ja 14:nnellä vuosis. kirjoitet-

tuja, n. s. bolgaarilaisia hautakirjoituk-
sia, yht. n. 100 kiveä, useimmat Bolgar nimisen
kaupungin k-. Bolgar) raunioitten lähetty

viltii. Käistä vanhoista kirjoituksista saa —
milloin eivät ole pelkkää arabian kieltä — jon-

kun verran käsitystä silloisesta tsuvassin kie-

lestä. Myöhemmin kaikki kirjallinen harrastus
n ik\\ kansasta kadonneen, eikä venäläisten vai

kutuksesta kreikan uskoon siirtyminenkään ole

voinut tsuvassilaista kirjallisuutta tuoda. Kan
sankirjallisuus on. mikäli se tunnetaan, etu

päässä lyhyitten laulujen sepittämistä ja satu-
jen kertomista. Vasta aivan viimeaikoina on
muutamia uskonnollisia kirjoja painittu tsuvas-

seja varten. (,'. ./. /,'.

Tsuvassit (tSuvasit, tseremissien kielessä

soas, suusi, turkkilaissukuinen kansa Volga-joen

keskijuoksun seuduilla (pääasiallisesti Kasaanin,
mutta myös Simbirskin, Samaran ja CJfan sekä
paikoittain Saratovin ja Orenburgin kuverne-
menteissa), yhteensä n. SOO, 000 henkeä. T:n esi-

isät kuuluivat hunnien (ks. t.i sotalauinoihin,
joista loisten vetäytyessä Aasiaan osa jäi Volgan
varsille paimentolaisina asumaan ja aikaa myö-
ten luultavasti vahvasti sekoittautui suomalais-
ugrilaisten kansojen (Volgan suomalaisten) kanssa.

10 innolla vuosis. he joutuivat tekemisiin arabia-

laisten käännyttä jien ja Kaspian mereltä päin

kulkeutuneitten kauppiaitten kanssa ja omaksui-
vat jossakin määrin islamin uskon. Tällöin he
talvisin asuivat linnoitetuissa kaupungeissa ja

kylissä (kil), joista kevään tullen siirtyivät

huopatelttoineen (Surt) karjaa paimentamaan,
harjoittivat maanviljelystä ja kauppaa sekä muo-
dostivat oman laajan valtakunnan (ks. B o 1 g a a-

rit), jonka alamaisia m. m. myöskin tseremissit

olivat. Kansan ja maan nimenä oli laajalti tun-

nettu Bolgar (..,Suur-Bulgaaria") ; sama nimi

oli pääkaupungilla, jonka raunioiksi luullaan niitä.

mitkä vielä nähdään Bolgary (Uspenskoe) nimi-

sen kylän lähellä Iks. Bolgar). V. 1006 bol-

gaarit tekivät kauppasopimuksen Kiovan hallit-

sijan Vladimirin kanssa; 1088 he. kostaakseen

kauppiaitten murhaamiset, valloittivat Muroina n

ja 1172 he löivät venäläisen ruhtinaan Mstislavin.

Sotia jatkui bolgaarien ja venäläisten välillä

vuoteen 1220, jolloin solmittiin rauha. V. 1229

mainitaan bolgaarien tuottaneen nälänhätää kär-

siville venäläisille viljaa. V. 1236 tulivat mongo-
lien sotaiset laumat Bolgarin edustalle; pääkau-

punkia piiritettäessä kaatuneen prinssin kuole-

masta julmistuneet, mongolit hävittivät kau-

pungin maan tasalle (mongolien historiassa Magu-

Balgasun = paha kaupunki), ryöstivät koko maan
ja tappoivat kansaa laumoittain. Tähän loppui

bolgaarien valta ja heidän asemansa Volgan seu-

tujen sivisty -.kansana. Tyhjiksi jääneille seu-

duille asettui mongolien mukana tulleita turkki-

laisia joukkoja (Volgan tai aarit 1. Itolgaa rialai-

sia ruhtinaita mainitaan kuitenkin vielä myö-

hemmin, kunne-. 1361 tataariruhtinas Bulat-Temir

uudelleen valloitti ja ryösti bolgaarien maan. —
Bolgar nimen sijaan venäläiset myöhemmin
alkoivat käyttää nimitystä tsuvai, jonka alku-

perä on tuntematon. Nykyiset h ovat ahkeraa

maataviljelevää väestöä, tunnustautuvat kreikan-

uskoiseen kirkkoon ja pitävät itseään tseremissien

sukulaiskansana. T. on kauan luettu suomalais-

:i usten kansojen joul 1 oon, ja ruumiillisesti

he ov itki n nykyään likeinpint nuti kuin turkki-

laisia; vuorovaikutus 1 n ja Volgan suomalai

välillä on ollut suuri. Kieleltään he kuitenkin

puhtaasti turkkilaisia 'k-. I äu vassi n

kieli ja kirjallisu ''• / />'•
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Tuomotu k-. P a u m oi ii - :i a t i -
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Tuareg (myös tauurck, yksikössli tarki, unin

uuni imoiar ..min kansa"), berberi kansa Suhu
ran länsiosassa Nigerin ja Atlas-vuoriston välissä,

lännessä naapureina maurilaiset, idässä tibbut.

Lukumäärä arvioidaan Ruinmittain 240,000 hen-
geksi. T. cm berbereistä puhdasverisin, vaikka
tavoiltaan ja pitämyksiltään onkin arabialaista-

nut. T:t ovat solakoita, voimakkaita, kasvojen
muoto kaukaasialainen, ihonväri etelä-eurooppa-
laista muistuttava, tukka musta, silkkimäinen,
silmäl iniislat. joskus siniset, kädet ja jalal pie-

net, nenä pieni. T:t ovat kestäviä, älykkäitä,
muuten ominaisuuksiltaan rohkeata rosvokansaa.
Harjoittavat rosvouksen ohella karjanhoitoa
paimentolaistapaan, mutta vain nimeksi maan

D"ebel HagKarin tuaregeja

viljeljTstä. Puku (ks. kuvaa) on joko tumman-
sininen (ylhäisempien) tai valkoinen (alempien)

;

kasvot verhotaan lilhamiHa.. jota tuskin koskaan
riisutaan. Aseina suora miekka (kaksiteräinen),

pitkä keihäs, pyssy ja nahkakilpi. Valtiollisesti

t:t ovat hajanaisia, jakaantuen viiteen päähei-
moon : azgar, kelui, hoggar, avellimidit ja arrerf
ahnet. Päällikön valta periytyy (heimon suos-

tumuksella) päällikkövainajan vanhimman sisä

ren vanhimmalle pojalle. Yhteiskunnallisesti t:t

jakaantuvat viiteen luokkaan: aateliset (thagga-
/en), papit, kukistetut heimot (imghad), seka-

rotuiset (ireghenaten) sekä orjat (Sudanin neeke-
reitä). Uskonnoltaan t:t ovat muhamettilaisia.
— T:ien historialliset vaiheet ovat vähän tun-
netut; nykyisille asumasijoilleen he joutuivat
arabialaisten vallatessa Välimeren rannikkomaat
1 000 luvulla. IIT. Duveyrier, „Les touaregs du
Nord" (1864) ; C. Jean, „Les touareg du sud-est"

(1910).] E. E. K.
Tuat (ransk. Touat), keidasalue Länsi-Saha-

ran pohjoisosassa, 130-180 m yi. merenp., Alge-

riaan kuuluvassa Eteläterritorissa, Igidi'n hiekka
erämaan itä- ja El-Aregin hiekkaerämaan etelä-

puolella, jakaantuu kolmeen keidasryhruääu Tade-
maitin ylätasangon luoteis- (Uurara), länsi-(var-

sinainen T.) ja eteläpuolella (Tidikelt) ; 50.007

as. (1906; sotilaita lukuunottamatta), joista

19,654 arabialaista, 5,470 berberiä, 4,374 neeke-

riä, 19,412 sekarotuista, 191 juutalaista (muha-
mettilaisia) ja 134 ranskalaista. T. on melkein
sateeton, mutta maansisäiset, Atlas-vuoristosta

tulevat vesisuonet (Vadi Saurassa sadeaikana vir-

taava vesi häviää ennen Tiiu luinaan hiekkaan)
i va\ i e maanpinnalle, hedelmöittäen erit

täin viljavan maan. N. 300 linnoitetussa kyl
asuvat asukkaat viljelevät taateleita, ohraa, veh-

nää, vihanneksia, puuvillaa y. m. sekä harjoitta
vat karjanhoitoa. Uskonnoltaan he ovat kiihko-

muhamettilaisia. — Asemansa vuoksi Algeri

ja Itä-Marokosta Timbuktuun vievien i ,

teiden vallitsiana I. on hyvin tärkeä; 1800-luvun
lopulla ranskalaiset lähettivät T:iin (joka 1300-

luvulta alkaen 1600-luvulle oli ollut Marokon
ena, unilta sitten riippumattomana)

|
ia ri

retkikuntaa, joista Flamand'in johtama 1899 val-

loitti Tidikeltin pääpaikan Insalahin. Useita

vuosia senkinjälkeen alkuasukkaat jatkoivat

sotaa ranskalaisia vastaan. Länsi-Algeriasta

[gli'n (Marokon kaakkoisrajalla) kautta Täin
rakennettavan rautatien avulla ranskalaiset toi-

vovat saavansa T:n lopullisesti rauhoitetuksi.

Hallinnollisesti T. ympäristöineen on muodostettu
Territoire des oasis sahariennes niiniseksi terri-

toriksi. — Ensimäinen eurooppalainen, joka
tutki T:n, oli Rohlfs (1864). E. E. K.

Tuatara ks. Hatteria punctata.
Tub [tab], engl. teen paino = 60 pounds =

27,3i6 kg; voin painona = 84 pounds = 38, 102 k^r;

lavan Surabäjassa 63,»s kg. I . 8:n.

Tubalkain, Lamekin ja Sillan poika (1 Moos.

4j2 ), raudan ja vasken takojain kantaisä ja suo-

jelija. A. F. Po.
Tuber (lat.), nystyrä; kasvitieteessä = mukula,

myös multasienen 1. tryffelin sukunimi, ks. K o-

t e 1 o r a k k o i s e t.

Tuberkkeli (lat. tuie'rculnm = nystyrä), tuber-

kuloosille tunnusmerkillinen pieni nystyrän-

tapainen muodostuma, jonka verisuonia vailla

nl.vassa kudoksessa on tuberkkelibasilleja. vrt.

Keuhkotauti ja Tuberkuloosi.
Tuberkuliini, tuberkelibasillista tehty val-

miste, jota käytetään sekä tuberkuloosin hoi-

dossa (ks. Tuberkuliinihoitoi että sen

toteamiseen ihmisissä tai eläimissä (ks. Tuber-
kuliinidiagnoosi). Tuberkuliineja on

useita erilaisia. Aikaisimmin ja ehkä eniten käy-

tetty on K. Kochin keksimä n. s. alttuber-
kulin. Muista mainittakoon: neutuberku-
1 i n, v a e u u m t u b e r k u 1 i n, tuberculina
aquosa, bovovaccin y. m. Eroavaisuudet
johtuvat valmistustavasta ja lähtömateriaalista.

Toiset tuberkuliinit sisältävät eri tavalla käsi-

teltyjä tuberkelibasilleja liukenemattomassa muo-
dossa, toiset vain niitten liukenevia hajaantumis-

tuloksia, niistä eri aineilla ekstraheerattuja

aineita ja basillien eritystuloksia, toiset taas

sisältävät sekä liukenemattomia basilleja että

niistä liukenevia hajaantumis- ja ainevaihdos-

tuloksia. Toisten tuberkuliinien valmistukseen

käytetään ihmistuberkelibasilleja, toisten joko

nautaeläimissä tai muissa eläimissä esiintyviä

tuberkelibasilli-muotoja ja muunnoksia. Erilais-

ten tuberkuliinien käytäntö on eriarvoinen; toi-

seen tarkoitukseen on toinen parempi kuin

toinen. O. S-g.

Tuberkuliinidiagnoosi, tuberkuloosin totea-

minen tuberkuliinin avulla. Menettelytapoja on

useita erilaisia. Tuberkuliinirokotus esim. käsi-

varren ihoon (v. Pirquefn metodi) aiheuttaa

tuberkuloosia sairastavassa paikallisen tulehduk-

sen, jonka laadusta voidaan päättää, onko henki-
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löllä tuberkuloosia vai ei. Menet t
<

l \ I 8 |
I

käyttökelpoinen vain kahta vuotta nuoremmissa
lapsissa, koska sitä vanhemmilla ilmiö voi esiin-

tyä silloinkin, kun henkilössä ei ole aktiivista

tuberkuloosia.

Tuberkuliiniruiskutus iv. Kochin metodi)

aiheuttaa sekä yleisiä että paikallisia oireita.

kuumetta, tulehdusta j. n. e. tuberkuloosia sai-

nkilössä. Kuumeen y. m. oireitten

perusteella päätetään, onko tuberkuloosia ole-

massa. Menettelytavan käyttökelpoisuutta vähen-

tää s.' seikka, että Sekä latentti että aktiivinen

tuberkuloosi \ks. Tuberkuloosi) sen kautta

ilmenee.

ruberkuliinin tiputtaminen silmään (oftalmo-

reaktsioni Calmetten metodi) aiheuttaa tuberku-

loosia sairastavan henkilön silmän limakalvossa
tulehduksen, jonka laadusta tehdään samanlaisia

johtopäätöksiä kuin edellämainituissa tapauksissa.

0. 8-g.

Tuberkuliinihoito, tuberkuloosin hoito tuber-

kuliinin avulla. Menettely, joka on K. Kochin
keksimä, perustuu aktiiviseen immuniteetti-

ilmiöön (ks. S e e r u m t e r a p i a). Tuberkulii-

ruiskuttamalla elimistöön saadaan vasta-

itten syntymisen kautta elimistön vastustus-

kyky tuberkuloosia vastaan suurenemaan. Vas-

toin aikaisempaa menettelytapaa, jonka mukaan
tuberkuloosia poteviin ruiskutettiin mahdollisim-
man suuria annoksia tarkoituksella saada niissä

mahdollisimman voimakas vaikutus aikaan, ja

joka menettelytapa johti monen keuhkotautisen
ennenaikaiseen kuolemaan, menetellään nykyänsä
päinvastaisella tavalla. Ruiskutetaan aluksi niin

pieniä annoksia, ettei minkäänlaista terveyden-
tilan häiriintymistä potilaassa voida huomata.
Ruiskutuksia uudistetaan määräaikojen jälkeen.

Annokset suurennetaan vähitellen yhä suurem-
miksi, jolloin elimistö vähitellen saadaan tottu-

maan ja sietämään suuriakin tubcrkuliinimääriä.
Täten saavutetut tulokset ovat monasti olleet

erinomaiset. Niinpä esim. Kottbusin parantolasta
Saksassa julkaistut tilastot osoittavat, että keuhko-
tautisten ysköksistä tuberkelibasillit hävisivät

Tuberkuloosin ensi- eli alkuasteella olev. potilaista HKI,» %
„ toisella „ „ „ 77,™ „

, kolm. eli viime „ „ „ :!4,ai „

Tuberknliinihoidon merkityksen lopulliseen ar-

vosteluun nähden ovat lääkärit vielä kumminkin
toistaiseksi eri mieltä 0. S-g.

Tuberkuliiniterapia ks. Tuberkuliini-
b oi 1

Tuberkuloosi on saanut nimensä siitä, että
• sairaassa ruumiinosassa muodostaa pieniä,
neulannupin kokoisia, vaaleanharmaita nysty-
röitä 1. kyhmyjä, n. s. tuberkkeleja (ks. t.). T. on
hyvin tavallinen tauti ja voi esiintyä melkein
missä ruumiinosassa ja elimessä hyvänsä. Useim-
miten tuberkkelimuodostuksia kuitenkin syntyy
keuhkoihin aiheuttaen keuhko-t:n 1. keuhkotau-
din (ks. t.), johon usein liittyy henkitorven- ja

leurkunpään-t. Täysi-ikäisessä ihmisessä t. enim-
mäkseen esiintyy tässä muodossa. Tuberkkeli-
basillin tuhoille alttiiksi joutuvat usein niin-
ikään rauhaset, joten kehittyy rauhas-t. 1. n. s.

risatauti (ks. t.) 1. skroiuloosi. jossa muodossa t.

I

esiintyy erittäinkin lapsissa. Ihossa t. saa aikaan
n. s. lupustaudin. Myös luustossa t. saa usein

inat oval lonkka t. ja tuberkuloottinen Belkäl

tyrä. Varhaisimmassa lapsuudessa t. esiii

usein tuberkuloottisena aivokalvontulehdul
(ks. t.), joka johtuu' siitä, että pieniä fcuberkke

leja muodostuu pehmeään aivokalvoon. T. esiin

tyy myös useissa muissa sisäelimissä, niinkuin
munuaisissa ja suolessa, missä Be aikaansaa tau-

teja, jotka kulkevat m iais-t:n ja suoli-t:n

nimillä. Näyttää siltä, että ainakin seuduilla,

niissä t. on yleinen, suuri osa t sevaa polvea

saa tartunnan ruumiiseensa jo ennen 15 :ttä ikä-

vuolta. Useimmissa tapauksissa tartunta ei kui-

tenkaan samalla aiheuta huomattavamman tau-

din syntymistä, vaan piilee -alassa, ehkä jossa-

kin rauhasessa, ruumiin sisäosissa, mistä se

vasta myöhemmin pääsee suurempia tuhoja
aikaansaamaan. T. esiintyy enimmäkseen hitaasti

kehittyvänä, kroonillisena tautina, mutta voi jos-

kus saada hyvin rajun luonteen. Tällaisena äkil-

lisenä ja vähässä ajassa kuolemaan vievänä tau-

tina t. esiintyy n. s. milinari-t :na, jolloin useissa

ruumiin elimissä tavataan hajanaisia pieniä

tuberkkeleja. T:n hoito ja paranemistoiveet ovat
kovin erilaiset aina sen mukaan, mikä elin mil-

loinkin on tubcrkkclibasillien hyökkäyksen esi-

neenä ja mikä luonne taudilla milloinkin on.

M. 0-B.

Tuberkuloottinen, tuberkuloosia (ks. t.)

poteva, tuberkuloosille ominainen ; keuhkotauti-

nen.

Tubuai-saaristo (myös A u s t r a 1-s a a-

risto). Isossa valtameressä, Oseaanian kaakkois-

osassa. Tahiti-saariston eteläpuolella. Kauriin

kääntöpiirin ja 150°:een it. pit. molemmin puo-

lin, kuuluu Ranskan Oseaaniaan (ks. Tahiti-
saaristo); 579 km2

, 2,585 as. (1911). —
Pääsaaret: Tubuai, Vavitao (Ravaivai), Rurutu
(Oheteroa), Rapa (Oparo) ja Rimitara. Tubuai,

Vavitao ja Rapa ovat vulkaanisia (Kapan kor-

kein huippu 630 m yi. merenp.). Saaret ovat

saderikkaita, hedelmällisiä, tuottaen kookospäh-

kinöitä, banaaneja y. m. Asukkaat ovat polynee-

sialaisia, uskonnoltaan protestantteja (v:sta

1822). — T:ssa on lukuisia mahtavien kivival-

lien ja -seinien tähteitä. — T:n löysi Cook 1769.

Ranskalaiset omistivat sen 1800-luvun jälkipuo-

liskolla.

Tucker [taks], C h a r 1 o t t e M a r i a (1821-93),

eugl. kirjailijatar. T. oli syntynyt Intiassa, sai

kasvatuksensa Englannissa ja antautui sitten

lähetysalalle, toimien v:sta 1875 lähtien Intiassa.

Hän kirjoitti nimimerkillä A. L. O. E. (..a lady

of England") joukon kertomuksia, joista useim-

mat ovat vahvasti moraliseeraavia, vailla kirjal-

lista arvoa. T:n teoksista, joista monet on kään

i.ein hiiidustanin kielelle, mainittakoon parhaim-

pina: „Claremont tales" (1852), „The rambles

of a rat" (1854), ..Wings and stings" (1855),

..Old friends villi new faces" (1858).] (E.\V-s.)

Tucuman. 1. Provinssi Argentiinan luoteis-

osassa, länsiosa Andien haarakkeiden täyttän

itäosa tasankoa; 23,124 km= (Argentiinan pienin

provinssi), 325,851 as. (1912), 13 km*:Ilä (Argen-

tiinan taajiinrnin asuttu provinssi). — T. on

hedelmällistä, tuot taen eriruokoa, vehnää,

maissia, tupakkaa, riisiä, meloneja y. m. Rio

Dolce-joen veti in kastelutarkoituksiin.

— 2. Edellämain. provinssia pääkaupunki (San

Miguel del T.i, provinssin itäosassa, tasangolla
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Sali'n (Rio Doleen yläjuoksu) varrella, monen
radan risteyksessä; 78,695 as. (1913). Ver-

raten säännöllisesti rakennettu, useita huomal
lavia rakennuksia (kirkkoja, kuuluja, sairaaloita

y. m.), teatteri. Teollisuus melkoinen! — T. per.

1505. T:n luona Belgrano 1812 voitti espanja
laiset ja iski La 1'latan provinssien edustajat

Trssa julistivat riippumattomuuden Espanja ta

E. E. K.
Tudan kieli ks. D r a vi da kielot.
Tudeer flinlr',-/. 1. Sten Cu rl T. (1840-

11105 1. hallitusmies; tuli meriupseeriksi 1801 ja

otti IS77 osaa Turkin sotaan, jolloin kesiik.

main. v. kuljetti laivoilla venäläisiä joukkoja

Simnitsan kohdalla Tonavan poikki; tuli 1882
Suomen luotsilatfoksen ylihallituksen v. t. päälli-

köksi, iss.i Viipurin läänin v. t. kuvernööriksi ja

188S vakinaiseksi, 1889 senaattoriksi ja siviili

toimituskunnan päälliköksi, 1891 senaatin talous-

osaston varapuheenjohtajaksi, 'f :11a oli suuri

vaikutusvalta maan asioissa aina siihen asti kuin

Bobrikov 1898 tuli kenraalikuvernööriksi. Helmi-
kuun manifestin julkaisukysymyksessä hän äänel

lään määräsi senaatin päätöksen; erosi 1900.

2. Oskar Emil T. is. 1850), klassillinen

filologi, yliop. 1807. f il. kand. 187:;. fil. lis. 1876.

tuli kreikan kielen ja kirjallisuuden dosentiksi

1879 ja 18S5 \ I im. professoriksi. Tärkeimmät jul-

kaisut: ,.De infinitivi sermonis Homeriei ratione

syntactica" M876), ..De dialectorum Greecorutn

digammo testimonia inscriptionum" (1879). , .Krei-

kan kansa persialaissotien aikana" (190(51 sekä
Kreikan sivistyshistoriaa esittävä osa ,,Maailman-
historiassa". T. on aikakauslehti ..Valvojan"

perustajia, oli sen toimituksen jäsenenä 1881-97,

päätoimittajana 1892-97. Kansallisteatterin johto-

kunnan jäsen 1891-1913. Pellervon johtokunnan
jäsen 1899-1915. Kirjallisille, taiteellisille ja

yleisille yhteiskunnallisille riennoille T. on omis-

tanut innostunutta harrastusta, ja hänen etevä

arvostelutaitonsa on tällöin ollut merkityksel
1'inen.

Tudela, piirikunnan pääkaupunki Pohjois-

Espanjassa, Navarrassa. Ebron oik. rannalla,

ratojen haarauksessa ; 9.499 as. (1900). — Goot.
kollegiaattikirkko, vanha. 17-kaarinen silta,

härkätaistelusirkus. Sekalaista teollisuutta. —
Oli 1784-1851 piispanistuimena. — Alfons V val-

loitti T:n maureilta 1141 ja sen luona 23 p.

marrask. 1808 marsalkka Lannes'in johtamat
ranskalaiset (35,000) voittivat kreivi Castanosin
komentamat espanjalaiset (45,000). Voitta jäin

mieshukka' noin 2 %, voitettujen 13, s %. Tak-
tillinen arvo 1,4.

Tuderus [-&-], Gabriel (1638-1705). suom.
pappi. v:sta 1069 Inarin kappalaisena, v:stal675
Kuusamon Lapin kirkkoherrana (asuinpaikkana
Tornio) ja v:sta 1684 Ala-Tornion kirkkoherrana.
Pakanallisten lappalaisten keskuudessa T. innolla,

rohkeudella ja menestyksellä levitti kristilli-

syyttä. Käännytystyöstään T. kirjoitti kerto-

muksen ,,En kort berättelse. (Tvä berättelser om
lapparnes omvändelse. I)", joka myöhemmin pai-

nettiin Tukholmassa 1773. T. sepitti myös arkki-

veisun „Yxi Caunis Suomen-Kielinen Weisu,
Talonpoille eunniaxi ja ylistöxexi", jonka Elias

Brenner 1703 toimitti julkisuuteen, vrt. myös
To rna? us, J. J. ja F e 1 1 m a n, E. M. sekä

Lappalaiset (palsta 570)

.

Y. W.

Tudor [tjuda], engl. hallit -ija-uku. hallitoi

ii-- 1603, polveutui wal ta aatelismie
hestii Owen ap Mergenl ap T:sta (Theoi

joka 1422 nai Katariina de Valois'n, kulu

Henrik \':n lesken. Hänen poikansa Edmund I

Richmondin jaarli, nai 1455 Margareeta Beau-
fortin, joka polveutui l.aneaslerin sukuhaarasta,
Näiden poika Henrik. Richmondin jaarli, voitti

Bosvvortliin tappelussa 148S Kikani III m ja
nousi Henrik Vll:nä Englannin valtaistuimelle

(hallitsi 1485-1509); hän nai Edvard [V:n tyt-

tären Elisabetin (Yorkin sukua) ja viulisti siten

persoona.---.aaii kruunusta kilpailevien sukuhaaro-
jen, n. s. punaisen ja valkoinen ruusun, vaati

mukset, Henrik- VII:n tytär Margareeta meni
ensin naimisiin Skotlannin Jaakko IV:n kanssa,

tullen siten Maiia Stuartin isoäidiksi; toisessa

aviossaan hänellä oli puolisona Angusin jaarli

Douglas. Tämän avioparin tyttärenpoika oli Ilen

rik Darnley, Maria Stuartin puoliso. — Hen-
rik VII:n poika ja seuraaja oli Henrik VIII

(1509-47); t ii t il .seurasivat hänen poikansa

Edvard V I 11547-53) sekä tyttärensä Maria
(1553-58) ja Elisabet (1558-1603). Henrik VII:n
nuorempi tytär .Maria oli ensin naimisissa Hans-

kan Ludvik XI l:n. sitten Charles Brandonin
Suffolkin herttuan kanssa. Viimemainitussa
aviossaan hän oli Jane Grey'n (ks. t.) äidinäiti.

G. R,

Tudor-tyyli [tjUda-], Englannin gotiikasta

renesanssiin välittävä tyylikausi, jonka luontai-

simpia aiheita on n. s. T.-k a a r i. litistetty

huippukaan, ks. Englannin r a k e n n u s-

taide ja Ka a r i. U-o Jf.

Tuffi on tulivuorien rinteille ja ympärille

kasaantuneista irtonaisista heitteleistä (tuhkasta,

pommeista ja lapilleista) muodostunut huokoinen

ja hauras, kokoomukseltaan vaihteleva vuorilaji.

Muinaisaikojen tulivuorien t:it ovat lujaksi

iskostuneita, mutta niiden ominainen rakenne on
tavallisesti säilynyt hyvin tunnettavana. Kuta-
kin laavavuorilajia vastaa kokoomukseltaan
samanlainen t. — K a 1 k k i-t. on lähdevedestä

laskeutunutta kalsiumkarbonaattia. P. E.

Tu-fu (712-770), kiinal. runoilija, toimi hovi-

palveluksessa, sittemmin sensorina ja joutui

lopuksi maanpakoon. Hän eli T'ang-dynastian

(618-907) aikana, joka oli Kiinan runouden
kukoistuskausi. T:n runot ovat etupäässä pie-

niä silmänräpäys- ja tunnelmakuvia, joissa hän
käsittelee oman aikansa tapahtumia tai myöskin
luontoa ja sen ilmiöitä. Niissä vallitsee enim-

mäkseen raskasmielinen sävy, lohduton tietoisuus

kaiken katoavaisuudesta. [Ilervey -Saint-Denys,

..Poesies de l'epoque des Thang" (1852).]

E. 11" s.

Tugela [e'-J, joki Etelä-Afrikassa. Natalissa,

alkaa Mont aux Sources'ilta. Lohikäärme-vuoris-

tosta, virtaa itilistä ja kaakkoista pääsuuntaa,

laskien Port Xatalin pohjoispuolella Intian valta-

mereen; 480 km. — Buurisodan aikana T:n
luona tapahtuneista taisteluista ks. Bunr i-

s o t a.

Tugendbund [tiigentbuntj (saks.), hyveliitto,

saks. siveellis-tieteellinen yhdistys, jonka Königs-

bergissä 1808 perusti joukko upseereja, virka-

miehiä ja oppineita ja jonka tarkoituksena oli

henkisesti kohottaa w:n 1806-07 suuren kansal-

lisen onnettomuuden masentamia mieliä, herättää.
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(

kansassa isänmaanrakkautta y. m. hyviä ominai-

suuksia; itse asiassa se tahtoi valmistaa rastaista

vapaustaistelua Napoleonia vastaan. Ei kukaan
Preussin huomattavammista miehistä ollut sen

jäsenenä. Se herätti kuitenkin pi:« n Napoleonin

epäluuloja, ja jouluk. 1809 se hajoitettiin, ennen
kuin Be vielä oli ehtinyt saavuttaa käytännöt
lisiä tuloksia. Sen merkitystä v:n 1813 t :i pa.uk-

sien valmistamiseen nähden on suuresti liioiteltu.

[Lehmään, .Der T."; Stettiner, „Der T."]

Tuggurt (ransk. Touggourt) , kaupunki Pokjois-

vVad Rir nimisessä keitaassa, Algerian

eteläpuolella; 1 70 km etelään Biskrasta, 69 m
yi. merenp.; 2. h;:: n-. (1906), enimmäkseen ber

berejä. Parikymmentä moskeiaa. Harjoitetaan

villa ja silkkiteollisuutta, kauppaa sekä taate-

lien viljelyä: T:ia ympäröivä keidas nu sangen
viljava, siinä un 9.000 as. ja 200.000 taatelipal-

mua. Rautatie Biskrasta valmistui 1915. — Rans-
kalaiset valloittivat T:n 1854.

Tugra iturk.i. sulttaanin puumerkin tapainen

nimikirjoitus, jolla viralliset asiakirjat valivis

in. T., joka monimutkaisin kalligrafisin kou-

keroin ilmaisee hallitsevan sulttaanin ja häm n

isänsä, joskus myös isoisiin ja esi-isän nimet,

tavataan myös rahoissa, postimerkeissä, virallis-

ten rakennusten portilla y. m. /7. H-a.

Tuhatjalkaiset (Myriopoda 1. Myriopoda), ni-

veljalkaisten (Arthropoda) luokka. Pääntakaiset

ruumiinnivelet pääpiirteissään rakenteeltaan sa-

manlaisia, miltei jokaisessa yksi tai kaksi paria

lyhyitä, enimmäkseen yhteen ky-nteen päättyviä

jalkoja. Päässä on 2 t. 3 paria leukoja, 1 pari

tuntosarvia sekä useimmilla lajeilla ryhmiin jär-

jestyneitä pikkusilmiä. Siipiä ei ole. Ruumiin-
muoto vaihtelee suuresti. — Hengityseliminä on

iillä ilmaputkilosto, jonka huokoset sijait-

sevat ruumiinnivelten laidoilla. Verenkiertoeli-

menä toimii moneen osastoon jakautunut sykkivä
veri putki. Ruuansulatuskanavassa erotetaan suu

ontelo siihen aukeavine sylkirauhasilleen, ruoka
torvi, pitkä keskisuoli ja lyhyt peräsuoli, jonka
alkuun erityseliminä toimivat Malphigin putket
>1 t. 2) aukeavat. Hermoston muodostaa nielun

ylä- ia alapuolella oleva hermosolmu, näitä yhdis-

tävä! nielua ympäröivät hermosäikeet sekä moni-
uinen vatsaydin. Sukupuolielimet pitkät.

putkimaiset. — T. ovat enimmäkseen valonarkoja
eläimiä, jotka pysyvät päivisin kätkeytyneinä.
Tunnetaan yli 800 lajia, joista useimmat elävät

lämpimissä maissa. Fossiilisia t:ia on tavattu jo

paleozooisissa kerrostumissa. T. jaetaan seuraa
viin lahkoihin: 1. K aksoisj aikaiset.
(Chilognatka 1. Diplopoda). Ruumis liereä t.

puolilicreä. Niveliä 11-108. Useimmissa nivelissä,

ovat muodostuneet siten, että 2 niveltä on
sulautunut yhteen, on 2 paria raajoja, jotka ovat
kiinni ruumiin alla hyvin likellä keskiviivaa.

Myrkkyjalkoja ei ole. Ahdistettuna eläimet kää-
riytyvät kokoon kerälle. Sukupuolielimet aukea
vai ruumiin etuosaan, jonkun ensimäisen i

parin juurelle. Munat asetetaan ryhmittäin maa
han. Joskus naaras niitä vartioi. Munasta kun
riutuvat toukat ovat 6-jalkaiset; vähitellen jal-

kojen luku a -ie asteelta lisääntyy. Kaksoisjal-
kaiset ovat kasvinsyöjiä, meillä tavattavat pieniä,

2-50 mm pitkiä, tropiikeissa elää jopa 30 cm
pitkiä, sormen paksuisia lajeja. Huomattavimpia
edustajia: hietatuhatjalkainen (Iulus

60 IX. Painettu " ,„ 17.

sabulosus), hyvin kupera, musta, kahden pitkittäi-

sen selkäjuovan koristama eläin, jolla on lähes

100 jalkaparia ja kaksi 32-48.-n pilkkusilmän

Eräs lulus-laji (kaksoisitukalnen).

muodostamaa silmäryhmää, sekä. pallotuhai
j aikainen (OlomerisJ, lyhyt, siiroja muistut-
tava eläin, jolla on vain 12 ruumiinniveltä ja

17 t. 19 jalkaparia. — 2. Honijalkaiset
fChilopoda). Ruumis pitkä ja kapea, nivelet lit-

leähköt, niiden luku 15-173, kussakin nivelet ii

vain 1 pari raajoja. Raajat pitkähköt, kiinni

nivelten ulkolaidassa, kaukana keskiviivasta.

Ensimäinen jalkapari on muodostunut, myrkky-
koukuiksi, joiden rauhasista valuu myrkkyä kou-
kun tekemään haavaan. Sukupuolielimet aukea-
vat ruumiin takapäähän. Monij oikaiset ovat peto
eläimiä. Huomattavimpia sukuja: kivi tuhat-
jalkainen (Lithobius), jonka ruumis, eläimen

Eräs Scolopendra-laji.

ollessa täysikasvuinen, on vain 15-ni velinen,

maatuhatj aikainen (Geophilus), joka on
hyvin moninivelinen, nauhamainen. Etelä-Euroo-
passa ja tropiikeissa tavataan suurikokoisia

ScoZopeitdro-lajeja. — 3. Pauropoda. Hyvin pie

in;i, 0,5-l,s mm pitkiii. tuhatjalkaisia, joiden inu

mis on, ]iäätä lukuunottamatta 10-nivelinen.

I Imaputkilostoa ei ole, vaan hengitys tapahtuu
luultavasti ihon kautta. U. S-s.

Tuhatkauno ks. A c h i 1 1 e a.

Tuhatvuotinen valtakunta ks. K i 1 i a s m i.

Tuhatyksi yötä, kuuluisa kokoelma itämaa -

Iaisia satuja ja kertomuksia, joiden alkuperä

kieltämättä on intialainen, jos kohta niitä Pei

siassa ja varsinkin Arabiassa on itsenäisesti laa-

jennettu ja muovailtu. 9:nnellä vuosis. kokoelma
lienee ollut pääasiassa valmiina, mutta nykyi-

sessä muodossaan se on peräisin Egyptistä

15:nneltä vuosisadalta. Sen vanhimmat, ainekset

kuvastavat niin ollen Bagdadin kalifaatin loisto-

kaul la ja senaikaista elämää, nuorimmat taas

inamelukkien aikaista elämaa I 'i-\ pi i--ä. Nimensä
kokoelma on saanut siitä, että sen sadut ovat

ryhmitetyt 1,001 kertomukseksi, jotka, yhtä

monen yön kuluessa Sehersad niminen nainen ker-

toi kaliii Seherhanille, -iten peiastaaksei'n

itsensä ja kansansa muut nuoret naiset joutu-

masta kalifin raivon uhreiksi. P

arab. tekstijulkaisu on Habichtin ja Fleischerin

toimittama (1825 43; 12 nid.). T. y. on I

nettynä useimmille euroop. kielille: parhaimmat
käännök sei "»ai vVeilin sak a nk ii imen (uusin

pain. 1906) ja Lanen enj in pain. 1901

Suomeksi on julkaistu vain epätäydellisiä la

; -ia. [de Sacy, «Recherches sm- 1'origine

hi recueil de contes intitule: Les mille et une
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nuits" (1829); 0strup, »Studier over Tusind og

en Nat" (1801).] //. // o.

Tuhka, kasvi- ja eläinkudoksia poltetti

jäljelle jäänyt joukko erinäisiä elimettömiä

yhdistyksiä, Kasvi 1. sisältää aina kali , kalkki .

magnesium- ja rautasuoloja, Eosforihapon ja liiili

hapon suoloja. Sitäpaitsi on siinä usein aatrium

jo mangaanisuoloja, klorideja, rikkihaponsuoloja,

piihappoa, y. th. Maakasvien t:ssa on paljon

kalisuoloja, meri ja merenrantakasvien t:ssa

enemmän aatriumsuoloja. Tärkein yhdistys maa
kasvien t :ssa on potaska, jota ennen yksinomaan
siitä valmistettiinkin t:aa uuttamalla vedellä ja

kiteyttämällä haihduttaen. T. on myös metalli-

oksidien vanha uimitys, esim. tina-t.

sr. s.

Tuhka, kasvit., peltovillan suvun (Benecio)

alasuvusta Cineraria käytettj su nimitys.

Tuhkapensas ks. T u h k a p u u.

Tuhkapuu, t u h k a p e n s a s (Cotoneat

ruusukasveihin kuuluva pieni pensas, jolla on

pienenlaiset, pyöreähköt, ehj I

hutaiset, ainakin alta hai

maakarvaiset lehdet, pienet,

valkeat t. punertavat kukat

ja marjamainen, punainen t.

sinimusta hedelmä. Tavalli-

nen i. (G. vulgaris) kasvaa
lihavaperäisillä kivikoilla ja

vuon npenge imi llä jokseenkin
harvinaisena Etelä-Suomessa,
kohoten Venäjän Karjalan
kautta Kuollan niemimaalle
asti. K. L.

Tuhkarokko (morbilli),

kovin tarttuva kuumetauti,
joka etupäässä ilmenee lap-

sissa, mikä perustunee sii-

lien, että taipuvaisuus sairastua tähän tait-

tuu on niin yleinen, etlä useimmat ihmiset jo
lapsena ehtivät joutua sen tartunnalle alt-

tiiksi. Taudin ensimäiset oireet ilmenevät vasta
n. 9-1:1 päivän kuluttua tartunnan saamisen
jälkeen. Varhaisimpina taudinmerkkeinä ovat
nuha ynnä muut. yleistä katarria ennustavat
oireet, niinkuin silmäluomien punotus ja turvo-
tus, pahoinvointi, päänsärky sekä joskus myös-
kin oksetus. minkä kaiken ohessa alkaa nousta
kuimie. Kolme neljä päivää myöhemmin ilmenee
miltei kaikkialla ruumiin pinnassa t:lle omitui-
nen ja tunnusmerkillinen ihottuma punaisine ja
punertavanruskeine, pienine tai herneenkokoisi-
llekin, enimmäkseen soikeine, täplineen. Kah-
dessa viikossa potilas ou jo vallan vapaa tau-
distaan, jollei mitään erikoisempaa (keuhko-
tulehdusta, keskikorvantulehdusta) ole sattunut
seuraamaan. T. luetaan lievempiin lastentautei-
hin, joiden aiheuttama kuolleisuus ei ole kovin
suuri. Tartunta piilee limakalvojen eritteissä ja

ihonhilseessä leviten ilman välityksellä niihin,

jotka tulevat oleskelemaan yksissä potilaan
kanssa. Tuhkarokkoinen pidettäköön sen vuoksi
kaksi viikkoa eristettynä terveistä, jotka vielä

voivat tautiin sairastua. Siilien katsoen, että

t:n itämisaika on lähes kahden viikon pituinen,

pidettäköön nekin lapset, joiden epäillään saa-

neen tartunnan, niinikään eristettyinä kaksi
viikkoa, jonka ajan umpeen mennessä ne ehtivät

sairastua siksi selvästi, että asiantilaa voidaan

Tuhkapuuii oksa.

paremmin arvostella. T:n tartunta ei ,,

kaua ii
i
uumiin ulkopuolella . taul i siten

harvoin leviää muuten kuin jonkin henkilön jou-
ine a lähempiin tekemisiin itse potilaan kni

I. |;iltää sila kerran poti henkilöön
.1 i u i n -ky vy n. immuniteetin, joten tähän

tautiin n ei j h en < miu tuta muutu kuin
yksi ainoa kerta. Sen, jossa ennen on varmasti
ollut t.. ei siis tarvitse enää pelätS sanottua tar-

tuntaa. T. ei vaadi muuta erikoisempaa hoitoa

kuin vuoteessa olemista hyvin tuuletetussa Inu,

i. johon sopivilla uutimilla estettäköön pää
seinästä liian räikeä;! valoa, sillä potilaan silmät

ovat kovin arat kirkkaalle valolle. Siihen kat-

soen, elt.i t:n tartunta pysy elossa ruumiin
ulkopuolella, ei tartunnan hävittämiseksi
me-t.i kaivata erikoisempia desinfisioimistoimen-

piteitä. Paras puhdistuskeino on tehokas tuule-

tus ikkunoita avaamalla. .1/. OB.
Tuhkelo ks. K n p u s i e n e t.

Tuhkimus, saduissa esiintyvä, halpana pidetyn

päähenkilön, tytön tai pojan nimitys, joka joh-

tuu siitä, että hänen kuvaillaan nuhjustelevaii

lieden tuhkan likaamana. A". K.

Tuhkuri, eläint., ks. Vesikko.
Tuhkuri ks. T uhkarokk o.

Tuhohyönteiset, laajimmassa merkityksessä
kaikki ne hyönteiset, jotka tavalla tai toisella

tuottavat ihmiselle taloudellista vahinkoa tai

muuta haittaa. — Ollen eläinkunnan ryhmistä
epäilemättä lajirikkain ja esiintyen myös yksilö-

lukuun nähden huomattavana, on hyönteisten

ryhmällä tietysti suuri merkitys luonnon talou-

dessa ja siten välillisesti tai välittömästi myös
ihmiselle. Ihmisen hyödyn tai vahingon kan-
nalta hyönteiset voidaan ryhmittää hyödylli-
siin, indifferentteihin (eivät vahingol-
lisia eivätkä hyödyllisiä), joita on suurin osa
hyönteisiä, ja vahingollisiin 1. t :iin. Jako
on tietysti kuitenkin keinotekoinen ja suhteelli-

nen. Monet hyönteiset, jotka pintapuolisesti kat-
soen näyttävät aivan indifferenteiltä (viatto-

milta), ovat kuitenkin osoittautuneet aivan toi-

senlaisiksi kun lähemmin on perehdytty niiden

elämäntapoihin. Niinpä monet näennäisesti indii-

ierentit lajit ovat itse asiassa hyödyllisiä, esim.
lukuisat viljelys- tai muuten hyödyllisten kas-
vien pölyytystä välittävät hyönteiset, samoin
useat lajit, joiden toukat elävät seisovassa

vedessä ja käyttävät ravinnokseen mätäneviä
aineita, siten toimien jonkinlaisina terveyspolii-

seina, lisäksi lukuisat peto- ja loishyönteiset,

jotka ahdistavat ja tuhoavat ihmiselle vahingol-
lisia lajeja. Toiselta puolen monet indifferentit

lajit voivat jostakin syystä, joskus aivan äkkiä
ja tilapäisesti esiintyä t:nä. Niinpä muutamat
säännönmukaisesti eräissä peltorikkaruohoissa
asustavat ja siten melkeinpä hyödyllisiksi kat-

sottavat lajit saattavat ravinnon alkaessa vähen-
tyä siirtyä viljeltyihin, etenkin ensinmainituille
sukua oleviin kasveihin. Valaisevan esimerkin
tarjoaa lehtiterttuihin kuuluva kovakuoriainen
Cassida nebulosa, joka tavallisista ravintokas-
veistaan, savikkalajeista, joskus siirtyy niille

sukua oleviin juurikas (Heta) -lajeihin. Toinen
hyvä esimerkki hyönteisestä, joka erinäisissä olo-

suhteissa voi tulla pahaksi vahinkoeläimeksi, on
pihlajanmarjako! (ks. Argyresthia).
Eläinraadoissa elävien ja siis hyödyllisiksi kat-
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isottavien raatokuoriaisten Silpha) jou-

k"--;i uii myös lajeja, jotka voivat esiintyä kas-

vien ahdistajina (ks. R n a I n k n or i ai s et). —
Viljelyskasvejamme ahdistavista t:stä >ii> k:i ikki

eivät kaikissa olosuhteissa ole vahingollisia.

Hyvin suuri joukko hj önteisiä on kuitenkin kat-

Mittava tyypillisesti vahingollisiksi. Nii-

lien tuhotyö voi toisaalta kohdistua taloudellisesti

hyödyllisiin eläviin kasveihin tai kasvikunnan
tuotteisiin (puuhun, jauhoihin tai muihin kasvil-

lisiin ravintoaineisiin, erilaisiin teknillisiin tuot-

teisiin y. m i. toisaalta eläimellistä alkuperää
.'leviin aineisiin ja tuotteisiin, tai ne voivat loi-

sina ahdistaa kotieläimiä, hyödyllistä metsänriis-

taa talit ihmi-1 i it--: i hi taikka toimia tarttu-

vien tautien levittäjinä j. n. e. Kaikkein useim-

mat t. ahdistavat eläviä kasveja, joten seuraava
katsaus etusijassa käsittelee niitä, tällöin pää-

asiallisesti rajoittuen yleisiin näkökohtiin t:n
elämäntapojen ja vahingon laadun suhteen.

Monet tyypillisesti vahingolliset kasvinsyöjähyön-
teiset eivät ahdista vain viljelyskasveja, vaan
myöskin niiden villejä rikkaruohosukulaisia,
etenkin aikoina, jolloin viljelyskasveja ei vielä

tarjona. .Mutta lieti näiden esiinnyttyä hyön-
i siirtyvät niihin. N, iin on laita esim. ylei-

-• -ti tunnettujen, ristikukkaisissa elävien kaali-

maakirppujen (Ealtica oleracea y. m., ks. Maa
kirput). On selvää, että semmoisien rikkaruoho-

jen esiintyminen pellolla tai sen lähellä, on suu-

määrin omansa edistämään tuhohyönteisen
lisääntymistä, joten rikkaruohojen hävittäminen
on hyvin tärkeä keino taistelussa t:iä vastaan.
— Eräät t. rajoittuvat yksinomaan johonkin
määrättyyn kasvilajiin [monofagiset t.).

Toiset käyt tiiviit saman suvun eri lajeja tai.

kuten edellämainitut kaalimaakirput y. m.,

saman heimon kasveja ravinnokseen. Toiset taas

ahdistavat lukuisia, aivan eri heimoihin kuulu-
via kasveja ismi. juurimadot, turilaan toukat

y. m. m.i. Näitä t:iä nimitetään polytagi-
siksi. Monet t.. esim. kahukärpäset, juuri

madot y. m. tuottavat suurempaa tai pienempää
tuima melkeinpä joka vuosi. Toiset, esim. niitty-

mato, tekevät hävitystä pitemmin tai lyhemmin,
usein useita vuosia kestävin väliajoin ja jatka

\at sitä 2 :', vuotta peräkkäin. Toiset taas esiin-

t -. • it tuhoavina niiiiittvjrn viii likojen kulut
iua. siiä periodisesti. Niinpä tavallinen turilas

'ks. t.) esiintyy tuhoisana tav. joka 4:s vuosi.

amer. laulukaskas (Cicada septendecim)
taas joka 17:- vuosi.

Myös eri kehitysasteillaan t. voivat suhtautua
ori tavoin ympäristöönsä. Tois i voivat olla

vahingollisia s.-kä toukkina että täysikasvuisina,
toiset taas vain toisella näistä kehitysasteista
ja silloin tav. toukkana. Niinpä esim. perhos-

ten kesken ovat vahingollisia vain purevilla suu-
osilla varustetut toukat, kun taas täysikasvuiset

imusuullaau imevät kukkien mettä y. m. ja voi-

vat joskus olla hyödyllisiäkin \ihttimilli siite-

pölyn kuljetusta, samoin on lukuisien kärpäs-
lajien laita. Jos taas sekä toukat että täysi-

kasvuiset ovat Iiii. voivat ne kummatkin olla

vahingollisia joko samalla tai eri tavoilla. Edel-

liseen ryhmään kuuluvat edellämainitut ..vaihto-

ruokaiset" raatokuoriaiset, jälkimäiseen taas

m. m. turilaat ik-. t.) ja ohran maakirppu,
jonka toukka jyrsii korret poikki tyveltä, kun

taas täysikasvuinen vahingoittaa nuorehkon
oraan lehtiä.

».ika, minkä hyönteiset tarvitsevat kehittyäk
seen munasta täysikasvuiseksi, on hyvin erilai-

nen, toiset voivat tarvita yhtä monta vuotta
kuin toiset päiviä. Siten hyönteisillä voi olla

1-, 2- tai useampivuotinen sukupolvi, ennenmai-
nitulla Cicada septendecim\\X& esim. 17-vuotinen.
Monella lajilla, jolla pohjoisessa on vain yksi
polvi vuollessa, voi lämpimämmän ilmaston
maissa olla 2 tai useampiakin. Niinpä omena-
kääriäisellä (ks. t.) on meillä vuollessa vain yksi
polvi, Pohjois-Ameriikan Yhdysvalloissa taas

2 polvea, joten toukat, omenamadot, kaksi ker-
taa kesän kuluessa vahingoittavat omenia. Mutta
meilläkin on lukuisia t:iä, joilla on 2 tai useam-
pia sukupolvia vuodessa. Usein eri polvet ahdis-

tavat kasveja eri tavoin. Niinpä 2-sukupolvisen
ohrakärpäsen ensi polven toukat vahingoittavat
puolikasvuisia ohrankorsia aiheuttaen n. s. kää-
piökorsien synnyn, kun taas toisen sukupolven
toukat syövät pilalle nuoren syysviljan (rukiin.

rehnän) tulevan korrenaiheen. Kahukärpäsen
(ks. t.i kolmesta vuoden kuluessa esiintyvästä

polvesta i nsimäisi-u toukat vahingoittavat nuorta
kevätviljan orasta, kolmannen tonkat nuorta
syysviljan orasta, kun taas toisin (keskimäisen)

polven lonkat enemmän tai vähemmän kehitty-

neen kevätviljan (kauran ja ohran) taimien kor
ressa tai kukinnossa asustaen aiheuttavat valko-
tiihkiä tai kahujyviä. Hyönteisistä, joilla vuo-
den kuluessa ehtii kehittyä useita sukupolvia,
ovat ennen muita mainittavat lehtikirvat
ja niiden sukulaiset. Näillä, päinvastoin kuin
edellämainituilla kärpäsillä y. m., useimmissa
polvissa on vain yhtä sukupuolta olevia yksi-

löitä, niin. naaraita, jotka lisääntyvät parteno-
geneettisesti laskemalla munia tai synnyttämällä
eläviä sikiöitä. Tav. vasta syksypuoleen ilmes-

tyy sitten sekä koiraita että naaraita käsittävä
polvi ja tapahtuu hedelmöitys, jonka seurauk-
sina syntyneistä munista taas kehittyy par-

tenogeneettisiä naaraita ja näistä taas lukuisia

uusia partenogeneettisiä sukupolvia. Lehtikir-
voilla siten esiintyy heterogoniaksi nimitetty
sukupolvenvuorottelun (ks. t.) tapa.

Sukupuolieläimiä käsittävä polvi eroaa tav.

ulkomuodoltäänkin suuresti partenogeneettisistä

polvista, voivatpa useilla lajeilla viimemainitut-
kin olla toisistaan poikkeavia. Niinpä havu-
kirvojen (ks. Kirvat) joukossa on lajeja,

joilla on 4-5, jopa 7:kin erilaista sukupolvea,
loiset siivi-llisiä, toiset siivettömiä, osa hyvin
kehittyneillä, osa taas surkastuneilla imuelimillä
varustettuja j. n. e.. sii> selvästi polymorti-ia

lajeja. Eri polvet voivat myös elintavoiltaan

olla hyvin erilaisia. Osaksi ne esim. elävät saman
isäntäkasvin eri osissa. Näin on laita

viiniviljelyksille tuhoisan viinikirvan (Phyllo-

xera), k-, t Osaksi taas jotkut sukupolvet voi-

vat '-lää kokonaan erilai illa, ei edes toisilleen

sukua olevilla kasveilla. Niin on laita useiden

meilläkin tavattavien lehtikirvojen, joiden suku-

polvista osa elää eräiden lehtipuiden lehdillä

(esim. Schizoneura uhin kokoonkääriytyneissä,

osaksi valkeiksi muuttuneissa jalavan lehdi

toisi en aitian la jin sukupolvien taa

' iiden heinälajien juuria imien. Tuo-
ileht ik i n a ja kaurakirva (ks. K i r-
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\ at) • >\ ;« t Nam, ui lajin eri sukupolvin, toinen

tuomen-, toinen kauran lehdissä asustava. Ci

siirtyminen toisesta isäntäkasvista toi een on

tarkoin säännönmukainen. Ennenmainituilla
liavukirvoilla {Chermea ja sen lähisukulaiset)

ovat eri sukupolvet myös jakautuneel kahteen
eri isä ui äka nm ja voivat sii \ iel I ää erilaista

' ui apaa (ks. Kirvat) Eri sukupolvet oval

epäilemättä juuri erilaisten elämäntapojen seu-

rauksena muuttuneet ulkomuodoltaan, ne oval

mukautuneet erilaisiin elämänehtoihin. Hyvin
omituista on, että samalla havukirvalajilla, vie

läpä saman kantaemon jälkeläisillä, kehitys voi

tapahtua sangen eri lailla. Toisissa tapauksissa

kehitys nim. johtaa jo parin sukupolven jäi

keen lähtökohtaan, edellii mainittuun, hedelmöi-

tyksen tuloksena syntyvään kantaemoon, toisissa

tapauksissa taas vasta useampien polvien jäl-

keen. Tällöin siis esiintyj useita kehitysketjuja,

sykkeleitä, kukin liarvemmista tai tukui6cmmista
sukupolvi-„nivelistä" kokoonpantu, mutta aina.

lopuksi samaan lähtökohtaan, kantaemoasteeseen,
johtavia. Tällainen p o I y s y kl in e n kehi-

tyksen kulku voi kuten edellisestä on käynyt sel-

ville olla erittäin monimutkainen.
Sen vahingon luonne, minkä hyönteiset tuot-

tavat isäntäkasveilleen, on olennaisesti riippu-

vainen siitä, ovatko niiden suuosat purevat vai

imevät. Tiimiin mukaisesti erotetaan tav.

p u r e m a vahingot ja i m u v a h i n g o t,

joita jälkimäisiä usein seuraavat myrkkyärsytys-
vahingot. Vain harvoin hyönteiset tuottavat

vahinkoa muuten kuin suuosillaan. Poikkeus on
kuitenkin täysinkehittynyt olkipistiäisnaaras

(Cephus), joka munia laskiessaan voi aiheuttaa

osittaisen valkotähkämuodostuman. Myös lehti-

kirvojen imelät, juoksevat ulostukset, n. s. mesi-

kaste (ks. t.), voivat tuottaa suurta vahinkoa
isäntäkasville vähentämällä lehtien yhteyttämis-
kykyä ja lisäksi tarjoamalla hyvän maaperän
monille vahingollisille loissienille. Muurahaisten
erittämä muurahaishappo voi myös synnyttää
pienempiä polttopilkkuja kasveihin.

Sekä purema- että imuvahingot voivat esiin-

tyä mitä erilaisimmissa kasvin osissa. Vahingon
laatu ja suuruus tietysti riippuvat osaksi tästä

ja itse ahdistamistavasta, osaksi isäntäkasvin
yleisestä tilasta ja fe ; i seka niisti riippuvasta

suuremmasta tai pienemmästä vastustuskyvystä.
.Monet hyönteiset ovat hyvin tarkkoja sen osan
suhteen isäntäkasvia, jota ne käyttävät ravin-

nokseen. Niinpä jotkut lajit, ainakin samalla
kehitysasteella, käyttävät ravinnokseen yksin-
omaan juurta tai maanalaisia, toiset maanpääl-
lisiä varsia, toiset taas oksia ja nuoria versoja

tai silmuja ja lehtiä (tai neulasia), useat muut
taas kukan tai kukkasilmujen osia tai ainoas-

taan hedelmiä.

Juurien ahdistelu ei puiden ja pensaiden
suhteen yleensä ole erikoisen vaarallista, ellei suuri

joukko hyönteisiä samalla kertaa ole työssä ja suu-

rin osa juuristoa vahingoitu. Pahemmin on ruoho-
kasvien laita, etenkin jos pääjuurta vahingoi-

tetaan. Niinpä esim. nuoret kaalintaimet kaali-

kärpäsen toukkien tai nuoret oraat juurimat n

jen ahdistamina melkein auttamattomasti kuole
vat. Tyypillisiä juurien vahingoittajia ovat näi-

den lisäksi m. m. turilaan (ks. t.) toukat. Imu-
vahinkoja juuriin aiheuttavat m. m. eräät lehti-

kuvat (vrl ' iiii. V i i n i k i r v a). Pui
runkojen vahingot ovat monenlaisia, Ta

puremaa ahingot, ja niitä aiheut

tavat • i upää .> lukuisat

täysin toiset, mutta pääasiallisesti toukat.

Ahdistelu voi kohdistua osaksi vain kuoreen,
il] ikerrokseen kuoren ja puun välille tai

amaila ihmis puuhun tai myöskin yksinomaan
viimemainittuun. Puunrungoille vahingolliset

kovakuoriaiset osat etupäässä kaarnaki aisiin

Tomicidai, mutia myös Buprcsfidce ja Curculio

nida heimoihin sekä Lonjicorocs-ryhmän heimoi
liin kuuluvia. Muista runko-t:stä on erityisesti

m; Hava ..puuni uhooja" ('osuus cossus (ks. t.)

perhosen toukka sekä puupistiäisten (Xirieidce)

toukat. Ruohokasvien varren ahdistajista mai-
nittakoon perunaperhosen (Uydrcecia micacea)
toukka, joka kaivertaa ontoksi varren alimman
osan. Heinäkasvien, m. m. viljalajien korsia
purevat poiki. i tai vahingoittavat imemällä useat

eri hyönteislajit ja punkit, aiheuttaen siten

valkotähkä- (ks. t.) muodostuksen. — Puiden ja

pensaiden oksia ja nuoria versoja ahdistavat
luonet rungon t :stll tai niiden lähisukulaiset.
loiset lajit rajoittuvat yksinomaan nuoriin ver-

soihin, eläen joko niiden sisässä tai ahdistaen
niitä, ulkoapäin. Nuoria petäjän kerkkiä m. m.
ahdistavat kahden kääriäisperhosen, Helium rcsi

ncllu ja U. buoliana, toukat. Edellinen asustaa
iilostihkuneen ja jähmettyneen pihkan muodosta-
massa pähkinän tai saksanpähkinän kokoisessa

äkämässä, jälkimäinen etenkin nuorien petäjien
sisa.-sii aiheuttaen luonteenomaisen käyristyksen.
Nuorten kuusen kerkkien sisässä elää Dioryctria

abietella koisaperhosen toukka, päärynän kasvai-

missa erään kasvipistiäisen, Cephus compressus,
toukka ja ruusun versoissa toisen pistiäisen,

Ani is bipunctaia, toukka. Omituisia vahinkoja
eräiien lehtipuiden versoille tuottavat eräät

Rh niirli u cs-suvun lehdenkiertäjät, esim. Rh. b< hi-

hii (ks. Lehdenkiertäjät). Sekä puiden
et lii pensaiden ja ruohokasvien versoissa esiin-

tyy usein myös imuvahinkoja, jotka etupäässä
lehtikirvat aiheuttavat. Jatkuva imeminen saa

usein aikaan verson lyhenemisen ja usein epä-

muodostuneiden lehtien asettumisen tikeiksi ryh-
miksi. — Myös silmuilla on omat t:nsä. Petä-

jiin talvisilmut. tav. päätesilmut, syö ontoiksi

ja tappaa Hclima fttrionana-kääriäisperhosen

toukka. Lukuisien lehtipuiden, m. m. myös
hedelmäpuiden, ja pensaiden silmuja ja kehitty-

viä lehtiä ahdistavat hallaperhosen (Clieimatobia
hiiimiilaj ja silmukääriäisen (Olethreutes varie-

ijunn) toukat; kirsikkapuun silmuja tuhoaa pie-

nen Argyresthia epÄippieZZo-koiperhosen toukka.
Tässä yhteydessä mainittakoon, että eräät pun-
kit i Kriojih i/idtr) imemällä saavat aikaan eräi-

den puiden ja pensaiden silmujen turpoamisen
ja suurenemisen, ehkäisten lehtien puhkeamisen,
esim. koivussa Eriophyes rudis, pähkinäpensaassa
E. avellance ja viinimarjapensaissa E. iibis. —
Ne kasvinosat, joita verrattomasti suurin osa

t:iä ahdistaa, ovat tietysti lehdet, sekä tavalli-

set että havupuiden neulaset. Neulasia syövät
etupäässä eräät perhos- ja pistiäistoukat. Meillä

ovat vahingollisimmat männynneulapistiäiset
(ks. t.) sekä Panolta ptnipenio-yöperhosen toukka.
Ulkomailla on mäntymetsiä tuhonnut meilläkin

esiintyvä mäntykehrääjä ( Lasiocampa piili),



1. Omenan lelitikirva (Aphis pomi) a siivcllinen, b— c siivettömiä naaraita, tl omenapuun verso

kirvoja tavuna.

2. Hallaperhonen (Cheimatobia brumata), a koirasperhonen, b naarasperhonen, c toukkia.

3. Omenakääriäinen Carpocapsa pomonella), a perhonen, b toukka, c kotelo kaarnan raossa, d

vioitettu omena halkaistuna.

4. Omenakoi (Hypononieuta malinellus), a perhonen levitetyin siivin, c sama lepoasennossa, b touk-

kia. -

Itä riippumassa, useita yhteisen kudoksen sisällä.

5. Pihlajanmarjakoi (Argyresthia conjugella), a perhonen levitetyin siivin, b toukka, c vioitettuja

omenia, päältä ja halkaistuna.

ö. Kiisikkapistiäinen (Caliroa ceras'), a pistiäinen levitetyin siivin, b toukkia kirsikkapuun lehdellä.

7. Päärynän äkämäpunkin (Eriophyes piri) vioittamia, äkämäisiä päärynäpuun lehtiä.

8. Vattukärsäkäs (Anthonomus rubi), a kärsäkäs, b mansikan kukkavarsia, joista yksi jo puoleksi

.ipurtuna, toisen nuppuun naaras juuri munaa laskemassa.

9. Iso karviaispistiäinen (Pteronus ribesii), a pistiäinen, h ja c toukkia, eri ikäisiä, alin viimeisen

nahan vaihdoksen jälkeen uiman mustia täpliä i.

10. Herneen rakkojalka (Physopus robusta), a rakkojalka levitetyin siivin, b vioitettuja palkoja.

11. Hernekääriäinen (Laspeyresia nigricana), a perhonen, b avattu palko vioitettuiin' herneineen.

12. Ruskea raatokuoriainen (Blitophaga opaca), a kuoriainen, b toukka punajuurikkaan lehdellä.

13. Porkkanakärpäsen (Psila rosse) vioittama porkkana toukkineen.

14. Luteita, a kaalilude (Eurydema oleracea), b niittylude (Lygus pratensis).

13. Rapsikuoriainen (Meligethes brassica1

), a kuoriainen, b rapsinkukkia tuholaisineen.

16. Aaltojuovainen maakirppu Phyllotreta undulata) (a) ja sen puremia reikiä ja kuoppia kaalin

ä (b).

17. Sinappikuoriainen (Phaedon cochlearisi, toukkineen.
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18. Kaaliperhonen (Pieris brassicae), a koirasperhonen, b naarasperhonen, c kotelo, d toukka, e

munaryhmä kaalinlehdellä.

19. Kaaliyökkö (Mamestra brassicae), a perhonen, b toukka,

20. Orasperhonen (Agrotis segetum), a perhonen, b toukka, c toukan nakertama lanttu.

21. Kaalikoi (Flutella maculipennis), a perhonen, b toukka, c kotelo.

22. Kaalikärpänen (Phorbia brassicae), a kärpänen, b kotelo, c toukkien tuhooma lantun juuri.

23. Juovikas viljaseppä (Agriotes lineatus), a kuoriainen, b toukka, c viljanoras, jonka juuressa

toukka (»juurimato»).

24. Niittyperhonen (Charaeas graminis), a naarasperhonen, b kotelo, c toukka (»niittymato»).

25. Valkotähkäyökkö (Hadena secalis), a perhonen, b toukka (»solmumato») rukiin korren ylim-

mässä lehtitupessa.

26. Kahuperhonen (Hadena basilinea), a perhonen, b toukka jyviä nakertamassa.

27. Olirakärpänen (Chlorops taeniopa), a kärpänen, b kotelo, c toukka, d toukan vioituksesta epä-

muodostunut ohrankorsi, e toukka korren juureen nakertamassaan ontelossa, / ohrantähkä nakerrettuine

jyvineen.

28. Kahukärpänen (Oscinis frit), a kärpänen, b tuhottu oraan taimi, c koverrettuja jyviä, d toukka

lehtitupen sisässä.

29. Kahdeksanhampainen kaarnakuoriainen 1. »kirjanpainaja» (Ips typographus), a kuoriainen, b

syömäkuvioita kuusen kaarnassa.

30. Iso ydinnävertäjä 1. »metsätarhuri» (Blastophagus piniperda), a kuoriainen, b männyn verso,

jonka ydin kuoriaisen kovertania.

31. Mänty-yökkö 1. »mänty/karehtija» (Panolis griseovariegata), a perhonen, b toukka männyn

oksalla.

32. Tavallinen männynneulapistiäinen (Lophyrus pini), a koiras, b naaras, c toukka.

— Kuvat valinnut ja selityksillä varustanut Walter M. Linnaniemi.
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mutta peljätyiu mäntymetsäin liävittHjö on kui

trukin meillä vain joskus tavattu nunnaperhonen
t.). yksityiset kuusen la el kaii ertaa

ontoiksi pienen kääriäisperhosen, Orapholitha
ka. Samoin ahdistaa leh.1 ikuusen

neulasia lehtikuusikoin, Coleophora lariciella,

toukka. [muvahinkoja neulasissa aiheuttavat

etupäässä eräät havukirvat (Chermei lajit). Lehti

puiden ja pensaiden samoinkuin ruohokasvien
lehtiä ahdistaa niin suuri joukko hyönteislajeja,

ettei les voida luetella tärkeimpiä niistä.

Kuitenkin mainittakoon hiukan eri ahdistamis-
ista. Puremavahingot voivat olla joko sel-

laisia, ettU suurempi tai pienempi osa lehteä,

usein koko lehtilapa täydellisesti tuhoutuu, tai

..kunniaan" vain toinen, tav. yläpuoli lehden

pintaa, alapinnan jäädessä vahingoittumatto-
maksi (lehden „skeleteeraus") , taikka syödään
vain mehevät sisäosat ylä- ja alapinnan päällys

keton säilyessä (lehden ..miinoitus"). Ensinmai-
nituissa tapauksissa syöminen voi alkaa kärjestä
tai laidasta ja jatkua kantaa kohti (esim. kar-
viaismarjan sahapistiäisen [Nematus ribesii]

täysikasvuiset toukat i tai jyrsitään ensin pieniä,

sitten yhä suurenevia reikiä lehtilapaan, kunnes
vain paksuimmat suonet ovat jäljellä (esim.

maakirput, kaalikoin toukka y. m.). Joskus voi-

vat suuret puutkin tulla aivan paljaiksi syö-

dyiksi (esim. tuomi tuomikoin (Yponomeuta
vaikutuksesta. Tyypillisen lehtien skele-

uksen etenkin kirsikka- ja päärynä- mutta
sakin lehtipuissa sekä orapihlaja- ja ruusu-

pensaissa saa aikaan kirsikanlehtipistiäisen

iocampoidea limacina) limainen, musta, eta-

naa muistuttava toukka. Omenapuun, etenkin
kääpiöpuiden, lehtiä, tav. kärkipuolen, skeletee-

isiipisen omenakoin (Simcetkia pariana)
tiukka. Monet kääriäisperhosten toukat kiertä-

vät ja kutovat lehdestä suojuksen, ennenkuin
ryhtyvät sitä syömään. ..L e h t i m i i n o i 1 1 e"

ai .'i-i
i tav. vaaleampi, usein vaikeahko

väri. joka ne usein sangen jyrkästi erottaa
vahingoittumattomista vihreistä osista. „Miinat"
vaihtelevat hyvin muodoltaan: käytävämiinoja,
ontelomiinoja sekä näiden molempien yhdistelmiä
ja pienempiä pilkkumiinoja. Lehtimiinoja saa

vat aikaan etupäässä pienet perhos- [Elachista-,

Lithoco Xepticula-, Coleophora- y. m. lajeja)

ja karpis- (etupäässä Agromyza- ja Phytomyza-
lajeja) toukat, mutta myös pienehkö määrä
kovakuoriaisinukkia (esim. OrcTiestes-lajeja) sekä

eräiden lehtipistiäisten [Fenuaa y. m.) toukat.

Lehtimiinoista mainittakoon esim. juurikaskin pii

sen (Pegomyia conformis) toukkien juurikkaiden
lehtiin synnyttämät pilkkumiinat, ruskeat rakko-
maiset pilkkumiinat syreenin lehdissä (syreeni

kuin. Ora Un, toukan aiheuttamat)
ja kapi at. sirot, kiemurtelevat käytävämiinat
tuomen, omena-, kirsikka- ja luumupuiden leh-

lehdenmiinoittajakoin, [.yourtm rl, rlcella,

Synnyttämät). — Imuvahinkoja lehtiin aiheut-

tavat tav. lehti- ja kilpikirvat sekä eräät punkit
(osaksi lehtipunkkeja, Tetranychua-ia.jej& y. m.,

-i äkämäpunkkeja, Eriophyidce). .Jatkuva

imeminen osaksi kellastuttaa ja kuivattaa leh-

det, osaksi synnyttää kaikenlaisia epän dostu

mia tai omituisia lisäkkeitä, äkämiä (ks. i

Yksinomaan tai pääasiassa kukka -il

muissa ja kukissa asustavista t:stä mai

nitiakniin m. m omenankukka kärsäkä
nomv s pomot u m l ja vihi eä koimit tari (( Hioi »i

Ha rectangulataj omena- ja päärynäpuiden ku
kissa, eattukärsäkäs < {.nthonomua rubi), joka

tuhoaa kukkasilmut (ja kukkaperät) vatulla ja

liyötymansikalla, seks rapsikuoriainen (Heli
gethes braaaicoe), joka ahdistaa nauriin, im
nipsin ja kaalikasvien kukkasilmuja ja kukkia.
Hedelmien (ja siemenien) erikoisista

t:stä tavataan esim. kuusen siemenissä erään
äkämäsääsken (Cecidomyia atrobi) toukka (itse

kävyssä' taas pienen Ernobiua a&teiis-kovakuo
riaisen toukka). Omenia vahingoittavat tavaili

nen omenamato (omenakääriäisen toukka) ja

eräinä vuosina myös pihlaja nniarjakoin toukat.
Karviais- ja viinimarjoja syöväl ontoiksi karviaii

koisaperhosen (Zophodia convolutella) toukat,

herneitä hernekääriäisen ( Grapholitha' tiigi im un j

ja apilaan siemeniä pienen apilaskärsäkkänn
(Apion apricana) toukat. Viljakasviemme jyvien
tuhoojista mainittakoon kahuyököu (Hadena
basilinea), kahukärpäsen (Oscinis frit) ja kahden
äkämäsääsken, Contarinia tritici ja Vlinodiploaia

moaellanu, toukat. Kolmannen äkämäsääsken,
Oligotrophus alopecuri, toukat syövät alopekuu-
rin siemeniä.

Edellämainitut esimerkit osoittavat että elä-

villä kasveilla eri kasvinosissa yleensä on omat,
erikoiset t:nsä. Seuraavassa mainitaan muuta-
mia lajeja, jotka vahingoittavat erinäisiä kasvi-

kunnan tuotteita, ruisjauhoja ja muita kasvil-

lisia ravintoaineita. Korjatuita jyviä, etupäässä
rukiita, syö jyväkoin (Tinea nimitiini ti nikka.

Maahan tuodun viljan ja jauhojen mukana on
sangen usein seurannut ulkomaisia t:iä, joista

useimmat kuitenkaan eivät täällä ole kotiutu-

neet. Näitä ovat kovakuoriaiset Tent briodea

mauretanica, Tribolium ferrugineum, ( '</ la ml ra

grunariu ja C. oryztr sekä myllykoisan (Eplit ii"

kuli im Iin i toukka; herneiden ja härkäpapujen
mukana on usein tullut sangen runsaasti Bruchua
ptsorum-kovakuoriaista. Toiset, alkuaan meille

kauppatavarain mukana saapuneet lajit sen

sijaan ovat täällä kotiutuneet ja levinneet, vie-

läpä tulleet kylläkin haitallisiksi asunnoissa.

Näistä t : st ii kovakuoriaiset, jauhopunkki (Ti ne

brio molitor) ja Bitodrepa panicea elävät jau

lioissa, jälkimäinen lisäksi kauan seisoneessa lei-

vässä ja kasvikokoelmissa. Myös kovakuoriaiset

Ptinua ra/ptoi ja fiptua hololeucua, joista jälki-

mäinen sangen usein on vahingoittanut villa- ja

silkkivaatteitakin, ovat viime aikoina levinnee!

sangen laajalle eteläosissa maata. Eräs ulko-

mailta tullut sukahäntäinenkin, sokeritoukka

(Lepiama saccharina), ks. t., tavataan joskus

ruokakonttoreissa y. m. Vielä mainittak ipieni

kovakuoriainen Ptinua fur, joka -yö kaikei

sia l .i eläinaineksia ja i

N 1 1 I i - ta tuima
i".
iKim lila k } t i ---

1 i kn ji

sekä kansiin että lehtiin. Myös puu!

uten vanhojen

puurakennusten hirsisein ä I uo i y. m.

mi omat i : nsä, esim, ,.-al\ umies" |
Li

vadilla) kaadetuissa tukeis a ja kuuluinani

{.nobium jonka naputul aojen

p ikennu i en sei nähii '--ti tun

ueiut. Eläimellisiä aineita asunnoissa ahd

useat I
".

'
I iäiset . Di 1

1

dai iua p

teleikse etupäässä ruokakonttoreissa ja
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toissa, mutta on peljätty viliollineD museoissa'
Lm. Samoin on Inthrenus museorum, jokatekee
tuhoja ayönteiskokoelmissa sekS täytetyi 9 Iin

auissa ja aisäkkäissä ja myöskin turkiksissa.

I
iksicn ja villavaatteiden kuten muidenkin

viilatavaroiden hävittäjiä oval vielä Attagenus
peMio-kovakuoriainen ja tavallisen koiperhosen,

Tinea pellionella, toukka. Asuntojen kuokka
vieraista mainittakoon lopuksi sirkat ja tora

kat.

Si k i kotieläimiämme että ihmistä itEilin

ahdistava! lukuisat eri hyönteiset, jotka syystä

voimine lukea t:iin. Ne ovat osiiksi katsottavat

tilapäisloisiksi, osaksi varsinaisiksi „ammatti"
loisiksi; viimemainitut taas ovat joko pinta- tai

sisäloisia, ks. lähemmin Loiseläi me t. Tila-

päisiin verenimijöihin kuuluu lukuisia kaksi

siipisiä, kutea pistokärpänen (Stomoxya calci

trans), paarmat (Tabanidce), sääsket (Culicidce)

y. m., sekä sitäpaitsi kirput ja luteet. Monet
tällaisista tilapäisloisista voivat olla vaarallisia

taudinlevittäjiä (vrt. myöhemmin). Varsinaisista,

ainakin jollakin kehitysasteella jatkuvasti isäntä

eläimessään asustavista loisista ovat huomatta-
vimmat eräät kärpäset sekä täit. Viimemaini-
tulta on sekä ihmisellä että kotieläimillä useita

lajeja iks. Täit). Vertaimeviä päällysloisia

ovat myös täikärpäset fPupipara), ks. t., joista

maamiehelle tuttuja ovat etenkin hevostäikärpä-
nen i Ilippubosia equina) ja lammastäikärpänen
tielophagus oviniis). . — Sisäloisina (toukka-

asteellaan) kotieläimissä (osaksi myös ihmisessä)

elävät hyönteiset, kuuluvat, pääasiassa kahteen
kaksisiipisten heimoon, nim. varsinaisiin kärpä-
siin (Muscid(e) ja saivartajiin (CEstridce). Edel-

lisistä m. m. eräät Lucilia- ja Sarcophaga-tovkaX
loisivat sekä nautaeläimissä että ihmisessä. Sai-

vartajista ovat tunnetuimmat hevosen-, härän-
ja lampaansaivartajat (ks. Saivartajat). —
Erityisesti viime vuosikymmeninä on täydelli-

sesti todettu monien hyönteisten suuri merkitys
tarttuvien tautien levittäjinä.
Nämä hyönteiset voidaan jakaa kahteen ryh-

mään: 1) sellaiset, jotka vain mekaanisesti kul-

jettavat tartuntaa (bakteereja y. m.), esim. kos-

ketuksen välityksellä turmelemalla ihmisen
ravintoaineita, 2) sellaiset, jotka säännönmukai-
sesti ovat erinäisten tauteja synnyttävien pikku-
eliöiden isäntäeläimiä ja verta imiessään siir-

tävät ne esim. ihmisien, jossa ne veren mukana
leviävät, lisääntyvät ja aiheuttavat tauteja. Edel-
liseen ryhmään kuuluu m. m. tavallinen huone-
kärpäsemme, joka todistettavasti monesti on
ollut syypää vaikeisiin tyyfusepidemioihin. Eri-

tyisesti Ameriikassa huonekärpänen tässä suh-

teessa on huomattu turmiolliseksi, sen vuoksi
onkin esitetty, että sitä olisi nimitettävä „tyyfus-
kärpäseksi". Itämailla esiintyvää erittäin vaa-

rallista paiseruttoa levittävät kirput (ks. F a i s e-

rutto), samoin voivat koiran kirput siirtää

lapsiin erään Etelä-Kuroopassa esiintyvän vaa-

rallisen taudin, joka aiheuttaa pernan suurene-
misen. Toiseen ryhmään kuuluu joukko hyöntei-

siä, joiden merkitys tartunnan levittäjöinä vasta

verraten äskettäin on saatu selville. Tässä mai-
nittakoon vain muutamia huomattavimpia. Täit

ja luteet levittävät toisinto- ja pilkkukuumetta
(ks. t. ja T y p h u s recurrens), horkkaa
levittäviit Aiiopliclts sääsket (ks. A n o p h e 1 e s,

Horkka ja Sporozoa), keltakuumetta
(ks. t.i Btegomyia sääsket, vaarallista troopillista

i iia 1
1

i is-tautia ei äät < 'uh x ää ket uniti

varsinainen tse-tse-kärpänen ja aautaeläit

nagana ruttoa eräs toinen laji (ks. 1

k ii i
|

ii n e n. Unitauti ja T r y p a a o
s o m ai j. n. e.

Lopuksi on syytä kosketella menettelj
i a poja taistelussa t :iä vastaan — tällöin tai

koitetaan vain niitä t:iä, jotka ahdistavat ilmi

selle hyödyllisiä ka reja, Ensinnäkin erotetaan

\ i I j e I y k s e 1 I i s e I menetelmät. joidi

tarkoitus on edeltäpäin estää t :n vaikutu- ja

varsinaiset taistelu in e D e t e 1 m ä t, piihin

ryhdytään t:n jo ilmaannuttua. Viljelyksen

menetelmä käsittää osaksi erinäisiä «leisn suo

jelus- ja menettelysääntöjä, kuten maaperän
pitämisen hyvässä kunnossa, viljelyksen saatta

inisen suureni kasvuvoimaan y. m., joiden kautta

t:n viihtymisen ja lisääntymisen edellytyl

poistetaan ja samalla kasvien vastustuskykyä
t:iä vastaan lisätäiin, osaksi taas erinäisiä olo-

suhteista riippuvia erikoistoimenpiteitä. Taistelu-

menetelmiä erotetaan kaksi ryhmää: teknilli-
set ja biologiset. Nämä eivät suinkaan

tee toisiaan tarpeettomiksi, vaan niitä voidaan

usein menestyksellä yhdistellä ja myöskin käyt-

tää yhdessä viljelyksellisten menetelmien kanssa.
— Teknillinen menetelmä tähtää suoranaiseen t:n

hävittämiseen (tai pääsyn ehkäisyyn) ja voi

asianhaarain mukaan kohdistua hyönteisen eri

kehitysasteita: munia, toukkia, koteloita tai

täysimuotoisia vastaan. Se voi tapahtua joko

mekaanisesti tai kemiallista tietä.

Mekaanisia keinoja ovat esim. t:n, joko muna-
kokoelmien, toukkien tai täysimuotoisten, kokoa-
minen ja tappaminen eri tavoin, haavimalla, pyy-
dystysojien ja -kuoppien tai liima- y. m. s. pyy-
dystysvöiden avulla tai käyttämällä syöttejä

j. n. e. Kemiallisten aineiden käyttö perustuu

niiden myrkyllisyyteen ja t:lle turmiollisiin

ominaisuuksiin. Yleisimmin käytetty kem. mene-
telmä on ahdistettujen kasvien tai niissä olevien

t:n ruiskuttaminen erilaisilla liuoksilla tai liuok-

siin sekoitetuilla jauheilla tai erinäisistä kas-

veista extraheeratuilla myrkyillä. Nämä myrkyt
ovat osaksi n. s. kosketusmyrkky j ä, suora-

naisesta ulkonaisesta kosketuksesta t:iä tappavia.

osaksi s u o 1 i m v r k k y j ä, siis ruuansulatus-

kanavaan joutuneina vaikuttavia. Suuressa mitta
kaavassa nämä ruiskutukset toimitetaan varta

vasten valmistetuilla hajohtajilla varustetuilla

moottoriruiskuilla. Kem. myrkkyjä levitetään vä-

listä myös kuivana, hienona jauheena hyönteis-

jauheruiskulla kasvien pinnan ollessa kasteesta,

sateesta tai kastelusta kosteana. Kolmas tapa

käyttää kem. aineita on ..savustaminen" erilaisilla

kaasumaisilla aineilla (formaliini-, nikotiini-,

rikkihiili-, syaanivetynöyryillä y. m). Myös
voidaan kem. aineita käyttää ..sisäisesti", jol-

loin erinäisiä kem. aineita tai liuoksia varta viis-

ien laadituilla kojeilla johdetaan suorastaan

puunrunkoihin, erityisesti hedelmäpuihin. — Tek-

nillistä menettelytapaa voidaan nimittää keino-
tekoiseksi vastakohtana biologiselle, joka

viljelyksellisten menettelytapojen tavoin pyrkii

tukemaan luonnossa vaikuttavia tekijöitil ja jota

sen vuoksi voidaan nimittää luonnolliseksi
laistelukeinoksi. Biologinen menetelmä perustuu
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niiden liittolaisten tietoiseen suojelemiseen ja

hyväkseen käyttämiseen, joita ihmisellä tai te

lussa t:iä vastaan on näiden luonnollisissa

vihollisissa. Näitä t:n vihollisia oval eräät hyön
syövät nisäkkäät (esim. lepakot) ja Iin

niit, lukuisat loisina elävät tai saalista pyytä
v.ii niveljalkaiset, etupäässä hyönteisten omaan
luokkaan kuuluvat, sekä eräät sienien ja mui-

den alhaisten eliöiden aiheuttamat taudit. Tällai-

set byönteistaudit esiintyvät joskus kulkutauteina

ia voivat nopeasti kukunnan lopettaa t:n hävi

tykset. Tästä syystä on koetettu juku keino

tekoisesti saada puheena oleva tarttumatauti
aikaan tai edistää sen leviämistä, milloin se

luonnossa on huomattu t:n hävitystyön aikana,

tärkein osa l>iol. taistelukeinojs käytettäessä on

mäittä hyönteisten omaan luokkaan kuulu-

villa ihmisen luonnollisilla liittolaisilla. Nämä
ihmiselle hyödylliset hyönteiset ovat joko p e t o-

tai l o i s hyönteisiä. Edelliset, joita on useissa

hyönteislahkoissa, tekevät suoranaista ja väli-

tintl hyötyi tappamalla j.i itse s\:inillj, t n
tai viemällä ne toukilleen. Hyödylliset loishyön-

teiset kuuluvat osaksi pistiäisten, osaksi kaksi

siipisten (kärpästen) lahkoon. Yleensä ne loisi-

vat toukkina toisten hyönteisten ruumiissa ja

käyttävät tällöin ravinnokseen etupäässä isäntä-

el uinen rasvakudoksia siistien tirkeimpu sisi

elimiä, joten tuhohyönteinen jonkun aikaa voi

kasvaa ja jatkaa hävitystään. Melkein aina loi-

nen kuitenkin aiheuttaa isäntänsä kuoleman
ennenkuin tämä on tullut täysin kehittyneeksi

ja siis lisääntymiskykyiseksi; lajin jatkuva leve-

neminen siten ehkäistyy. Loishyönteisten vaiku-
tu- ei siis, päinvastoin kuin petohyönteisten, ole

välitön. Poikkeuksena ovat kuitenkin eräät

hyvin pienet loispistiäiset, jotka loisivat toisten

hyönteisten munissa, estäen näiden kehityksen.
Saman tuhohyönteislajin ahdistajiin voi kuulua
useita, joskus useita kymmeniäkin peto- ja lois-

hyönteislajeja.

Biologinen taistelumenetelmä pyrkii siis osaksi

elemaan t:n kotimaassa niiden omaan luok-

kaan kuuluvia, luonnollisia vihollisia sekä mikäli
mahdollista edistämään näiden lisääntymistä 'ja

levenemistä, osaksi se — jos uusi tuhohyöntei-
nen sattumalta on päässyt saapumaan vieraasta

maasta, jolloin se tav. on saapunut ilman luon-

nollisia vihollisiaan — koettaa tuoda ja levit-

tää uuteen kotimaahan näitä vihollisia. Erikoi

viimemainitussa muodossa biologista tais-

telumenetelmää on useita kertoja sovellettu täj

dellisellä menestyksellä, etenkin Pohjois-Amerii-
kan Yhdysvalloissa, ja tällä menettelytavalla
tulee vannaan tulevaisuudessa olemaan huomattu

teknillisten taistelukeinojen rinnalla. —
liihiin kirjoitukseen kuuluu värillinen kuvaliite
I uho h y ö n t e i s e 1. E. R.

Tuhto, teljo. istuinlauta, soutajan sija

U. T. S.

Tuilsries [tyilri'], ent. palatsi Pariisissa,

n oik. rannalla Louvren iks. t.) yhteyd
Katajina di Medici alkoi sitii rakentaa 1Ö04 ja

jatkettiin seur. vuosisadoilla. Oli 1700-

luvun lopulla ja 1800-luvulla Ranskan hallitsi-

jain asuntona, kunnes sen 1S71 polttivat kom-
munardit. Vain pari sivuosaa siitä on sittem-

min uusittu, pääosa kokonaan poistettu, joten
'1:11 länsipuolella ollut T:n puisto nyt on

välittömässä yhteydessä Louvren siipien ympä-
röimän Place du Carrouselin kanssa.

Tuiretuinen. Kullervon ja lii

nimitys Kalevalassa. Kansanlaulussa Kullervo on
myöhään tullut T:n I. Tuurikkaisen sijalle, jonka
vanhin i ito Turo johtuu vastaavan skandinaa
vilaisen balladin Thord nimestä. K. A.

Tuisko 1. T u i s t o, Tacituksen mainitsema
germaanien kantaisä. T. ajateltiin maasta syiit\

m oksi kaksoisolioksi, jolla oli sekä miehen että

naisen sukupuoliset ominaisuudet ja joka siten

kykeni itsest-xin synnyttämiin ensimiisen ihmi
sen. A. J. /'-li.

Tukaatti ks. Dukaatti.
Tukehtuminen, hengityksen estymisen aiheut

lama kuoloina : hukkuminen, hirttäytyminen ynnä
monenlaiset myrkytykset, jotka vievät hengityk-

sen häiriintymiseen riistämällä elämän ylläpitä-

miseen tarvittavaa happea. Kun t :een vievät

syj t ovat poistetut on valekuolleelle tai vaaran
alaisena olleelle mitä kiireimmin ryhdyttävä teko-

hengitystä toimittamaan, ks. IT e n g i l y s, keino

tekoinen.

Tukholma (ruots. Stockholm, Iat. Holmin
Ruotsin pääkaupunki, hallinnollisesti itsenäinen,

käskynhnltian hoitama lääni, Sveanmaassa;
Stockholms Iän nimisen läänin alueen sisällä,

Mälar jäi von itäpäästä tavattoman saaririkkaa-
s(en Itii ron lahteen vieväin lyhyiden, Norr-
ström ja Söderström (viimemain. varustettu

sululla) nimisten virtojen viilissä olevilla saa

rilla sekä Mälar-järven, virtojen ja Itämeren
lahden länsiperukan („Saltsjön") pohjois- ja

eteläpuolella olevalla mantereella ja manteree-

seen liittyviini saarilla; 31 km5 (sisävesilleen

32 km2
), 386,240 as. (1915), Ruotsin suurin kau-

punki (asukasmäärältään kaksi kertaa suurempi
kuin valtakunnan toinen kaupunki, Göötepori).
— T:n asema on erittäin viehättävä; siihen vai-

kuttavat monet, saaririkkaat vesistöt ja pinnan-

muodostuksen vaihtelevaisuus (T:n eteläosa esiin,

kohoo melkein äkkijyrkkänä parikymmentä met

riä vedestä) ja ympäristön verraten runsas

metsäkasvillisuus. Taloudelliselta kannalta kat-

soen asema niinikään on sangen edullinen:

T:n tienoilla yhtyvät Pohjanlahti, Suomenlahti

ja Itämeri, johon lisäksi lännestä tulee rikkaan.

taajaan asutun maakunnan ympäröimä Mälar-

järvi. Aseman edullisuus oli kuitenkin paljo

huomattavampi Ruotsin suuruuden aikana, jol-

loin T. lisäksi oli valtakunnan maant. keskuk-

sena, sensijaan että se nyt on valtakunnan itii

äärellä. T. jakaantuu kolmeen pääosaan: Norr-

strömin ja Söderströmin välissä olevilla saarilla

on T:n vanhin ja vanhanaikaisin osa, sen ke-

i jo ta käsin muu T. on asutettu, S t a

(„Staden mollan broarna"), vesien pohjoispuo

lella olevalla mantereella on T:n nyk. pää

N' n i i m a 1 m ilyh. X o r r) ja eteläpuolella

s ö d e r m a I in il.\ li. S o d e r). Raki in tai

teellisi ti T:ssa en paljo mielenkiintoista :

iita, jopa suurenmoisia rakennuksia ja

palat eja li veiden, uusimmanaikaisten katu ji

puistoteiden varsilla sei vastakohtana

1600-luvun taloja ahtaiden, tuskin pari metriä

i neliä. Vaikutusten

eheyttä häiritsevät kuitenkin sellaiset korli

(etenkin Norrmalmin eti ekai-

i o <>n vanhaa ja uutta.
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Kartan selitys seuraavalla sivulla.
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Tukholma I.

ma Mosebackeniltä katsottuiin

Kuninkaallinen linna. Kustaa, Aadolfin tori ja ent. Perintöruhtinaai
palatsi.

Kunink. ooppera ja P. Jaakobin kirkko.

Grand Hotel ja Kansallismuseo.
(Södra Blasieholmshamnen.)

du ka i

Tietosanakirin. T\" irinitnfccppn Tulhnlr



Tukholma II.

Ritarihuone.

Skeppsbron. Kungsträdgäxden.

Birger farlm katu. Hasselbacken.

*•* Jft %&M
btrandvaeen. Djurgärdenin edusta; ylhäällä Skansen.



1906 Tukholma. liiot;

Tukholman kartan selitys.

1. Kunink tuma 2, Kustu lll:n patsas. — 8. Lejon-

backea. — 4. Slottsbacken. S Storkyrkan S. suom.
seurakunnan kirkko 7. YltkäskynhalUan talo. B. Pörssi.

10. Saks kirkko. - 11. Riddarhustorget
DOne. — 13. Vanha raati] n. 14 Mvnttor

Birger Jaarlin tori. — 16. Rlddarholmskyrkan. —
17 Svean hovioikeus.— 18. Valtionarkisto. — 19. Valtlopälvä-

- 20. Valtiopankin talo. — 21 Strömparterren. — 22.

Karl Johans lori;. - 23. Gustal Vdolfs torg - 24. Ku-
li. nk. teatteri. — 25, Ent. perintornlit. palatsi. — 26. Norra

27. Tiedeakatemia. — 28. Tekn. kurkea
19 Tukholman korkeakoulu. — 30 Keskusrautatie-

i. — 31. Keskuspostikonttori. — 32. Lilla teatero. —
rra bantorget -- 34. Nobel-kirjasto. — 35. Kungsträd-

garden. 86. Jakobs kyrka. 37. Ruotsin yi. taideyhdistys.

9l Nybroplan. — 39 Berzeliuksen puisto. — 40. Herns
snlonger. 41. Juutalaisten synagoga. — 42. Norrmalms

- 43 Brunkebergstorg. — 44. Viktorian liikepalatsi. —
Dtorget — 4*k Klara kyrka. — 47. Katolinen kirkko. —

4s Johannes k\rka. — 49' Adolf Fredriks kyrka. — 50.

tirand Hotel. — 51 Kansallismuseo. — 52. Blasielrolmskyrkan.
lamuurarikunnan uusi talo. — 54. Svenska teatern.

— 55. Soitannollinen akatemia. — 56. Skeppsholmskyrkan. —

57, Merisotakoulu. — 68. Kastelli. — ">'.i Odenplan, —00.
Vanadislunden. — 61. TahtiiorninpulBto Bellovue
parken. — 113. Vasaparken. - H4 Sabbatsberg 65 i

\ i akj rkan — (16. Katolinen kirkko. — 67. Venäläinen i

68. Allas. - 69. Rörstrand. - — 7() Kronobergspai
— 71. liisi kaupungintalo, - 73.
Karolinska Institutet. — 74. Rahapaja. — 75, Kungsholms
kyrka. — 76. Varusväen sairaala. — 77. Poliislkamarl.
7s i usi raatihuone 79. Kronprinsessan Lovlsas v&rd
anstalt. — 80. Työlaitos. si .stureplan - 82. Karia-
pian. — 83 Humlegflrden. 84. Knnink. kirjasto. 85
Dramatlska teatern. — 86. östermalmskyrkan «7. Stadion.
— 88. Sofiahemmet. — 81). Tykklväen kasarmit. — 90. Folk-
teatern. — 91. Svean henkik. kasarmit. — 92. Giiotan henkik.
kasariini 98. Eläinlääkärioplato. - 'J4. Metsäopisto. 95,

Hovitalli. — 96. Ostermalmin yi. oppilaitos. — '.17. östermal-
min teatteri. — 98. Kaleeriveistämö. — 99. Nordiska tnuseet.
— 100. Biol. museo. — 101. Djurg&rdsteatern. — 102. Hassel-
backen. -— 103. SOdermalmstorg. — 104. Katarinahissen. —
105. Mariahissen. — 106. Mosebacken. — 107. Kalarinakyrka.
— 108. Mariakyrka. — 109. Adolf Fredriks torg.

—
' 110.

Sofiakyrka. — 111. Merikoulu. — 112. Eteläinen rautatie-
asema. — 113. Keskusvankila.

Vanha aika on parhaiten säilynyt S t a-

denissa, jonka muodostavat Stadsholmen. sen

lispuolella oleva Helgeandsholmen (alku-

peräinen Stockholmen), itäpuolella oleva Riddar-

bolmen sekä puri pienempää saarta. S t a d s-

h o I m e n ia vallitsee sen pohjoispäässä oleva

jalomuotoinen, mahtava kunink. linna (rak. 1697-

lTtin Nicodemus Tessin, C. G. Tessin, Harleman
ja Cronstedt it. renesanssityyliin ; suunnikkaan
muotoinen, pituus 123*m, leveys 116 m, hiekka-
kivinen:, jonka monista huoneista mainittakoon
valtaaali [jossa valtiopäivät avataan ja lopete-

taan i, linnankirkko, juhlasali (35 m pitkä,

11 l
/j in leveä), Kaarle XI :n galleria (48 m pitkä;

maalauksia] y. m. Linnan molempien pituussivu-

jen koillisten päiden välissä on korkea puisto-

penger, Logärden (ennen siinä säilytettiin met-
Sen alapuolella kulkee, koko Stads-

liolmenin itärantaa reunustava, leveä Skeppsbron
j

matkustajalaivasiltoineen (sinne laskevat m. m.
Suotuesta tulevat matkustajalaivat) ja tavara-
vajoineen. skeppsbron pohjoisosassa, linnan ala-

puolella, on Sergelin muovailema Kustaa III:

n

patsa tettu 1808). Linnan luoteissivustalla

oleva avoin paikka on Lejonbacken (pengermällä
kak-i pronssista jättiläisleijonaa viita 1704);
kaakkoissivustalla on Slottsbacken, jolla 30 m
kurkea obeliski (pystytetty 1800 „T:n porvaris-
ton sodassa Venäjää vastaan 1788-00 osoittaman
uskollisuuden ja uhrautuvaisuuden muistoksi").
Slottsbacken in lounaispäässä on T:n vanhin
kirkk,. Storkyrkan (per. Birger Jaarli 1264, myö-
hemmin moneen kertaan uusittu; taideteoksista

oon: keskiaikainen veistos ,,S:t Göran
ooh Draken". alttarikaappi valmistettu hopeasta,
ebenpuusta ja norsunluusta Augsburgissa 1600-

luvulla, barokkityyliset kruunaustuolit, kaste
malja v:lta 1514, seitsenvartinen kyntliläjalka,
pari suurta Ehrenstrahlin maalausta), jo a

Ruotsin hallitsijat Fredrik Iistä alkaen on kruu-
nattu. Slottsbackenin etelälaidassa on ylikäskyn-
baltiantalo (Nicodemus Tessin nuoremman il

varten rakennuttama palatsi) ja T:n suom. si

kunnan kirkko (joksi 1725 muutettiin 1600-luvun
puolimaiss ,,ttu Lilla bollhuset). Stor-

kyrkanin eteläpuolella on pörssi (rak. 1776),
jonka etelä] lella taas on T:n vanhin tori.

Stortorget, jolla Kristian 1520 mestautti satakunta
kuotsin herraa („T:n verilöyly"). Torista ete

lään on Saksalainen kirkko (alkuaan P. Gert-

rudin kappeli, joka 1600-luvulla luovutettiin saks.

seurakunnalle). Stadsholmenin luoteiskulmassa
Stortorgetista länteen on Riddarhustorget, jolla

Kustaa Vaasan muistopatsas (paljastettu 1774;
Larchevesquen muovailema). Torin pohjoislaidalla

on ritarihuone (rak. 1643-70 Simon ja Jean
de la Vallöen piirustusten muk.), jossa Ruotsin
aatelissääty kokoontui 1680 1865 ja jonka salin

seinillä on Ruotsin aatelissukujen vaakunakil-
vet; puistossa on 1890 paljastettu Axel Oxen-
stiernan patsas (muovaillut Börjeson). Ritari-

huoneen itäpuolella on vanha raatihuone (aloi-

tettu 1662; alkuaan kuulunut Bonde-suvulle,

v:sta 1731 raatihuoneena). Torin läheisyydessä

on lisäksi Axel Oxenstiernan ent. palatsi, Skandi-
naviska kredit-aktiebolagetin talo, Kanslihusel

(jossa rahapaja oli v:een 1844), viimem. Mynt
torget nimisen aukean äärellä, Lejonbaekenin
länsipäässä. Stadsholmenin tärkeimmät liikeväy-

lät ovat. paitsi Skeppsbrota, Västerlänggatan,
Stora Nygatan, sekä pitkin länsi- ja eteläran-

taa olevat Munkbron, Köttorget, Mälartorget,
Km nhamnstorget ja Slussplanen nimiset ranta-

torit, joiden varrella on useita vanhoja, huomat-
tavia yksityispalatseja. — Riddarhustorget iii n

silta vie kapean, kanavoidun salmen poikki

R i d d a r h o 1 m i- n i n (Ritariholman) saarelle.

Keskellä sitä on Birger Jaarlin tori, jolla Birger

Jaarlin muistopatsas (Fogelbergin muovailema;
paljastettu 1854). Torin etelälaidassa on alkuaan
Maunu I „nlon lukon perustamaan Harmaidenvel
jesten luostariin kuulunut kirkko Riddarholms-
kyikan (aloitettu 1280-90-luvuilla, monesti uudis-

tettu; torni 90 m korkea), joka Kustaa Aadolfin

ajoista asli on ollut Ruotsin kuningassukujen

ja muutamien ylhäisimpien aatelisperheiden

hautakammiona [\ sta 1807 siellä ei ole pidetty

jumalanpalveluksia). Kunink. hauta] uo vat

Kustavilainen, Karoliininen, Bernadot tein. I eal

Riddarholmenin muista, nyk. etupäässä keskus-

i tiimi. t:; tksista (Svean

Ien, benraalistaabin, valtionarkiston

a i isotahallinnon y. i ki inul I ekä

valtiopäivätalo, joka 1830-1905 oli valtio

päivien, sitti iiiinin I auppal olli gin J D

tojen bailu alkua.m kuuluneet suu

rillc "Ile (Wrangelin, Sparien, Bengt
Hornin. Ci uusin, R : tenboi I i a Oxen-
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Ritarihoiman kirkko.

stiernan y. m. talot), joiden muk. saari onkin
saanul nimensä (oli 1600-luvun puolimaihin Gra-
inunkeliolinen nimeltään). Uusia rakennuksia
Riddarholmenilla ovat kunink. kirjapainon
(1\ A. Norstedt & Sönerin; rak. 1882-89) ja
valtionarkiston uusi talo (1887-90). — Stads-

holmenin pohjoispuolella on toisinaan Norrmalmin
eteläosaan luettu Ilelgeandsholmen (joka

mahdollisesti on T:n vanhin asuttu osa); sen
länsi- (oik. lounais-) osan täyttävät uusi valtio-

päivätalo (valmis 1905; rak. Aron Johanssonin
piirustusten muk.) ja siihen (Norrmalmilta tule-

van) Drottninggatan niinisen kadun poikki
rakennettujen kaariporttien yhdistämä valtio-

pankin talo. Saaren itä- (koillis-) päässä on
Strömparterren niminen ravintola puistoineen.

—

Stadenista vie neljä siltaa Norrmalmin puolelle

:

itäisin ou graniittinen Norrbro (rak. 1-787-97),

jonka vieressä on väliaikainen Riksbron (molem-
mat kulkevat Stadsholmonilta Helgeandsholmenin
poikki), tämän länsipuolella on Vasabron (1878;
vii' suoraan Stadsholmenilta Norrmalmin puo-
lelle) ja vihdoin rautatiesilta (yhteydessä kävely-
silta; vie suoraan Riddarholmenilta Norrmalmin
puolelle). Yiimem. sillan yhteydessä on pari

pientä luotoa, Strömsborg sekä se kari, jolle on
rak. T:n kaupungin kylpy- ja uimalaitos. Sta-

denista Södermalmille vie mainitun rautatiesillan

eteläinen, Stadsholmenin länsinurkkaa sivuava,

jatko sekä Söderströmin sulkukanavan „Slussen"
(rak. Nils Ericson 1850) poikki Karl Johans
torg nimiselle torille (ent. saari, nyk. kokonaan
Södermalmiin yhdistetty) vievät kaksi siltaa.

Karl Johans torgilla, joka on Sodermalmin
raitioteiden lähtökohta. on 1854 pystytetty
Kaarle Juhanan ratsastajapatsas (muovaillut

Fogelberg)

.

Norrmalm jakaantuu useaan pääosaan.
Norrströmin pohjoispuolella on lähinnä varsinai-
nen Norrmalm; sen pohjois- ja luoteispuolelle

syntynyttä uutta kaupunginosaa nimitetään
Vasastadeniksi ja itäpuolelle syntynyttä öster-

malmiksi. Länsipuolella on Kungsholmen nimi-

nen saari (Västermalm
) ,

jonka Norrmalmista

erottaa Ka rlbergs - |ön ja K l->
i

;i > iken nimi
ulmijono (ylitse kolme siltaa : Nya Kui
bron, Kungsbron ja S:t Eriksbrou). Varsinai

n Norrmalmiin kaakossa välittömästi yhtyy
Blasiekolmen (ennen -aari. hansalaisaikana
Käpplingen nimeltään) jonka kaakkoispuolella
olevalle Skeppsholmen nimiselle saarelli

Skeppsholmsbron. Skeppsholmenilta päästään >il-

laa myöten vielä etelämpänä olevalle Kasteli

holmenin saarelle. Blasieholmenin länsipuolella

olevaa Norrströmin jatke. a nimitetään Bla

holmshamneniksi; itäpuolella ovat. Västermalmin
etelärajoina olevat Nybroviken ja Ladugärds-
lands\ i k i

p i nimiset lahdet. Viimemainitun iiii

tolella on Djurgärden i oik. „Egentliga Djur-
gärden") aiminen saari esikaupunkeineen. Djur
gärden on samannimisen T:n itäpuolella olevan

suuremman alueen eteläosa, jonka mantereesta
erottaa Djurgärdsbrunnsviken ja sen jatkon;!

idässä oleva Djurgärdsbrunnskanalen kanava;
lahden yli vie Djurgardsbron. — Varsinaisen
Norrmalmin, T:u kauppa- ja pankkikort
telin huomattavin, ja koko T:n keskeisin tori

oti Norrströmin rannalla, Norrbron pohjoispäässä

oleva, verraten pieni Gustaf Adolfs torg. Sen

keskellä on Larchevesquen muovailema Kustaa
Aadolfin ratsastajapatsas (pystytetty 1796), itä-

puolella kunink. teatterin (oopperan; itäosassa

oopperakellari ja oopperakahvila, T:n suosituin]

pia ravintoloita) reuesanssityylinen rakennus,
länsipuolella ent. perintöruhtinaan palat.-i

(v:sta 1907 sinne on sijoitettu uiko- ja meri-

asiain departementit) ja pohjoispuolella Ryd-
bergin hotelli (T:n hienoimpia). Torilta lähtee

suoraan pohjoiseen Regeringsgatan, varsinai-* n

Norrmalmin pääkatuja (jonka varrella m. Dl.

Nordiska kompanietin suurenmoinen liikepalatsi)

ja kaakkoon lyhyet poikkikadut Strömgatan
(pitkin Norrströmiä; sen varrella Rosenbadin
liikepalatsi) ja Fredsgatan, „T:n Wallstreet",

jonka varrella useita T:n suurimpia pankkeja
ja renesanssityylinen vapaiden taiteiden akate-

mia (kadun länsipäässä olevan, Zornin „Morgon-
badet" nimisen suihkukaivon koristaman Rödbo-

torgetin pohjoislaidassa). Näiden katujen poikki

kulkee kaakosta luoteeseen 1 */•> km pitkä, ver-

raten kapea Drottninggatan, yhä vielä T:n tär-

kein kauppakatu. Suurten, liikehuoneistoja sisäl-

tävien rakennusten ohella Drottninggatanin var-

rella on m. m. Norra latinläroverket nimisen

oppikoulun linnamainen rakennus (rak. 1876-80

Helgo Zettervallin piirustusten muk.; prinssi

Eugenin, Carl Larssonin ja Bruno Liljeforsin

seinämaalauksia), tiedeakatemian palatsi (m. in.

suuret kokoelmat ja kirjasto), tekn. korkeakou-

lun ja T:n korkeakoulun rakennukset. Drottning-

gatanin pohjoispäässä on observatori (aloitettu

1749) puistoineen. Varsinaisen Norrmalmin
muista kaduista mainittakoon vielä Drottning-

gatanin kanssa yhdensuuntainen Vasagatan,

jonka varrella Nils Ericsonin patsaalla (muo-

vaillut J. Börjeson) koristettu puisto, keskus-

rautatieasema, keskuspostikonttori (T:n mielen-

kiintoisimpia rakennuksia, punaisesta hiekka-

kivestä; Ferd. Bobergin piirustama) sekä Lilla

teatern, ja jonka pohjoispäässä, Norra lian-

torgetin laidassa, on Nobel-kirjasto. Poikki

kaduista tärkein on uusi (1911 avattu! .
leveä.

Kungsholmenin ja östermalmin yhdistävä Kungs-
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gatän. Varsinaisen Norrmalmin toreja ja puistoja :

Kustaa Aadolfia torista itään on Kungsträdgarden
niminen puisto, jossa oval Kaarle XIII:n (1

vaillut Göthe; pystytcttj 1821) ja Kaarle \il:n

(muovaillut Molin; pystytetty 1868) muistopa!

saat sekä risiinin suihkukaivo pi jonka iirelli

Bijait Jakobs kyrka niminen kirkko (rak.

1643; uusittu 1723 tapahtuneen tulipalon

jälkeen; kirkon sisällä Kustaa Hornin, kirkko-

maalla Kellgrenin hauta), [luotsin yleisen taide

yhdistyksen rakennus sekä useita komeita pankki-

ja liikepalatseja. Lyhyt Näckströmsgatan vie

Kungsträdgardenista Nybrovikenin pohjcispa issä

olevan Nybroplanin länsipuolella olevaan Berze-

liuksen puistoon, jolla Jakob Berzeliuksen muisto-

patsas (muovaillut Qvarnström; pystytetty 1858)
' arl Millesiu ,,LeikkiväVt karhut" niininen

ryhmä, ja jonka luona Berns' salonger niminen
kahvilahuoneisto ja juutalaisten synagoga (rak.

ls7n Scholanderin piirustusten muk.). Puiston

luoteispuolella on Norrmalms torg, Norrmalmin
raitioteiden risteyspaikkoja. Kustaa Aadolfin

torista pohjoiseen on Brunkebergstorg, jonka
varrella vakuutusyhtiö Viktorian liikepalatsi

ie m. m. T:n kauppakorkeakoulun huoneisto)

n käsityöyhdistyksen talo. Vielä pohjoi-

sia on Hötorget (Norrmalmin tärkein

hedelmäin, vihannesten ja lihan myöntipaikka)

.

Paitsi yllälueteltuja mainittakoon varsinaisen

Norrmalmin rakennuksista seuraavat: Klara
kyrka (rak. 1751. vanhan, 1285 rakennetun luos-

tarikirkon paikalle; runoilija Gyllenborgin ja

Sandelsin muistomerkit, hautausmaalla Bell-

manin. Leopoldin, Lenngrenin ja v. Vegesackin
haudat), Katolinen kirkko. Johannes kyrka
(kirkkomaalla von Döbelnin hauta), Adolf Fred-
rik- kyrka irak. 17H8-74; Sergelin veistämä
alttarikoristus ja Cartesiuksen muistopatsas),

tekn. koulun talo, yleisen telefoniy htiön talo,

palokunnan talo. — Varsinaisen Norrmalmin
kaakkoisosaan liittyvään B 1 a s i ehol me n iin

tullaan K gsträdgärdenin eteläpäästä (nimel-

tään Karl den Xll:s torg) Södra Blasieholms-
hamnen nimistä rantatietä (Blasieholmenin poh
l'>isrannalla. Nybrovikeniä vastaan on Noria
Blasieholmshamnen) myöten. Sen varrella on
useita komeita yksityispalatseja (esim. Sören-
senin ja ent. Bolinderin), suurenmoinen Grand
Hotel irak. 1872-74) ja siihen liittyvä Grand
Sotel Royal sekä Blasieholmenin eteläpäässä.

puiston ympäröimänä (puistossa m. m. Molinio
pronssiin valettu „Bältespännarna"-ryhmä) rene

»tyylinen, 3 milj. mk. maksanut kansallis

museon rakennus irak. 1850-65; pohjakerrok-
: hist. museo, jonka esihist. osasto on Euroo-

pnii parhaita, rahakabinetti ; toisessa kerroksessa

:

keramiset osastot, kuvanveistososastot, taideteolli

; pt. kokoelmat ; kolin. rrok

alleriat, gravyyrisali). Pohjoisempana
on Blasieholraskyrkan, Vapaamuurarikunnan uusi
talo. Svenska teatern, Soitannollisen akatet
talo.- S k eppshol me n illa, josta 1630-luvulla
tehtiin sotalaivaston asemapaikka, on etupS
laivaston kasarmeja, makasiineja ja työpajoja.
II uomat ta via rakennuksia : Skeppsholmskyrkan
irak. 1842), normannilaistyylinen tykkiväen

rmi ja merisotakoulun talo. Viimem. edus

talla on Aasian ympäripurjehduksen (1878-80)

muistoksi pystytetty muistokivi. Toinenkin

muistokivi on Skeppsbolmenilla, Ru >! nimen
taistelun il7'.Mii muistoksi pystytetty. Suuret
alat Skeppsholmenia- ovat puistoja ja i tutu

samoin myös pientä Kastellhol m i oin
-naita. Sillä olevalla kastellilta irak. ISIS) on
mainio näköala kaupungin ja purjehdusväylän
ylitse. Varsinaiseen Norrmalmiin välittömästi
liittyvä V a s a s t a il e n on uudenail
rakennettu (pohjoisessa paljo rakentamat! ia

kortteleita), erittäin leveäkatuinen (idästä Iän

tmi kulkeva Karlbergsvägen ja lounaasta koil-

liseen kulkeva Odengatan, joiden yhtymäkoh-
dassa Odenplan, luoteesta kaakkoon kulkevat
Roslagsgatan, joka on Regeringsgatanin jatkoa.

Sveavägen ja Norrtullsgatan) ja puistorikas
(Vanadislunden, jossa vesitorni, Bellevueparken,
Vasaparken y. m.i. Huomattavia rakennuksia:

Sabbatsbergin, Ruotsin suurimman sairaalan.

rakennusryhmä, laajan. Vasaparkeniin yhtyvän
puiston keskellä, Gustaf Vasakyrkan, Katolinen
kirkko. Venäläinen kirkko, muutamia suuria

kansakoulurakennuksia (suurimpia T:ssa on
Adolf Fredrikin kansakoulu), Atlas-o.-y:n ja

Rörstrandin posliinitehtaan laajat rakennusryh
mät (molemmat samoinkuin Sabbatsbergin sai-

raala ovat Vasastadenin eteläosassa. Karlbergs-
sjön-Klara-viken-salmen rannalla). — K u n g s-

h o 1 m e n on sairaalain y. m. s. ja teollisuus-

laitosten kaupunginosa; länsiosa on vielä raken-

tamaton. Pääkadut ovat lännestä itään kulke-

vat Handt verka regatan (etelässä) ja Fleming-
gatan (pohjoisessa). Puistoista mainittakoon
l\roiioberg>parken. Aivan saaren itäosassa, Nya
Kungsholmsbron nimisen sillan päässä on uusi

kaupungintalo (R. östbergin piirustama), toisella

puolen katua (Handtverkaregatan) Serafimer
sairaala (per. 17.V2). Edelleen on saman kadun
varrella Karolinska mediko-kirurgiska institute!

nimisen korkeakoulun rakennusryhmä, valtion

rahapaja. Kungsholms kyrka (myös Ulrika Eleo-

a kyrka; rak. 1673-88), yleinen synnytyslai
to-, varusväen sairaala, Kungsholmenin alkeis

oppilaitos, T:n asetehdas y. m. Muualla Kungs-
iioimenilla on poliisikamari, uusi raatihuone,

Kronprinsessan Lovisas värdanstalt för sjuka

liani. Stockholms sjukhem ja S:1 Görans Bjukhus

nimiset sairaalat, Konradsbergin mielenvikaisten

hoitolaitos. T:n työlaitos, Mariebergin ampuma
tarvetehdas, Separatorin, Bolinderin. [nedalin

y. m. teollisuuslaitokset. — Etupäässä varak-

kaampien tukholmalaisten asuman Öster-
malmin ja varsinaisen Norrmalmin välisenä

rajana voidaan pitää Nybroplanilta luodetta koh-

den kulkevaa, vilkasliikenteistä, leveää Birgei

Jarlsgatan nimisiä katua. Sen varrella olevalta.

raitioteiden risteyksenä tärkeältä Stureplan-

to ulia lähtee pohjoiskoillista kohden Sturegatan

-it.
:

i vastaan kohtisuorasti kulkevat leveät valta

kadut: Valhallavägen (joka on vars. rakenne

tmi alueen rajana ' koill a puistokatu

Karlavägen, jonka itäpäässä olevalta Ka

planilta levi ä Narva I kuu etelään. V
planilta itään, pitkin Lai enin

ie l m kaunein katu ja tukholma-

laisten suosituin kävelytie, puuistutuk

Strandvägi
yksit} ispala tseji nurin

on Ka iin ja SI un t välissä oleva

kaunis Humlegarden Sen eti I losa ia on Kunink.
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kirja i 150,000 nid.; rak. 1871-77), jonka
pohjoispuolella on Linnan jättiläispatsas (palja

tettu 1885; F. Kjellbergin muovailema); lisäksi

puistossa ovat Scheelen, Per Wieselgrenin ja

Lnders Fryxellin kuvapatsaat ja „Farfadern"
niminen, Per Hasselbergin muovailema ryhmä.
Nybroplanin pohjoislaidassa on Dramatiska tea-

tern nimisen teatterin uusi, komea talo (sisällä

paljon taideteoksia). Muita östermalmin raken

nuksia: östermalmskyrkan (per. 1658 kuningatar
Hedvig Eleonora), Polkteatern (molemmat Öster-

malmstorg nimisen lorin äärellä), Stadion (rak.

v:n 1912 olympialaisia kisoja varten), Sofiahem
met niminen sairaala, tykistöväen kasarmit
(kaikki Valhallavägenin varrella), ratsastavan

henkikaartin, Svcan ja (löötan henkikaartin

y. m. kasarmit, eläinlääkäriopiston, metsäopiston
ja hovitallin rakennukset, östermalmin yleinen

oppilaitos, östermalmin teatteri y. m. — Puisto-

rikkaan Djurgärdenin itäpäässä on kau-
nista huvila-asutusta, länsipäässä vain on taa-

jemmassa rakennuksia; siellä on n. s. Djurgärds-

staden, kaleeriveistämö, Nordiska museet sekä
Skansen. Artur llazeliuksen perustama (1872;

v:sta 1880 nyk. niminen, rakennus valmistunut

1907, I. G. Classonin piirustusten muk.) Nor-
diska museet käsittää suurenmoiset kokoelmat
ruots. kansat, esineitä, eri aikakausien tyylien

mukaan sisustettuja huoneita, kymmenkunta huo-
neita Norjasta, Tanskasta, Islannista ja Suo-
mesta (huone n :o 47) kerättyjä esineitä sekä

runsaan kokoelman aseita ja varustuksia (usei-

den Ruotsin kuninkaiden asevarustukset). Nor-
diska museetiin kuuluva, korkealla kukkulalla

oleva ulkoilmamuseo Skansen (oik. ,,Nordiska
museets friluftsafdelning" ;

perustanut 1891 Artur
Hazelius) on tukholmalaisten suosituimpia kesäi

siä huvittelu- ja ajanvietepaikkoja. Skanseniin
on siirretty useita vanhoja maalaisrakennuksia.
taloja ja mökkejä alkuperäisille sisustuksineen;

siellä on harjatupa Morasta ja mäkitupa Orsasta
Taalaissa, kivimaja ja n. s, ,,Kyrkhultstugan"
Blekingestä, paja TJpplandiu rauta-alueelta.

,,Laxbrostugan" Vestmanlaudista, ,,Oktorpsgär-

den" Hallandista, ,,IIornborgastugan" Länsi

Göötanmaalta, ..Virserumsboden" Smälandista,
..Bollnässtugan" Helsinglandista, lato Länsi-

1'ohjasta, onpa siellä pari mielenkiintoista van-
haa suom. savupirttiä (toinen 1600-luvulta) ulko-

huoneilleen Ruotsin suomalaismetsistä y. m.
Muita nähtävyyksiä on Bredablic-kin näkötorni,

uusi ulkoilmateatteri, observatori, vuorirata.

kivihiili- ja kalkkikaivoksen jäljennökset, Sveden-
borgin huvimaja, lappalaisleiri, jääkarhunluola,
kotkanhäkki y. m. m. Djurgärdenin länsipäässä

on vielä Biologinen museo, Djurgärdsteatern,
suosittu Hasselbackenin ravintola. Idempänä
huvila-alueella: prinssi Vilhelmin huvila „0ak-
llill", prinssi Eugenin palatsi, E. Thielin palatsi

(runsaat taulukokoelmat) , kunink. ..liosendalin"

huvilinna y. m.
S ö d e r m a 1 m, Arsta-vikenin, Hammarby-

sjön, Mälarin ja ,,Saltsjön" ympäröimä, on etu-

päässä työväen ja alemman porvariston asuma
sekä tehdaskaupunginosa. Sen päätori on Söder -

malmstorg, lähinnä Karl Johanstorg nimistä

toria. Södermalmin torilta lähtevät Södermalmin
tärkeimmät kadut: Hornsgätan länteen ja Göt-

gatan etelään. Nousu rannalta Södermalmin

i i iin on hyvin korkea ja jyrkkä, joten on

liikenteen helpottami eksi rakennettu ''•'> m
kea nostolaitos Katarinahisaen (suurenmoinen

lal. Lännempänä, .Mälarin etelärannalla,

mi loinen nostolaitos, Mariahi en Katarina
Benin eteläpuolella on Mosebacken, T:n kauneim-
pia näköalapaikkoja, puistoineen ja ravintoloi
ueen. Mosebacketorg nimisen torin laidassa on
Sini ra teatern sekä vesitorni. Laheisyydi

[Catarina kyrka, Södermalmin kaunein (rak.

1724). Ilornsgatanin varrella on Maria k

(per. I57(i; kirkkomaalla Stagneliuksen ja Nican
derin yhteishauta) sekä Adolf Fredrika torg (jolla

Per Hasselbergin „Snöklockan" ja II. A. Wiss
lerin ,,Tors fiske"). Vielä mainittakoon Söder
malmilla Sofiakyrka, Merikoulun rakennu
Södermalmin korkeamman yleisen oppilaitol

rakennus. Eteläinen rautatieasema (Södra ita

tionen) sekä erinäisten teollisuuslaitosten raken-

nusryhmät. — Södermalmin länsipäässä oval

Reimersholmenin ja Längholmenin (keskusvan
kila; tilaa 700 vangille) saaret.

T:n ympäristössä on paljon erittäin

luonnonkauniita ja mielenkiintoisia paikkoja.

Aivan T:n länsilaidassa on Karlbergiu (ks..t.)

linna (sotakoulu) puistoineen, pohjoispuolella on

Haga (ks. t.), T:n uusi hautausmaa ja Solnan

ikivanha kirkko; näiden takana ovat Hagalundin,
Räsundan ja Sundbybergin huvila- ja työväen
esikaupungit. Pohjoisempana, Stora Vartan nimi-

sen selän rannalla on Djursholm (ks. t.) nimi-

nen huvilakaupunki. T:n huomattavimpia, jonka

läheisyydessä Ulriksdalin kunink. huvilinna (rak.

1642-44). T:n itäpuolella on Lidingön (ks. I.i

niminen saari liuvila-alueineen sekä kauempana
väyliin varrella Vaxholmenin (ks. t.) kaupunki
ja vanha linnoitus (perustanut Kustaa Vaasa)

ja 4 km siitä Oskar-Fredriksborgin uusi, erittäin

lujasti varustettu linnoitus, T:n avain. Vielä

kauempana idässä purjehdusväylän varrella on

Furusundin tulli- ja luotsiasema, kesällä paljun

käytetty huvila- ja kylpyläpaikka. Itäiseen suun-

taan T:sta on myöskin Saltsjöbaden (ks. t.h

jonne päästään sekä laivalla että junalla Saltsjö-

badenin rataa jiitkin. Kauempana olevia kylpylä-

ja huvila-asutuksia ovat Dalarö (ks. t.) sekä

Nynäshamn (ks. t.). T:sta länteen, Mälarin var-

silla, ovat kaunis Drottningholm (ks. t.) iha-

nassa puistossa, Mariefred ja sen vieressä oleva

merkillinen Gripsholman linna (ks. t.).

T. on Ruotsin sivistyselämän pääpaikka,

vaikka ei aivan yhtä suuressa määrässä, kuin

esim. Kööpenhamina Tanskan, sillä T. ei ole

varsinainen yliopistokaupunki. T:ssa tosin on

yliopistoa vastaava korkeakoulu, mutta sekin on

oik. yksityinen, ja perustettu vasta 1878 (657 yli-

opp. 1912, vain puolet Lundin ja vähän yli

neljäsosa Upsalan yliopiston oppilasmäärästä).

Lisäksi T:ssa on tekn. korkeakoulu (458 "|>i>.

1912), Karoliininen opisto (ks. t; 352 opp. 1912),

kauppakorkeakoulu (161 opp. 1912), farmaseut-

tinen opisto (44), eläinlääkäriopisto (103), mi

opisto (77), vapaiden taiteiden akatemian opisto

(taidekorkeakoulu; 64), musikaalisen akatemian

konservatori (178), sotakorkeakoulu (51), tykistö-

jä insinöörikorkeakoulu (40), sotakoulu, tekn.

koulu, useita korkeampia yleisiä oppikouluja,

ammatillisia keskikouluja y. m. Tieteelli

seuroista ja yhdistyksistä mainittakoon: Svenska
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akademien. K. Vetenskapsakademien, K. Vitter-

hets-, historie- och antikvitetsakademien, K. Lant-

bruksakademien, K. Akademien för de fria

konsteina. K. Krigsvetenskapsakademien, K.Mu-
aikaliska akademien, Svenska sällskapet för

antropologi och geografi. Historiska föreningen,

Form ireningen, Fornskriftsällskapet, Sam-
fundel Eör utgifvande af handskrifter rörande
Skandinaviens historia. Kirjastoista, kokoel-

mista y. m. .-. on ylempänä ollut puhe. Monista
tereista mainittavimmat ovat knnink. ooppera

ja dramaattinen teatteri. Sairaaloista ja hyvän-
räisyyslaitoksista on ylempänä puhuttu. —

Sanoraaleli i; u o ts i I palsta 333).

Taloudellinen elämä on kukoistavalla
kannalla. Teollisuus on huomattavampi kuin mis-

muus&a Ruotsin kaupungissa, mutia kau-
passa ja liikenteessä T. ei kykene kilpailemaan

issa asemassa olevan Gööteporin kanssa.
lisuuden tuotantoarvo 1911 oli 240 milj. mk.;

istettuja ovat ravinto- ja nautinto-

(suuria myllyjä, leipätehtaita, juomatavara-
telitaila y. m. s.) sekä metalli- ja koneleollisuus

parator"in separaattoritehdas, Bolinderin ja

„Atlaksen" konepajat. dieselmoottorit elrla -

lakkumulaattoriteh las, I.. M. Ericsson & Co:n
puheli nkonetehdas). Muista tehtaista mainitta
koon vielä Vintervikenin dynamiittitehdas Lilje-

holin •nilla, varsinaisen T:n ulkopuolella, Rör
Strandin posliinitehdas, Gu lal berj a posliini-

tehdas, monet suuret kirjapainot. — Kotimainen
liikenneyhteys sekä meriyhteys [tämerenmaiden
diassa on erinomaisella kannalla. Sun -Silisi i

rannikkolaivalinjoja on Mälarilla, pilkin B

•-m itärannikkoa pohjoiseen |i eteliin päin
li-äksi on erittäin vilkas höyrypursiliil

lähisaaristoon ja T:n eri osien viilillä. I

Ruotsin tärkein rautatiekeskus; pääratoja haa
rautuu poh öiseen, etelään ja länteen, li.-äksi pai-

kallisratoja usealle suunnalle. Taaja raitiotie-

verkko, joka osittain ulottuu T:n ulkopuolella

oleviin huvilakaupunkeihin. T:ssa on
suuria höyrylaivayhtiöitä, mutta kauppalaivasto
ei kuitenkaan kykene kilpailemaan Gööteporin

kauppalaivaston kanssa; 1911 T:n kauppalaivas-

toon kuului 1

:

' S .4 1 8 rek.-ton., Gööteporin kauppa-
laivastoon 194.040 rek.-ton. Sam. v. T:ssa selvi-

tettiin ulkomaisessa liikenteessä l,j milj . rek

ton., vähemmän kuin Malmössä (höyrylauttalii-

kenne), Gööteporissa. Trelleborgissa ja Helsing-

borgissa (molemmissa viimein, höyrylauttalii-

kenne). Vilkkain liikeyhteys on Lontoon, Hullin,

Turun, Helsingin, Lyypekin, Pietarin ja Köö-
penhaminan kanssa, salama pidetään talvella

auki laannu ta|illa. Matkustajalaivasatama on

Skeppsbrolla, rahtilaivasatama Lilla Värtanin
iLiilingön ja mantereen välinen salmi T:n itä-

puolella) rannalla. Ulkomailta tuodaan etupäässä

viljaa, jauhoja, erinäisiä, teollisuuden raaka-

-aineita ja puolivalmisteita, ravintoaineita, siirto-

maantavaroita, öljyjä, rasvoja j. n. e.; ulkomaille

viedään etupäässä kone- ja metalliteollisuuden

tuotteita. Tuonti on suurempi kuin mihinkään
muuhun Luotsin kaupunkiin, mutta vienti siksi

vähäinen, että kokonaiskauppa jää jäljelle Gööte-

porin kokonaiskauppavaihdosta. — Useita suu

ria pankkeja, vakuutus- y. m. s. rahalaitoksia.

Hallinnollisesti T. on itsenäinen lääni,

jonka etunenässä on kuninkaan nimittämä yli-

käskynhaltia. linna on -annilla kunnallishalli-

tuksen, kunnanvaltuuston, puheenjohtaja. — Kir-

kollisesti T. jakaantuu 8 seurakuntaan, jotka

kuuluvat Upsalan arkkihiippakuntaan. — Pää-

kaupunkina T. on maan hallituksen, eduskunnan
ja keskusvirastojen asuinpaikka.

Historia. T:n paikalle lienee 1100-luvulla

perustettu jonkunlaisia linnoitul

Itämeren itäpuolen merirosvoilta pS I irille.

V. 1255 Birger Jaarli ja hänen poikansa kuni

Valdemar antoival 1 ;lh> kaupunginoikeudet.

Samoihin aikoihin T. ympäröitiin muureilla ja

varustettiin linnalla. Seur. vi

alkoi laa el a ma nteri elle, ,,malmei Ile"
i

niiden

asuttamista koetettiin aluksi kyllä estä

attoivat tarjota suojaa hyökkäävälle vihol

liselle. T:n asema valtakunnan keskeisenä kau-

punkina antoi kaupungin kehitykselle niin suu-

ren vauhdin, että JO unionin aikana T:n omis-
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tumista pidettiin ratkai evana koko maan ber

ruudelle ja unionia ja a jälkeen T :sta ii se I iän

tuli Ruotsin hallitsijäin asuinpaikka, valtakun
ii. in pääkaupunki. Alusin asti hallitsijat järjes

ii liniilli se 1 1 kehittivät ja voimistuttivat T:n
kauppaa ja merenkulkua, useimmiten valtakun
iian luisien kaupunkien (etenkin Suomen) kus

tannuksella. Asukasmäärä 1523 "li arviolta 3,000,

1590 7,000, 1635 n; nuo ja 1714 50,000. Suuri
pohjansota pysäytti kehityksen joksikin aikaa.

niin että 1749 asukasmäärä "li 53,464 henkeä.

V. 18(10 asukasmäärä oli noussut 75,517 henkeen.

Suomen erottaminen aiheutti taasen pysähdy
kumien (1840 asuka-mää m oli 84,161 henkeä),

jota voimistuvan teollisuuden vaikutuksesta seu

rasi tasainen kehitys (1865 "li asukkaita 133,361,

1890 246,454 ja 1900 300,624). - Taajaan uudis
tuvat tulipalot havittelivat kaupunkia, kunnes
Kustaa Vaasa 1552 kielsi rakentamasta puutaloja
vars. kaupunkiin, jolloin tulipalot siellä kävivät

harvinaisemmiksi. -— T:n valtiollinen historia

liittyy läheisesti Ruotsin historiaan. Mainitta-
kuun tässä vain tärkeimmät tapaukset. V. L371

Haakon Maununpoika piiritti T:aa. Margareetan
ja Alliiekl Mecklenburgilaisen välisissä, taiste-

luissa T. oli kauan aikaa jälkimäisen puolue-

laisten n. s. vitaaliveljesten bailussa, jolla ajalla

(1389) T:n saksalaiset Käpplingenin saarella

pulit ivat joukon T:n ruots. porvareita („Käpp-
linge-murhat", ks. t.). Vasta 1398 T. joutui

Margareetan valtaan. V. 1452 tanskalaiset menes-
tyksettä yrittivät valloittaa T:aa; 1457 piispa

Kettil Vase miehitti sen: 1471 Sten Sture van-
heni])! ankarassa taistelussa Brunkebergillä voitti

Kristian I:n; 1497 kuningas Hannu sai Rote-

bron taistelun jälkeen kaupungin haltuunsa;
1501 sen taasen valloitti Sten Sture; 1520
Kristina Gyllenstjernan oli pakko luovuttaa se

miehistön kapinoimisen tukia Kristian II :lle,

joku 8 p. marrask. sam. v. Isolla torilla mes-
tautti satakunnan Ruotsin etevintä miestä

(„T:n verilöyly"); 2-vuotisen piirityksen jälkeen

T. 1523 antautui Kustaa Vaasalle. Linnoituslait-

teet hävitettiin 1600-luvun lopussa. V. 1672T:SSa
tehtiin sopimus Ruotsin ja Ranskan, 1698 Ruot-

sin ja Alankomaiden välillä. V. 1719 Ruotsi

T:ssa teki rauhan Hannoverin, 1720 Preussin
kanssa. V. 1743 joukko kapinallisia taalalaisia

marssi kaupunkiin, mutta hajaantui kuitenkin
pian, saamatta mitään aikaan. V. 1813 T:ssa
Ruotsi ja Englanti sekä myöhemmin Ruotsi ja

Preussi tekivät sopimuksen, jossa Englanti ja

Preussi lupasivat edistää Norjan liittämistä

Ruotsiin. [P. R. Periin, ..Stockholms stad"

(1851-58); E. \Y. Dahlgreen, „Stockholm, Sveriges
hufvudstad" (1897) ; C. Lundin, „Nya Stockholm"
(1887-90); C. Lundin-August Strindberg, „Gamla
Stockholm" (1880-82) ; G. Nordensvan, „Mälar-
drottningen" (1895-96).] E. E. K.

Tukholman järjestelmä, ruots. lääkärin

I. Brattin suunnittelema, Tukholmassa 1914 voi-

maansaatettu viinanmyyntijärjestelmä, joka on
yksi muoto n. s. tarkkailujärjestelmää 1. paran-
nettua Gööteporin järjestelmää (ks. t.). Tämän
järjestelmän mukaan kukin vii nanosta jaksi

hyväksytty saa numerolla varustetun vastakir-

jan, josta ostajan viinaa ostaessaan tulee joka

kerta irroittaa tilauskaavake, täyttää ja allekir-

joittaa se. Kukaan ei saa ilman erikoista lupaa

ostaa kerra Haa o enempää kuin edi Itäpäin mJU
rätj n m. m i iin. vrt. V i i n a n m y y n I i

tuimat. I o // iii n

Tukholman verilöyly. Sittenkuin
kuningas Kristian II oli 5 p. Byj I 1520 Sten
Sture nuoremman leskeltä Kristina Gyllen-
stjernalta saanut haltuunsa Tukholman ja juh-

lallisesti vakuuttanut, että kaikki entiset "li

oleva unohdettuna, vietettiin 4 p. marrask. kunin
kaan kruunajaiset ja niiden yhteydi i pantiin
toimien muutamia päiviä kestävät juhlallisuu-

det, Joihin saapui paljon väkeä. -Mutta samoina
päivinä kuningas ahkerasti neuvotteli ko
himoisen arkkipiispa Trollen ja suosikl

Didrik Slagheckin kanssa, ja näissä neuvotte-

luissa luultavasti päätettiin, millä tavoin hän
rankaisisi vastustajiansa. .Marraskuun 7 p. kut-

suttiin joukko hengellisiä ja maallisia herroja
sekä porvareita kuninkaan luokse Innaan. Siellä

Trolle pyysi hyvitystä ja niiden rankaisemista,
jotka olivat tehneet hänelle vääryyttä. Silloin

Kristina ( lyllenst jerna huomautti, etteivät yksi-

tyiset henkilöt vaan valtakunnan säädyt olivat

rangaisseet Trollea ja näytti valtiopäivän

töksen (v:lta 1517). Tästä Trolle sai ail

kääntyä niitä vastaan, jotka olivat kirjoittaneet

päätöksen alle, ja useimmat näistä vangittiin:

piispa Brask, joka oli kätkenyt salaisen va ta

lauseen sinettinsä alle, vapautettiin. Seuraavaua
päivänä (8 p. marrask.) asetettu hengellinen tuo-

mioistuin julisti vangitut kerettiläisiksi, ja

vielä, samana päivänä Skaran piispa Vincent ius,

Strengnäsin piispa Mattias ja 12 maallista yli-

mystä, m. m, Erik Leijonhufvud, Kustua I :n

isä Erik Vaasa ja hänen lankonsa Joakim Brahe
sekä 3 Tukholman pormestaria, 14 raatimiestä

ynnä muita henkilöitä, yhteensä 82 henkeä mes-

tattiin Isolla torilla. Teloituksia jatkettiin mar-
rask. 9 ja 10 päivänä, minkä jälkeen ruumiit

vietiin Södermalmille, missä ne Sten Sture nuo-

remman ja erään hänen poikansa ruumiit mukaan
pantuina poltettiin. Tukholmassa surmattujen

lukumäärästä ei ole varmaa tietoa. Myöskin Suo-

messa ja muualla suoritettiin veritöitä. T. v:stä

Kristian sai lisänimensä Tyranni. Hän luuli näillä

julmuuksilla tukehuttaneensa ijäksi päiväksi

Ruotsin kansasta kapinahengen, mutta T. v:n

todellisena seurauksena olikin päinvastoin, että

ruotsalaiset miehissä nousivat sortajaansa vas

taan ja tekivät, lopun hänen vallastansa samalla

lopullisesti purkaen unioninkin.

Tukiansas ks. Ansa s.

Tukielimet. Eläinruumiissa tavattava, muita

osia tukevampi ja kovempi tukikudos toimii

osaksi tukena ruumiin pehmeämmille osille, osaksi

kiinnityskohtana ruumista liikuttaville lihaksille;

samalla voi t:llä, etenkin mikäli ne ovat pin-

nalla, olla suojeleva merkitys. Jo yksisoluisilla

alkueläimillä tavataan joskus solun sisässä tai

pinnalla alkulimasta syntyneinä erilaisia, usein

sangen kauniita ja monimutkaisia rankamuodos
tuksia, jotka ovat kalkkisuolojen, piihapon tai

muiden aineiden muodostamia. Sienieläimillä on

ruumiissaan neulamaisia, tähtimäisin, ankkurin

muotoisia tai muunlaisia kovettumia. Runkokun-
nissa elävien korallien sisäinen kalkkirunko muo-

dostaa joskus yhteiskunnan tavattomasti kas-

vaessa kokonaisia korallisaaria ja -riuttoja.

Piikkinahkaisten ja nilviäisten luja ulkoinen
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panssari toimii suu-

rimmaksi osaksi buo

jeluselimenä. Nivel

lulknisilla on nai-

miin tukena ja lihak-

sien kiinnityskohtana

Uija, nivelteo koh-

dalla taipuva kalkista

tai kitiinistä muo
mut ihopanssari,

joka suojelee ja tu-

kee nunniin peli

meämpiä osia. Sisäi-

nen tukikudos (joskus

ulkopuolisen ohella)

sitävastoin kai

kiila selkärankaisilla.

Alimmilla muodoilla

(putkisydämisillä ja

\ mpj rftauisilla) tämä
;in ltcikko, ruu-

miin pituussuunnassa
kulkeva kimmoinen

ie, selkä pinne, kaikilla muilla pään. vartalon

ja raajojen mukaan osiin jakautunut, enemmän
tai vähemmän täydellisesti rustomainen tai,

useimmilla, luutunut ranko. ks. Luusto.
P. Ii.

K a s v i e n t:stä k s, \ a h v i k e s o 1 n k k o.

Tukikisko. Rautatieraiteessa sovitetaan eri-

näisissä paikoissa, kuten kaduilla, muutamissa
vaihteen (ks. t.) kohdissa y. m. varsinaisen vau-

nua kantavan ratakiskon viereen toinen kisko
pyQränlaippaa varten tarpeellisen raon muodos-
tamiseksi tai pyörän johtamista varten (vrt.

Rautatie) toinen kisko, jolloin ensinmainit-
tua, varsinaista ratakiskoa, sanotaan t :ksi.

J. I

Tukillepanokone, loimenvalmistuskone, jonka
avulla valmiiksi luodut loimet kiedotaan kutoma-
koneen tukille. Tällaista erikoiskonetta käyte-
tään, kun monivärisiä 1. raitaisia puuvillaloimia
valmistetaan osastoluomakoneessa. ks. Ku to ra a-

teoll isu us. e. ,7. 8.

Tukimuuri. 1. Maatäytettä tai maaleikkausta
a muuri (vrt. M a a r a k e n n u si. Kun

tämä on pystympi kuin täytteen luonnollinen

Tukimuuria kivestä tai betonista.

Tukimuuria rautabetoniRta.

luiskapinta, painaa täyte -itä ulospäin ja t. on
tehtävä niin raskas ja tukeva, ettei se siitä kaadu.
Tavallisissa tapauksissa on sellainen t. tarpeeksi
tukeva, jonka keskimääräinen paksuus on koi

minsuuD tukinerottelulaitteet.

masosa sen korkeudesta. T. tehdään luonnolli

sesta kivestä, tiilestä, betonista ja rautabetonista.
2. Muurit, joilla holvit ja kaaret lepäävät ja

joille niiden sivutyöntö siirtyy, ks. Holvi.
J. C-6n.

Tukinerottelulaitteet. Lauttausväylässä, missä
uitto on yhteinen ja eri omistajien puut sekaisin,

tarvitaan erityisiä t:ta, joissa lauttaustavara
merkkiensä mukaan erotetaan omistajilleen. Pai-

kallisten olosuhteiden mukaan eri tavoin raken-
nettujen puomilaitteiden avulla johdetaan uitto-

väylässä oleva puutavara yhden tai useamman
e r o t t e 1 n k e s k n k s e n i ned s. sorteri ngacetl-

trum) kautta tavallisesti viuhkamaisesti näistä

keskuksista leviäviin, vedessä oleviin puusäi-
liöiliin, joista kukin puutavaranomistaja ne si

t

temmi n kuljettaa edelleen jalostuspaikkaan.
Maamme suurimmat t. ovat Kymijoen suulla ja

Haapakoskella Päijänteen vesistössä. Edellisessa

erotellaan vuosittain n. 4 milj. tukkia ja ran

kaa; sen erottelukyky on n. 20,000 tukkia ja

rankaa 10 tunnissa. Jälkimäisessä erottelulait-

feet ovat aivan uudenaikaiset, erottelukyky
Stiinoin 20,000 tukkia 10 lunnissa 39-henkiselIä

työmiesvoimalla. Erottelu Haapakoskella kasit

tää vuosittain n. 2-2,s milj. lukkia ja ran

ks. Lauttaus ja Puomi. [O. J. Näslund,
„Flottningsteknik" (1915).] O. [Ah.

Tukinuitto ks. I, a u 1 1 au s.

Tukipilari (ransk. eonlrefort), muuria vah

vi.sta.va pilari, jota käytetään, kun muurin on

kestettävä maa k;e:l u inu kseti
. holvien tai muiden

toispuoleisten työntövoimain sivusysäystä tai jos

munii liian korkeuteu a vuoksi vaatii erityistä

vahvistamista. I eja siis tapaa erittäinkin

pengerten ja holvien tukimuureissa, useimmiten

työntövoimain iskupisteiden va takkaiselle

lelle sovitettuina. Tärkeä tehtävä t:illa on gotii-

a K' h ien sivusj säj a on korkealta

itettava, erikoisena tukijat j estel
m ä n :;, pika goot i tiaisten ral ull om to

loonkin painaa erikoi en leiman. Yksilaivai

kirkoissa t :t liitetä iän holvi

kaarien alkukohtiin keskittyväin p koh-

dalle: monilaivaisissa paine yläältii vinoon ala-

päin soluen johdetaan tuki kaarien ja Bivu
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taivain keskiseinän kohdalta kohoavien pilarien

\
:

1 1 1 1 \ i ellä yli Bivulaivan kattojen ulkoseiniin

siirtyneisiin t:hin. Tehokkaammin vaikuttaak-

seen i :i tehdään alhaalta leveämmiksi |a •

taan muurin suuntaan kohtisuorasti ; t:ienkuo:

mitus Jgotiikan fiaalit) Ikoisesti lisää tehokkai

suutta, ke. Goottilainen tyyli. I o A'.

Tukiseinä ks. I a I. i m u u r i ja T u k i-

pilari.
Tukisolukko ks. V a li v i k e s o 1 u k k o.

Tukiviiva, puristusviiva, on holvissa, kaari

tukimuurissa tai imuissa sen tapaisessa sekäpys
tyjen että vinosuuntausten voimien rasittamassa

täydessä rakenteessa se ajateltu taiteviiva tai

käyrä, joka saadaan yhdistämällä rakenteen leik-

kauksissa esiintyvien sisäisten jännitysten krs

kukset. Kun t. rakenteissa voidai iiii riitä suo-

rastaan Tiiitä rasittavista voimista, käytetään

sitä vuorostaan eri leikkauksissa esiintyi ien

sisäisten jännitysten selvillesaamiseen. Niinpä
nähdään esim. holveissa ja tukimuureissa siitä,

että t. ou niiden pak-

suudi n koskimaisen
kolmasosan sisällä,

et iii niiden sisässä vai-

kuttaa ainoastaan pu-

rist usjännityksiä. Jos

taas t. jossakin leik-

kauksessa ou lähem-

pänä sj rjää kuin
paksuuden kolmasosan
etäisyydellä, tulee vas-

takkaiseen syrjään
vetojännitys ja kun
muuriaines ei yleensä

kestä vetoa, muodos-
tuu siihen kohtaan

helposti halkeama 1. n. s. murtosauma. Senpä
vuoksi suunnitellaan holvit, kaaret, tukimuurit

y. m. sentapaiset muuriaineesta tehtävät raken-
teet niin, että t. pysyj kaikissa rakenteen osissa

niiden paksuuden keskimäisen kolmanneksen si-

sällä. [..Teknillinen käsikirja". Maapaine ja

Holvit.] * J. C-, n.

Tukka. 1. Hiukset (ks. Karvat ja Puku).
— 2. Hirrenpää salvosta saakka. — 3. Kirveen t.

= kirveen taika 1. takka.

Tukkakoskelo = pikkukoskelo, ks. Koske-
lon suku.
Tukkeutumishyperemia (ks. Hyperemial,

verentukkeutumisesta 1. pysäyksestä sekä yleensä

verenkierron vaikeutumisesta aiheutunut liialli-

nen verekkyys (staasi, hypostaasi) jossakin eli-

messä. vrt. Hypostaasi.
Tukki, yleinen nimitys puusta katkaistulle

runko-osalle. Nimitystä käytetään eri yhtymissä,
kuten: saha-t., tyvi-t. (katkaistu puunrungon
ala-osasta), latvat, j. n. e. Tavallisimmin ymmär-
retään t :11a saha-t:ia (sahapölkkyä, saha-
hirttä), jonka pienimpänä mittana on 4 m x 6"-7",

loskin viime aikoina ou alettu vieläkin pienem-
piä (5"1 t:e,a sahuuttaa. Ennen vanhaan, kun
järeämmän puutavaran saanti oli runsaampi, oli

saha 1:n tavallinen koko 11 kyynärää (22 jalkaa)
pituutta ja 12 tuumaa Iatvaläpimittaa. O. LI li.

Tukkihuutokauppa ks. Metsänmyynti-
tavat.
Tukkiruuhi 1. tukkiränni ks. Uitto-

ruuhi.
I

Tukkuaventuurikauppa (ransk. avcnlure =

seikkailu ;merilaina) on olemassa silloin, kun lai

naksi otetulla pääomalla ostetaan tavaroita myy-
täviksi merentakaisi a paikoissa, mutta lai

ei tarvitse maksaa takaisin, jos yritys ei onnistu

;

tätä n\ kj il sillä on vähiin mi i n tä vrt.

M ei tl ai na.
Tukkukauppa ks. Kauppa.
Tuklat-pai-asar, hylättävä niiniinuoto Tu-

k u I l i a p i 1 K s a r r a n asemesta, ks. T i g 1 ai

p i 1 e s e r. A'.

Tukulor i ransk. loucouleur), kansa Lii

Afrikassa, alisen ja keskisen Senegalin varsilla,

syntynyt fulbein, dzolofien ja mandingojen sekoi

I uksi sta.

Tula /lii-/. 1. Kuvemementti (ven. Tuljskaja

gubemija) Keski Venäjällä, Moskovasta etelään,

Ökan eteläpuolella; 30,960 km2
,

2,010,00u

(1915), 07 km-.llä (Venäjän laajimmin asuttuja

kuvernementteja). — Pinnanmuodostukseltaan T.

on aaltoista, verraten jyrkkäseinäisten joki-

uomien silpomaa tasankoa, jonka korkeimmat
koliikit ovat vain jonkun verran yli 300 m j 1.

merenp. Eteläosassa on mustanmullanalueita.
N. 3

li kuvei neinent ista kuuluu Oka n, '', Donin
vesistöalueeseen. Okan suurin lisäjoki T :ssa on

Upa. Kuljettavia vesiteitä vain 51 km, niistäkin

vain 15 km höyryaluksilla kuljettavia. Ilma to

mantereinen, samanlainen kuin Kalugassa ja

Rjazanjissa (ks. n.). Metsät 1907 peittivät vain

8,3 % pinta-alasta. Asukkaista 99,n % venäläisiä

(isovenäläisiä), jotka kaikki uskontunnustuksel-

taan ovat kreik.-katolisia. Lukutaitoisia 20

(Euroopan Venäjällä keskimäärin 22.9%). Maa
taloutta harjoittaa 78,5 %, vuorityötä ja teolli-

suutta 9,o%, kauppaa ja liikennettä 3,« %
töstä. Pääelinkeino maanviljelys tuottaa viljaa

paljo yli oman tarpeen; 1915 korjattiin 513,200

ton. rukiita, 339,500 ton. kauroja, vähän vehniä,

ohria, tattaria, hirssiä y. m., 798,900 ton. peru-

noita. Lisäksi viljellään sokerijuurikkaita, tupak-

kaa, papuja, herneitä, keittiökasveja y. m.

Karjanhoito kehnolla kannalla, ollen vain maan-
viljelyksen sivuelinkeinona. V. 1915 T:ssa oli

hevosia 323,300, nautakarjaa 292,400, lampaita

ja vuohia 774,700, sikoja 99,900 kpl. Vuorityo

tuottaa jonkun verran kivihiiltä, rautamalmia

ja pyriittiä. Teollisuus melkoinen. Aksiisista

vapaan teollisuuden tuotantoarvo 1910 oli

61,i milj. mk., työväestö 7,067 henkeä, aksiisin

alaisissa teollisuuslaitoksissa (viinapolttimoita,

sokeritehtaita) 1913 työskenteli 3.785 henkeä.

Tehdasteollisuutta kenties tärkeämpi on käsi- ja

kotiteollisuus; tuotteista mainittakoon varsinkin

kaikenlaiset metalliteokset (teekeittiöiden val-

mistuksessa työskentelee 5,000 henkeä), aseet

soittokoneet (hanureita 3,000 henkeä valmistaa

vuosittain 000.000-700.000 kpl.), kankaita y. m.

Kantateitä 1,086 km (1913). — Kansakouluja

1,983 (oppilaita 127,169), keskikouluja 25 (opp.

7,035). ammatillisia keski- ja alempia kouluja 25

lopp. 4,175), muita kouluja 27 (opp. 887; 1914).

Lääkäreitä 186, sairaaloita 83 (1913). -- Hal-

linnollisesti T. jakaantuu 12 piirikuntaan. Pää-

kaupunki T. 2. — Nyk. T:n kuvernementin poh-

joisosissa asui muinoin mordvalaisia, jotka sitten

slaavilaisten painostuksesta vetäytyivät iliiän

päin. T:n alue kuului sitten aluksi Tsernigovin

ruhtinaskuntaan, sitten osaksi Moskovan ja Rja-
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zanjin ruhtinaskuntiin, osaksi Liettuaan (1400-

hiviin loppuun)" V. 1719 muodostettiin T:n pro-

vinssi, 1777
'

I" : n käskyn kaltiakunta ja 1796 T:n
kuvernementti. — -. Edellämain. kuvernementin
pääkaupunki, Moskovasta suoraan etelään (rauta-

teitse 104 kmi Upa-joen molenmiiu puolin neljän

puron suu-sa. ratojen risteyksessä: 139,700 as.

(1913). — Upan vas. rannalla on 1500-luvulla

rak. Kremlj. jossa Marian Taivaaseenastumisen

tuomiokirkko ja Kristuksen Ilmestymisen tuo-

mi, kirkko ja jonka ympärillä puisto. Lisäksi

ti. neljäkymmentä muuta kirkkoa, joukossa lul eri

lainen ja roomol.-katolinen, kaksi luostaria.

kuvernementin hallintorakennus, aateliskokouk-

talo, kotiteollisuusmuseo, kaupunginkirjasto
i myös museo), keis. asetehtaan rakennus

ryhmä (Pietari I:n muistopatsas), piispankartano

y. m. Useita oppi- ja sivistyslaitoksia, lukioita,

reaalikoulu, hengellinen seminaari, aseteollisuus-

koulu, hengellinen koulu y. m., sairaaloita, kir-

reollisuus sangen huomattava: keis. ase

ts per. Pietari I 1705-12), patruunatehdas,

aseita samovaari-, ase- y. m. s. mctallitehtaita.

maatalouskonetehdas, sokeritehdas, olutpanimo

y, m Käsi ja kotiteollisuutena harjoitetaan

myös huomattavassa määrässä samovaarien, pys-

polvereiden, teräaseiden, niello-töiden

y. in. 8. valmistusta. Teollisuustuotteilla käydään
vilkasta kauppaa. — T. mainitaan ensi kerran

1146. il havittelivat sitä usein. Se kuului

stii Rjazanille, kunnes 1503 liitet-

tiin Moskovaan. Linnoitettiin 1509 (linnoitukset

purettiin 1741. lukuunottamatta Kremljiä).

Y. l.~,.V_' T. kesti Krimin kaanin piirityksen ja

1605 Vale-Dmitriin. Vasili j Suiskij pii-

ritti sitä menestyksettä 3 l
/a kk - J° 1500-luvun

h.pu i lkoi metalli- ja aseteollisuus, joka

suun i ulkomaalaisten ammattimiest n

1632 asetuttua kaupunkiin, mutta kukoistukseen

f\ vasta keis. asetehtaan perustamisen

johdosta (1720 tehtaassa oli jo 1,160 pyssysep-

E. E. K.
Tula-metalli = n i e 1 1 o (ks. t.).

Tulasne [tylä'nj, Louis Rene (1815-85),

ransk. kasvitieteilijä, professorina Pariisissa

1872 I .ii tutkimukset alempien ja pikku-
sienien muodonvaihteluista olivat käänteen teke-

ieuitieteessä. Kirjoitti ,,Fungi hypogaei"
51) sekä veljensä Charles T:n keralla

. Sei' oi mu ia rpologia" 1 1861-65,

y. m. ,/. / L.

Tulcea [tultäa], samannimisen piirikunnan
pääkaupunki Romaaniassa, Dobrudzan pohjois-

ia, rannalla, lähellä Tonavan
haan. laikkaa; 22,186 as. (19141. joista

venäläisiä, kreikkalaisia, turkkilaisia, tataa-

reja y. m. — Kymmenkunta kirkkoa, pari
keiaa. Lukio. Harjoitetaan kalastusta, kalakaup-

ma I ii länsipuolella venäläiset
1791 voittivat 20,000-miehisen turk.-armeian
Suurvaltain-. ula --. T. 1016 joutui bulgaarialaie
ten valtaan.

Tuleentumisasteet. erinäisten viljeli

vien. varsinkin viljakasvien eri kypsyysasteet.
Viljakasveilla erotetaan seuraavat I : n aito-
1. v i h e r t ii 1 e e n t n m i s a s t e, jolloin jy\ ä ja

i vielä oval vihreät ja jyvä maitoin:

tärkkelyksenpitoisen nesteen täyttämä, mutta
kasviaihe silti jo on -iksi kehittynyt että jyvä

«1. IX. Puinani !

voi itää; k e 1 1 a tu 1 ee n t u m i s as t e, jolloin

m i i .m * ahamainen, mul ts ei enää vihreä
jolloin korsi on kelhistunul ylintä osaa lukuun
ottamatta

; täysi t u 1 e e n t n m i s a s t e. jolloin

koko kasvi on muuttunui keltaiseksi, ja jyvä
kovettunut ja saanut sille luonteenomaisen värin

;

myös pulultaan k u o I I e e s ta tul e e n I u m i s-

asteesia. missä tilassa oleva kasvi on kuollut,
jolloin ravintoyhteys sr n ja jyvän välillä on tauon
tiut, ja jyvä usein irtaantuu itsestään. Maito! uleeu

tuniisasteella korjatusta viljasta saadaan suhteel-

lisesti edullista olkirehua, mutta vain ryppyisiä
jyviä, jotka itävät huonosti ja kasvavat heikoiksi
tumiksi; keilatulleni unresta viljasta saadaan
hyvää jauhoa, mutta ei täysin kelvollista kylvö-

siementä, joksi on käytettävä täysituleentuneen
viljan jyviä. Viljalajeilla on kuitenkin kyky
(eri lajeilla eri suuri) jälkituleentumiseen sadon
korjuun jälkeen, joten keität uleent uuni kin vilja

voi tuottaa täydelleen kelvollista kylvösiementä.

K. /,.

Tulehdus ( inflammalio), runsaan verekkyyden
ynnä verestä suonenseinien läpi kudoksiin tapah
tuvan nesteen ja solujenkin tunkeutumisen sen

raama, jossakin ruumiinkohdassa esiintyvä sai-

raloinen ilmiö. joka. kehittyy milloin äkillisenä,

milloin hiipien. T. saa alkunsa tartunnan aiheut-

tamana tai myös iiseanlaatuisista ruumista koh-

taavista vammoista, paleltumisesta, palamisesta
tai muusta ruumiin kudoksen liiallis sta, tulistu-

misesta. Se ilmenee hyvin erilaisin taudinmer-
kein riippuen siitä, mikä elin milloinkin on jou-

tunut sille alttiiksi tai siitä, onko vioittunut

kohta ruumiin pinnassa vai syvemmällä ruumiin
kudoksissa sekä ennen kaikkea t:n syystä. Tuleh-
tunut kohta turpoaa verisuonten laajetessa ja

verellä täyttyessä, minkä ohessa verinestettä tun-

kee verisuonista kudoksiin aiheuttaen sairaloista

painetta ja siihen perustuvaa kipua. Jos t. on
lähellä pintaa. huomataan ihossa punotusta
samalla kuin se myöskin tuntuu tavallista läm-

pöiseminältä ; tulehtunut limakalvo (esim. kurkku-
katarrissa) on niinikään tavallista punaisempi
ja turpeampi. Paitsi näitä yleisiä t:n merkkejä
ilmenie tenlaisia häiriöitä vikaantuneen eli-

men toiminnassa. Äkillinen t. saattaa johtaa
kudoksen hajaantumiseen ja kuolioon. Sen ohella

voi kehittyä eksudaattia eli tulehdusnestettä,

joka on joko se roosista 1. heraista (palo-

rakkulassa), f i h r i n ii ö s i s t ä (keuhkojen ku-

doks ssa muodostuvien pienien syyainetulppien

vaikutuksesta), p u ru 1 e n 1 1 i s t a 1. märkäistä

(valkeiden verisolujen tunkeutuessa verisuonista

tulehtuneeseen kudokseeni tai sang vi nol ent-
tista, veristä. T.-neste kerääntyy vioittunee

seen kohtaan synnyttäen milloin minkäkin taudin

kuvan. Hitaammin kulkevissa t:issa kehittyy

usein pitkäaikaisen kiihotuksen aiheutuksesta

kudoksen proliferatsioni 1. lisäl a

kudosten liittyminen toisiinsa, niinkuin

..pussin ja -\ dänpussin t:issa tai

kudoksen muodostuminen, mikä jälkimäinen äkil-

lisissäkin t tissa on taudil i i
oppu

kun alkupi i u | i atoaa ja kudos

e korjaantumaan. Vaikka t. alkujaan onkin

.eltaan paika Uinen i tintj en jossakin

miinl i aa sitä useinkin häiriö ruu-

miin käy ilmi

tniinlämmön kohoamisesta s. o. kuun
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Tavallisimmin ilmenevistä t ;ista mainiltako..'!

keuhko-t., keuhkopussin-t., keuhkokatarri ynnil

muut ilmatiehyiden katarrit, jotka nekin oval

lievempiä t:n muotoja; vatsakalvon-t. ; umpi
lisäkkeen-t., silmiin sidekaknn I. ; ahokalvi.n I

Varsinaisin ihon t. on n. s. ruusu; ajokset, pai-

seet ynnä muut sellaiset taudit ihossa ovat. kui-

tenkin niinikään t:ri ilmiöitä. M. " /•'

Tulehdusneste ks. E! ksn .1 a a t t i.

Tulema, kylä ja vanha kauppapaikka
Salmin pitäjässä rulemajoen suulla Laatokan
rannalla, kisitl.ii taijan ja väkirikkaan asutus

alueen molemmin puolin mainittua joke i

n. 4 kiliin matkalla. T. ynnä sen äärellä länsi-

puolella sijaitseva Kirkkojoki sekä kaakkoispuo-
lella Miinala muodostavat yhdessä Salmin pitä-

jän tärkeimmän liikenne ja asutuskeskuksen.

Tulemajoki, 'I" u 1 e m a j ii r ve S t ii Iks. t.)

Laatokkaan laskeva n. 45 km pitkä joki. Suu-
rimmat kosket. Suur-Jukakoski ja Pien-Juka-
koski. sijaitsevat n. 8 km suulta; edellisen

putouskorkeus 12, > m 450 m:n matkalla ja hevos-

voimamäärä keskiveden aikaan 2,115, jälkimäisen

vastaavat luvut: 9,i m 300 m:n matkalla.

1,577 hevosv. -- T. tuo keskiveden aikaan Laa-
tokkaan 13 m3 vettä sek:ssa (korkean veden
aikaan 41 m3 ja matalan 4 m3

). T:n suulla

sijaitsee Tuleman (ks. !.' kylä. L. H-nen.
Tulemajärvi (ven. Tttlomnzcrskaja), kuuta

Aunuksessa, samannimisen järven ympärillä, vas-

ten Salmin ja Suojärven rajaa (Aunuksen län-

tisin kunta), kuuluu Aunuksen piirikuntaan;

3,258 as. (1905). Kunnanhuone Pallahdessa,

Tulemajärven itärannalla. L. Unen.
Tulemajärvi, järvi Aunuksessa, 6 km Suomen

rajalta Salmisia itään, suurin pii. 10 km. suu-
rin lev. 6 km. T:een laskevat Kollaanjoki ja

Nuorvosenjoki, joiden molempain latvat lähtevät

Suomesta. T. laskee Tulemajokea (ks. t.) myö-
ten Laatokkaan. — T:u ympärillä sijaitsee

Tulemajärven kunta. L. H-nen.
Tulenkestävä, tulen kuumuutta sulamatta tai

palamatta kestävä. Erikoisesti muutamat savi-

lajit (esim. kaoliini) ovat t;iä, niinikään pii

(kvartsi), kalkki, magnesia, grafiitti (lyijykivi).

T:stä savesta tehdään tiiliä, joilla muurataan
tulipesiä, astioita (saniottisulattimia), joissa

metalleja sulatetaan. Myöskin grafiitti- ja

kvartsisulattimia käytetään. — T. maali, jolla

maalattu puu ei syty, vaikka hiiltyy, valmiste-

taan vesilasista tai suolaliuoksesta, johon sekoi-

tetaan pajahilsettä, tiilijauhetta t. m. s. (vrt.

Kassakaappi ja Palovarma). P-oP-o.
Tulenkestävä tiili ks. Tulenkestävä ja

Tiili.
Tulenkestävä kangas ks. Asbest i.

Tuleiipalvelijat ks. T u 1 e n pa 1 v e 1 u s ja

P a r s i 1 a i n e n us k o n t o.

Tulenpalvelus, tulen kunnioittaminen juma-
lallisena voimana. Muutamien kansojen, kuten
muinaisten persialaisten, keskuudessa ei tulta

palveltu luonnon, vaan lieden tulena ja silloin

ajateltiin osaksi tulen lämpöä ja elämää anta-

via ominaisuuksia, osaksi sen kykyä suojella pal-

velijaansa pahoja henkiä, eläimiä ja ihmisiä sekä

kaikenlaista saastaisuutta vastaan. Intiassa, jossa

tulta palveltiin etupäässä uhritulena (Agni), kehi-

tettiin uhritekniikan edistyessä laajaperäinen

luonnonfilosofia, jossa tuli esiintyi maailman

alkuaineena. Roomalaisilla oli liesitulen il

kreik. Eestiä) rinnalla myöskhi vulkaaninen
luonie. utuli il iihiiiui.s, kreik. Hephoistos] palve-

luksen esineenä, mutta viimemainitussakin
tapauksessa on tärkeä se näkökohta, että tuli

on inhimillisen edisty] ien ia taiturini

kas väline. Usein, kulei liiiaisien foinikia-

laisten i Molok), meksikkolaisten, perulaisten ja

germaani. -n [Loki) y. m. k. -kuudessa, ajateltiin

myöskin tulen tuhoa tuottavia ominaisuuksia.

Jotta palveluksen esineenä olevaa tulta ei sekoi-

teltaisi tavailisi- a käytännössä olevaan tulien.

sytytettiin se joko puita yhteen hankaamalla tai

suoraan auringosta. Persialaiset (ks. Persian
m u i n a i s u s k o n t o; vrt. Parsilain.n
uskonto) käyttivät pyhän tulen aineena mie-

lellään palavia kaasuja ja maaöljyjä. Pyhän tulen

hoitamista pidettiin mitä vastuunalaisimpana,
arkaluontoisimpana ja kunniakkaimpana tehtä-

vänä, ja sen sammumaan päästäminen tai saastut-

taminen rangaistiin ankarasti. 1. J. P-ä.

Tuli, hehkuvaan tilaan saatettu kaasu. Van-
halla ajalla pidettiin t :ta erikoisena aineena,

kuten käy selville sen ajan filosofisista teoksista.

Aristoteleen mukaan t. oli yksi neljästä alku-

aineesta, joina silloin pidettiin, paitsi juuri

tulta, maata, ilmaa ja vettä. Palaminen käsitet-

tiin t :n erkanemiseksi jostakin aineesta, joka

sisälsi t:ta. Tästä t. -aineesta käytettiin m. m.
nimityksiä fetma, terra pinguis. V. 1702 S t a h 1

esitti n. s. flogiston-teorian, jonka mukaan pala-

vissa kappaleissa oletettiin olevan erikoista

ainetta, flogistonia, joka poistuessaan

aineesta esiintyy t:n muodossa. Aikojen kuluessa

on useanlaatuisia teorioja t:n luonteesta esitetty.

Erittäin on m. m. ruots. kemisti S e h e e 1 e sitä

käsitellyt. Jo 1640 selitti van Heimon t t:n

hehkuvaksi kaasuksi ja L a v o i s i e r'n tutki-

mukset osoittivat kin tämän mielipiteen oikeaksi.

T. syntyy tavallisesti kaasumaisten aineiden

yhtyessä ilman happeen. Happi ei kuitenkaan
aina ole välttämätön t :n syntymiseen, sillä kaa-

sut voivat yhtyä muihinkin aineisiin synnyttäen
t.-ilmiön. Kiinteät ja nestemäiset aineet eivät

sellaisenaan synnytä, liekkiä vaan vasta kaasuksi
muututtuaan. Liekiksi sanotaan yleisesti kaasun
loistavia lämpösäteitä lähettävää, palavaa osaa.

Valaiseva osa liekissä muuttuu vähitellen ulos-

päin valaisemattomaksi. Kynttilänliekissä esim.

voidaan selvästi erottaa eri kerroksia. Sisin osa

on tummin ja siinä sydämen steariini kaasuun-
tuu. Steariinikaasut hajaantuvat yksinkertaisem-

miksi kaasuiksi ja hiilihiukkasiksi, jotka sitten

alkavat liekin ulkoreunalla palamisia inmön vai-

kutuksesta hehkua. Liekin kuumin osa on uloin

kerros, koska siinä ilma helpoimmin voi yhtyä
kaasuihin ja näinä voivat siis kiihkeimmin
palaa. Kun valaisevaan liekkiin johdetaan enem-
män ilmaa, tapahtuu palaminen täydellisemmin

ja liekki muuttuu valaisemattomaksi sekä myös
kuumemmaksi. Liekin ulointa osaa sanotan n

hapetus- 1. oksidatsioniliekiksi. sisin

osa on nimeltään pelkistys- 1. reduktsioni-
liekki, koska siinä olevat aineet ovat luon-

ti eltaan pelkistäviä eli happea riistäviä, vrt.

T u 1 i n e u v o t. 8. 8.

Tuliaseet ks. A m p u m aa s e e t.

Tulikivi ks. Tl i k k i.

Tulikoe ks. Jumalan tuomiot.
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Tulikukka
|
Verbascum I, naamakukkaiaheimon

suku. Korkeita, karvaisia ruohoja, joilla on vuo
rottaiset, leveähköt lei e1 ja keltaiset kukut pit-

kissä valetähkissä t. tertuissa, MeillH 4 lajia.

Etelä- ja Keski Suomessa on jokseenkin yleinen

ukon t. (V. thapsus), vaalean villakarvainen

kuivien rinteiden kasvi. K. L.

Tulikynnys ks. Tuli pesä.
Tuliknrpäset (Cucujo I. Pyrophorus), kova

kuoriaisia seppien (Elateridce) heimossa. ks.

C D e u j o.

Tulilanka. Bickfordin 1831 keksimä räjähdys-

panoksen sytytyslanka. Sen muodostaa ontto

hamppunuora, jonka sisään on ahdettu hita

palava seos ruudin aineosia, rikkiä, hiiltä ja

salpietaria. Tiimiin ympärille kierretään lankaa
ja se tervataan tai päällystetään kautsulla. Pala-

opeus on n. 1 cm sekunnissa. Hyvin nopeasti
ia t:0J8 valmistetaan käyttämällä yllämai-

nitun Beoka n asemesta uitroselluloosaa. S. 8.

Tulimaa (esp. Tierra del Fucgo), saari ja

saariryhmä Et lä-Ameriikan eteläpäässä, Magal-
hfteain Balmen eteläpuolella; koko saaristo

yhteensä 78,746 km 2
,

josta pääBaaren, T:n. osalle

tulee 48.114 km5
, n. 4,000-5,000 as. — Saaristo

jakaantuu kolmeen pääryhmään: pääsaari T.

sekä sen itäkärjen jatkona oleva Stäten-saari
Estados, 040 km*) : pääsaaren eteläpuolella

olevat, siitä kapean Beagle-kanavan erottamat
i Nueva. Lennox, Navarin (2,480 kms

), Hoste
1 km»), YVollaston (495 km2

l ynnä Hermite-
rylimä jossa Hoom) ; pääsaaren länsipuolella

olevat, saaret Dawson (1.320 km 2
). Clarence

km'-' .
s :ta Ines ynnä Desolation (yhteensä

aaret ovat. Tmi saaren itärannikkoa
lukuunottamatta, silpoutuneita, vuono- ja niemi-
rikkaita ja niiden edustalla on lukematon

pikkusaaria ja luotoja. Geologiselta raken-
teeltaan ja pinnanmuodostukseltaan T. on Etelä-

Ameriikan mantereen välitöntä jatkoa; pää-
asiallisena erotuksena on se. että Kordillieerien

eteläpää Tila on kääntynyt kaakkoon ja lopulta
aivan itään päin kulkevaksi. Siten Kordillieerit
kulkevat T:n länsi- ja eteläreunaa, jättä n T:n-

'i itä ja pohjoisosat laajojen ylätasankojen
'tav. alle "00 m yi. morenp.) haltuun. Kordil-
lh eri alueen korkeimmat, lumipeitteiset osat ovat,

T:n-saar.n etelärannikolla, jossa Monte Sar
miento on 2.070 ja Mount Darwin 2.150 m yi.

merenp. Pinnanmuotoiluun on suuressa määrä
vaikuttanut T:n peittänyt maajää, jonka aikai-
set kerrokset peittävät suurimman osan pohjoi-

ja itäisen tasangon pinnasta. Joet ovat
lyhyitä; järvistä suurin LagoFagnano. — Ilmasto

llisesti myrskyisten, kaikkina vuoden--
aikoina puhaltavain länsi- ja lounaistuulten vai-

kutut, alainen; kesät ovat siten koleat

I :n-saaren etelärannikolla lampi
mimmän k:n keskilämpö 4- 11,»° C ja talvet

lauhkeat (kylmimmän k n keskilämpö Qschuai
— 0,«°CP), joten v:n keskilämpö on jokseenkin
normaali (-f-5.»°C). Sää on usvainen ja Kor-
dillieerien tuulenpuoleisella -ivalla sateinen

Kasvillisuus on sateensuo
olevalla tasangolla pensas ja heinää

vuoriston sadepuolilla alempana sankkaa aarni"
niet-ää [Fagus betuloidvs, Libocedrus
Philesia humfolia y. m.), ylempänä ryteikköä,
rämeikköä |a sammalikkoa. Kläimistön edusta

jista mainittakoon guanako, kaksi kettulajia,
lepakot, hylkeet, valaat, pingviinit, merimetsot,
albatrossit, lokit y. .m. s. vesilinnut, \ '.; tö

jakaantuu kahteen pääryhmään: alkuasukkaisiin
intiaaneihin ja uutisasukkaisiin valkoihoisiin.
Intiaanit taasen ovat kolmea heimoa: ona, jaj

ja alakaluf. Onat asuvat pääsaarella ovat ver-

raten myöhään sinne muuttaneita, m reen

tehueltsien sukulaisia. Ile ovat kookkaita (175-

183 cm), voimakkaita, rakenteeltaan sopusuhtai-
sia, kasvojenilme miellyttävä, tukka musta, kar
kea. ihonväri kirkkaanruskea. Henkiset lahjat

hyvät : lähet yssaarnaajain toimesta luku- ja kir-

joitustaito on levinnyt heidän keskuuteensa.
Taloudellinen toimeentulo on mahdollisimman
niukka; ainoa tulolähde on metsästys (etupäässä

guanakon). Karjaa ei ole, ei liioin minkäänlaisia
aluksia. Vaatetus ilman koleudesta huolimatta
erinomaisen niukka (nahkaviitta). Eurooppa-
laisten nautintoaineita ei käytetä lainkaan. -
Saariston etelärannikolla asuvat jae/ha n-int ian-

nil ovat todennäköisesti saariston ensimäisiä alku
asukkaita, jotavastoin länsirannikolla asuvat ala

kaiutit ovat mantereelta muuttaneita araukaa-
neja. 'i 'hloisellä nimellä molempia nimitetään
tulimaalaisiksi 1. kanaali intiaaneiksi. Etenkin
jaghanit ovat ruumiillisesti heikompaa kansaa
kuin onat; yläruumis ja pää ovat, suuret, alaruu-
mis ja raajat surkastuneet. Keskipituus n. 160
em. Henkiset kyvyt hyvät; kieli rikas (molem-
pien tulimaalais-heimojen kielet ovat toisil-

leen sukua, mutta eivät ollenkaan ona intiaaniei

kielelle). Pukuna nahkakaistale. Päääeliu-

keinona kalastus: 6 8 hengen kantavia veneitä.

Perhettä suurempaa yhteiskunnallista kokonai-
suutta ei ole; nyk. jaghanit asuvat paraasta
päästä lähetysasemilla ja uutisasutuksilla, ovat

puoleksi sivistyneitä ja käyvät euroopp. puki-

missa. Alakalufit eivät ulkomuodoltaan eivätkä

elintavoiltaan suuresti eroa jaghaneista. Sekä
ona-intiaanien että tulimaalaisten lukumäärä on

suuresti vähentynyt uutisasukkaiden tultua T:han,

ja yhä vähenee: ona i ntiaa ne a uut isasukkaal

ovat kaikin voimin koettaneet hävittää. Viime

vuosis. lopulla ona intiaaneja oli enää jälellä vain

n. 600, jaghaneja 100 ja alakalufeja 100 (yhteensä

heitä 1870-luvulla arvioitiin olleen 10,000 henkeä)

.

— Uutisasukkaiden pääelinkeinona on karjan-

hoito I lampaita i. joka menestyy erinomai

Metsissä on suuria rikkauksia, samoinkuin kivi

hiili- ja rautamalmikerroksissa, joita kuitenkaan

ei käytit ii. Viime vuosis. lopulla (1S82-02) kulta-

kuume houkutteli I han paljo kullankaivajia

mutta vaikka kultahiekkaa on nalkein kaikkialla.

ei sen huuhtominen kuitenkaan kannata. Vai

tiollisesti T. on jaettu Chilen ja Argentiinan

kesken. Jälkimäisen hallussa on pääsaaren itä-

länt. pii. itäpuolella sekä Staten-

21,048 km' 2,420 as. i 1915). Uue
muodostaa Ti ei ra del Fui g o nimisen terri-

torin. Pääpaikkana Oschuaia Beagle-kanavan

Ile kuuluu pääsaaren Iiii 1

52,698 km 2
, pari tuhatta as. Alue kuulun M a-

gallanes nimiseen lerriforiin. Pääpaikkana

Poi i Porvenii dmen rannalla. —
T:n h'.- -i Magalhäet 1520, joka nimitti sen ran-

noilla näkemienpä alkuasukkaiden nuotiotulien

mukaan. Drake näki 1578 -aari-ton eteläosat
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sckii sen saaren, jonka < t I ; i k

.

:

i
i
jen Le Maire ja

\'ini Schouten 1616 nimittivät Kap Boomiksi.
T:n s 1 1

1

] > ; 1

1

-

1 purjehtivat ensi kerran 1619 veljek

set Nodal. Vasta 1800-luvun alkupuolella eng-

lantilaiset retkikunnat (Kingin is2t>2s. Fitz-

roy'n 1 x:'.
l 36, jota Darwin seurasi) tutkivat T:ta,

mutta sen yksityiskohtaisempi tutkiminen alkoi

vasta senjälkeen kuin T. 1881 "li jaettu Chilen

ja Argentiinan kesken. Näistä tutkijoista mai
nittakoon linssi (ISKI», Bove (1882). K:in

Lista mi. Julio Popper (1886-87), O. Nonin,
skjöld ja 1*. Dusen i 1H05-0T). |\V. Parker Snow,
,. \ two years' cruise off Tierra del Fuego"
(1857i : <i. Sergi, ..Antropologia fisica della Fue-

gia" (1887); o. Nordenskjöld, „Frän Eldslandet"

(1898), „Wissenschaftliche Ergebnisse der Bchwe-

dischen Expedition nach Magellansländern 1895
97" (v:sta 1899).] /•:. E. K.

Tulimaalaiset ks. 'I' u 1 i in a a.

Tulimajakka ks. Majakka. Luotsi- ja
mi

i

a kk a lait o s.

Tulimittari ks. K u u m u n s m i t t a r i.

Tulindberg /-/<«/ //. K r i k (I7lil 1814), Suomen
hallituskonseljin jäsen. Hoidettuaan eri tehtäviä

Oulun läänin lääninhallituksessa T. pääsi 1794

lääninkamreeriksi. Kutsuttiin 1809, talonpoikais

säädyn ehdokkaana, hallituskonseljiin ja määrät
<iin finanssitoiiiiit tiskiliinan päälliköksi. Toimi
sam. v. puheenjohtajana tullilaitoksen järjestä

mistä varten asetetussa komiteassa. T:n ei onnis-

tunut poistaa vaikeuksia, joita syntyi finanssi-

hallinnon alalla sotavuosien sekasorron jälkeen,

eikä aikaansaada järjestystä, ja korkeinten hai

lituspiirien tyytymättömyyden vuoksi hänen oli

poistuttava konseljista 1812. Hoiti senjälkeen

Turun läänin lääninkamreerin virkaa. K.W.K.
Tulineuvot. Kitkaamisen (ks. Kitkatuli)

ohella on tulta varmasti jo aikaisin sytytetty

myös iskemällä: esihistorialliselta ajalta (kivi-

ja pronssikaudelta) on näet usein haudoista tai

muiden löytöjen yhteydessä tavattu kiviä (m. m.
rikkikiisiin kappaleita yhdessä piikiven kera),

luita ei ole voitu muuksi selittää kuin tulus-

kiviksi. Itämerenmaissa (m. m. Suomessa) on
varhemmalla rautakaudelta saatu talteen paljon

n. s. soikeita tuluskiviä, joista kipunoita cm

arveltu lyödyn tuliraudalla. Myöhemmällä rauta-

kaudella tulivat meil.ä käytäntöön varsinaiset

luliraudal, pii ja taula, joilla vielä 1800-luvun

alkupuolella yleisesti viri-

tettiin tulta. Koivunkää-
västä valmistettu taula

(ks. t.) saatiin kytemään,
kun siihen piistä tulirau-

dalla iskettiin kipeniä.

Tupakkapiippu sytytettiin

taulalla ilman muuta,
mutia puutikkuun saatiin

(uli siten, että se samalla
kertaa pantiin kytevän tau-

lan ja rikin yhteyteen. —
Nykyaikaisista t:sta ja nii-

den kehityksestä ks. Tuli-
tikut.' V. T. S.

D ii li e r e i n e r i n t u-

l u k s e t. lieriömäinen,

kannen tiiviisti sulkema
lasiastia (o, ks. kuvaa).

Dltuereinenn tulukset. Heli sisällä on lasinen

Sisäpuolinen tulipesu.

kaasusäiliö '.. jonka sisällä on varrellinen -inkki-

pala </. Kun astiaan asetetaan mietoa rikkihap
poa m lostaa se sinkin kera vetyS joka hanan f
aiiia äyöksyj kehyksen <i läpi, |os> a on hienoa

platinasientä. Platina alkaa hehkua ilman
vetykaasun yhteisvaikutuksesta ja sytyttää vedyn
liekkiin. Pneumaattisista tuluksista
ks. 1. x. 8.

Tulinuolet silmissä, .-ilm.in valonaistimuksia
\ilittivi:n c:si: n Sisällisesti kiihc.ill uiiii-c-ta

aiheutuneet harhanäöt. pmnnoisia huoiuataan
muutamissa silmätaudeissa sekä aivojentaudeissa.
Tulipa ks. Tulppaani.
Tulipesä, tila. jossa polttoainetta poltetaan.

Pohjana on arina (ks. t.j ja takana höyry
kattiloissa tulikynnys, muuri, joka pakot
laa polttokaasun ja ilman hyvin sekoittumaan
toisiinsa ja sii-, täydellisemmin palamaan
lieskan kohtaamaan pesiin yläpuolisiakin osia.

V. V-la.

Höyrykattilan t. on se osa kattilalaitok-

sesta, jossa polttoaine palaa. T:n pohjan muo-
dostaa arina (ks. t.), jolle polttoaineet levite-

tään. Arinan etu

puolella on tuli

pesäluukku, josta

polttoaineet heite-

tään t. :ään, taka-
puolilla tulenkestä-

vistä tiilistä tehty
koroke, n. s. tuli-

kynnys, joka estää

polttoaineita pu-

toamasta arinan
taakse ja sna

aikaan savun ja ilman paremman sekoituksen.

T. voi olla joko sisäpuolinen, kun sitä

ympäröi kaikilta puolin veden jäähdyttämä kat-

lilahvy (ks. kuvaa), tahi ulkopuolinen, kun
t :ää rajoittaa molemmin puolin kattilamuuri
(ks. Höyrykattila, kuvat :i ja 5). Edel-

listä muotoa käytetään tulitorvikattiloissa,

lokomobiileissa, höyryvetureissa ja laivakatti-

loissa; siinä on lämpötila suhteellisesti alhai-

nen ja palaminen siitä syystä enemmin tai

vähemmin epätäydellinen, eikä arinalle usein

saada riittävää tilaa. Jälkimäisessä muodossa,
jota käytetään etupäässä vesiputkikattiloissa,

saadaan korkeampi lämpötila, mutta lämmön
säteily on jonkunverran isompi. Paitsi tavallisia

t:iä on erikoismallisia, joissa on esim. sovituk-

sia hiilien mekaanista syöttämistä varten, sovi-

tuksia joilla pellit suljetaan kun hiiliä heite-

tään t:ään, sovituksia lämmitetyn lisäilraan las-

kemista varten t:ään y. m. E.- 8-a.

Tiilipinta (höyrykattiloiden), se osa kattila-

levystä ja putkista, jota toiselta puolen kosket-

tavat tuli tahi polttokaasut. toiselta puolen vesi;

koska taivutettujen levyjen molemmat pinnat
ovat jossakin määrin erisuuret, lasketaan yleensä

t :ksi tulen ja polttokaasujen koskettama puoli.

Välittömäksi t :ksi sanotaan sitä, t:n osaa, jota

tuli suorastaan koskettaa, välilliseksi sitä. jota

vain polttokaasut koskettavat; edellinen tieten-

kin on tehokkaampi. Etupäässä t:n suuruu-
desta riippuu, paljonko höyryä kattila voi kehit-

tää. Keskimäärin voidaan laskea t:n kuukin
m n kehittixin hcyiya tunnissa is 20 kg. Ti-ni

arvo muuten riippuu useasta eri seikasta, kuten
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tulipes&n suuruudesta, polttoaineen laadusta, t:n

puhtaudesta, vedosta y. m. Höyryveturikatti-

loissa, joissa kovaa keinotekoisl a ve

toa, I k^. /,'. 8-0.

Tuliputki 1. tuubi. Höyrykattilan t:iksi

niitä ohutseinäisiä putkia, joita käj

tetään höyrykattilan tiilipinnan suurentamiseksi

ja joissa polttokaasut kulkevat. T:ien yhteen
itu poikkipinta on '.',- arinapinnasta.

Tavallisimpien t :ien ulkohalkaisija on 2"-4"

ne valmistetaan joko hitsaamalla

(sauma tavallisesti suora, korkeita paineita var-

ten aiotuissa t:issa kierteenmuotoinen) tahi

Iinalla tai vetämällä (n. s. Mannes-
maniiiii t:ti. T:t yleensä kiinnitetään kattila-

an ..mankeloimalla"; kattilalevyn vahvista-

misen takia ou kuitenkin osa kattilan t:ista

tehtävä niin paksuseinäiset, että ne voillaan

varustaa ruuvikierteillä ja kiertää levyyn kiinni.

Ilman t :ien käyttämistä ei isiin, laiva- ja veturi-

kattiloihin voisi saada niin suurta tiilipintaa

kuin tarvittavan höyrymäärän kehittäminen
vaatii. ks. Höyrykattila (kuvia).

;•:. s-a.

Tulirakko (Noctiluca miliaris) ks. Loisto-
e 1 i m e t.

Tulirokko (scarlaiina), ankara ja luonteeltaan

äkillinen tarttuva tauti, joka esiintyy kulkutau-

varsinkin lapsissa, mutta joskus myöskin
aikuisissa. Niinkuin joissakin muissakin tarttu-

vissa lastentaudeissa on laita, ilmenee myöskin
t. jotenkin periodisesti !. ajoittaisesti, taudin

päästessä' suurempaan leviämiseen noin 10-15 v:n
väliajoilla. Useilla paikkakunnilla t. kuitenkin

tteleiksen kotoisena miltei alituiseen, esiin-

tyen hajanaisina taudintapauksina jo elo- tai

syyskuusta lähtien aina kevätpuoleen saakka, jol-

lniu taas auringon säteet suuremmassa määrin
alkava tartuntaa ja vähentää sen vai-

kutusvoimaa. Vastaanottavaisuus t:ssa ei ole

niin yleinen kuin esiin, tuhkarokossa. T. siten

harvoin saa niin suuren leviämisen osakseen
kuin tuhkarokko. Eniten se kohtaa 1-S ikä-

vuoden 'älillä olevia. Kuolevaisuus vaihtelee

suuresti eri epidemioissa liikkuen n. 3-30 %:n
vaiheilla. T. ilmenee noin 3-4 päivää, tartun-

jouduttua ruumiiseen. Tauti alkaa tavai-

li äkkiarvaamatta vilunpuistatuksella, jota

Beuraa ankaranpuoleinen kuume, minkä ohessa
kurkku alkaa tuntua kipeälle. Jo samana tahi

aavana päivänä nousee iholle tiheä ja hieno-

pilkkuinen tummanpunainen ihottuma, jota etu-

i esiintyy reisien sisäpuolilla, kasvoissa ja

kaulassa, leviten sitten yli suurimman osan ruu-

mista, jättäen useinkin vain nenän lähimmän
ympäristön vapaaksi. Suun ja nielun limakalvo
punottuvat ja nielurisoihin ilmenee in likai-

sen harmahtavia täpliä. Ihottuma kalpenee enira-

mak- orokauden kuluttua:
kunne lilaa kestää kuitenkin noin viikon päivät.

Kolmannella viikolla potilaan iho alkaa kesiä.

päällimäisen pintakerroksen irtaantuessa,
hienona hilseenä. missä (jaloissa ja käsissä) suu-
rina liuskoina. T:n tartunta piilee osaksi suun,
nielun ja nenän erittämässä limassa, osaksi ihon

hilseessä. T.-sairas on siten ympäristölleen vaa-

rallinen niin kanan kuin kesimistä kestää eli

sairastumisen alusta lukien noin 7 viikkoa, jona
aikana hiin on pidettävä tarkkaan eristettynä

muista, varsinkin lapsista; Kun ta *>>•
l>i!kät ajat elossa ruumiin uiko] teliäkin, voi

vai kaikenmoiset esineet, jotka vain o

kosketuksessa tulirokkoisen kanssa,

taudin leviämisen. Lasten leikkikalut, kirjeel

y. m. s. ovat joskus välittäneet tartunnan kul-

keutumista paikasta toiseen. Tartunnan hävittä'

miseksi tulirokkoisen sairashuoneesta tiivt\\

toimittaa tarkka desinfisioiminen (vrt. t.i Eorma
liinilhi, minkä ohessa kaikki pestävissä olevat

vaatekappaleet ja uunit esineet puhdistetaan
2 prosenttisella lysoliliuoksella. Potilas itse "Ma
koon kylvyn, jossa koko ruumis ja varsinkin

tukka uvut saippualla hyvin pestävät, ennenkuin
hiin puhtaisiin vaatteisiin puettuna jälleen saa

mennä muitten joukkoon. Ne. joiden epäillään

saaneen t :n tartuntaa, pidettäköön muista eril

lään kymmenen vuorokautta, jossa ajassa tauti

ehtii kehittyä näkyviin. Se, joka kerran on

potenut t:oa, ei siihen uudelleen enää sairastu,

muuta kuin aivan poikkeustapauksessa. T:oa saat-

taa jälkitautina seurata munuaistauti ynnä keski-

korvan tulehdus sekä kuuloelimien hermostoon
kohdistuvain taudillisten ilmiöiden aikaansaama
kuurous. \I. 0-B.

Tulistaja (höyryn), höyrykattilan yhteydessä

oleva laite, jossa höyryä tulistetaan ennenkuin
se johdetaan höyrykoneeseen. Valurautaiset t:t

ovat harvinaisia. Tavallisimmat ovat takorautai-

set t :t, joihin kuuluvat n. s. t.-k a m m i o t ja

niitä keskenään yhdistävät yhdensuuntaiset

t.-putket. T.-kammioiden tehtävänä on jakaa

kyllästetty höyry t. -putkiin ja jälleen koota

Tulistaja.

tulistettu höyry; niitä on siis tavallisesti kaksi.

Kolmas vielä voi tulla lisäksi, kun muuten liian

pitkät putket tahdotaan jakaa kahteen peräkkäi-

seen sarjaan. T. -putket sijoitetaan johonkin

savusolaan, mieluimmin sellaiseen, jossa pullin

kaasujen lämpötila on Ö00"-700°. Tähän liittyvä

kuva esittää t :aa. joka on rakennettu n. s.

r.anea-.liire kattilan tulitorveu taakse; koko laite

voidaan helposti >lliii;iltii oitaa ulos. Vesiputki-

kattilassa tavallisesti käytetystä t:sta ks.

Höyrykattila (kuva 5). Laivakattiloissa

t :t alkujaan sijoitettiin savukaappiin mutta

lämpötila mi siinä siksi alhainen, että tm tehok-

in jää pieneksi. Nykyään käytetään, samoin

kuin t.-vetureissakin (ks. t.i Schmidtin jär-

jestelmää olevia t :ia, joissa t putl et

n sisään ja I -kammiot ipiin.

E. S-a.

Tulistajaveturi, höyryveturi, jossa käytetään

tulistajaa (ks. t.i. käytettyä

Lhän liittyvä Kumi. Siit

ta ja o ii d ti n ma on tehty siten,

että tuliputkista 2-4 ylimmäistä riviä on väljem-

pää 1 125-135 mmi ja tulee I kappa

lotta 30 38 mm : n läpimit I aista tulista japul kea.
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Viimemainitut oval putkipolvilla yhdistetyt kis

m 2
i

ii 2 niin, ettfi ne muodo tavat yhtä
mi öisen putkijohdon, joten saman höyry määrän
tulee mennä koko johdon läpi, s. o. kulkea tuli-

putkea 4 kertaa. Molemmat tulistajakammiot
oval yhteen raletul ia sovitetul uavukammio a

olevaan levylaatikkoon, jossa on etupuolella

luukku t. pelti, jota voidaan avata ja sulkea kul-

jettajankopista ja jolla siis voidaan järjestää

ylemmissä' väljissä putkissa kulkevien poltto

sujen m mii ja suti riippuva tuhstuslimpctila.

Tulistajaveturi.

Tasapintaluisteja käytettäessä ei tulistetun höy-

ryn lämpötila saa nousta yli 260° :n, mäntäluis-
teja ja varsinkin venttiilejä käytettäessä se voi

nousta korkeammalle, jopa 320-350° :een. — Etelä-

Saksassa käytetään paitsi Schmidtin vielä P i e-

1 o c k i n t :eita. Niissä on kaikkien tuliputkien

keskiosa levystä tehdyllä tiiviillä laatikolla ero-

tettu tulistajaksi. Muualla tämänmallisia treita

tuskin käytetään. — Ainakin kaikki suuret vetu-

rit rakennetaan nykyään t:eiksi. Kone tavalli-

sesti on kaksoiskone, s. o. on kaksi yhtä isoa

silinteriä, joihin kumpaankin johdetaan katti-

lasta tuore höyry, mutta tulistus ja kompoundi-
järjestelmä eivät suinkaan sulje pois toisiaan,

vaan kompoundivetureitakin aivan hyvin voidaan
rakentaa t:eiksi. E. 8-a.

Tulistettu höyry, sellainen höyry, jonka
lämpötila on korkeampi kuin samanpaiueisen
kyllästetyn höyryn. Niin kauan kuin höyry on

välittömässä yhteydessä sen veden kanssa, josta

se on kiehuttamalla muodostunut, pysyy se kyl-

lästettynä höyrynä, jolloin sen lämpötila riippuu
|i aneesta siten, että m i n ittj i painetta aina vas-

taa määrätty lämpötila. Mutta jos höyry joh-

detaan kattilasta n. s. t. u 1 i s t a j a a n (ks. t.),

saa se siellä lisälämpöä, jolloin sen lämpötila
kasvaa paineen pysyessä samana. T:n h:n pää-
asiallisimmat edut ovat seuraavat : höyryyn
sekoittunut vesi höyrystyy, höyryn tilavuus suu-

rem e, joten höyrynmenekki pienenee, sekä ennen
kaikkea vältetään se suuri lauhdutushäviö, joka
syntyy, kun höyry joutuu kosketuksiin silinterin,

höyryn omaan lämpötilaan verrattuna, kylmien
seinien kanssa. T. h. ei näet tiivisty vedeksi

tulistettuna ollessaan; vasta kun t :n h:n lämpö-
tila on laskeutunut niin paljon, että höyry on
muuttunut kyllästetyksi, alkaa se tiivistyä.

Niinpä esim. 8 ilmakehän paineisen kyllästetyn

höyryn lämpötila on 169°, 10 ilmakehäisen 179°

j. n. e. T:n h:n tavallisia lämpötilan arvoja

ovat 250°, 300°, jopa 400°. T:n h:n käyttämi-
sestä johtunut polttoainesäästö on 10-30%. Eräs

tai hai käyttämisestä johtunut vaikeus on siinä,

että höyrysilinterin voitelemiseen vanha
etty voideaine tai hai korkeassa lämpö-

tilassa haji ja inenei i.-iä voitelukykynsä, ja

tämä lieneekin suurin syy siihen, että t. h. ail

taan hitaasti on päässyt käytäntöön höyryaluk-
sissa. Kun t:ua b:yä käytetään, on pakko käyt

tää kuumien osien voitelemiseen erityisesti val-

un tettuja n. b. „silinteriöljyjä". E. 8-a.

Tulitikut, nykyisin miltei yksinomaan kä

tyl tulineuvot (ks. t.). luinen tuliraudalla tulta

otettaessa käytettiin välistä sulaan tulikiveen 1.

rikkiin kastettuja ohuita puutikkuja, jotka lier

kasti syttyen helpottivat tulensaantia. Fosfi

keksimisen jälkeen (1669) keksittiin n. s. i

for i tuli neuvo t. Pienessä pullo a oli

vähäisiä paloja keltaista fosforia, siitä otettiin

rikkiin kastetulla tikulla palanen, jota tikulla

hierottiin jotain alustaa vasten. Fosfori syttyi

sytyttäen ensin tulikiven ja sitten puutikun.

Vleistä käytäntöä nämä t. eivät Baaneet kalliin

hintansa ja vaarallisuutensa takia. V. 1805 keksi

ransk. C h a n e e 1 n. s. „k a s t e 1 1 a v a t t
.".

Nämä olivat puutikkuja. joiden päässä oli

kaliumkloraattia, rikkiä, sokeria ja kumia sisäl-

tävä seos. Kun tällaisella tikulla kosketettiin

pienessä pullossa olevia, väkevällä rikkihapolla

kostutettuja asbestilevyjä, syttyi tuli kemiallisen

reaktsionilämmön vaikutuksesta. N. 1830 keksii

tiin eiisimäiset r aap ai su-t. n. 8. C o n g r 6 v e-t.

Havaittiin näet, että seos, jossa on kaliumkloraat-

tia, rikkiä, antimonisulfidia t. in. s. aineita

hangatessa syttyy räjähtäen. Nämä t. syttyivät

niitä kahden santapaperiliuskan välissä hanga-
tessa. V. 1832 tuli kauppaan t:ja, joiden päässä

oli, paitsi kaliumkloraattia y. m., myös hieman
keltaista fosforia. Nämä syttyivät hyvin herkästi

pienestäkin hankauksesta. Xe olivat hankalia kul-

jettaa ja säilyttää, koska useasti koko laatikko voi

sysäyksestä syttyä ja niiden käyttö kiellettiin.

Meikkyys saatiin erinäisiä aineita lisäämällä pie-

nemmäksi, joten niitä taas voitiin yleisemmin

käyttää. Alkuaan näi>>ä t:ssa syttymisen helpotta

miseksi oli rikkiä. Sittemmin se korvattiin stea-

riinilla, parafiinillä tai vahalla, koska palavan
rikin haju on epämiellyttävä. Fosforit :jen varjo

puolina olivat suuri syttymisvaara ja niiden myr-

kyllisyys (ks. F o s f o r i m y r k y t y s) . Sen-

takia koetettiin t:ja parantaa ja n. 1844 kek-

sittiin Tukholmassa n. s. ..vaarattomat" ja myr-
kyttömät ,,v a r m u u s-t.", joiden päässä ei ole

ollenkaan fosforia, vaan kaliumkloraattia. anti-

monisulfidia y. m. Tikut syttyvät raapasemalla

tikulla laatikon kylkeen, jossa on m. m. myrkj
töntä punaista fosforia ja lasijauhoa. Punaisen

fosforin halpa valmistustapa keksittiin 1851 ja

sen jälkeen varmuus-t. tulivat yleisesti käytän-

töön. Erittäinkin Jönköpingissä (Lundströmin

johdolla) Ruotsissa alkoi tulitikkuteollisuus

menestv ä.

T:jen valmistus on pääpiirteissään sen

raava. Tikut tehdään tavallisesti haapapuusta,

koska se on pehmeätä ja tasaisesti palavaa sekä

helposti vuoltavaa. Rungot sahataan sopivan

lyhyiksi palasiksi, jotka hieman kosteina ruuva-

taan kiinni pyörivään akseliin. Leveä terä, jota

vähitellen painetaan pyörivän pölkyn keskustaan,

leikkaa tästä pitkän, tikun levyisen lastun, jonka

syyt ovat lastun pituussuuntaan nähden poikit-
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laisia Lastuja asetetaan a. 50 100 kpl. päälle-

tysten erityiseen koneeseen, jonka terä leikkaa

tikut valmiiksi. Nämä kuivataan ja puhdistetaan,

minkä jälkeen ne joutuva! koneeseen, joka Jar-

ia n,' yhdensuuntaisiksi. Sitten ne joutuvat

kehyksiin, kukin tikku hieman erillään luisista.

Kehyksessä on n. 2,000 tikkua, joiden esiinpis-

päät kastetaan ensin sulaan paraffiiniin

sitten erikoiseen juoksevaan seokseen, joka

tarttuu päihin. I'. kuivataan kehyksissä ja paka

taan laatikkoihin. Laatikot valmistetaan koneella

samanlaisesta lastusta kuin tikin ja hankaus
kiinnitetään laatikon kylkeen koneella. Heh

kuulattomien t:jen puu on kastettu erinäisiin

Buolaliuoksiin, jotka estävät hehkumisen liekin

sumu Vahatikui valmistetaan siten, että

puuvillalankasydämel kastetaan sulaan vahaan
tai paraffiiniin. Niiden päässä on keltaisin Eo

toria. Suurteollisuudeksi on tulitikkuteollisuus

ttynyt Ruotsissa, Hanskassa. Italiassa ja

Japanissa. Suomessa oli 1913 (10141 11 (10) teli-

i, joiileu henkilökunta "li 629 692). Raaka-
aineiden arvo oli ."ni4 (776) tuhatta Smk. ja tuo-

in bruttoarvo 1,137,400 (1,556,200) Smk.
Meillä ei tulitikkuteollisuus ole kehittynyt suur
teollisuudeksi sopivien raaka-aineiden puutteen ja

naapurimaiden kilpailun takia. Kotimaisen kil

päihin el eksi ovat tulitikkutehtainj ai

perustaneet renkaan. Suomen vienti on viimei

sinä vuosina ollut seuraava

Laatikkoa, joissa Arvo
1,000 pien. laatikkoa 1,000 Smk.

n. 10,250 101

., 11,800 127
9.270 91

„ 19.000 204

„ 34,528 372
„ 13,900 161

.. 13,000 163

., 5,300 n. 60

g. g.

Tulitorvi (höyrykattilan), väljä torvi (halkai-

sija 0,7-1,1 im. jossa palami-kaa-ut kulkevat, ja

johon tulipesä ik-. t.) usein sovitetaan. Kun
höyrynpaine vaikuttaa tuen ulkoapäin, on t. jol-

lakin tavoin vahvistettava, jotta se olisi tarpeeksi

tarvitsematta olla ylen paksua aineita.

Nykyään t :t melkein aina tehdään n. s. aalto
levystä vrt. Tulipesä. kuva), jolloin ne ovat
sekä kestävät eitä myöskin pituussuunnassa jous

il ka "n i ii rki-ii siihen nähden, että

t. "ii kattilan kuumin osa. ja pituUSSUUnna a

t&ysin jäykkä t. synnyttää aineen laajentumisen
takia kattilan päätylet i

'A vaarallisia Iisäjän
nityksiä. /•;. S-o.

Tulitorvikattila, höyrykattila, jossa on yk-i.

kaksi tai kolme kattilan sisällä oli ta 71

mm: n halkaisijallista ja kattilan läpi ulottuvaa
tuli torvea (ks. t.). Yksitulitorvista t :aa

o r n w a 1 l-kattilaksi, kai

s h i r e-kattilaksi. Usein tulitorvet
tehdäftn aaltolcvystä ja varustetaan poikittaisput
kiila. ii. s. gall o w ay-putkilla; näin tiilipinta

i paremmin veden puser-
rusta. I :ssa on hyvä lämmönkävtt.i. ks.

II 3y i j kattila." V. V-la.

Tulium, alkuaine, harvinainen maamet
Kem. m-rkki Tu.
Tulivuori 1. v u 1 k a a n i on paikka, missä

hehkuvansulia aineita purkautuu maan
i t :n purkausaukon eli

v.

1906
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912

kr aa terin ympärille muodostunut purkautu-
neista aineista kartiomainen vuori, multa on
myös kraatereita ilman ympä torta, n. s.

räjähdy8kraaterit, Purkautuva! massat oval

kotoisin maankuoren sisässä olevista u

^varastoista. Pääosina niissä oval sula kivi-

aine. jota sen pinnalle purkauduttua sanotaan
laavaksi, ja k n asui. Laava on silikaatti-

ainesta vaihdellen kokoomukseltaan samoissa suli

teissä kuin j leen >ä ei upl iivivuorilajil i t.).

Se joko valuu laavavirtoina tai patjoina tai

kohoaa purkausaukon päälle laavakummuiksi tai

myös sinkoilee kaasuräjähdyksistä heitteli

ilmaan ja kasaantuu aukon ympärille vulkaani

sena tuhkana, hiekkana ja suurempina myhkj
röinä n. s. lapilleina ja pommeina. Purkauksien
alussa sinkoilee ilmaan niitä kiinteitä aineksia.

jotka ennen olivat täyttäneet kraateriaukon.
Joskus koko kartiot räjähtävät il an, hanaksi

sistä basalttilaavoista muodostuu usein loiva

teisiä t:ia, joissa laavavirrat valuvat kauo

kraatereistaan, eikä nii sanottavasti

heittelettä (esim. Hatvaii-saaren i t] Toisissa

t:issa purkautuu kaikki laava heitteleinä, joista

kasaantuu jyrkkärinteisiä tutfikeiloja (e

Stromboli ja Vulcano Lipari'n saarilla) Kaik-

kein useimmat t :l purkavat sekä laavavirtoja

että heitteleitä, ja niitten ..vuorissa'' vaihtelee

kova laava ja pehmeä tuffi kerroksittain (esim.

Vesuvius ja Etna - Kaikille i:n jähmeille pur-

aineksille on ominaista, että ne ovat sul-

keuksiin jääneistä kaasukuplista, huokoisia, jos

kus aivan vaahtomaisia (hohkakivi). Kaasuina
purkautuu vettä, kloorivetyhappoa, rikkiä ja sen

yhdistyksiä ja hiilidioksidia, pienemmissä mää
rissa vetyä, typpeä ja happea, alkali- ja rauta-

klorideja sekä booriyhdistyksiä. Syvyydessä
~a kaasut ovat magmaan Iiuen

neina. Itse purkautuminen tapahtuu juuri i

i. -n pontevuudesta ja on verrattava veden ..yli

kiehumiseen". — T:ien purkaukset ovat suuren-

moisia, usein ympäristölleen tuhoisia luonnon-

ilmiöitä. Suurimpia tunnetuita purkauksia on

Sunein almi a olevan Krakatoan purkaus

jolloin koko kartion huippu räjähti ilmaan, niin

entisen s -0 m:n korkuisen vuorenhuipun

sijaan tuli 300 m syvyinen meri. Vielä valta-

vampi oli Sumbava saaren Tambora tulivuoren

purkaus 1815, missä on laskettu purkautuneen

2no kuutiokilometriä heitteleitä. Tunnettu \

viuksen purkan- v. 79 e. Kr., jolloin Pompejfn

ja Herculat eumin kaupungit I uhoutuivat, oli

näihin verraten vähäpätöinen. Purkauksien

aikana huomataan maanjäristyksiä jotka kum-
minkin tuntuvat vain lähimmässä ympäristö
— Tiia syntyj sellai iaan-

kuori on tavalla tai toisella särkynyt ja järkky-

nyt tiloiltaan. Nykyään toimivista t:i ta

illi'n mukaan o a \ iloksi kaik-

kein useimmat, yli .'!00, tertiäärikaudella sj

neitten vuorijonojen vyöhykkeissä, mis-ä mi

kuori vieläkin "ii levottomana. Muut ovat eiiim-

on siirroksissa kohonnut ja siten särkynyt.

Myöskin muinaisina aikoina on tien toiminta

ollut yhteydessä suurien maankuoren I

t niin ollen vilkkaimmillaan vuorenpoil

tumiskausina. Esim. tert alla on t:ien

luku "Uni nykyistä paljon suurempi, samoin



Erilaisia tulivuorimuotoja.

Kilauean Laavajärvi Hawaiissa, K raate n täynnä hohkavaa
basalttHaavaa.

Vulcanon (Upari'n saaristossa) tulivunren purkaus. Vain
irtonaisia aineksia purkautuu.

Purkaus Etnan tulivuoren kylkeen avautuneesta halkeamasta Jähmettynyt laavavirta Reunion'in saaren tulivuorella.

1874.

Mont Pele Martinique-saarella purkauksen jälkeen 1902.
Huipulla näkyy kraaterista jähmeänä kohonnut 350 m.
korkea laavapylväs. Etualalla purkauksessa tuhoutuneen

St. Pierren kaupungin rauniot.

'hristmas-satama Kergnelenin maalla. Vanha veden
täyttämä tulivuoren kraateri.
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Iriviliiilikaudella sekä Biluurikauden lopulla (vrt.

Poi mu vuo r et). Sammuneista tiista kulutta

vat vaikuttimet ennen pitkää hävittävät tyypil-

lisen muodon. Mutia purkautumisaineksia, sekä

laavoja että tutteja, saattaa kumminkin Bäilyä

rajattoman pitkiä aikoja muiden pinnallisten

muodoetumain keralla, ja niiden ominaisesta

rakenteesta ne voidaan tuntea t:n tuotteiksi

monesti vielä sittenkin kun ne ovat poimuttu

neita ja metamorfosoituneita. M. m. Suomen
vuoriperässS on hyvinkin paljon alkuaan vulkaa-

nisia Miorilajeja.

| I' : istu telillään selkoa kaikissa geologian oppi-

ja käsikirjoissa. Erikoisteoksia: E. Reclus, „Le
rolcans de la terre" 1 1 008, luettelo toimivista

ja sammuneista tulivuorista i ; G. Mercalli, .1 vul-

attivi della terra" (1907); K. Schneider,

..Hie vulkanischen Erscheinungen der I

(1911).] P. E.

Tulkitseminen ks. Tulkki.
Tulkki, henkilö, joka kielentaitonsa nojalla

toimittaa kielenkääntämistS 1. tulkitse-
mista sellaisten henkilöiden välillä, jotka eivät

taida toistensa kieltä. T:eja on vakinaisina

toimihenkilöinä tahi virkamiehinä erinäisissä

virastoissa, muutamissa tuomioistuimissa ja edus-

kunnassa. Sen ohessa on t :eja, jotka harjoit-

tavat tulkitsemista ammattinaan suorittaen sitä

maksua vastaan yleisölle. Kun virastot ja tuo-

mioistuimet meillä ovat velvollisel tuntemaan
kotimaiset viralliset kielet, suomen ja ruotsin, ei

en kieliin tulkitsemiseen asioiden käsit-

telyssä tarvita. Eduskunnassa tulkitaan täysi-

istunnoissa esitettyjen ruotsinkielisten lausunto
jen sisällys lyhyesti suomeksi ja ruotsinkielisiä

kansanmiehiä varten on asetettu eri t.. joka yksi-

tyisesti tulkitsee heille suomenkielisiä lausuntoja.
— Valantehneen t:n käännös pidetään alkuperäi
sen esityksen veroisena, ellei päinvastaista asian-

laitaa todi-tela. A. Mm a.

Tiksi sanotaan myös kirjasta, joka sisältää

lyhyitä, jokapäiväisessä elämässä ja eritoten

Ulkomaanmatkoilla kysymykseen tulevia lause

parsia ja naiden käännöksen yhteen t. useampaan
• '-n.

Tullgarn f-yärti], kartano ja linna Keski-
Rnot ermanlandin läänissä. Södertäljen-
lahteeti pistävällä niemekkeellä 3

/, penink. Tro-
sasta pohjoiseen. Alkuperäisen linnan rakensi
todennäköisesti Karl Sture 1500-luvun lopulla;
nyk. muotonsa se sai 1719-27 toimitetussa uusi-

T. on kuulunut Ruotsin mahtavimmille
aatelissuvuille (Bonde, Gyllenstierna, Sture Di

la Gardie), kunnes 1772 tuli kuninkaankarta-
tten kuningasperheen eri

halin

Tulli .ruot-, hill, < ke-k. lat. toläfnium), vein.

joka kannetaan tavaroita maahan tuotai
t n o ii t i-t.), maasta viet t ti-t.) tahi
maan läpi kul p tettne-.a (kauttakulku- 1.

t r a n s i t o-t.i. Buotain valtakunnassa sanottiin
n meritse tuoduista tavaroista kannettua

t:ia meri-t:ksi. Vienti- ja kauttakulku t :\ .

jotka aikaisemmin olivat yleiset, ovat nykyään
pääasiassa lakkautetut, mutta tuonti-t reillä on
nykyäänkin suuri merkitys. Tt ovat eräs laji

kulutusveroja (ks. t.i. Niiden tarkoitus voi olla

enlainen. Jos niillä etupäässä pyritään
hankkimaan valtiolle tuloja, Banotaan niitä

I i n a n s s i-t :e i k s i (vero-t teiksi). S u o j e 1 u s-

t :e i 1 1 a tahdotaan etusijassa suojella kotimaista
tuotantoa ulk aiselta kilpailulta kallistuttu

maila ulkomaista tavaraa. Jos t. on niin korkea,
ei tei tavat a i ollenkaan ka niiata tuoda maa han,
a aotaan sitä prohibitiiviseksi I

asetetaan asein myöskin valtiollisia jo yht

kunnallisia tarkoit uspet iö ilmälläpitäen
T :n alaiset la kä niistä suoritettavat

t :t luetellaan t.-t a r i f f i s s a 1. t . t a k s a

Tämä saattaa olla aakkosellinen tai systemaat-
tinen riippuen siitä, ' luetellaanko tavarat alku
kirjainteiisa vai sisällisen yhteenkuuluvaisuu-
tensa mukaan. luriffi voi olla laadittu molem-
piakin näitä näkökohtia silmälläpitäen. T. kan-
netaan joko tavarain arvon mrvo-l.i taikka
painon (paino-t.). mitan tai kappaleluvun
(kappale-t.) perusteella. Nykyään nämä n. s.

erikois-t:t, joista paino-t:eja käytetään eni-

ten, ovat yleisemmät kuin arvo-t:t.

T.-tariffia sanotaan autonomiseksi, jos

se on laadittu yksinomaan kotimaan tarpeita

huomioon ottaen eikä mikään sopimus muiden
maiden kanssa estä „en muuttamista olosuhteiden

mukaan. Nykyään on kuitenkin yleisesti koetettu

järjestää eri maiden välisiä t.-suhti ita kauppa- ,

ja t.-s o p i m ti k s i 1 I a. Joskus on käyty
t.-sotia. joissa on käytetty taistel u-t:e j a,

ennenkuin sopimuksia on voitu saada aikaan.

E n i m m ä n s u o s i m i s- 1. s u o s i t u i ni-

in u u s v ä 1 i p ti h e e 1 1 a kauppasopimuksia teh-

neet maat ovat usein myöntäneet toisilleen oikeu-

den saada ilman erityistä sopimusta nauttia

niitä t. -helpotuksia ja muita luontia koskevia

etuja, jotka suodaan jollekin muulle maalle.

T:eja on ollut olemassa varhaisimmista ajoista

lähtien; niiden historia osoittaa suuria vaille

luja eri aikoina ja eri maissa (ks. Suojelus-
tulli). Tätii nykyä t ;t useimmissa sivistys-

maissa määrää kansaneduskunta. Suomessa hal-

litsija. Suomen nykyinen t. -tariffi on julkaistu

1886. mutta se nojautuu pääasiassa jo 1859

annettuun tariffiin. Se koskee yksinomaan tuon-

tia ulkovalloista. Sen mukaan saadaan raaka-

aineita ja elintarpeita yleensä tuoda maalian tul-

littomasti tai aikaista t:ia vastaan, jotavastoin

valmiille teollisuustuotteille on asetettu usein ver-

raten korkeatkin I :t. Tärkeä muutos tapahtui

1914, jolloin ulkovalloista tuleva vilja, joka

aikaisemmin oli ollut tullitonta. joutui t : n -

alaiseksi. Paitsi varsinaisia tuonti-t :ia kanne-

taan t:n-alaisista tavaroista lisämaksu. jota

nimitetään m e r enk u 1 kumaksuk 8 i ja joka

on 3 % vahvisi et a. Kaupp thteel

Venäjän kanssa on järjesteti 1897 annetulla

asetul ' jäitä tul-

littomasti tuoi m n kaikkia tavan

lukuunottamatta harvoja poikkeuksia, kuten

soki ria. tupakkaa ja väkijuomia jotka kui

kin Venäjältä tuotuina t:n alai-

. uin ulkovalloista tuotuina. Saman asetuk-

sen mukaan vohlan • t :tt a \ iedä

i ollisuus-

tuott. imen teollisuustuotti

taan Venäjällä kyllä alempi t. kuin tllko-

ia. mutta tämä n. - er otu - I. d i f f e-

r e n I - i a a 1 i-t. koske,- monessa tapauk

vihi rajoitettua n n-n n (ks. I imiitti).
Kaikista muista mom tavaroi laanVenä-
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jällii sama i. kuin ulkomaisista. Vieuti-t:eja on
Suomessa ollut asetettu etupäässä puutavaroille.

T:n-kanto on säännöllisinä vuosina viimeaikoina
valtiolle tuottanut 50-60 milj. mk. Tärkeimmät
t:n-alaise1 tavarat ovat olleel sokeri, kahvi,
tupakka, metallit, väkijuomat, kankaat ja koneet.

O. A-e.

Tulli, veneen soutuhaarukka.
Tullia, useiden roomal. naisten nimi. Näistä

mainittakoon kuningas Servius Tulliuksen

molemmat tyttäret ja M. Tullius Cieeron ja

Terentian tytär (76-47 e. Kr.). K. J. E.
Tullialue, alue. jota määrätty tullilainsäädäntö

koskee. Yleensä tämä alue on sama kuin val-

tion alue. Poikkeuksen tästä muodostavat esim.

vapaasatamat (ks. Tullivarasto). 0. A-e.

Tullihallitus ks. Tullilaitos.
Tulli-ilmoituskirja. tavaranomista jan annel-

tava ilmoitus tullikäsittelyn alaisen tavaran laa-

dusta. Suomessa ilmoituskirjat annetaan tulli-

kamarille kolmena kappaleena ja niissä on ilmoi-

tettava tavaran oikea nimitys, laatu ja kappale-

luku sekä millaiseen astiaan tai päällykseen

tavara on pantu sekä siinä olevat merkit ja

numerot. Väärästä ilmoittamisesta, joka ei

tapahdu petollisessa tarkoituksessa, on seurauk-

sena tullimaksun korottaminen kaksinkertaiseksi.

.Jos väärä ilmoitus on annettu petollisessa tar-

koituksessa, tuomitaan tavaranomistaja tulli-

kavalluksesta. Tavaran tarkastuksen ja punni-
tuksen tapahduttua on tullivirkamiesten ilmoitus-

kirjaan merkittävä tavaran paino ja kannettu
tulli. Yksi kappale kutakin ilmoituskirjaa lähe-

tetään tullihallitukselle, jossa m. m. kauppatilasto
laaditaan ilmoituskirjain perusteella. O. A-e.

Tullikamari ks. Tullilaitos.
Tullikamaripiiri ks. Tullilaitos.
Tullikartelli, kahden valtion sopimus toimen-

piteistä salakuljetuksen ehkäisemiseksi, vrt. K a r-

teili. O. A-e.

Tullikavallus. Suomen rikoslain 38 luvun
11 §:n mukaan rangaistaan sitä, joka, hank-
kiakseen itselleen tahi toiselle hyötyä, väärällä

ilmoituksella tahi muulla vilpillä pidättää tahi

yrittää pidättää kruunulta tullimaksua, enintään
kolmensadan markan sakolla. Jos se, minkä hän
kavalsi tai yritti kavaltaa, nousee sataan mark-
kaan tahi enempään, taikka jos asianhaarat
muuten ovat erittäin raskauttavat taikka jos hän
uusii rikoksen, rangaistaan hänet vähintään
sadan markan sakolla taikka vähintään kahden
kuukauden ja enintään kahden vuoden vankeu-
della. Tullinalainen tavara tahi sen arvo mene
tetään tullimaksun kavaltamisen tahi sen yrittä-

misen kautta. O. A-e.

Tullilaitos, hallinnollinen laitos, jonka tehtä

vänä on tulliasiain hoito.

Suomen t:n muodostavat 1812 perustettu
tullihallitus, jonka nykyään voimassa
oleva ohjesääntö on v:lta 1885, sekä sen alaiset

laitokset ja henkilöt. Tullihallitus on kollegiaa-

linen virasto, jossa päätösvalta on p ä ä t i r e h-

töörillä ja kahdella asessorilla. Vii-

meksimainituista hoitaa toinen kansliaa, jossa

esim. tullilaitoksen henkilökuntaa koskevat asiat,

valmistellaan; toinen asessori taas valvoo kani-

reerikont.torin ja tilastollisen konttorin toimin-

taa, jotapaitsi hän käsittelee muistutus- ja vail-

linkiasioita. K a m r e e r i k o n t t o r i s s a m. m.

tarkastetaan tullitoimistojen tilit sekä tehdään
yhteenvetoja t:n tuloista ja menoista. Tilas-
tollisessa k o n t t oiissa laaditaan Sure

imu kauppa ja merenkulkutilasto. Tullihallituk

sen k a n n e viskaali n tehtävänä on valvoa

tuomioistuimissa salakuljetusta, tullipetosta, pur-

jehdusrikoksia y. m. koskevien juttujen käsif

telyä. Y 1 i k o n t r o 1 1 ö ö r i ii taas tulee huo
lehtiä tullikäsittelyn yhdenmukaisuudesta eri

tullitoimistoissa ja auttaa tilintarkastuksissa.

Tullihallituksen alaisista laitoksista o\ai

tullikamarit tärkeimmät. Niitä on maan
kaikissa kaupungeissa, paitsi Käkisalmessa. Hei

nolassa ja Kajaanissa, ja lisäksi Ekkerössä
Degerbyssä, Jokaisen tullikamarin alaisena on
erityinen tullikamaripiiri. Aino:

Maarianhaminan, Ekkerön ja Degerbyn tulli-

kamarit ovat tästii poikkeuksena, muodostaen
yhteisen Ahvenanmaan piirin. Kussakin tulli-

kamarissa on t u 1 1 i n h o i t a j a, joka lähinnä
on vastuunalainen siitä, että tulliasetuksia aoi

datetaan piirissä. Niissä harvoissa tullikama-

reissa, joissa ou k o n t r o 1 1 ö ö r i, on tullin-

hoitaja tämän kanssa yhteisesti vastuussa tulli-

kamarin hoidosta. Suuremmissa kaupungeissa on

p a k k a h u o n e e n t a r k a s t a j i a, joiden

lähinnä tulee valvoa tavarain tullikäsittelyä. Ralia-

\ ai oja hoitavat muutamissa tullikamareissa eri-

tyiset kasöörit. Tärkeimmissä tullikama
reissä on y 1 i p >ä ä 1 1 y s m i e h i ä, jotka etu-

päässä johtavat laivaintarkastuksia. mutta otta-

vat myös osaa muihin toimiin, kuten sellaisten

tavarain tullaukseen, joiden tullikäsittely saa

tapahtua pakkahuoneen ulkopuolella. Alimpia
virkamiehiä nimitetään konttorikirjoit-
tajiksi. Tullikamarien palveluskunnan muo-
dostavat päällysmiehet ja vartiat.

Tullikamareita vastaavia tullitoimituk-
s i a on Lappeenrannassa, Viipurin ja Terijoen
rautatieasemilla sekä Pietarissa. Niitä hoitavat

ekspeditöörit ja niissä voidaan tullikäsi-

tellä Venäjältä tulevia tavaroita.

Kaakkoiselle rajalle Venäjää vastaan, Laato-

kan rannikolle sekä rajalle Ruotsia vastaan on
asetettu useita tulli vartioasemia ja liik-

kuvia rajavartioita. Tullivartiopaikkoja on li-

säksi tärkeimpien merenrannikkoreittien varsilla.

Tullivartioita hoitavat raja- 1. tulli v iskä a-

1 i t, päällysmiehet taikka vanhemmat vartiat.

Salakuljetuksen ehkäisemiseksi on t:lla käy-

tettävänään useita höyryaluksia ja joukko moot-
toriveneitä. 0. A-e.

Tulliliitto (tulliunioni, tulliyhdis-
tys), kahden tai useamman valtion keskenänsä
tekemä yhteistä tullijärjestystä koskeva sopimus,

jonka mukaan ne esiintyvät ulospäin, muita val-

tioita kohtaan, tullipoliittisena kokonaisuutena
niin, että niillä on sama tullitariffi ja saman
lainen tullihallinto. T. on tätä nykyä olemassa

Itävallan ja Unkarin välillä ja Etelä-Afrikan

valtioiden kesken. Huomattavin t. on ollut sak-.

t., ..ZoIIverein", merkillinen siitäkin, että se val-

misti Saksan valtiollista yhdistymistä. Saksan
valtiollisesta hajanaisuudesta oli seurauksena,

että eri valtioiden kesken oli olemassa tullirajat,

jotka suuresti ehkäisivät Saksan taloudellista

kehitystä; lisäksi olivat vielä usein eri valtioi-

den maakunnatkin tullirajoilla erotetut toisis-

taan. V. 1818 julkaistiin Preussissa tullilaki,
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juku tuli olemaan uuden järjestyksen alkuna, ee

kun poisti sisäniaiset tullit ia asetti niiden
a yliilcn yhteisen rajatullitariffin. Preussin

pyrkimyksenä oli nyt saada muiden Saksan vai

tioiden kanssa tehtävillä sopimuksilla tulliraja

vielä laajennetuksi. Preussin ulkopuolellakin

harrastettiin tullipoliittisen yhteyden aikaan-

i<ta Saksan valtioiden kesken, vaikka ei

ykään suotavana, että' se tapahtuisi Preus-

sin johdolla. Tätä asiaa ajoivat erityisesti Fr.

List (ks. t.) ja badenilainen valtiomies K. F.

Ni-lienius. Vähitellen Preussi kuitenkin sai lui-

sen valtion toisensa jälkeen yhtymään I :oon

kanssansa. Ensimäisenä liittyi 1819 pieni

Schwarzburg Sondershausen ja sittemmin muu-
tamat muut pikkuvaltiot. Y. 1828 yhtyi ensi-

mainen isompi valtio. Hessen Darni-ta.lt. ja

Preussi sai toimeen sopimuksen Baierin ja Wört-
- r<;in kanssa, jotka olivat edellisenä vuonna

tehneet keskenänsä t:n. Seuraavina vuosina

tapahtui uusia yhtymisiä, niin että v:sta 1s:'.4

lähtien ei enää ollut tiseimpain Saksan valtioi-

välillä tullirajoja. T:n nimenä oli siitä läh-

tien „Deutscher Zollverein". \'. lSä4 siihen oli

vai liittynee! melkein kaikki Saksan valtiot. \":n

tapausten johdosta siihenastinen t. hajosi.

en >ijaan tuli 1SI17 Pohjois Saksan liiton ja

Etelä-Saksan valtioiden välinen sopimus. Vuo-
sittain kokoontuneen tullikonferenssin sijaan tuli

tulliliittoneuvosto ja tulliparlamentti, jonka
muodostivat Pohjois-Saksan liiton valtiopäivät

ja Etelä-Saksan valtioiden edustajat. Saksan
valtakunnan tultua perustetuksi koko valtakunta

linen kauppa ja tullialue. — V. 1879
ran-k. taloustieteilijä G. de Molinari teki ehdo-

i Koki Euroopan valtioiden välisen t:n

perustamisesta, mikä ajatus kuitenkin on jää-

Uyt toteuttamatta, samaten kuin suunnitelmat
Skandinaavian maiden välisen t:n aikaansaami-

[Kebenius, „l)er deutsche Zollverein";

Weber. ..Der deutsche Zollverein"; Molinari.

..Projct d'union douanicre"; Bubin, ,.En nordisk
tohlunion".] ./. /'.

Tullilimiitti ks. L i m i i t t i.

Tulliluotto, tullimaksun suorittamisen lyk-

käys, jnka myönnetään tavaranomistajille hei-

i -et ta maa vakuutta vasta 0. A-e.

Tullinhoitaja ks. Tullilaitos.
Tulliniemi I. Tulli nokka (ruots. Tuli

udden), Hangon kaupungista louna.

Bijaitseva niemeke. Hankoniemen ja samalla Suo-
men mantereen eteläisin kärki. 59° 48' 39" pohj.
lev.

Tullipassi. todistus, jonka tullitoimisto antaa
ulkomaille lähteville laivoille ja joka osoittaa, että

nuna os lt oikeutetut lihtemiin mii; ipnik

-a. O. .1 .

Tulliperuutus. suoritetun tullimaksun takai-
sin maksaminen, i aa tulla kysymyk-

tullimaksun laskemisi tapahtunut
dys, jolloin tullitoimisto -aa korjata virheen,

tai jos tullitoimisto on laskenut tullin liian kor-
keiden perusteiden mu'. aan. Anomus t:sta on
tällaisessa tapauksessa jätettävä tullihallituk-

joka ensimäisenä oiki

itin talousosasto, jolle lopullinen

päätösvalta kuuluu itää t:ta myös
siinä tapauksessa, että se ta pottaa jon

kin tavaran tuontia. 0. I e

Tullipolitiikka, tulliolojen tarkoitul en
mukaista järjestelyä tarkoittava toiminta s, -n

pääsuunnat ovat vapaakauppa- ja suojclustulli
slummit (vrt. S u ci j.i 1 u - t u I 1 i). 0. 1

i

Tullipäiväkirja, säädettyjen kaavain mukaan
tullitoimistoissa laadittava asiakirja johon
kitään tulevat ja menevät alukset, niiden

ja niistä suoritettavat maksut, kannetut tulli-

maksut j. n. e. Suomessa on eri tarkoitul
ten useita erilaisia t :oja. 0. .1 I

Tulliraja, raja. jonka yli mennessä ta

tulee tullinalaiseksi. Tavallisesti t. on sama I.

valtion ra ja. 0. .1
I

Tulliselitys ks. T ulli-ilmoituskirj a.

Tulliselvittely, toimitus, joka on suoritettava,
ennenkuin ulk ailta tuleva alus -aa pui

lastinsa tai ulkomaille lähtevä alu -aa jättää
lilito-alaman. Tulevan laivan päällikön tulee
ilmoittautua asianomaiseen tullitoimistoon, ji

jälkeen laivan lasti tarkastetaan ja säädetyt

taivamaksul suoritetaan. Tämän tapahdu
antaa tullitoimi- to lupasetelin lastin purkamista
varten lt n losel vit y s). Meneviin laivan

päällikön on. sittenkuin lastaus on päättynyt,
jaitettävä laivaa ja lastia koskevat asiakirjat

tullitoimiston tarkastettaviksi. Sittenkuin ne on
hyväksytty ja laivamaksut suoritettu, antaa toi-

ni-lo tullipassin laivalle (m e n o s e 1 v i I

Myöskin kotimaan salamien välillä kulkevat
laivat oval eräissä tapauksissa t :n alaisia.

O. A e.

Tullisääntö, määräykset siitä, mitä on noi

i ti.ua laivaliikenteessä, tavaroita maahan tuo-

taessa, maasta vietäessä ja kotimaan rajojen

sisällä kuljetettaessa, tavarain tullikäsittelyssii

ja varastoonpanossa, luvattomasti tuotuja lava

roita takavarikoitaessa j. n. e. Suomen Qykyi
non tullisääntö on julkaistu 1SS7. 0. A i

Tullitariffi ks. Tn 1 I i.

Tullitoimitus ks. Tullilaitos.
Tullius, roomal. suku. jonka tunnetuin jäsen

oli kuuluisa pulmia M. T. Cicero, ks. Cicero 1.

Tullivarasto, julkinen t. yksityinen varasto,

johon maahantuotuja tavaroita voidaan asettaa,

kunnes ne lasketaan vapaaseen liikkeeseen tai

i viedään maasta. Suomessa on kolme eri

lai-ta t:oa: varsinaiset t ;t, kautta
kul k ii- 1. transitovarasl o t sekä y l e i

set talle tusvarastot. Varsinaisiin t:hin

voidaan panna ainoastaan tullinalaisia tavaroita.

Nämä tullikäsitellään ennen varastoon panem
mutta tulli suorite! a kun tavarat ote-

taan ta. 1'isin säilytysaika on kolme
vuotta. Tavara voi 'aan panna varastoon ja -

siit.ä ainoastaan kokonaisina kolleina. Van
maksuna I tiolle 193 tullista Kantta

kulkuvarastoihin pantu a tavaroita eivät tulli-

viranomaiset tutki. Näissä varasi

vain suurimmissa tullikamareissa, saa tavara

olla yhden vuoden. Maksu valtiolle on 1 mk.

[00 kg ilta, vähintään kuitenkin 15 penniä kulta-

kin tavarakollilta. Yleisiä talletusi b a ival

kunnat, yhtiöt tai yksityiset henkilöt
|

tavaroita pitää tullikäsittele

uoita ei tarvit ottaa

i lisinä kolleina vai aan kukin kolli

voidaan jakaa piet ! olleihin. Tavarain

myyntiä ja mistä helpottavat n. s. W a r-

rantit eli makasiinivhtiön antamat todistuk-
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srt siitä, että lavani mi talletettu ylei eeii talle-

tusvarastoon. Kun tavara otetaan varastosta, on

vvarrantti palautettava yhtiölle.

Suurissa sivistysmaissa on olemassa a. s.

vapaa sata.mia, jotka tuottava! vielä suu-

rempia helpotuksia kaupalle kuin edellämainitut

tulliluoton muodot. Vapaasatamat eivät kuulu
tullialueeseen, vaan niihin voidaan tuoda ja niisiä

viedä tavaroita ilman mmk uniusta tulhtarka
tusta. 0. A-e.

Tullivartio ks. Tullilaitos.
Tulliyhdistys ks. Tulliliitto.
Tullus Hostilius [höati'-], perintätarinain

mukaan Rooman kolmas kuningas, sotaisa kuten
liomulus, taisteli etruskeja vastaan, voitti ja

hävitti Rooman emäkaupungin Alba Longan sekä
siirrätti sen väestön Roomaan Cadius-kukkulalle.

T. H. sai hallittuaan 32 vuotta surinansa sala-

maniskusta muka jumalattomuutensa takia.

K. J II.

Tulo on yksityistaloudelliselta kannalta kat-

soen niiden taloudellisten hyödykkeiden summa,
joita taloudenpitäjä saattaa määrättynä ajan-

jaksona käyttää tarpeidensa tyydyttämiseksi
vähentämättä alkuperäistä varallisuuskantaansa.

Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä. että asian-

omaisen kaikki tulot todella käytetään yksin-
omaan kulutukseen; osa niistä voi myöskin tulla

käytetyksi hänen omaisuutensa lisäämiseksi. —
T:ina saattaa pitää vain sellaisia hyödykkeitä,
jotka ovat sisäisessä yhteydessä niiden saajan

taloudenpidon kanssa. Tämän taloudenpidon ulko-

puolelta saadut t:t, esim. perinnöt, lahjat, arpa-

jaisvoitot ovat yksityistaloudellisesti vain saa-

jan omaisuuden lisäyksiä ja kansantaloudelli-

sesti toiselta toiselle tapahtuvia omaisuuden siir-

toja. — Luontoistaloudessa t:na esiintyy joukko
äskentuotettuja käyttö- ja kulutushyödykkeitä.
Rahatalouden vallitessa t. ilmenee rahasumman
muodossa, ja sellaisetkin hyödykkeet, jotka tuo-

tetaan ja kulutetaan omassa taloudessa, arvioi-

daan niiden raha-arvon mukaan. — Luontois-

muotoiseksi k a n s a 1 1 i s-t:k s i on luettava

ensinnäkin kaikki uudet vuoden kuluessa kulu-

tukseen ja käyttöön joutuneet kulutushyödyk-
keet ja edelleen se lisäys, mikä vuoden lopussa

sen alkuun verrattuna on olemassa tuotanto- ja

kuljetusvälineissä sekä raaka-aineissa ja puoli-

valmisteissa ja valmiissa, mutta vielä kauppa-
varastoissa säilytetyissä kulutushyödykkeissä.
Yksityis-t:t ovat pääasiassa lähtöisin kansallis-

tulosta, joka syntyy tuotannon kautta. Mutta
todellisuudessa yksityis-t:jen summa on paljoa
suurempi kuin kansallis-t., sillä useat yksi-

tyis-t:t eivät ole peräisin tuotannosta, vaan
muista yksityis-t :ista tai osaksi myöskin muiden
henkilöiden omaisuudesta. Viimemainittua laatua

olevat t:t ovat johdettuja t :ja. Alku-
peräisiä t:ja ovat siis kaikki ne yksityistit,

joiden pohjana on saajan osanotto tuotantoon,

joko hän sitten ottaa siihen osaa työllään tai

antamalla siihen pääomaa tai maata, jolloin tuo-

tantoon on luettava myöskin kauppa, pankki- ja

kuljetustoimi sekä persoonalliset palvelukset.

Tämänmukaisesti kapitalistisen tuotantotavan
vallitessa eri t. -lajit ovat seuraavat: työpal-
kat (joihin on myöskin luettava liikeyrityksissä

henkistä työtä tekeväin virkailijain palkat) ja

liikeyritysten puhtaasta tuotosta lähtevät t:t:

p ä ä o m a n k o r k o, m aako r k o ja lii]

voitto (ks. n. ja Korko). Lisäksi tuli

vielä persoonallisista p a l v e 1 u k s i

saadut tl jotka ovat verrattavissa joko

palkkoihin (jolloin ne ovat julkisilta yhdyskun-
nilta. Laitoksilta tai yksityisiltä liikeyri

saatuja kiinteitä palkkoja tai (esim. lääkärien

ja asianajajain palkkiot) itsenäisten liikk

harjoittajain tiiliin.

Kansallis-t :n arvioimiseksi on ensil

selville yksityis-t :j en summa. Tiimiin summan
perille voi likimain päästä niissä valli-

joissa on oli massa l.-vero, tekemällä eräitä Lisä-

arvioimisia, koska määrätyn rajan alapuolella

olevat t :t yleensä ovat verosta vapaat. Erään
arviolaskun mukaan yksityistien sumina L909
nousi Saksassa ja Ranskassa n. 35 miljaardiin

Smk :aan. Englannissa n. 40 miljaardiin. Saa-

daksemme nyt tästä yksityis-t :jen yhteissum-
masta todellisen kansallis-t :n. olisi siitä viilun

liettävä johdettujen t:jen summa, niinmuodoin
tuottamattomiin tarkoituksiin käytettyjen laino-

jen korot, asuntovuokrat, pelivoitot j.n.e.. multa
tämä laskutoimitus on tuskin suoritettavissa jo

senkään vuoksi, että on vaikea erottaa toisistaan

tuottavia ja tuottamattomia velkoja. Mitä yksi-

tyis-t :hin tulee, käy eri maiden t.-verotilastosta

selville, että ne suurimmalla osalla väestöä ovat

hyvin pienet. Preussissa, jossa t.-veroa kanne-
taan vähintään 900 Saksan markan tiista, oli

1909 tästä verosta vapaita 45,8 % ja sitä suo-

rittavia 54,2% koko väestöstä; 6,099,422 veron-

maksajasta oli 5,477,856 :n tulot arvioitu vähem-
mäksi kuin 3,000 markaksi. Suomen maalais-

kunnissa oli 1904 t.-verosta vapautettuja 82,7 %
väkiluvusta, s. o. näiden t:t oli useimmissa
tapauksissa arvioitu 200 mk. pienemmiksi.

T.-veron suorittajista oli 60,i%:n t:t arvioitu

500 mk. pienemmiksi, 1,4 % : n t:t vähintään

5,000 mk:ksi, 0,4 % :n t:t vähintään 10.000 mkiksi.

Kaupungeissa on useimmissa verottomuuden
rajana 400 mk. V. 1900 oli t.-verosta vapau-

tettu 82,3 % väestöstä. Tätä veroa maksavista

oli vähemmän kuin 1,000 mk:n t:t 57,2 % :11a,

vähemmän kuin 2,000 mk:n t:t 80.8% :11a,

vähintään 5,000 mk. 8, e % :11a ja vähintään
10,000 mk. 4,o% :11a. Todelliset t:t ovat kui-

tenkin varmasti olleet — varsinkin maaseudulla
— näitä arvioituja tuloja jonkun verran suu-

remmat. J. F.

Tulo- ja lähtökatselmus on katselmus, joka

toimitetaan maanvuokramiehen luopuessa vuokra-

alueesta ja uuden vuokramiehen astuessa hänen
sijaansa. Sen tarkoituksena on saada todetuksi,

lähtevään nähden, missä kunnossa vuokra-alue

hänen lähtiessään on, onko hän saapa korvausta

vuokra-alueen parantamisesta vai päinvastoin

velvollinen sen rappeutumisesta maksamaan kor-

vausta, sekä myöskin näiden korvausten mää-

rän arvioiminen, ja tulijaan nähden vastai-

suuden varalta missä kunnossa vuokra-alue on

hänen vastaanottaessaan. Tällainen katselmus

voi myöskin tapahtua kahtena itsenäisenä toimi-

tuksena, lähtökatselmuksena ja tulokatselmuk-

sena, jos asianosaiset niin haluavat tai kun
uutta vuokramiestä vanhan lähtiessä ei ole.

V:n 1909 maanvuokralain mukaan toimittaa

t.- j. l:n vuokralautakunta, mutta on asian-

osaisilla myöskin oikeus, aikaisemman lainsää-
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dännön mukaisesti, itse valita kaksi uskottua

itka Bitter valitsevat kolmannen pui n-

johtajaksi. T.- j. I. toimitetaan myös kruunun
ia papiston virkataloilla. Kruunun virkataloilla

toimittaa sen katselmuslautakunta, jonka muo
doetavat kruununvouti puheenjohtajana ja kaksi

itä, mitkä kuvernööri kruunun; Iin esityk

valita'.- paikkakunnalla asuvista maanvilje

lykseeu perehtyneistä henkilöistä. Papiston virka
(aloilla Buorittaa l.- j. l:n kihlakunnanoikeus.
k- K a t - e I in il 8. A. Q-tZ.

Tulo- ja menoarvio 1. budjett i (ka. Bud-
arviolasku, joka on tehty jonkun yksityis

talouden tai julkisen yhdyskunnan tiettynä tule-

vaisi aksona saatavista tuloista ja suori-

tettavista menoista. Etupäässä budjetilla kui-

tenkin tarkoitetaan valtion ja kuuluin 1. ja m:ta.

Budjettien (talous- 1. rahasä&ntöjen) alkuperän
voi juontaa aina keisari Augustuksen ajoista

saakka. Keskiaikaisten säätykokouksien ajoista

lahtien julkaistiin visuin erikoisbudjetteja, kun
oli perusteltava uusien tulojen välttämättömyyttä.
Uudenaikaisissa valtioissa budjetti on välttämä-

tön jo yleiskatsauksen ja järjestyksen aikaan-

saamiseksi väli iotaloudessa.

Budjetti jakaantuu tulojen ja menojen arvioon,

mutta sen rakenne on muuten hyvin erilainen

eri valtioissa ja riippuvainen kussakin maassa
vallitsevasta hallintojärjestelmästä. Valtion bud-
jetin valmistaa lopullisesti valtiovarain ylin

o alempien ja ylempien virastojen laatimien

taloussuunnitelmien pohjalla; se jakaantuu eri

näkökohtain mukaan lukuihin, osastoihin ja koh-
tiin. Todellisen yleiskatsauks n aikaansaami-

suotava, että kaikki tulot ja uunot
kootaan budjettiin. Näin ei kuitenkaan ole eri-

toten aikaisemmin ollut laita, ja säätyvallan
aikuisista erikoisianijeteistä on paikoittain vielä

tähteitä olemassa. Useimmissa suurissa valtioissa

on kuitenkin aikojen kuluessa yhä enemmän
tullut toteutetuksi budjetin yhteys, s. o. kaikkien
eri hallintohaarain yhdistäminen yhteen yhtenäi-

noarvioon. Arviolaskun täydelli-

teen nähden on myöskin erotettava toisistaan
brutto

i
t t o h a il j et 1 i. Edellisessä

p.Minaan tulopuolelle kaikki valtion tulot, meno
puolille kaikki menot, siis myöskin hallinto-,
kanto- ja liikekustannukset. Nettobudjetissa sitä-

in esiintyvä! ainoastaan tulo- ja menoerien
nettomäärät. Bruttobudjettia on pidettävä parem-
pana, ko-kn se antaa täydellisemmän kuvun i

<

tön kantamista rasituksista mi lla valaisee
tulojen ja niiden kantokustannusten viilistä suh-

Todellisuudi Bsa ei lirut t o eikä
budjetin periaatetta ole missään valtiossa tä\

puhtaasti toteutettu. Tärkeä on budjetin
Vaki n a i s e e n ja y 1 i m ä :i r ii i

- e e n.

mikä jako peruBtuu vakinaisten ja ylimääräisten
:: eroon. Vakinaisia t uloin ja

menoin ovnt ne. jotka säännöllisesti un.

h

inhoitokautena, yleensä pj -\

laisi taan vähitellen lisääntyvät tai

aevät. ylimääräisiä kerran tai epäsäännölli-
sattuvat, suuruudeltaan vaihtelevat in usein

aiv.m odottan
i itj vät. Bud jetti

massa maärätj n ajan budjetti 1. varainhoito
kauden, joka tätä nykyä tavallisesti on ainoaa
taan yksi vuosi, joissakin pienemmissä valt

vi. lii kaksi, kolme tai neljä vuotta.

Itsevaltaisesti hallitussa maassa lm. Intin a

rän hallitus. Perustuslaillisen

eduskunnalla on oikeus ottaa osaa budjet
räämiseen, mikä tavallisesti tapahtuu fin. m- i

lain muodossa; eduskunnalla ..n sen lisiiksi

kont rollioikeus. Tämä kansaneduskunnan oikeus
on erinomaisen tärkeä, k. .-ka .-.111-1011. ia siten
p.ääsee vaikuttamaan valtion talouspolitiikkaan,
ja sen käyttäminen on usein vienyt laajakantoi
siin ristiriitoihin hallituksen kanssa. Suomen
valtion t. ja m:sta ks. Valtiontalous.

J. F.

Tulokatselmus ks. 'I' u 1 o ja 1 ii h t i. k a 1

s e 1 m 11 s.

Tulokulma ks. Heijastu m i n e n.

Tulolansaari, !• km pitkä, 4 km leveä, asuttu
saari Laatokassa. Kiekkalansaaren itäpuolella,

ITiienselän eteläreiinustnlla, n. 10 km Sorta-
valasta. Kansakoulu.
Tulomajoki, vesirikas joki Kuollan niemi

maalla, laskee Nuortijärvestfi Kuollanvuonon poh-
jaan; T:n latvahaarat Nuortijoki, Jaurijoki ja

Luttojoki (ks. t.) lähtevät Suomesta Maanselän
seuduilta.

Tulosuostunta. yleinen tulovero, jonka
v:n 1863 valtiopäivät suostuivat säätämään osaksi

kansakoulutoimen aiheuttamien menojen peittä-

miseksi, osaksi muutamien yleishyödyllisten lai-

tosten, kuten eräiden rautateiden, kanavien ja

majakkain rakentamiseksi sekä muutamien suur

ten suonkuivausten toimeenpanemiseksi otettavan
lainan korkojen ja kuoletusten suorittamiseksi.

Verosta olivat vapautit lavat 500 mk:aa pieneni

miit tulot. Sitä suuremmista tuloista aina

5,000 mk: aan määrättiin vero */s % :ksi tulosta

5,000-10,000 mk: n tuloista f; :ksi ja 10,000 mk : aa

suuremmista tuloista l'/ 6 %:ksi. Tätä veroa Sää

dettäessä oli tarkoituksena, että sitä myöhem-
min, kun se ensin näin alhaisena olisi päässyt

vakaantumaan, olisi vähitellen ruvettu korotta

maan, jotta olisi voitu lakkauttaa eräitä muita
vanhentuneita veroja. T:n käytäntöön. .ttami

nen epäonnistui kuitenkin alunpitäen. Sen

sijaan että oli arvioitu saatavan tällä verolla

n. 1 milj. mk., saatiin siitä, ensimäisinä vuosina

vain n. 600,000 mk. ja ISÖK sen antamat tulot

laskivat l
/a milj. mk:aan. Vasta tiimiin veron

voimassaolon viimeisinä vuosina lähenteli saatu

tulo 900,000 mk :aa. Vero muodostui myöskin
käytännössä eri veronmaksajaryhmiä -aneen

epiitasaisest i rasittavaksi. Veron tuottamasta

tulusta saatiin n. 00% kaupungeista ja vain

tn', maaseudulta, mikä suhde ei lainkaan Na-

ii nt todellisia varallisuus- ja tulosuhteita. sitä

paitsi tuli veron maksettavaksipano ja kannanta
suhteettoman kalliiksi. Tähän veron epäonnistu-

miseen oli syynä, että olot varsinkin mai

dulla olivat liian kehittymättömät tuloveron

toteuttamiseen Maaseutuväestö, johon useimmat

veronmaksajat kuuluivat, ei vielä ollut tottunut

tulojensa arvioimiseen rahassa. Näin ollen ei

voitu ryhtyä tätä veroa suunnitellulla tavalla

korottamaan ja kehittämään. V:n 1*67 valtio-

päiväin tel, emiin päätöksen mukaan ruvettiin

tätä veroa kantamaan uikin tul

ainoastaan mikä oli mainittua

alinta määrää korkeampi. Hallituksen v:rt 1882

\ alt iopäiville antam I liinnä

maaseudun verotuksen parantamiseksi vaihdettai-
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Min kiinteistötulojen osalta kiinteistösuoBtun
taan, jossa veroa kannettaisiin kiinteistöjen arvon
perusteella, ei saavuttanut säätyjen hyväksy-
mistä. T. uudistettiin vv:n 1867, 1872, 1877-78
ja 1882 valtiopäivillä. V:n 1885 valtiopäiville

annettua ehdotusta t:n uudistamisesta vv:ksi
1886-88 eivät säädyt enää hyväksyneet "-in

edellämainittuihin veron puutteellisuuksiin viita-

ten, osin koska katsottiin, että veron kanto ei

ollut valtion raha-asiain tilan vaatima. Niin-
ik i.ui siul\t hylkäsivät v:n ts : )4 valtiopäiville

annetun hallituksen esityksen, että t. jälleen

otettaisiin käytäntöön v:n 1882 valtiopäiville

ehdotetun tulo- ja kiinteistösuostunnan muodossa.

7. II.

Tuloit ks. Tulo.
Tulovero on eräs nykyajan tärkeimpiä vero-

muotoja. Verotalouden historiallisessa kehityk-
sessä on se nuorimpia veroja. Se tuli käytän-
töön 1700-luvun lopulla, pääsi kuitenkin varsi-

naisesti kehittymään vasta 1800-luvun keskivai-
heilta lähtien, mutta on senjälkeen muodossa tai

toisessa omaksuttu useimmissa sivistysmaissa.

T:lle on ominaista, että taloussuhjektien tulo

on sekä verovelvollisuuden pohjana että veron
suuruuden määräämisen perusteena. T:n tarkoi-

tuksena on kohdata kaikkia verotettavan tuloja
ja nimenomaan kohdata niitä kokonaisuutena,
eikä siis kuten tuottoverotuksessa kustakin eri

lähteestä, kuten maasta, liikkeestä, pääomasta ja

työstä saatua tuloa erikseen. Koska tällä verolla
lisäksi pyritään verottamaan kaikkia talous-

subjekteja, sanotaan t :oa useimmiten ylei-
seksi t:ksi. Paitsi tätä yleistä t:oa on
kuitenkin olemassa t:n muoto, joka eräissä
maissa on otettu käytäntöön ja jota nimitetään
osittaiseksi tuloveroksi sentähden, että se

kohdistuu, tavallisesti tuottoveroja täydentävänä,
vain eräänlaatuisiin tuloihin, vaikka sillä muu-
ten onkin tuloveron ominaisuudet. T:lle on edel-

leen ominaista, että sillä koetetaan rasittaa vain
todellista tuloa. Verovelvollisten sallitaan sen-

tälnlen. päinvastoin kuin tuottoverotuksessa,
vähentää kokonaistulosta sen saamiseen ja säi-

lyttämiseen käytetyt menot sekä velkojen korot,

kuitenkin siten, että näitä tarkoituksia varten
ei kantaomaisuuteen kosketa. T:ssa koetetaan
muutenkin enemmän tai vähemmän ottaa huo-
mioon verotettavan henkilökohtaisia, maksu-
kykyyn vaikuttavia oloja. Veroa ei määrätä
kaavamaisten ulkonaisten merkkien eikä tuloläh-

teenä käyti ttyjen esineiden mukaan, vaan kuu-
kin yksilön tulot otetaan verotusta varten täs-

mälleen selville. T. on sentähden henkilö- eli

subjektivero. Nykyiset tuloverot eri maissa
ovat kahta eri päätietä kulkeneen kehityksen
tuotteita. Toisissa maissa muodostavat vanhat
henkiverot t:n historiallisen pohjan. Nämä van-
hat henkiverot ovat ensin kehittyneet luokka-
veroiksi ja nämä on sittemmin edelleen kehi-

tetty yleiseksi t:ksi. Toisissa maissa taas nykyi-
nen t. polveutuu tuottoverotuksesta. Tuottovero
järjestelmän eri objektiverot ovat vähitellen sulau-

tuneet yhtenäiseksi subjektiveroksi. Tuloveron
järjestelyyn on tämä veron alkuperän erilaisuus

jättänyt huomattavia jälkiä, jotka ilmenevät var-

sinkin siinä, millä tulon muodostumisen asteella

tulo otetaan verotettavaksi. Maissa, joissa tulovero

on kehittynyt henki- ja luokkaverosta, pannaan

tulo veronalaiseksi silloin, kun >e eri lähteistä

on kcräytynyl sille tai ibjektille joka lo

lisesti käyttää tuloa. Tämä on nykyaikaisen ylei

tuloveron tyypillisin ja tavallisin muoto. Tulo
otetaan selville joko veroviranomaisten toimitta-

man arvioimisen pern teellä tai verovelvollisen

pakollisen ja tarkastuksen alaisen veroilmoituk-
en eli deklaratsionin avulla. Niissä ma

sitävastoin, joissa tulovero historialliselta alku-
perältään perustuu tuottoverotukseen, verotetaan
tuloa .--illoin, kuu se vielä on jakaantunut erikois-

tuloihin ja on mahdollisimman lähellä alku-

peräistä tulolähdettä, katsomatta siihen onko
tulon saaja, se, joka lopullisesti käyttää tuloa

hyväkseen. T. muistuttaa tässä tapauksessa suu-

resti tuottoverojärjestelmää, mutta eroaa siitä

kuitenkin senkauttn, että subjekl iveroluksen peri-

aatteille on annettu enemmän tai vähemmän rat-

kaiseva merkitys. Eri lähteistä saadut tulot

lasketaan kunkin verosubjektin osalta yhteen |8

otetaan sitten huomioon henkilökohtaiset, maksu-
kykyyn vaikuttavat näkökohdat. Tämänlaatuinen
on nykyisistä tuloveroista ensi sijassa Englannin
valtion yleinen tulovero sekä osa Kanskan val-

tion ehdotettua tuloveroa. Myöskin Suomen kun-
nallinen tulovero on tavallaan tämänluontoitten.

Toisissa maissa vihdoin on vanhat tuottoverot

jätetty sellaisinaan voimaan, mutta niiden tiu

dennykseksi on säädetty yleinen tulovero. Tämän-
tapainen järjestely on varsinkin Etelä-Saksan
valtioille sekä Itävallalle ominaiuen. Muissa tässä

mainitsematta jätetyissä maissa, missä yleinen
tulovero on olemassa, on se ensiksimainittua laatua.

Esitettäessä näiden yleisten näkökohtien jäl-

keen muutamia viittauksia siihen, miten tulovero

eri maissa on (v. 1914) järjestetty, koskettelemme
ensiksi valtion hyväksi kannettuja t:oja ja sen-

jälkeen kunnallisia t:oja. Edellisessä ryhmässä
otetaan ensin puheeksi maat, joissa on yleinen

tulovero, senjälkeen maat, joissa on osittainen

tulovero.

Maat, joissa on valtion tulovero ja joissa tämä
on yleinen, ovat seuraavat:

Englannin ..General Property and Income
Tax". joka siis on yhdistetty varallisuus- ja tulo-

vero, nojautuu pääasiallisesti lakiin v:lta 1S42,

johon kuitenkin on tehty huomattavia muutok-
sia. Vero jakaantuu (ks. yllä) 5 osastoon eli

schedulaan. Osasto A käsittää omistajan tulot

maatiloista ja rakennuksista vuokramaksun osoit-

taman tuoton mukaan. Osasto B verottaa yleis-

ten arvioiden mukaan maanvuokraajain tuloja.

Osasto C koskee kaikkia korkoina, vuotuismak-
suina, osinkona y. m. julkisista rahastoista saa-

tuja tuloja. Osasto D käsittää kaikki muut
tulot, joita ei edellisissä osastoissa ole otettu

huomioon. Tämä osasto jakaantuu 6 alaosastoon,

nimittäin 1) tulot kaupasta ja elinkeinosta,

2) vapaista ammateista ja palkkatyöstä, 3) satun-

naiset tulot, 4) valtion maksettavat tulot, joita

ei osastossa C ole verotettu, 5) ulkomaille ja

siirtomaihin sijoitetuista tulolähteistä saadut

tulot ja 6) muut vuositulot. Osasto E käsittää

vihdoin julkisten ja yksityisten virkamiesten

tulot. Kaikki ne, joiden tulot kaikkiaan eivät

nouse 160 puntaan eli 4,035 markkaan, ovat

verosta vapaita; jos tuloja on kaikkiaan 160-

400 puntaa, niin 160 puntaa jätetään verosta

vapaaksi; 400-500 punnan tulosta jätetään
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150 puntaa, 500-600 punnan tulosta 120 puntaa,

600-700 punnan tulosta 70 puntaa verottamatta

Verolla on sii> alemmilla tuloasteilla degresBiivi

nen piirre. Pienempiä ja keskisuuria tuloja verq-

tetaan huokeammin, jos tulot oval vakauttamat

tomiu kuin jos m- ovat vakautettuja, maasta,

rakennuksista ja pääomasta saatuja. Täysi vero

määrä otetaan nykyisin 2,000 puntaa pienem

mistä tuloista vain osastoissa A, C, D ja E,

mutta osastossa B ainoastaan ',\ säännöllisestä

veromäärästä. Veron suuruus määrätään erikseen

kuinkin vuotta varten rahasääntöä valmiste!

P r i- n s s i n tuloverosta voimassaolevat tär-

keimmät lait ovat annetut kesäk. '24 p. isttt.

kesäk 19 p. 1906 ja toukok. 26 p. 1909. Tulot

iän neljään luokkaan: 1) pääomasta, 2) kim-

osta, arennista ja vuokrasta, 3) kaupasta ja

elinkeinosta, myöskin vuoriteollisuudesta ja

'4i muista tuottavista toimista ja aikakautisten

tulojen saamisoikeudesta lähtevä tulo. Koko
tulosta saa vähentää.: tulon saamiseen, turvaa-

miseen ja säilyttämiseen käytetyt kustannukset;
eräät verovelvollisen suoritettavat velkojen korot

ja vuotuismaksut; eräät verot; rakennusten.

koneiden, työkalujen y. m. s. kulumisesta vuo-

sittain poistettavat määrät: henki- ja elinkorko-

si-kä julkisien työväenvakuutukseen sekä leskien,

orpojen ja verotettavani omaa eläkettä varten,

suoritettavat maksut. mikäli ne eivät ole

600 Saksan markkaa suuremmat. Verosta vapaat
ovat 900 Saksan markkaa pienemmät tulot. Jos
verovelvollisella, jolla ei ole Ö.500 Saksan mark-
kaa enemmän tuloja, on 14 vuotta nuorempia
lapsia tai muita perheenjäseniä elätettäviini lail-

velvollisuuden nojalla, on hänen verovelvol-

tulostaan vähennettävä yksi veroaste, jos

on kaksi. 2 astetta, jos on kolme tai neljä.

. jos on viisi tai kuusi, 4 astetta, jos

seitsemän tai kahdeksan j. n. e. perheen-
itä 1-3 veroastetta huojennusta myön*

tietään samoilla edellytyksillä, jos tulo on
Saksan markkaa. Suurempienkin,

aina 12,500 Saksan markkaan nousevien tulojen

verotuksessa sallitaan eräissä tapauksissa huo-
mioonotettavan maksukykyä erittäin heikontavia
seikkoja, kuten tavattoman suuri rasitus lasten

elatuksesta ja kasvatuksesta, velvollisuus varat-
tomien sukulaisten ylläpitoon, pitkällinen sairaus.

velkaantuminen ja erityiset onnettomuuden
tapauks.t. Verotariffi säätää vuositulojen mukaan

i romääriä. Esim. 900-1,050 Saksan
markan vuositulosta on suoritettava G Saksan
markka.

i veroa, 1,050-1,200 :sta 9, 1,200-1,350 .stii

12, 1.800-2,100 :sta 31, 9.0O0-9.ÖUU :sta 270 j. n. e.

Vero on siten progressiivinen. Se alkaa 0,»a '', -ta

i asteen keskitulosta, nousee 3 % -. i i

n

10,500 Saksan markan tulosta ja pysyj
sellaisena 30,500 markkaan saakka, sitten s.- taas

kohoaa, kunnes se 100,000 markkaa suuremmista
tuloista on 4 '; kunkin asteen alirajasta. Eräiltä

yhtiöiltä on vero kaikilla veroasteilla jonkun
an korkeampi. Vuoden 1909 lain nojalla on
1 it\ tui-i . otettava li joka

1 3,000 Saksan markan tuloista on
.".ml markan tuloista 10 ','

. 10,500 '" i00

markan tuloista 15%, 20 " markan
tuloista 20% ja sitä suuremmista tuloista

vakinaisen veron määrästä

Itävallassa on tuottoverojärjestelmän rin-

nalla voimassa lokak. 25 p, 1896 Bäädett] yleinen
tulovero. Tämä muisl ui laa i ie: sa luhtei

Preussin tuloveroa. Verosta vapaa toimeentulo
määrä on 1.200 kruunua. Vero ylenee

i
n ii

visesti 65 asteella, Ensi asteessa (1,200 1,250 kruu-
nun tulot* vero on V: -jo, 65 :8sä 000)
3,720 kruunua ja enenei 96 200,000 kruu
tuloista aina 'JUU kruunua joka 4,000 kruunulta
ja siitä ylöspäin erityisten määräysten mukaan
Vero on esim. 1,200 kruunusta o.«o %, •

:sta 1%, 3,80(i ta 1,8%, 20,000:sta 3,io %,
40,000:sta 3,ai %, 60,000:sta 3.?» %, 80,0im.

Joo oiiii ta 4 ja 2,00 1:sta 4.»» %.
Unkarin yleisestä tuloverosta mainittakoon

ainoastaan, että se on säädelty huhtikuun II p.

1909 annetulla lailla ja muistuttaa lähinnä Hi
vallan yleistä tuloveroa.

Saksin yleinen tulovero perustuu beinäk.

2 p. 1878. heinäkuun 24 p. 1900, heinäkuun 1 p.

1902 ja kesäk. 15 p. 1908 annettuihin lakeihin,

W ii r 1 1 embe rgi n elok. 8 p. 1903 annettuun
lakiin, B a d e n i n kesäk. 20 p. 1884, kesiik. 26 p.

1894 ja elok. 9 p. 1900 annettuihin lakeihin.

Hessenin elokuun 12 p. 1899 annettuun
hikiin ja Baierin elokuun 14 p. 1910 annet-

tuun lakiin, muita Saksan valtioita, joissa ylei-

nen tulovero on säädetty, tässä mainitsematta.
K a n s k a s s a on lähinnä Englannin mallin

mukainen tulovero kauan ollut tekeillä ja valmis

ehdotus on olemassa, mutta on ehdotuksen toteut-

taminen kohdannut vastarintaa, jota ei vielä

v. 1914 oltu voitu murtaa.
Yhdysvalloissa on lokak. 13 p. 1913

säädetty yleinen progressiivinen tulovero, joka
alkaa naimattomien henkilöiden 3,000 dollarin

tuloista ja aviopuolisoiden yhteenlasketuista

4,000 dollarin tuloista.

Tanskassa on voimassa varallisuusveroon

yhdistetty yleinen tulovero, joka perustuu toukok.

15 p. 1903 annettuun lakiin. Vero on progressii

vinen. alkaen l,« ?5 :sta 2.nuo kruunua pienem
mistä tuloista ja nousten 4%:iin 100,0(lo ta

ja enemmästä. Osakepääomista otetaan kuitenkin

proportsiona alinen vero, joka on 2%, sittenkuin

vuosivoitosta on ensin vähennetty 4% yhtiöön

maksetusta pääomasta.
Norjassa, jossa tulovero heinäk. 23 p. 1894

säädetyllä lailla ensin otettiin käytäntöön, on

äskettäin toimeenpantu verouudistus, joka elok.

is p. 1911 annettujen lakien nojalla astui voi-

maan. Tulovero on täälläkin yhdistetty varalli-

suusveroon. Verosta vapautettuja ovat 1,000 kruu-

nua pienemmät tulot. SenliBäksi vapautetaan osa

kaikista suuremmistakin tuloista perheen suu-

ruuden perusteella. Veroa otetaan 4,000 kruunuun
nousevista veronalaisista b 2%; 4,000

7,000:sta 3%; 7,000-10,000 :sta !•, ja 10,000

kruunua suuremmista tuloista 5%. Näin

tnja veromääriä korotetaan vielä 10%.
i; n ,, t - i - : a kanneltiin v :sta 1861 v n 1911

u. a. ylei I innasta osittaista tulo-

veroa, joka kohdistui ..pääomasta ja työ

saatuihin tuloihin ja oli l %:n suuruinen.

; veron rinnalla ruvettiin v:sta 1903 kan-

iinilta myöskin osit-

taista tuli ika niinikään kohdistui vain

pääomasta ja työstä saatuihin tuloihin. oli

progressiivinen ja alkoi 1,000 kruunun tulosta.
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Kummatkin nämä valtiolle menevä! verot lak

kautettiin v:n 1910 valtiopäivillä hyväksytyllä

ja lokak. 28 p. 1910 vahvistetulla lailla. Uusi
veromuoto on täällä niinkuin Tanskassa ja Nor-
jassa tulo ja varallisuusveron yhdistelmä. Jotta

vakautettuja tuloja ankarammin rasitettaisiin

kuin vakauttamattomia, lisäiään arvioituun
tuloon Vmi arvioidun omaisuuden arvosta. Verosta
vapaat ovai näin laskemalla saadut joko nai-

mattomien tai kummankin aviopuolison yhteen-

lasketut Inlcil. jotka ovat 800 kruunua pieneni

iti il t . Vero on säännöllisesti progressiivinen aina

0.000 kruunun edellämainitulla tavalla arvioituun
tuloon, alkaen 0,<%:n ja loppuen -.-<, :n vero-

määrään. 6,000 kruunun tuloista on maksettava
1 kruunu kullakin 100 kruunulta tulomäärästä,
mikä arviotietii Baadaan lisäämällä mainitulla
tavalla arvioituun tuloon 125 % :n koroitus. Jos
tulot ovai 6,000 kruunua suuremmat, kasvaa
koroitus asteettain aina 5-kertaiseksi.

Mainittakoon tässä yhteydessä vielä, että

S essakin v:n 1863-64 valtiopäiväin

paatoksen nojalla otettiin 1- ut intoon valtiolle

menevä yleinen tulovero, joka kuitenkin v. 1885

jälleen lakkautettiin (ks. Tu 1 os uos tu n t a).

Maat. joissa osittainen valtiolle menevä tulo-

vero nykyään on voimassa, ovat seuraavat :

Italiassa kannetaan kesäk. 23 p. 1877
annetun lain perusteella veroa tulosta, mikä saa-

daan ,.liikkuvasta omaisuudesta". Vero rasittaa

kaikkia muita paitsi omistajan maastaan ja

rakennuksistaan saamia tuloja. Esikuvansa,
Englannin tuloveron, mukaan jakaantuu vero eri

osastoihin, jotka ovat: 1) pääomaukorot, 2) tulot

kaupasta ja teollisuudesta, 3) työansiosta ja toi-

milta. 4i valtion ja kuntain viroista ja 5) maan
ja rakennusten vuokraajäin tulot. Toisessa ja

kolmannessa osastossa mainituista tuloista ovat
4uo liiraa pienemmät tulot verovapaat. 400 suu lii-

ran välillä olevista tuloista sallitaan vähentää
400-500 :sta 250, 501-000 :sta 200, 601-700 :sta 150

ja 701-800 :sta 100 liiraa. 800 liirasta ylöspäin

on vero proportsionaalinen. Veromäärä on
heinäk. 22 p. 1894 annetun lain perusteella

l:sessä osastossa 15. i % (eräissä tapauksissa kui-

tenkin 20%), 2:sessa 10%, 3:nnessa 9% ja

4:nnessä 7,50%. 5:nnessä osastossa suorittaa

vuokraaja 5% kiinteistöä rasittavasta, omistajan
suoritettavasta maaverosta.
Espanjassa on voimassa samantapainen

Italian mallin mukainen vero, joka on säädetty

maalisk. 27 p. 1900.

Maista, joissa kunnallista tuloveroa kannetaan,
ovat huomattavimmat :

Preussi. Kunnallista tuloveroa kannetaan
prosentittaisena lisäyksenä valtion yleiseen tulo-

veroon. Tuloveroa saavat kunnat kuitenkin kan-
taa vain siinä tapauksessa, että samalla kanne-
taan eräitä reaaliveroja. Kunnallista tuloveroa

otetaan myöskin henkilöiltä, joilla on valtion

verotuksessa säädettyä alarajaa. 900 Saksan mark-
kaa, pienemmät tulot siten, että 420 markkaa pie-

nemmistä tuloista verotetaan 1:20, 420-660:sta

2:40 ja 660-900 :sta 4:— Saksanmarkkaa. Jotta

kunnallinen tulovero voitaisiin korottaa suurem-
maksi kuin 100 % valtion tuloverosta, tarvitaan

sisäasiain- ja raha-asiainministerien vahvistus.

Tanska. Kunnallisen tuloveron perustana
käytetään valtion verotusta varten toimitettua

tai oitusts johon kuitenkin voidaan ti In H

muutoksia eräiden tulolajien verorasituksen
korottamiseksi ja veron alentamiseksi eräissä
tapauksissa henkilökohtaisen maksukyvyn huo-
mioonol lailliseksi. Kööpenhaminassa kannetaan
kuitenkin aivan itsenäistä, liulitik. 18 p. 1910
annettuun lakiin perustuvaa progressiivista tulo

i eroa.

Sorja. Kunnallinen tulovero on tavallaan

ylläesitetyn valtion verotuksen perusteena, joten

veron järjestelyyn nähden voidaan viitata edellä-

sanottuun. Kuntain oikeus veronkantoon on siten

rajoitettu, että vero ei yleensä saa raskaimmissa
veroryhmissä nousta I0'%:ia korkeammaksi.
Poikkeustapauksessa voidaan se kuitenkin korot-
taa 12%:iin, vieläpä korkeammaksikin, jos

asianomainen kaupunginvaltuusto L'

: , enemmis-
töllä piittii sitä p\vtii ja saa sulien halli-

tuksen suostumuksen.

Ruotsi. Valtion tuloveron puheenaollessa
mainittu tuloveron aikaisempi nsittaisuus on

kunnallisissa verotuksessa vielä sikäli säilynyt,

että tulovero kohdistuu vain „pääomasta ja

työstä" saatuihin tuloihin. Tämä verotus toimi-

tetaan nyttemmin itsenäisenä kunnallisverotuk-
sena. Veroyksikkönä ovat 100 kruunun tulot,

joita sanotaan „bevillningskrona"ksi. Veron suu-

ruuden vahvistavat kunnat vuosittain.

Suomi. Kunnallinen tulovero on täällä aivan
itsenäinen ja perustuu joulukuun 8 p. 1873 ynnä
idok. 15 p. 188.", annettuihin lakeihin (ks. Kun-
nallisverotus).
Tuloveroa on sen monien etujen vuoksi pidet-

lävä yleensä erinomaisen tarkoituksenmukai-
8 -

1 1
.-

1 veromuotona nykyajan valtioiden Nero-

järjestelmissä. Paremmin kuin missään muussa
verotuksessa voidaan tuloverotuksessa ottaa huo-

mioon verotettavani henkilökohtaiset olot ja

siten toteuttaa maksukyvyn mukaisen verotuk-

sen periaatetta. Toimeentulominimi on helppo

Vapauttaa verosta. Verovapautuksia voidaan vai-

keuksitta myöntää verokyvyn vähenemiseen vai-

kuttavista syistä. Velkojen korkojen vähentämi-
nen ei myöskään aiheuta häiriöitä. Veron progres-

siivisuus on tavallaan vain tässä verossa toteu-

tettavissa. Verorasitus mukautuu itsestään vero-

tettavan tulojen vaihteluihin. Valtiotaloudenkin

kannalta on vero riittävän taipuisa sallien veroa

korotettavan tai alennettavan tarpeen mukaan.
Vero tuottaa yleensä valtiolle vähän vaihtelevan,

mutta kuitenkin yleisen vaurastumisen seurauk-

sena tasaisesti kohoavan tulon. Tosin on tulo-

verolla eräitä varjopuoliakin. Niinpä ei verolle-

panossa voida välttää veroviranomaisten tun-

keutumista verotettavien henkilökohtaisiin oloi-

hin ja asioihin. Verollepanossa esiintyy sitä-

paitsi vielä useita puutteita, mitkä johtuvat siitä,

että on vaikeata saada tuloja varmasti selville.

Ei edes pakollinen veroilmoitus voi antaa tyy-

dyttäviä tuloksia. Suuri osa varsinkin maaseu-

dulla asuvista veronmaksajista ei tunne kirjan-

pitoa eikä sen vuoksi voi tarkkaan ilmoittaa

tulojaan. Osa verovelvollisista taas vilpillisesti

salaa tulojaan. Kuta kehittymättöiiiämmäl talon

delliset ja moraaliset olot ovat, sitä huomatta-

vammiksi käyvät nämä puutteet. Olojen kehit-

tyessä ja verotustekniikkaa kehitettäessä esitetyt

puutteet kuitenkin vähenevät. Aikoinaan esite-

tystä ajatuksesta, etlä tuloverosta olisi tehtävä
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ainou tai ainakin ehdottomasti tärkein valtion

tädäiitö aivan luopunut. Tuloi eroa

käytetään nykyään usei liten nuiita verojatäy-

dentävänä. Uusimmassa verotuslain

iy_v tulovero usein varallisuusve i tavalla

iiii t

.

.is.-IUi yhdistettynä. Tilliä tavoitellaan vakau

i.tnucn tulojen eli kiinteistöistä' ja pääoma ta

tujeu tulojen suurempaa rasittamista työstä

liliin tuloihin verraten. Yleensä' soveltuu

tulovero parhaiten valtion veroksi. Sellainen jär-

jestely, mikä • iomi a nykyään on vallalla, kun

tullivero on yksinomaan kunnallinen verOj on

>ta syistä epätyydyttävä. Yleisen tuloveron

toteuttaminen valtion verotuksena <>n sentähden

Suomen verotuspolitiikan tärkeimpiä tulevaisuu-

den tehtäviä, Eräisiin valmistaviin to.imenpitei

.-iin ..n täs-ä kohden jo ryhdyttykin. \. 1898

julkaisi lainvalmistelukunta laajan mietinnön

maan välittömän verotuksen uudistamisesta, jossa

juuri talle kannalle asetutaan, ja 1908 asetetun

mutia sittemmin hajonneen verokomitean toi-

mesta on julkaistu K. \\illprenin kirjoittama

esitys tuloverosta nimellä „Yleiskatsaus nyky-

aikaiseen valtion tulo ja varallisuusverotul seen

Euroopassa". i . II-

Tulppa (saks. Thylle), solu t. soluryhmä. joka

kasvoa- putkilolta ympäröivästä elävästä solu-

kosta, huokoskalvojen venyessä, vanhan
l

puussa sijaitsevan) t. vioittuneen putkilon sisään.

tukiteu -en ja estäen täten vedenkulun. K. /..

Tulppaani (Tulipa), liljakasveihin kuuluva

sipulikasvisuku, jolla on tav. kapeat, vihreän

sinertävät lehdet. Kukka
lj^^k^Aj yksinäinen, kellomainen.

Hedelmä pitkäkäinen kota.

50 lajia, useimmat Keski AaV siassa aroseuduilla. Puu-
^H ^m tarhat :eja, joista useimpia
^^^^ yhteisnimellä nimitetään T.

Gesnerianakaj ja joiden

» Byntyperä on tuntematon, on

V il A alkuaan Turkista tuotuina

^^ AU viljelty Euroopassa lukui-

^k I JH muotoina jo yli elMI v.

^^1)4 Varsinkin 1600 luvun alku-

^^L]jflV iha-tuks n.

^ILJK^F loistoaikaa.

^m Alankomaissa, jossa t:n-vil-

jelys vieläkin erityisesti ku-

koistaa, maksettiin tähän

^f aikaan kerran 13,000 gulde-

^m Dia yhdestä ainoasta t:n

sipulista. Meilläkin t. :t ovat

yleisiä koristekasveja huo-

I missä ja puutarhoissa, eten-

kin kaupunkipaikoi
Tulppaani. K. L.

Tulppaanipuu (
'Liriodendron tui Mag

»oliacere-heimoon kuuluva puu, jolla on
\. keltaiset, tulp] et kukat ja

liuskaiset lehdet. Kotimaa Pohj ^meriikka. Vil-

jellään Keski i in koristepuuna.

K. L.

Tulsi Das /-.vi däs] [1532 1623), int. runoilija,

kirjoitti hindi-kielellä. T. oli viänulainen refor-

maattori, vietti kuljeksivaa elämää, oleskellen kui-

tenkin etupäässä Benaresissa. Hän on sepittänyt

laajan. Räma-aiheeseen perustuvan uskonnollis-

ellisen eepoksen ..I! A m-1 i a r i t-m ä n a
-"

62. IX. Paineltu ; '
,., 17.

,,Rämän i ekojen jä n i"), joka on Intian kii

jallisuuden kaikkein kauneimpia ja huomatuim-
pia runoelmia. Se on j le

johon I
' Lilyttä n - i uskon nol

o|i|iiiisa ja maailmankatsomuksensa ja joi a ti

kin päivänä on Raamatun ainakin
m) milj. hindulle. 1'ail-i tätä eeposta tunnetaan
t l muuta teost o joi ka joit i sellakin \ a rmuudi
voidaan katsoa T:n kirjoittamiksi. Näitä oval

esim. ..tlitävali". jonkunlainen evai erto

mus nuoresta Rämästä, „Kavittävall"
mkoiiskokoelma ..Yinaynpatl rikfi". - T:n pää-

teot en ovat julkaisseet esim, Rämeshvar lihalta

1 1900, ..Nirna\ a igara Pn ja Shridha i

Shivläl (1903). Engl. käänt. Growse (1883; uusi

laitos 1891, :' niil.i. [Garcin de Tassy, »Histoire

de Ia litteratur Hindouie et Hindoustanie"

(2:nen pain. 1871); Grier on, „T. 1>." (Indian

Antiquary, XXII, 1893 ja Journal oi Royal

Vsiatic Society, 1903); Söderblom, „Främmande
religionsurkunder", l. H (1908).] E. W-s.

Tulukset, tulineuvot, joihin kuuluu piikivi,

iskurauta ja taulapalanen ; iskemällä piikivestä

raudalla kipinä saatetaan taula kytemään; vrt.

Tulineuvot.
Tulun kieli ks. 1) r a vida-ki el e t.

Tulvahieta, virtojen suistomaihin ja joki-

tasangoille korkeanveden aikoina laskeutuva

hietasediment li.

Tulvaniitty ks. N i i t t y.

Tulvasavi, viitojen yli äyräillensä tulviessa

jokitasangoille ja suistomaihin laskeutuva hieno

liete, joka kerroksittain vaihtelee karkeampien

hietamaisten ainesten kanssa, /'. E.

Tulvat, jokien ja järvien veden nousu yli

tavallisten äyräidensä ja leviäminen uomaa laa-

jemmille alueille. T. ovat eriluontoisia sitä

mukaa, millaisissa seuduissa järvi tai joki

sijaitsee, s. o. minkälaiset omanmuodostus,
ilmasto ja sadesuhteet paikkakunnalla ovat.

T. riippuvat myös vesistöjen keskusjärvien suu

ruudesta (kuten Suomessa). Turmiolliset voivat

t. olla etenkin vuoriseuduissa niinkuin Alppien

alueella ja Pyreneitten vuoristossa. Siellä sade

vesi tai sulanut lumi maanpinnan jyrkkj

tähden ennättää vain vähän imeytyä maan sisään

ja suurin osa vedestä keräytyj suoraan jokiin.

T. tulevat varsin tuhoisiksi, kun virtaava vesi

riuhtaisee irti puita ja pensaita, vieden ne

iniikanaan |a muodostaen niistä tokeita. Tokeiden

murtuessa vesi syök yj mahtavana aaltona alas

,,1 in hä\ ittäen tiellään kaupunkeja, kyliä.

tehtaita ja viljelyksiä. Lumen sulaessa vesi

ennättää imeytyä maalian vielä vähemmän kuin

maa edellisessä tapauk

on routaantunut. Jäänlähtö aiheuttaa usein

i t:ia. koska jääteleistä muodostuu niihin

sulkuja. Vuoristoissa metsänhakkaus lisää t:n

turmiollisuutta. Metsäalueilla puut näei suureksi

i ottavat vastaa - vesi ei p

eikä >ieltä yhdellä

en tapahtuu aul >

paikalla. Sitäpaitsi metsässä puiden i
viih-

tyvä sammaikasvillisuus ' iin multaker-

roskin ovat omiansa imemään itseensä vettä.

Metsättömällä paikalla Bammalel häviävät ja

esj huuhtoo pois mullan. Suomessa on

tuhoisia I :ia -attunut verrattain pilki

,.,.,, perästä (usein 28 33 v:n väliajoin)
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esim. i.li, 1774, 1807, 1835 36, 1859 ja vii-

meksi 1898-99. Viimemainittuja t ia od nalli-

tukaen asettama komitea tutkinut. Vesi <<"•<

etenkin 1899 niin korkealle, että suhteellisesti

ylävätkin paikat joutuival t:n valtaan. Siten

kärsivät ei ai taan maanviljelys ja kalastus,

Vaan vesistöjen partaalla sijait s«'V«1 telnla-laitok

setkin suuria vaurioita, Komitean laskelman
mukaan tuottivat i. 1898-99 yhte a > vahinkoa
n. 10 m il), mk. (9,739,855 mk.). Vesi

sanottuina vv. ja lähinnä edellisinä alla olevan

taulukon osoittamiin suurimpiin korkeuksiin

(20 [>. syysk. 1896 vallitseva vedenkorkeus otel

tuiia 0-pisteeksi) Kirin Suomen kolmen päävesis-

tön keskusjärvissä:

Pyhäjärvi Päijänne Saimaa (Lauritsala)

1896 63 cm 34 cm 29 cm
1897 153 „ 84 „ 12 „

1898
1899

228
294

145

227

92
188

Pääasiallisena syynä nousevan veden korkeu-
teen komiiia katsoo olevan talvina 1897-98 ja

1S98-99 tapahtuneet erinomaisen runsaat lumi-
sateet. Kun näel sademäärä on keskimäärin
mai rask.-toukok. aikana ollut 204 mm, oli se

talvena 1897-98 331 mm ja talvena 1898-99

435 mm. Sentäbden oli keskusjärviin 1898 vir-

taava kevättulva n. 2 kertaa ja 1899 3 V» ker-

taa runsaampi kuin normaalivuosina. V. 1899
oli sen ollessa veden haihtuminen tuntuvasti

pienempi kuin normaalivuosina. — Tuhoisia t:ia

voivat maanjäristykset ia merenalaiset tulivuor-

ten purkaukset aiheuttaa, semminkin jokien ala-

villa suistamoilla. Meri vetäytyy tavallisesti sel-

laisissa tapauksissa ensin takaisin, syöksyen sit-

ten jättiläismäisenä aaltona yli maan. Lissa-

bonin maanjäristyksen aikana (1755) hukkuivat
useimmat ihmiset juuri tällaisen aallon uhreina.

Krakataun (ks. t.) purkaus 1883 nostatti hir-

muisen, paikoittain jopa 30 m:n korkeuteen
kohoavan aallon, joka heikkenevällä voimalla

levisi maapallon melkein kaikille 1 merille ja

hukutti n. 40,000 ihmistä. — [t'b.'rsch\vemmun-

gen in Finland in den Jahren 1898-99" (1903) ;

Fennia, 19, N:o 1.] V. 8:n.

Tulvavesi ks. Tulva t.

Tuma, solutuma, ks. Solu.
Tumajyvänen ks. Solu.
Tumakaihi (rataracta nuclearis), mykiön kes-

kusosien sameuden aiheuttama kaihi (vrt. t.).

Tumakelmu ks. Soi u.

Tumanjakautuminen, solutuman (nucleus)

jakautuminen kahtia, joka tapahtuma aloittaa

solunjakautumisen. T. (ja samalla solunjakau-
tuminen) ou kahta päälaatua : yksinkertaisempi
suoranainen 1. välitön t., a m i t o o s i,

ja epäsuora 1. välillä n en t.. mitoosi
1. karyokineesi, jossa monimutkaisten tapah-

tumien kautta tuman ainekset, erityisesti kroma-
tuin, mahdollisimman tarkasti jakautuvat molem-
pien tytärtumien kesken, ks. lähemmin Solu
ja Siitos.
Tumenoli, erinäisistä bitumiinisista liuskeista

iktvolin (ks. t.) tapaan saatu rikinpitoinen lääke-

aine. S. S.

Tummaihoiset l<s. Värilliset.
Tummat kivennäiset vuorilajeissa ovat ne,

jotka sisältävät rautaa; sen ohella on useimmissa

magnesiumia. \ u< sinä

tavataan a astaan kiille-, pyrokseeni- ja amii

lioli ryhmiin kuuluvia lajeja sekä oliviinia.

1 1 1. F e m i n e n. /'. /.'.

Tumor ilal.i I. tuniööri. kasvannainen
; t.).

Tumor albus (lat.), tuberkuloosin varsinkin

polviniveleeseen synnyttämä turvotus, jossa iho

ei ole mitenkään tulehtuneen ja punaisen näkSi

nen, vaan aivan tavallinen ja ehkäpä turvotuk-

sen aikaansaama ta venytyksestä vielä entistään-

kin kalpeampi ja vaaleampi; siitä nimitys
(..valkoinen kasva) nii'ii"i .

Tuvnultti (lat. tumu'ltus), mellakka, meteli.

Tumulus (lat.), kumpu, hautakumpu.
Tumööri (lat. tumor) ks. Kasvan n a i o e n.

Tun I hm I, engl. tilavuusmitta, ks. Tynnyri.
Tunbridge Wells ftanhridz uelz], kaupunki

ICaakkois-Englannissa, Kentin (osaksi myös Sus
sexinl kreivikunnassa, Lontoosta etelä-kaakkoon;

33,373 as. (1901). — Terveyslähteet (keksitty

1606), suosittu kylpylä- ja virkistyspaikka; pal-

jon huviloita ja puistoja. — Valmistetaan sor-

vattuja ja lakeerattuja puuesineitä. — Hienon
maailman suosiossa T. VV. oli etenkin 1700-luvun

loppupuoliskolla.

Tunc tua res agitur, paries cum proximus
ardet (lat.), silloin sinun etusi kysymyksessä,
kun naapurin seinä on tulessa.

Tundra, arktisen vyöhykkeen leimanantava
kasviyhilyskuntaryhmä, johon kuuluu erilaisia

soita ja puuttomia sammal- ja jäkälärikkaitu

varpukankaita; useiu t. ou vaihteleva väliaste

kumpaisestakin. Loppumattoman laveina tällai-

set maat ovat levinneet halki pohjoisimman
Euraasian ja Ameriikan. Valtakasveina t:oilla,

joissa pohjajäätä yleensä on ainakin jo 1 m:n
syvyydessä, ovat sammalet (kosteampi sammal t.)

ja jäkälät (kuivempi jäkälä-t.). edelliset varsin-

kin Pohjois-Venäjällä ja Sii>eriassa, jälkimäiset

etenkin Kanadassa ja itäisimmässä Siperiassa.

.Sammal- {Sphagnum, Polytrichum, Uinumiin
y. m.) ja jäkälä- (Cladonia, Cetraria, Platysma
y. m.) -peitteestä kohoavat t:lla matalat varvut

(variksenmarja, suopursu, tuuturipajut, vaivais-

koivu j. n. e.), harvat sarat ja heinät ja vielä

niukemmat pienet ruohot. Pohjois-Venäjällä.

m. m. Kuollan niemimaalla, ttoilla on yleisesti

suuria turvekumpuja, palsoja (ks. t.) ja näiden

välissä tav. enemmän t, vähemmän vetisiä kana-
via. T.-maisema on äärettömän yksitoikkoista,

väriltään ruskean vihertävää. Viehätystä tuotta-

vat vain jokivarsien kasviyhdyskunnat, eräiden

kallioiden reheväkasvuiset etelärinteet ja syk-

svllä t:n oma syysväritys, missä valtavärit vaih-

televat ruskeasta (vaivaiskoivu y. m.) tulipunai-

seen (Aielostaphylos alpina) ja heleänkeltaiseen

(pajut y. m.). — Eläimistö on pääasiassa arkti-

nen ja suureksi osaksi sirkumpolaarinen. Nisäk-

käistä ovat t:lle ennen kaikkia ominaisia tunturi-

sopuli, naali ja peura y. m., linnuista runsasta

kesäistä lintumaailmaa lukuunottamatta etenkin

kiiruna. Hyönteisistä mainittakoon ennen muita
äärettömät sääskiparvet, vrt. lisäksi Napa-
maa t. K. L.

Tuneld Itu-] (alkuaan T u n e 1 i u s) , Erik
(1709-88), ruots. maantieteen kirjoittaja. Jul-

kaisi 1741 ensimäisen painoksen „Inledning til

geographien öfver Sverige" nimistä teostaan,
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ilmestj i kuutena painoksena.
r d kuoltua ilmestj nei pai

94) mi Porthanin kirjoittama Suo-

men maan) iede (ks. P o r l li a n)

.

Tunesia T u u is (ks. t.).

Tuugel. Lars Nilsson [1582-1633), ruots.

diplomaatti; lähetettiin 1628 ja 1630 diplomaat
tisia tehtäviä varten Ranskaan; tuli 1681 lähet-

tilääksi Saksin vaaliruhtinaan hoviin ja "(ii

VVallensteinin ja Ruotsin välisiin Balaisiin

neuvotteluihin; hänen viimemainittuja koskevat
un [rmer julkaissut teoksessa ..Die

Verhanulungen Sclnvedens und seiner Verbttnde-

ten mii Wallenstein und dem Kaiser" (1888-01).

J. /'.

Tunghai = I t ii K i ina n m e r i (ks. t).

Tungsten, alkuaan scheeliitti-mineraalin nimi

tys. Nykyään tätä" sanaa yhä käytetään ranskan

ja englannin kielissä' merkitsemään vvolframi

alkuainetta, jonka symbolikin joskus kirjoite

taan Tu. \\ oli ramihapon suoloja nimitetään
tungstaateiksi. /'. E.

Tungut, Vienan-Karjalan kaakkoisin kunta
l ikujoen länsipuolella (etelä- ja länsirajana

Aunuksen lääninrajana). 2,286 as. (11)07). kaikki

karjalaisia. Kunnanhuone Tunkuen kylässä.

l ärkeimmät kylät ; Tungut, Maasjärvi. Koivu-

niemi ja Kevättämä. L. 11-ncn.

Tunguusit. altailaisiin kansoihin kuulina

ia eli oikeammin joukko pieniä, keskenään
läheisesti sukua olevia heimoja, jotka kalasta-

metsästäjinä ja poronhoitajina asustelevat

Jenisei -joelta ja Taimyrin niemi

maasta Amurin varsille, Ohotskin mereltä Baikal-

jäivelle asti (yhteensä Siperiassa v. 1807

ro henkeä). T:eja ovat myös Amurin laak-

(myöskin Kiinan puolella) asuvat manegrit,

birarit, pohlit. orotsit sekä laajemmassa merki-

tyksessä solonit. mant&u ja suurimmaksi osaksi

mongolilaistum t dahuril Mantäuriassa. Kiinan
tunguusilaiset kansat harjoittavat, paitsi metsäs
ty.-tä ja kalastusta, maanviljelystä ja karjan
hoito i vakinaisissa asunnoissa
I. ovat ruumiillisesti mongolirodun tyypillisiä

lajia ja kieleltään — joka nyt on jakautu-
a moi n murteeseen ja kieleen (m. m.

mantiun kielii — alkuaan hyvin läheisiä mongo-
leille. T:n vanha yhteinen kotipaikka on Amur-
joen ja sen eteläisten lisäjokien (Sungarin,

trin) laaksot, joilla seuduilla asuviksi kiina

laiset aikakirjat heidät jo aikaiseen mainitsevat.

Heitä nimitettiin aikaisemmin tung-hv (= itäi

Hu), myöhemmin mu-iata < joki-tataarit), ja

moni heidän lukuisia, eri aikoina eteläänpäin
siirtyneitä heimojaan (hi, sian-pi, tatabi n. v. 700,

kituanit n. 900, dzurdzil I. nititsi n. 1100 j. Kr.i

on saanut Kiinan historiassa tärkeän sijan.

kuten myöhemmin maut su luiset (n. v. 1600

j. Kr.). Siperian t:n, jotka vasta verraten

myöhään ovat siirtyneet nykyisille, etäisille met
sästysmailleen, sanotaan olevan vilkasta, roh-

keata, vieraanvaraista, hyväntahtoista ja ilomie-

listä kansaa, josta syystä M. A. Castron nimit-

tää keitä Siperian aateliksi. T:n elämää ja

tapoja n\ ui i utkim ei i. ' ippa la i et tutki

jat (Fischer, Middendorf, Maak. Schrenk, Patka-

, multa heidän kielestään saa yhä vielä

paraat tiedot M. A. Castrenin muistiinpi jen

mukaan laaditusta vaillinaisesta kieliopista ja

pienestä, sanaluettelosta. [M. \ Gasti rund-
ztige einer tung Sprachli lire nebst kur-
zem VVörterverzeichniss" (18f>0).] ks. Mantsu-
laiset. M a n I .- n n 1, ie 1 i H. ./. /,'.

Tunica ilni.i. roomalaisten käyttämä paidan
muotoinen alustakki (mekko), joka hiha-

ton tai lyhythihainen. T a päällä I lyttivät miehet
togaa iks. t.) ja naiset pallaa tai stolaa (ks. t.j.

Senaattorien ja ritarien t:ssa oli erilevyinen
purppurareunus riunankohdalla (ks. Cl av us).
Myöhemmin t. oli katolisten pappien päällys-

vaippana. K. ./. E.
Tunicata ks. V a ippa e 1 ä i m e t.

Tunis. 1. (myös Timesiä, ransk. Tunisie; arab.

Ifrikijah < berber. Ifriqa = Afrikka), Hanskan
suojelusvaltio Pohjois Afrikassa, Välimeren ran-

nalla vastapäätä Sisiliaa, Algerian ja Tripolik-

sen viilissä; 167,400 km'J
. 1.029,003 as. (1011).— Pohjoisrannikko on korkeaa, silpoutunutta

(siinä Afrikan pohjoisin kärki Kap Blanco), itä-

rannikko matalaa (Eammametin ja Gabeksen laa-

jat poukamat ) . loivaa. 1' i n n :i nmuodost u k-

s e ,1 t a a n T. jakaantuu neljään pääalueeseen.
Pohjoisessa, Medzerdan ja Välimeren välissä on
vuorinen (korkein huippu yli 1,200 m yi. ine-

renp.), saderikas ja verraten reheväkasvuinen
ja viljava Teli. Sen eteläpuolella sisämaassa on
ylätasankojen (keskimäärin 600 m yi. merenp.

;

Suli Ali bu Musin 1,700 m yi. merenp.) täyt

tämä, melkein metsätön, osaksi heinäaroja kas-

vava, osaksi viljelty alue. Sen itäpuolella on 50-

100 km leveä, hyvin viljelty rannikkotasanko
Sahel. Koko T:n eteläosa on Saharan jatkoa,

osaksi alavaa, osaksi (idässä) ylätasankomaata
(Dzebel Dahar; 000 m yi. merenp.). Saharan poh-

joisraj illa on lianesta itiin ulottuva suolajarvi

jono (järvissä vain sadeaikana n. 1 m vettä,

muulloin kuivia; suurin Sott el Dzerid), jonka

ympärillä oleva alue vuorilta tulevien purojen

(monet niistä alkavat kuumista lähteistä) veden
avulla on huolellisesti kasteltua ja erittäin lied. 1

mällistä (Bled el Dzerid „taatelipalmumaa")
Geologiselta rakenteeltaan T:n vuo-

ristoseudut ovat Algerian Atlaksen jatkoa

(juura-, liitu- y. m. s. muodostumia); pohjois-

rannikolla on vulkaanisia muodostumia. Softien

alueilla on m n ikei rokkia. Erämaassa on

laajalti kvartäärisiä aineksia. —
- Ilmastossa

huomattavia eroavaisuuksia rannikon ja sisämaan
välillä; etenkin pohjoisrannikolla, Tellissä, ~<- on

suopea, Etelä-Euroopan ilmastoa läheisesti muis-

tuttava. T;n kaupungissa v-.n keskilämpö on

+ 19/C, tammikin 4- 11,«° C, heinäkin

-j-27,«°C; vuotuinen sademäärä Tellissä on

n. 560 mm. Sisämaan ylätasangoilla lämpö on

melkoista alempi iSuk el D maa a 1,058 m
yi. merenp. tammikin keskilämpö vain |- 3,i I

— 7°f':n pakkasasteita on mitattu), niinikään

sademäärä, kuten myös Sahdissa (vuotuinen

määrä yleensä alle I' 1 ' 1 mm). Sadeaika on tal-

i ataa ta ouni-maa I i

alueella vallitsee Saharan ilmasto; 2-3 v. saattaa

kulua sadekuurojen välillä. — Useimmi
on vettä vain sadeaikana; muulloin ne ovat kui-

via vadeja. Paljo kuumia ja mineraalilähteitä,

useita jo roomalaisaikana kiistetty terveyshoidol

lisiin tarkoituksiin. — Kasvillisuuden
irteistä mi ylempänä puhuttu

;
pohjoi

puna kasvilajit ovat yleensä samat kuin Etelä-
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Euroopan eteläosissa (taatelipalmu kasvaa pain

viljeltynä), etelään päin kasvisto muuttuu afrik

kalaiseksi. Alkuperäinen eläimisl 8 on

varsinkin viime vuosis. lopulla huvennut vähiin,

chiiii. leijona on suku] Ituun hävitetty. Ran-
nikkovedet ovat hyvin kalarikkaita. - Väestö
jakaantuu muhamettilaisiin alkuasukka

(1,730,14 1 1911), juutalaisiin (50,383) ja maahan
myöhään muuttaneisiin eurooppalaisiin (148 176,

joista italialaisia 88,082, ranskalaisia 16,044,

englantilaisia ja maltalaisia 11,300, kreikkalai-

sia 696, espanjalaisia 587, muita 1,767), joi ta

melkein puolel asuu T:n kaupungissa. Alkuasuk-
kaista on puhdasrotuisia, vaikka kieleltään enim
mäkseen arabialaistaneita (paitsi Sakarassa)

berberejä, maan varsinaisia alkuasukkaita,

n. 600,000, 1000-luvun jälkeen maahan tulleita.

etupäässä paimentolaisina eläviä arabialaisia

n. 500,000, arabialaisten ja berberien sekarotui-

sia jälkeläisiä n. 500,000, n. s. maurilaisia (van

halla ajalla maahan muuttaneiden roomalaisten,

berberien, espanjalaisten, maurien y. m. seka

rotuiset, jälkeläiset), jotka asuvat etupäässä ran-

nikon kaupungeissa, n. 100,000, Sudanin neeke
reitä. marokkolaisia, turkkilaisia y. m. n. 30,000,

Juutalaiset, jotka enimmäkseen asuvat kau-

pungeissa, ovat suurimmaksi osaksi Pyreneiden
niemimaalta karkqitettujen, osaksi foinikialais-

aikana maalian muuttaneiden jälkeläisiä. Pää-
uskonto muhamettilainen. — Ransk.-vallan
aikana huomattavasti edistyneistä elinkei-
noista tärkein on maatalous. N. 47% maa-
alasta on viljelyskelpoista, 10 % ylänköaroa,

43 % erämaata. Eurooppalaisten hallussa 1912
oli 855.000 ha. Maanviljelys tuotti 300,000 ton.

vehnää, 250,000 ton. ohria, 50,000 ton. kauroja

(1915), 300,000 hl viiniä, 270,000 hl oliiviöljyä

111,800.11(111 öljypuuta; 1913). Vielä viljellään man-
teleita, appelsiineja, sitruuneja y.m. sekä etenkin

etelässä taateleita (2,138,600 taatelipalmua 1913).

Halfa heinä ja korkkitammen korkki ovat tär-

keitä vientitavaroita (1913 vietiin 103,000 ton.

korkkia!. V. 1913 T:ssa oli 29,500 hevosta.

84,200 aasia, 23,500 muulia. 157,100 nautaa.

843,100 lammasta. 561.700 vuohta, 123,900 kame-
lia, 15. 1(111 sikaa. Kalastus on tärkeä; 1913 siinä

toimi 3,350 alusta, joissa 13,200 miestä. Saalis

(sardiineja, anjovista, tonnikaloja y. m.) oli

6 x
/4 milj. kg. — T:n monia mineraalirikkauk-

sia käytetään suuressa mittakaavassa; arvokkain
on fosfaatti, jota 11113 saatiin 2,i milj. ton.

('/a milj. ton. 1904) arvollaan 45 milj. mk.
Sam. v. louhittiin rautamalmia 594,200 ton.,

sinkkimalmia 30,600 ton., lyijymalmia 59,400 ton.,

viihän vaskimalmia y. m. Tehdasteollisuus kehit-

tymätön. Alkuasukkaat valmistavat mattoja,
nahkateoksia, satuloita, tohveleita, saviastioita

y. m. s. — Maanteitä on ransk.-aikana raken-

nettu 3,200 km. Kantateitä (ensimäinen valmis-

tui 1872) 1914 oli 2,298 km; lisäksi 38 km sähkö-

ratoja. Sähkölennätinlinjoja 4.847 km, -lankoja

9,815 km (1914). Puhelinlankoja 12.816 km,
puhelimia 2.644 (1913). — Kauppalaivastoon 1012

kuului 13,870 alusta, ylite nisä 145.702 rek.-ton.

(joista vain 2 höyryalusta, 36 rek.-ton.). Sata-

missa 1013 selvitettiin 9.3 milj. rek.-ton. Tär-

keimmät satamat : T., Goletta. Sfax. Biserta,

Sousse. V. 1913 tuonti (puuvillatavaroita. rauta-

teoksia, koneita, kivihiiltä y. m.) oli arvoltaan

144,3 milj. mk., vienti (fosfaatti arvoltaan

19,a milj., vilja 27.n milj., oliiviöljj is,» milj.,

lyijymalmi 10,1 milj., rautamalmi 7,< milj.,

luilta 3.: milj. mk.i 17s, 7 milj. mk. Tuoni
tuli Kan kan osalle 7 o, s milj.. Englannin 14,4 milj.,

Ugerian 14., milj. mk., viennistä Ranskan
• aiie 7:i,i milj.. italian 25.» milj. ja Englannin
o alle 15,, milj. mk. - Rahayksikkönä frangi.

Mitat ja painot metriset: viljakaupassa käyte-
tään vielä kaffia 16 ut&aa = 192 saata = 40, 1 8 1).

Pääpankki Banque de Tunisie. — T:n bei,

T:n nimellinen itsevaltias ja omi taja, on
v:sta 1 ss i Ranskan suojeluksen alainen. Bal-
lin to on riippuvainen Hanskan ulkoasiain
ministeriöstä, jonka edustajana T:ssa on ken-

raaliresidentti. Tämä on samalla T:n ulkoasiain
ministeriini ja ministerineuvoston puheenjohta
lana. Muista ministereistä 7 on ranskalaista.

2 tunislaista. Neuvonantava ja muutamissa
asioissa päättävä valta on confSrence consulia-

cfpe-kokouksella, jonka päätökset tarkastaa con
••iii su jin ifu i e. Paikallista hallintoa varten T.

on jaettu 19 piiriin, contröle oivil, joiden etu-

nenässä on ransk. contröleur. Heidän alapuolel-

laan olevat, kaidit ja leikit ovat alkuasukkaita.

Ransk. tuomio-istuimet hoitavat kaikki eurooppa
laisia koskevat asiat; yksinomaan alkuasukkaita
koskevissa asioissa tuomitsee muhamettilaisista
kokoonpantu tuomio-istuin. Kouluja 281, joissa

33,568 oppilasta (1911). Sotavoima- n. 600 miestä
bein kaartia, lisäksi ransk. sotaväkeä. Valtion

tuloarvio 1914 päättyi 63,4 milj., menoarvio
63,o milj. mk:aan. Valtiovelka jo 1906 oli

250 milj. mk. — Bein lippu: sininen, punainen,
vihreä, punainen, sininen vaakasuorassa; maan
lippu: punaisella pohjalla valkoinen ympyrä,
jossa punainen puolikuu ja sen sakaroiden viilissä

[liinainen, viisikärkinen tähti. — Historia.
Vanhalla ajalla T. kuului aluksi foinikialaiseen

Karthagoon, joutuen sitten Roomalle, jonka
Africa niinisen maakunnan pääosana se oli. Se
tuotti suuret määrät kaikenlaisia luonnontuot-
teita, oli taajaan asuttu ja huolellisesti viljelty

ja sen pääkaupunkia pidettiin yhteen aikaan
sivistyksensä ja rikkautensa puolesta valtakun-

nan toisena kaupunkina. Kristityn kirkon alku-

aikoina T:lla oli uskonnollisen elämän ja kir-

jallisuuden tyyssijana (Tertullianus, Cyprianus,
Augustinus y. ra.) suurempi merkitys kuin itse

Italialla. Vandaalien hyökkäys (439 he valloit-

tivat Karthagon) lopetti kukoistuksen, joka ei

enää uudistunut, vaikka Belisarius 533-34 val-

loittakin T:n takaisin. Jo 648-49 araliialaistulva

lopullisesti hävitti T:sta länsimaisen vaikutuk-

sen. T. oli sitten kauan aikaa kotimaisten, etu-

päässä berberiläisten ruhtinassukujen hallussa.

V. 1045 Vlä-Egyptistä hyökänneet beduiiniparvet

saattoivat maan täydelliseen epäjärjestykseen,

josta vasta ranskalaiset tekivät kokonaan lopun.

Tätä rauhatonta paimentolaisainesta sekä myös-

kin eurooppalaisia vastaan (Sisilian Rog r I piti

T:n rannikoita hallussaan 1148-60, Ranskan
Ludvik Pyhä teki ristiretken T:iin menettäen
tällöin henkensä 1270. samoin Bourbon'in herttua

1390, espanjalaiset olivat 1535-74 osittain T:n
rannikoiden herroina j. n. e.) taistelivat Ziritien,

Almohadien ja Hafsitien (viimemain. hallitsivat

1336-1525 sisäisistä levottomuuksista huolimatta

kohottaen T:n huomattavaan kukoistukseen) hai-
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litsijasuvul sekä heila seuranneet, Turkista

riippuvaiset Khair-cd-din Barbarossa 1526 vai

lasi Tn Turkin sulttaanin nimeen) dei! ia

ta 1705) l»'ii (ensimäisen bein, Hussein ben

Ali'n, suku on yhli valtaistuimella). Viimemai
nittujen hallitessa "li usein sutia Algeriaa vas

1 a alkaen T. oli kuu
luisa merirosvomaa ja koko valtiontalous perus

tui ryöstösaaliiseen. Vasta 1819 Euroopan vallat

saivat bein lopettamaan merirosvouksen, mutta
siii;i oli seurauksena väestöltä kannettavani

verojen suunnaton kasvaminen ja maan autioksi

vien. Valloitettuaan Ugerian Ranska alkoi

pitää T:ta etujensa piiriin kuuluvana, samoin-

kuin Italia, |oka T:sta halusi itselleen siirto

laisinaata. V. 18Ö9 T. teki viiltiova ra rikon ja

sen raha-asiat joutuivat Englannin, Hanskan ja

Italian tarkastuksen alaisiksi. T:n lopullisessa

anastuksessa Ranska ehti Italian edelle (Englanti
oli 1S7S puolestaan antanut Ranskalle toiminta
vapauden I :ssa). Kiiyttimilli tekosyyni tii*n ros

voilevan T:n heimon kurittamista ransk. joukot

\ liteen meni on valloittivat koko maan" Vasta
halia tunnusti Ranskan siiojeluslierruuden

I 9sa, mutia Turkki ei vieläkään ole luopunut
oikeuksistaan siihen. - 2. Edellämainitun maan
pääkaupunki, T:n koilli-o-assa, Sebha el Sedzuma
ja El Bahira nimisten suolajärvien välisellä

kapealla kannaksella, El Bahiran kautta kaive
tmi. T :iilalileen vieviin, 10 km pitkän, 6.5 m
syvän merikanavan (avattu 1893) länsipäässä:

183 as. nuti. joista 09.47". eurooppalaista
H i juutalaista, loput muhamettilaisia. —

T., joka 011 osaksi vanhan muurin ympäröimä,
taka.intiiii alkuperäiseen, koskemattomana säily-

in kaupunkiin (Medina), ja ranska-
n rakentamaan uuteenkaupunkiin (Quartier

Franc; sataman luona). Monta moskeiaa, joista

tärkeimmäl Dzama es Zituna per. 698) ja Siili

Mahn 1600-luvulta), roomal. -katolinen tuomio
kirkko, protestanttinen kirkko, kapusiiniluostari,
bein palatsi, kazba 1. sitadelli (nyk. kasarmina:
ennen siinä oli hein palatsi, janitsaarien asunto
ja kristittyjen orjien säilytyspaikka), kaupungin-
talo, oikeuapalatsi, sairaala, tullitalo (kaikki
vanle nuksia), pari teatteria, kylpylaitok

laaja! basaarit, karavaaniseraijeja y. m.

sivistyslaitoksia, kuuluisin D
itunan \ht oleva muhamettilainen yli

to, Zadiki-lukio, lycee Carnot, opettajasemi-
naari, tyttökoulu y. m. Sairaaloita ja hyvän-
tekeväisyyslaitoksia. — Valmistetaan silkki-.

villa-, nahka-, jalokivisepän- y. m. teoksia, har
•aan huomattavaa kauppaa; ulkomaille vie-

dään fosfaattia, viljaa, oliiviöljyä, karjaa, vuo
Ha, pesusieniä, vahaa, ja sieltä tuodaan puu-
villateoksia. jauhoja, rautateoksia, kivihiiltä,

sokeria, te.-tä y. m. Satamaan pääsevät valta

merialukset. Rautatie haarautuu kolmelle suun-
nalle. Sähköraitiotie. Ymp on Bardo
niminen palatsi, jossa m. m. MusC-e Alaoui
(karthagolaisia ja roomal. muinaismuistoja) ja

Musee Irabe iarah. kokoelmia), Zaghu:
nlta (60 km T:stai tuleva roomal. vesijohto

tu uudelleen kuntoon 1800-luvun lopulla),

Karthagon täi. teet. El Marsa (bein linna) y. m.
ympäröivillä vuorilla on linnakkeita.

—

T. on ehkä Karthagoa vanhempi, mutta
arnb. likana. Karthagon rappeuduttua, T. alkoi

kehittyä. Tuli valtion pääkaupungiksi Hafsitien
aikana. Usein sitä on hävitetty, V. I270sitämi
tyksetlii piiritti 1 .1 1

,

1 \ ik Pj hä, 1535 rle V
-en valloitti ja ry-Sstätti, vapauttaen samalla
orjuudesta 20,000 kristittyä ja vihdoin iss!

ransk. miehittivät T:n. [f. von Hesse-Wart
„T., I.and uiul Leute" (1882); 1;. Loth
Tllllisie et 1'ievre illl p rot eri ora t francais" (191

Piesse, „T. et ses environa" (1896); M. Rittmeyer,
..Bihler aus Timesien" (1909) : E. I). Schölll

„Aus der Staaten der Barbaresken" (1902
li. Sladen, „( arthage and T." I 1907).]

E. E. K.
Tunkelo (alk. Ekman), Eemil Aukusti

(s. |s.o
. kielentutkija, yliop. L889, lii. kand.

1895, lii. lis. 1908, \ :sta 1908 suomen kielen

dosenttina yliopistossamme, u, 1902 10 Suomal.
kirjall. seuran kirjastonhoitajana, vtsta 1909
..Suomal. kirjall. edistämisrahaston" toimikunnan
ja V:sta 1010 Suomalaisen kirjallisuuden seuran
sihteerinä. Suorittanut lauseopillisia keräilyjä
Kajaanin kihlakunnassa 1892 ja 1895, sanastoa
koskevia tutkimuksia Pihkovan läänin setukais-

alueella 1900. Pääteos, .Alkusuomen genitiivin

funktsioista" (Ii, 1908), on vertailevaa lause- ja

merkitysoppia. Julkaistuaan suomen kaikkien

inuileiden sanavaraston laajasuuntaista keräystä

varten laajahkon ,,Suomen kielen keräilysanas-
ton" (1899) apuneuvo! i keräilijöille on T. Suoni.

kirjall. seuran kielitieteellisen valiokunnan jäse

nenä valiokunnan puolesta hoitanut ..Kansankie-

len sanakirjan" ainesten keräyttämistä. Sitä

paitsi julkaissut etymologisia y. m. tutkimuksia

Suom.-ugrilaisen seuran aikakauskirjassa, ,.l 'in

ni-eh ugrische Forschungen"issa sekä ..Viriltä

jässä", pmka (uuden jaksoni vastaava julkaisija

T. on ollut sen ensimmäisestä v:sta <i*h7i asti,

itse ollen päätoimittajana 1897 99 ja \ :sta 1909.

Tunkio ks. Komposti.
Tunkiolanta ks. K o mp o s t i ja L a n n o i-

tusaineet.
Tunne. 1. Se mieluisuuden tai epämieluisuu-

den sävy 1. laatu, joka kuuluu määrätylle sielul-

liselle kokemukselle I. elämykselle. T. osoittaa,

onko jokin mielentila tajuavalle subjektille me
luinen vai vastenmielinen. Näin käsitettynä I

ei ole siiliinsä esiintyvä sielunilmiö. vaan siihen

kuuluva puoli tai aines. Tiedollisen ja tahdo!

li-en aineksen rinnalla t. tavallisesti käsitetään

sielulliseksi elementiksi I. perusainekseksi, joka

ei tyyten puutu mistään sielullisesta kokemuk-
— 2. Sellainen sielullinen kokonaistila

1. kokemii-. jos iäinen aines on huomat-

tavan runsas, mutta johon myöskin sisältyy tie-

dollisia ja tahdollisia aineksia. Niinpä puhutaan
i surun t ;sta, rakkauden

i -ie. isänmaallisuuden t:sta, uskonnollisesta

i -tn % . m. Nämä erilaatuiset t:t erotetaan toi

taan lähinnä niiden tiedollisten ainesten luukaan.

joihin i un m :i i n"i -<> liittyvät ovatko nämä
tunneainekset sellaisinaan muuten erilaiset kuin

että niillä on joko mieluisuuden tai epämielui-

i luonm - "n riidanalainen.

T. ei sellaisenaan -isällä mitään kuvaa tai

käsitystä jostakin asiasta tai ominaisuudesta;

-e ] ole laisinkaan mitään kuvailevaa I. esi-

neellistä, asialli

kohdistuu kokonaan tajuavan yksilön mielen

inttäen, onko tämä mielentila mieli-
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I
m mii lipahaa. Tästä i

. o mbjek I iivisuu-

desta aiheutuu, ettei ,.t:ista voida väitellä",

lastaa a joi i merkit] ksensä puolesi a el oi

i, .1111:1 1 .1.1 11 bavaitseraiseeE tai käsittämi

voi käyttää sellaista lausetapaa, että jota

kin tajutaan tai ymmärretään ,1 lla" eikS „jär

iellä' ; t :11a sielutieteellisessä merkityksessä ei

uniini Lisiteti I. BitallykselliBest] tajuta, vaan
1. ainoastaan osoittaa itse tajuamistilan mielui-

seksi tai vastenmieliseksi.

Kun t. en sielunelämän subjektiivisin ja niin

ollen sisäisin, salatuin puoli, niin se luonnolli-

sesti tieteelliselle tutkimuksellekin on sielulli-

sista perusaineksista ollut vaikeimmin todetta-

vissa. Vasta Rousseau'n vaikutuksesta sielutie-

leilijiil 18:nnin vuosis. lopulla huomasivat t:n

omalaatuisuuden ja tunnustivat sen tieto- ja

pyrkimystoimintojen rinnalla sielulliseksi peru

toiminnoksi. Milloin aikaisemmat uuden ajan
ajattelijat (Descartes, Spinoza) olivat omista
neet tunne-elämälle huomiota, olivat lie pääasial-
lisesti kiintynee! niihin erikoisen silmäänpistä-
viin tunneilmiöihin, joita nykyään nimitetään
affekteiksi 1. mielenliikutuksiksi.

Elämänilmiöksi ymmärrettynä t. voi saada
luonnollisen selityksensä. T:lla on kaksi vastak-
kaista perusmuotoa: mielihyvä ja mielipaha 1.

mieluisuuden t. ja epämieluisuuden t. Tämän
vastakkaisuuden voi biologiselta kannalta ymmär-
tää siten, että mielihyvän t. on elämän nousun
ja edistyksen, mielipahan t. päinvastoin elämiin

alenemisen ja taantumisen osoituksena. Tätä seli-

tys! ä vastaan näyttää kyllä puhuvan se seikka,

että joskus elämää vahingoittava vaikutus voi

aiheuttaa mielihyvää, esim. vaarallinen myrkky
voi maistua hyvältä ja että päinvastoin elämää
edistävään vaikutukseen voi liittyä mielipahan t.,

esim. parantava lääke tuntuu katkeralta ja

pahalta. Mutta on huomattava, että t. liittyy

siihen vaikutukseen, joka juuri sinä hetkenä koh-

taa elimistöä tai sen osaa. T:ta on verrattu

lämpömittariin, joka osoittaa kunakin nykyhet-
kenä vallitsevan lämpötilan osaamatta ,,ennus-
taa" tulevaisten hetkien lämpömääriä. Myrkky,
joka saa aikaan miellyttävän makuaistimuksen,
tuottaa hetkellisessä vaikutuksessaan elvytystä

makuelimissä, mutta elimistöön syvemmälle tun-

keutuessaan se saa aikaan tuhoisia vaikutuksia,
joiden vastineiksi kyllä aikoinaan syntyy tuskan-
t.:eita. Nämä seikat antavat biologisen pohjan
sille siyeysopilliselle käsitykselle, ettei silmän-

räpäyksellinen t. kelpaa elämän ja toiminnan
arvostelemisen perusteeksi. T:n biologinen mer-
kitys ei suinkaan ole helposti todettavissa, jos on
kysymys monimutkaisista elämänoloista. Niinpä
nykyaikaisen yhteiskunnan sivistysoloissa 011

paljon ristiriitaisuutta välittömien tunnetarpei-

den ja sivistyksellisten olosuhteiden välillä, kuten
t:n ja uudenaikaisen sivistyksen välisten suhtei-

den alkuperäisenä tutkijana Rousseau ja hänen
jälkeensä monet muut (Tolstoj) ovat osoittaneet.

Ristiriitaisuus saa selityksensä kehityksen puut-

teellisuudesta ja nimenomaan siitä, ettei yksilön

ja yhteiskunnan välinen suhde ole ehtinyt muo-
dostua sopusointuiseksi. Kaikista näennäisistä

poikkeuksista huolimatta mieluisuuden tai epä

mieluisuuden t:t kuitenkin vastaavat elämiin

nousua tai laskua, sillä jos vastakkainen sääntö
olisi ankarasti voimassa, jos siis elämänkohotus

aina tuottaisi mielipahaa ja elämanvahingoit-
taminin mielihyvää, niin elämän täytyisi

lal ata

T:ita k < Nisistä laeista on huomatta-
vin s 11 h t e e I I i s 11 11 il e n laki, jonka mukaan
t. ei riipu yksilöä kohtaavasta vaikutut
mau ii vaan en suhteesta hänen tajuntilaa

Kun yksilö suotuisain olojen onnellistuttamana
määrätyn menestyksen, niin tämä ei suin

kaan tee häneen samaa vaikutusta kuin jos se

olisi tullut hiinen osakseen suurien kärsimysten
jälkeen. Erityisen huomattavasti suhteellisin

laki osoittautuu siinä, että 1 toisen t:n va
kohtana esiintyy voimakkaampana kuin muu
ien. Ilo tuntuu tavallista voimakkaammalta, jos

mieli sitä ennen on ollut surun painamana:
tieto saira'an ystävän kuolemasta tuntuu katki

rammalta, jos juuri ennen on herännyt iloinen

toivo hiinen parantumisestaan. Vastakohtaisuu
den suurta vaikutusta ei ole aina helppo huo-

mata, koska mieli kiintyy uutena nousevaan

t:seen, jonka vastakkainen väistyvä t. korottaa

voimalliseksi. Niinpä vaivasta vapautunut antau-

tuu onnelleen entistä ahdistusta muistamatta

Vastakkaisuuden vaikutus osoittautuu siinäkin,

että mieli helpommin heilahtaa määrätystä t -ta

sen vastakohtaan kuin siirtyy (suhteellisesta

välinpitämättömyydestä voimakkaaseen tunne-

tilaan. Voimakas t. usein ikäänkuin avaa mielen

vastakohdalleen, rakkaus vihalle, kunnioitus hai-

veksumiselle, toivo pelolle. Tämä tunne-elämän
omituisuus antaa sielutietcellisen merkityksen
sille lauselmalle, että ,,äärimäisyydet koskettavat

toisiaan". Suhteellisuuden laista johtuu myöskin.

että t. usein uudistettuna talttuu. Mutta kun
1:n voimallisuus ei riipu yksinomaan kiivau-

desta, vaan myöskin mielen syvällisyydestä, niin

uudistumisen ei aina tarvitse merkitä t:n heik-

kenemistä, vaan voi myöskin käydä niin. että

kiihkeyden kadottua esim. rakkauden-t. syvenee

ja laajenee hartaan uskollisuuden ja sydämelli-

3
yden t:ksi.

T:den kehityksestä sielutiede esittää sen huo-

mion, että uudet kokemukset ja tiedot pystyvät

nostamaan esiin uusia t:ita ja laajentamaan
tunne-elämää, mutta että t:n kehkeytyminen käy

hitaammin kuin tiedollinen. T. on ihmisolemuk-
sen syvempi puoli, eivätkä uudet vaikutukset

pääse sitä yhtä helposti muuttamaan kuin aja-

tuksia ja mielipiteitä. Tiimiin vuoksi sielutiede

varoittaa odottamasta nopeita ja pysyviä vaiku-

tuksia tiedollisesta valistuksesta. T. tarvitsee

oman aikansa kiintyäkseen omaksuttaviin ainek-

siin, mutta se. mikä kerran on saatu t:n voi-

malla omaksutuksi, säilyy mielessä uskollisesti.

Tunnetaipumukset kuuluvat kiinteämmin tajuun

kuin tiedolliset. Mutta vaikka t. voi tiedon säi-

lyttäjänä vaikuttaa edullisesti tiedolliseen elä

miiiin. voi se myöskin ehkäistä mielikuvien aja-

tuksellisesti pätevää yhdistymistä. Kun esim.

kiihkeä kansallis-t. estää yksilöä tunnustamasta

vieraan kansan sivistystyön arvoa, niin se ei

ensi sijassa johdu hänen älyllisestä heikkoudes

taan, vaan hänen t:nsa pysähtymisestä siilien

mihin se kerran on kiintynyt. Suurimmat his-

torialliset käänteet ovat olleet ne, joissa uusi

vaikutus on esiintynyt tunnevoimaisena. esim.

kun kristinusko teki „barbaareistakin" ihmis-

rakkauden esineitä. Se suuri voima, mikä välit-
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tiimiini tunnevaikutuksilla voi olla, herättää hel-

posti sen käsityksen, että t. on luonnon lahja

eikä ollenkaan ihmistahdosta riippuvainen. Tämä
käsitys voi esim. aiheuttaa sellaisia väitteitä, ettS

aviokumppanit eivät tahdollaan voi mitään tunne-

elämänsä kehitykselle, vaan että lipidiin on vain

todettava t :den syntyminen ja kuoleminen ja

erottava, kun rakkauden -t. on lopussa. Tällaiset

käsitykset eivät saa perustusta sielutieteestä,

sillä se päinvastoin osoittaa, että tahto kyllä

voi jonkun verran vaikuttaa t:seen, joskaan ei

aina suoranaisesti. Paitsi että tahto voi pitää

silmällä ja ehkäistä t :n ilmaisuliikkeitä sekä

siten kasvattaa itsehillintää, voi Be utenkin

vaikuttaa t:seen, esim. siten, että se kääntää tark-

kaavaisuuden sellaisiin havaintoihin ja mieli-

kuviin, joihin suotuisat t :t voivat kiintyä.

Moninaisuutensa vuoksi t:t (merkitys 2) ovat

vaikeasti jaoiteltavissa. Yleisesti tunnustettua

jaoittelua ei ole olemassa. Se yleiskäsitteellinen

elu, jonka mukaan t :t laatunsa puolesta

ovat kahta päälajia: mielihyvän ja mielipahan
t:t. on aiheuttanut keskustelua siitit, onko ole-

tettava n. s. neutraalisia t:ita. s. o. sellaisia,

jotka vastaavat välinpitämättömyyden mielen-

tilaa. Oletusta puolustetaan seuraavaan tapaan.

pidän kättäni haaleassa vedessä, syntyy mieli-

hyvää. Jos vesi vähitellen muutetaan kuumaksi,
niin t. muuttuu mielipahaksi. Siirtyessään mieli-

hyvän puolelta mielipahan puolelle t. ymmärret-
ivuuttaa jonkunlaisen nollapisteen, jossa

ole mielihyvää eikä mielipahaa, vaan
neutraalinen. Tämä. teoreettinen ajatusjuoksu ei

kuitinkaan näytä vastaavan asian todellista kul-

kua, vaan siirtymä! d mielentila esiintyy

sekä mielihyvän että mielipahan aineksista sekoi-

tettuna. Suhteellisuuden lakikin tekee vaikeaksi
;a tällaista nollanarvoista (asteikon keski-

kohtaa, sillä jos siihen tilaan tullaan tuskan
Ita, tuntuu tila sanotun lain perustuksella

mielihyvällä ja päinvastaiselta puolelta tullen

mielipahalta. Neutraalisten t:den olemassaolo on
näin ollen ainakin hyvin riidanalainen. Sitä vas-

toin ei voiiia kiiltää mielihyvän ja mielipahan
aineksista kokoonpantuja t:ita, n. s. seka-t:ita.

isiä ovat kaihomielisyys, johon sisältyy sekä
iloa että surua, luvassa olevan onnen levoton

m. Varsin tavallinen on se jakoperuste,
jonka mukaan t:t jaoitellaan aistillisiin (1. aisti

muksellisiin), s. o. sellaisiin, jotka liittyvät yksin-
kertaisiin aistimustiloihin, ja sellaisiin,

liittyvät muihin tietotoimintoihin, esim. mieli
kuviin ja monipuolisiin havaintoihin. Niinpä

ityy, kun minua lyödään, on aistil-

linen t.. se pelko, joka syntyy, kuu minua uha-
taan lyödä, on epäaistillinen t. Keltaisen pinnan
näkeminen heriittää aistillisen t:n, mutta maiae-

tuva nautinto on epä

linen t. Epäaistillieet t:t on pääasiallisesti
voimallisuuden puolesta jaettu varsinaisiin

. mielenliikutuksiin 1. affekteihin
> n n n e I m i i n. Varsinaisiksi sano-

taan kohtalaisen voimakkaita t:ita, jotka liit

• Belvästi tajuttuihin havaintoihin tai mieli-

kuviin. M i e 1 e n 1 i i k u t u k s e t ovat voimak-
kaita t:ita, jotka liittyvät huomattaviin ruumiil-
lisiinkin elontoiniintoihin ja sanv lisä

voimaa ja väritystä rällaisia ruumiillisia elon-

toimintoja ovat esim. veren kiertokulun vaihte-

lut ja t:ta ilmaisevat ruumiinjäsenten liikkeet:

häpeän mielenliikutus saa kasvojen verisuonet
pullistumaan, suuttumuksen liikuttama henkilö
pui nyrkkiä, ilon valtaama hyppii ja aa

j. n. e. Niiden ruumiintoimintojen merkitys t:n
vahvistamisessa ja värittämisessä ei ole vähäinen,

mutta sitä kuitenkin liioitellaan, jos n. s. Jan
Langen tunneteorian mukaan katsotaan näiden
ruumiintoimintojen tajuamista mielenliikutuk
sen yksinomaiseksi olemukseksi. „Emme itke".

sat laine-, „senvuoksi että olemme sut

samme, vaan olemme suruissamme senvuoksi että

itkemme". Voimakasta mielenliikutuksen äkilli t.,

purkausta seuraa usein, ikäänkuin maininki
myrskyn jälkeen, jonkun verran pitkäaikaisempi

tunnelina, esim. kun aamulla sattunut suuttumuk-
sen kohtaus tekee m iol em ine koko sinä päivällä

apeaksi tai kun ilonpurkaus valaa mieleemme
loisloa pitkäkBi aikaa. Tunnelmat ovat

yleensä pitempiaikaisia, e p ii m iiii r ä i s i i n

mielteisiin liittyviä ja heikonpuoleisia t:ita.

Usein emme itsekään tiedä tunnelillamme syytä.

Niinpä jokin seikka, jota emme enää ajattele,

on voinut herättää meissä voimakkaan ilontun-

teen, ja tämä tunkee mielestämme pois muut
t :t yhtyen niihin eri ajatuksiin ja kokemuksiin,
jotka meille tunnetilan vallitessa sattuvat. Siten

ilomielisyys värittää eteen sattuvat kokemukset
iloisiksi, surumielisyys surullisiksi. Monenlaiset

mielleassosiatsinnit voivat tällöin vaikuttaa tun-

nelman kulkuun. Mutta tunnelmat riippuvat

myöskin suuressa määrin ruumiintiloista, ruuan-

sulatuksesta, verenkierrosta y. m. Toinen epä-

aistillisten t:iden jakoperuste on se, jonka

mukaan ne laatunsa puolesta jaetaan esteet-
tisiin, intellektuaalisiin (loogillisiini

1. älyllisiin, moraalisiin ja uskon-
nollisiin. E st eetti set t:t syntyvät, kun

huomaamme jonkun vaikutuksen taiteellisen tai

kauneudenarvon. [n tellektuaali n e a on
sr t., joka meillä on. kun totuudenkaipuumme
tulee tyydytetyksi tai kun se kohtaa vastustusta.

Tiedemies, joka löytää uuden mielenkiintoisen

tosiasian tai joka saa aikaan sopusointuisen

ajatusjärjestelmän. kokee intellektuaalista nau-

tintoa; Sekava, ristiriitainen todistelu herättää

nsianymmärtäjässä iil.v [Iistä vastenmielisyyttä.

Moraalisia (siveellisiä) ovat ne hyväksymi-

en ja paheksumisen t :t. joita välittömästi koh-

distamme muiden ihmisten ja oman itsemme

tekoihin ja tahdonsuuntiin arvostellen niitä

hyviksi tai pahoiksi. Tällaisia t :ila ovat esim.

velvollisuuden t.. kunnioituksen-t., katumuksen-t.

y. m. Moraalisiin t :siin voidaan myöskin lukea

sympaattiset t:t, jos niillä j mn
a j ksilö välittömä -t i ta pum

toisen yksilön ii surun oi

sympatia. Uskonnolliset t:1 syntyvät

olennaisesti siitä, että yksilö huon o ole-

muksensa ja myöskin ihanteidensa toteutumisen

olevan riippuvaisia voimista, joita hiin ei vallitse.

Tätä t :ta Iloffdintr on nimittänyt kosmilli

elon-t:ksi ruumiilliseen elon-1

n elollis t. on

tunnelma, minkä elimistömme toiminnot

n, aiheutuu uskon-

nollinen i. -ii' ime koko

oli ma - saolon kulun i

t unne
i lämäämme. 7. C.
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Tunneli, on maanalainen, tavallisesti liiken-

nettä, toisinaan vedenj Ohtoakin varten raken
lietin käytävä, jonka kumpikin pää avautuu
ulkoilmaan. T:1 oval tie-, rautatie-, joki- t.

kanava-t:eita välittämänsä liikenteen laadun
mukaan. Useimmin t:lla puhkaistaan tielle tai

rautatielle käytävä Bellaisen korkean mäen tai

vuoren läpi, jonka yli ne eivät pääse nousemaan
)a jcta ei voida kiertia Nuti rakennetaan myös
äkkijyrkkien tai lumivyöryjen uhkaamien vuo-

renrinteiden sisään ja myös jokien ja vesien

alitse (vrt. Maanalainen rata). T. teh

dään kernaimmin suora ja sen suunnan mää
räämiseksi <>u usein suoriteltava laajatöisiä mit-

tauksia. Se nousee, milloin korkeussuhteet sen

sallivat, kumpaisestakin päästään heikosti kes-

kustaa kohti, jotta molemmilta tahoilta aletut

tunuelilouliokset varmemmin kohtaisivat toisensa

ja vesi valuisi t:sta ulos. Jokien alitse johta-

vissa t:eissa, joiden keskikohta on alimpana, joh-

detaan tästä vesikanavat syvempiin, rannoille

kaivettuihin kaivokuiluihin, joista vesi jumpil-
taan pois (kuva 1). T:n poikkileikkausmuoto on
ehyessä kalliossa pystyseinäinen ja holvikattoi-

nen ja ilman sisusmuurausta, mutta rikkinäi-

sessä kalliossa ja pehmeässä maassa, joissa t.-

reikä ei pysy auki ilman vahvaa painetta kestä-

vää sisusmuurausta, hevosenkengän muotoinen
tai kaikille suunnille holvimainen (kuva 2).

T.-reikä tehdään niin suuri että se juuri riittää

rautatielle, maantielle tai kanavalle; pitkien

rautatie-t:ien seiniin tehdään varasyvennyksiä
ratavartijoita y. m. varten, kaksiraiteisilla

radoilla tehdään toisinaan kummallekin raiteelle

eri t:t. Sisusmuuraus tehdään luonnollisesta

kivestä, tiilestä, betonista tai rautabetonista
lyhemmissä (6-10 m) palasissa holvikaavojen ja

tukitelineiden varassa, joiden kestettävänä on
koko ympärillä olevan maan paine, siksi kun-
nes tunuelimuuraus on ehtinyt kovettua täyteen
voimaansa (kuva 3). Telineet ja kaavat tehdään
puusta tai raudasta monella eri tavalla t : n kai-

vamistavasta riippuen. Muuraustyön suoritus on
hyvin vaikea peräti ahtaan tilan, huonon valais-

tuksen ja muiden samaan aikaan tehtävien töi-

den tuottamien häiriöiden takia ja vaatii suurta
huolellisuutta. Louhimistyö kallioon tehdään
työn suuruuden mukaan joko käsiporauksella ja

ampumalla tai räjäyttämällä koneella porattui-

hin reikiin sovitetuilla panoksilla (vrt. K i v i-

teollisuus). Suurten kuntoonpanokustannus-
ten vuoksi käytetään koneporausta vain pitem-

pien tiien rakennuksessa, paitsi silloinkuin

sähkövirtaa on läheltä saatavissa. Suurten ti ien

rakennusta varten on perustettu erityisiä vesi-

voima- ja sähkölaitoksia, sillä koneporauksella
työ käy lähes kolme kertaa nopeammin kuin
käsiporausta käyttämällä. Koneporat ovat joko
isku- tai kiertoporia, ja niitä käytetään paine-

ilmalla, painevedellä tai tav. sähköllä joko välit-

tömästi tai edellisten kanssa kombinoituna.
Räjähdysaineina käytetään erilaatuisia nitro-

glyseriinivalmisteita (ks. Nitroglyseriini).
T :n rakennustyön edistyminen riippuu paljon
siitä, kuinka nopeasti irtiammutut kivet saadaan
kuljetetuksi t :sta ulos ja poraustyötä päästään jat-

kamaan räjähdyttämisen jälkeen. Sen takia t. -kai-

vokseen viipymättä järjestetään työraide ihmis-,

hevos-, kone- tai sähkövoimalla liikuteltavine

kuljetusvaunuineen ja erilaatuisia niiden
|

tämi välineitä. Piteinmi ;i (600-800 m:n) t:i

on työntekijäin luonnollisen ilman tarpeen tyj

dyttämiseksi, räjähdyskaasujen poistamista ja

ilman jäähdyttämistä varten käytettävä keino

tekoista t uulei usta. Tämä tapani tiu joko siten,

että pilaantunut ilma ventilaattorilla imel

ulos t:sta tai siten että puhdasta ilmaa paine
taan tiu perälle lorvijohtoa tai toisia pienem-
pää k i.; t i-, i i pilkin, |oka on telit -.

|
iil.n vii

reen tai alapuolelle ja vissin matkan päi

aina yhdistetty tähän poikkikäytävällä, Simplon
t:ia (19,731 m) rakeune f 1aessa tehtiin vie:

16 m:n päähän yhdensuuntainen pienempi tuu-

letus- ja kuljetuskäytävä ja yhdistävät poikki-

kiiytävät 200 m:n etäisyydelle toisistaan; t. on
yhtä raidetta varten, mutta sivukäytävä laajen-

netaan tiksi, kun toinen raide tulee tarpeelli-

seksi. Vuoren halkeamista tulevan perusvi !

johtamista varten tehdään tm pohjaan kanava
(kuva 2). Työpaikan valaisemiseksi käytetään

kaivos- y. m. yksityisiä lamppuja, harvoin joh-

dollista sälikövalojärjestelmää. Työjärjestys t :n

louhimisessa on useammanlainen. Jos vuori

on niin ehyt, ettei kattoa tarvitse tukea, lou-

hitaan t. koko profiilin laajuisena joko yleni

vin (kuva 4) tai alenevin (kuva 5) askelmin.

Jos katto on tuettava ja t. muurattava, louhi-

taan ensin profiilin alaosaan pienempi käytävä,

jolla t:n suunta määrätään ja johon työraide

sovitetaan ja sitten eri osat siinä järjestyksessä

kuin numerot kuvassa 6 osoittavat. Pitkissä tiissa

käy pohjakäytävä 1 niin paljon edellä, että siitä

puhkaistaan kuilu ylöspäin osaan 2, jota louhi-

taan kahtaalle päin (kuva 7). Tällaisilla työ-

järjestelmillä saadaan useita työpaikkoja, joissa

voidaan työskennellä samaan aikaan, työ siten

jouduttaa ja kivet mukavasti kuljettaa pois. Ne
ovat tarpeelliset myös t:n tukemiseksi työn

aikana ja muuraustyön suorittamista varten.

Vesistöjen alitse johtavia tieita rakennettaessa

käytetään laajaa rautaista torvea S (kuva 8),

joka puristimilla tai ruuveilla P valmiiseen

t.-muuriin ponnistaen painetaan edessä olevaan

maahan. Torven etuosa D on väliseinällä erotettu

työkammioksi, josta vesi paineilmalla ajetaan

ulos ja johon ilmasulun L välityksellä voidaan

mennä sisälle maata irroittamaan ja sitä sieltä

tyhjentämään t:iin. T:n sisustus tehdään osista

kokoonkyhätyistä rautarenkaista f ja F sekä

betonista. (vrt. 1 1 m a k a i v o.) Vanhemmissa
(Thames-virran alitse johtavissa Lontoon) tieissa

on muurauksen asemesta rautainen torvi ; uudem-
missa tieissa käytetään paljon rautabetonia.

Vesijohtoja ja vuorikaivoksia varten, enim-

mäkseen kuitenkin vain ehyeen kallioon, raken

sivat tieita jo assyrialaiset, babylonialaiset ja

erittäinkin roomalaiset. 17:nnen vuosism lopulla,

kun ruuti oli keksitty, ryhdyttiin varsinaisten

tie-t:ien tekoon, mutta vasta 19mnellä vuosis.

muodostui varsinainen t.-rakennustekniikka,

jonka avulla paineenkin alaisia tieita voitiin

rakentaa sekä vuorien läpi että vesistöjen alitse.

V. 1842 valmistui Brunelin (ks. t.) rakennut-

tama ensimäinen Thames-t. Lontoossa kahtena

360 min pituisena 4,s-4,s mm läpimittaisena

raudalla sisustettuna torvena, joita ensin käytet-

tiin katua sittemmin rautatietä varten. Suurim-

man käytännön t:t ovat saaneet rautatieraken-
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4 ja 5. Tunnelin louhlmtatapoja.

:t. Tunnelin rakennustelineet. 8. Tunnelin rakennus veden alla.

6. Työj;lrjest> s tunnelin
louhinnassa. 7. Työjärjestys tunnelin louhinnassa.

Duksilla. Ensimäineo rautatiet., Stephensonin
t

|
rakennuttama Manchester-Liverpool-

radalla valmistui 1S:?(1 ja toisia sekä Englannissa
että mannermaalla valmistui seuraavina vuosina.
Suurimpia ja tunnetuimpia ovat taulukkoon mer-
kitu alppi-1 :t.

Nimi Rataosa Rakennus-
aika

Pituus
km

„n is

arJ
Arlbeix
Simplon
Lotsrhbeix

Torino — Lyon
Luzern—Milano
Innsbruck— Bludenz
Brig— Pomodossola

Hrig

1858—71
1872-82
1880-84
1898-1H04
1906-11

12,8»

14.8~4

lO.ao

19,781

1
1

nalaisia t:eita mainittakoon: Severn-t.
liri-tolin luona, 7,»i km. joista 3,ai veden alla,

Mersey-t. Liverpoolin luona, 3,so km, joista l,i

d alla (kuva l), New Yorkissa Eudson-j
. Blackwell-t. Thamesin alitse, Berliinissä
n alitse kulkeva. 4.".4 m. ja Hampuj

1910 valmistunut 408 m pitkä ja kahdesta 6 m:n
läpimittaisesta rinnakkaisesta 8 m I

takorautaisesta torvesta 3 m Elben pohjan alle

katu-t., johon päästään rannoille kaive-
ia kuiluissa liikkuvilla 4 vaunuhi- -illä ja

enkilöhissillä. Englannin kanaalin alitse on
Itu ja yritettj rakentaakin rauta-

i (n. 40 kim vaikka yritykset ovat rauen
mutta maailmansota on antanut

ikselle uutta yllykettä. Suomen ensimäinen
t. rakennettiin 1896-98 Karjan-Turun radalle
Skurun lastauspaikan luo - Skurun t. — Se
on 156 uitu pituinen ja vain Si.s m:n pituu-
delta holvattu, Billä muu osa on tehtj ehyeen
vuoreen. Siitä louhittiin ja ammuttiin irti

5 m3 kalliota ja tuli maksamaan kaikkiaan

117.270 mk. Pieksämäen-Jyväskylän radalle

rakennetaan 11917) Metsolahden ja Leppälahden
asemien välille maamme toista — Pönttövuoren-
t:ia, jonka pituus tulee 1,230 m. [Esselborn,

„Tiefbau" 1. „Handbuch der [ngenieur-Wi

schaften: Der Tunnelbau".] ./. C-4n.

Tunnelitauti 1. v u o r i t a u t i (ancylostomia-

sis), erään pienen sisälmysmadon i Vncylostomu

duodenalen) aiheuttama vähäverisyyden ja heik-

koudentila, Tanelin nimityksestä ks. Aneylos-
t o m a (1 u o d e n a 1 e.

Tunnelma ks. Tunn e.

Tunnistaa (sielut.), jälleentuntea (ruots. igen-

a), tuntea jokin esine tahi tajunnalle esiin-

tyvä mielikuva samaksi kuin ennen havaittu esine

ta i ennalta t uttu mielikuva. I
ks. M u ist i,

palsta 77ö. i A. Gr.

Tunnottomuus, tila. jossa tuntoaistin on

tteille ja kiihoituksille vastaanottamat

niinkuin normaalioloissa on jossakin määrin laita

unessa. Siihen katsoen, eitä tuntoa, tai tarkem

min sai n tuntoaisti k-en saattamista tietoi-

seksi havainnoksi, välittää hermokoneisto, jonka

muodostavat li hermojen pääteosat, jo

herätetään, 2] hermosäikeet, jotka tämän

aistimuksen johtavat keskushermostoon, sekä

lennosto, joka kykenee muovaile-

maan Byntyi n aistimu I havain-

noksi, voi f. aiheutua häiriöi hyvänsä

kolmella hi ta, jotka

ovat myötävaikuttamassa havainnon
olla tunnoton:

Lttaa olla katkennut, tai inuu-

vvtiin toimimaan; vihdoin voi itse keskus-

olla taudilli

inul talii muuten normaalioloista jotenkin

poikkeavassa tilassa niin, ettei alkuperäinen



1971 Tunnus—Tunnustuskirjat 1972

aibtimiu pääse kehittymään tietoisek i havain
noksi. T. saattaa olla yleinen tahi paikallinen
sekii kohdata kaikkia tunnonlajeja, kosketuksen,
kylmän ja lämmön sekä kivun tuntemista, lähi

vain jotakin näistä. Keinotekoisesti voidaan
synnyttää yleinen t. erilaisilla nukutusaineilla,
kloroformilla, kloraalilla. eetterillä y. m. sekä
paikallinen t. kokaiinilla ynnä eräillä muilla
aineilla ja menettelytavoilla, vrt. Anestesia
ja Hypnoosi. M. 0-13.

Tunnus, kieliop., sellainen taivutusmerkki
(ks. t.), joka sanan vartaloaineksen jälkeen liit-

tyen tämän kanssa yhdessä muodostaa jollekin

erikoiselle muotokategorialle yhteisen n. s. alivar-

talon, jonka jälkeen vuorostaan loisia tunnuk-
sia sekä lopuksi taivutuspäätteitä voi liittyä.

Siten on muodossa suure-mp-i-a -mp- komparatii-

vin ja -i- monikon, muodossa huude-tta-isi-in

-tta- passiivin ja -isi- konditsionaalin, muodossa
anno-i-mme -i- imperfektin ja muodossa vic-tii-

mä-ii -lä- passiivin ja -mä- III :n infinitiivin

tunnus, -a, -in, -mme ja -n taivutuspäätteitä.

A. K.
Tunnuslause 1. mielilause, lause, muuta-

mat sanat tai, joskus, yksi ainoa Sana, joilla

joku henkilö tai yhdyskunta lyhyesti, selvästi ja

nasevasti ilmaisee, mikä sen käsitys- ja toiminta-
tavalle on olennaista ja luonteenomaista. T:eita
käyttävät varsinkin hallitsijat ja muut ruhtinaat,

joskus myöskin kansat ja valtiot, sekä muut.
yhdyskunnat. T:t olivat aikaisemmin tavallisesti

latinankielisiä. Kustaa I Vaasan t teitä olivat

m. m. : Omnis potestas a Deo est (kaikki valta

on Jumalalta). — Beatus, qui timet Dominum
(onnellinen se, joka pelkää Herraa), Kustaa II

Aadolfin: Gloria Altissimo Suortim Refugio (ylis-

tetty olkoon Herra, omiensa ylin turva; t:n alku-

kirjaimet tarkoittavat samalla alkukirjaimia
sanoissa Gustavus Adolphus Svecorum Rex), Kus-
taa III:n: Fädeme&landet (isänmaa). Englannin
t:na on: Dicu et mon droit (Jumala ja oikeu-

teni), Yhdysvaltain: Virious unitis (yhdistetyin

voimiin. [Bielitz, ..Die Wahl- uud Denkspriiche";
Hildebrand, „Sveriges och svenska konungahusets
minnespenningar, praktmynt och belöningsmedal-

jer".J J. F.

Tunnusmerkki, log., ks. Käsite.
Tunnussana, sana t. lause, joka lyhyesti ja

ytimekkäästi ilmaisee jonkun puolueen ohjel-

man tai toiminnan perusohjeen; salainen sana,

jonka lausumalla voi päästä johonkin vartioi-

tuun paikkaan. Sotaväessä käytetään kolmen-
laisia salaisia sanoja, nämä ovat: t., huutosana
ja pääsysana. Nämä uudistetaan kuksikin päi-

väksi ja samaa päivää varten määrättyjen sano-

jen tulee alkaa samalla kirjaimella. T. annetaan
vain upseereille ja niille etulinjan aliupseereille,

jotka ovat upseeripalveluksessa. Venäjän väessä
käytetään t:na paikannimiä. T:ojen avulla voi-

daan saada varmuus siitä, tulevatko määräykset
oikeasta paikasta, kuulustella vartiostojen pääl-

liköitä y. m. M. v. E.
Tunnussignaali (ks. Signaali), vuorot tai n

punaisista ja valkoisista pystysuorista suunta-

epäkkäistä kokoonpantu suippolippu, jonka näyt-

tämisellä ilmoitetaan oltavan aikeissa vaihtaa
ajatuksia kansainvälisillä signaalilipuilla ja

-järjestelmällä. F. W. L.

Tunnustaa (hyväksyä, akseptata), varustaa

vekseli hyväksyjän nimikirjoituksella, jolloin

tratasta tulee hyväksytty vekseli 1, tunnuste.
Tunnustaja (lat. confc'aaor) , kristitty,

vainoissa uskoaan rohkeasti tm ätettuaan oli

jäänyt eloon. T:t saivat seurakunnissa osa] ei

sumia kunnioitusta. .1. ./. P ä.

Tunnuste, hyväksytty vekseli (ks. t.).

Tunnustus. 1. Teol., ks. Uskontunnu
tus. -- 2. Lakit., riitapuolen antama selitj

siitä, että joku häneen nähden epäedullinen

seikka on tosi tai hänen vastapuolensa tekemä
vaatimus on oikea. Jos t. tapahtuu am
oikeudessa, missä se asia, johon t. kohdistuu
on vireillä, sanotaan, että t. on tehty oikeudessa,
muissa tapauksissa puhutaan t:sta oikeuden uiko

puolella. Tärkein merkitys on edellisellä t:n

lajilla, joka nykyisen siviiliprosessuaalisen tie-

teisopin mukaan voi olla kahta eri laatua, nim.
t. todistuskeinona ja t. oikeussuhdemääräystoi-
niena (ruots. dispositionsakt). Edellinen kohdis-

tuu johonkin oikeudenkäynnin tulokseen vaikut

tavaan seikkaan, joka t:n johdosta pichi

ilman mitään todistusta oikeana. T:n vaikutus
riippuu silloin sen omasta sisäisestä arvosta,

mikä perustuu siilien tosiseikkaan, ettei riita-

puoli yleensä myönnä oikeaksi hänen asemaansa
epäedullisesti vaikuttavaa asianhaaraa, ellei siten

olisi laita. Dispositiivinen on t., kun riitapuoli

sen kautta vahvistaa oikeaksi jonkun asianhaa-
ran, s. o. selittää, että tahtoo pitää sen oikeana
ilman todistusta. Dispositiivisen t:n vaikutus ei

riipu sen omasta todenperäisyydestä vaan ainoas-

taan riitapuolen tahdosta. Jos dispositiivinen t.

ei kohdistu ainoastaan määrättyyn tosiseikkaan

vaan vastapuolen tekemään vaatimukseen, joka

ilmoitetaan oikeaksi, sanotaan sitä myönnytyk-
seksi (ruots. m cdgifvande)

.

Rikosprosessissa ei t :11a ole dispositiivista

merkitystä, vaan se on ainoastaan todistuskeino,

jonka arvon tuomioistuin kussakin erikoistapauk-

sessa saa harkita. T:ta katsotaan säännöllisesti

täydeksi todistukseksi. Poikkeuksina ovat n. s.

henkeä koskevat rikosasiat ja aviorikosjutut,

joissa t:n lisäksi vaaditaan muita todistuksia.
— Myös eräissä riitaluontoisissa jutuissa, kuten

esim. avioerojutuissa ja n. s. maariidoissa, s. o.

tilusten välisiä rajoja koskevissa jutuissa ei t.

yksistään riitä täydeksi todistukseksi.

Meidän lakimme puhuu t:sta Oikeudenkäymis-
kaaren 17:nnen luvun 36 §:ssä, jonka mukaan
,,tunnustettu asia on todistetun veroinen". Vaikka
tämän lainkohdan mukaan t :11a on kokonaan
todistuskeinon luonne, erottaa kumminkin tieteis-

oppimme ja tuomioistuimiemme oikeuskäyttö sen

lisäksi dispositiivisen t :n. — Tunnustuksen edel-

lytyksinä ovat, että asianomainen riitapuoli on
vähintään 15 vuoden ikäinen ja että hän on

tehnyt t:n selvässä mielentilassa sekä vapaaehtoi-

sesti. Myös tulee t:n olla nimenomainen eikä

se saa sisältää mitään ilmeisesti perätöntä tai

mahdotonta. Myönnytyksen pätevyydeksi vaadi-

taan kumminkin vielä, että riitapuoli täydelli-

sesti saa hallita riidan esinettä ja ettei häntä

ole petollisesti vietelty antamaan myönnytystä.
B. 8.

Tunnustuskirjat, yksityisten kristillisten

uskontokuntain opin ohjeelliset muodostelmat.

Ensimäisenä aiheena kristillisen tunnustuksen

luomiseen apostolisessa kirkossa oli lyhyen ja
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täsmällisen uskonilmaisun tarve kasteen yhtey-

dessä. Muksi kastettavat tunnustivat vain

uskonsa Jeesukseen tai kolmiyhteiseen Jumalaan.
Mutta kuta selvemmäksi seurakunnan tietoisuus

siilo kristillisyydes B tarjona olevista pelastus-

lahjoista selveni, sitä perinpohjaisempaa opetusta

kastettaville annettiin ja sitä useampia jäseniä

heiltä lopulta vaadittava kastetunnustuskin
si-älsi. Samaan suuntaan vaikuttivat yleiskirkol-

li^> <ta katsantotavasta poikkeavat opit. joita vas-

taan kirkon täytyi ilmaista kantansa. Tällä |>"li

jalla on kolme n. s. yleistä tunnustusta syntynyt.

Useimmat t. ovat kuitenkin syntyneet vasta

uskonpuhdistuksen aikakaudella ja sen jälkeen.

Protestanttisten kirkkokuntain ja maankirkko
jen monilukuiset kannanilmaisut pakottivat Roo
innn kirkon kodifioimaan keskiaikaisen opinkehi-

tyksensä tulokset erityisiin tunnustuksiin, länsi-

maisten virtausten esiintyminen itämaisessa kir-

kossa synnytti siellä tunnustuksia, ja vihdoin
osaksi uusien pienempien kirkkokuntain synty-

misen, osaksi uudenaikaisten jumaluusopillisten

käsitystapani leviäminen kristikansan laajempiin

kerroksiin on aiheuttanut vielä viime vuosikym-
menillä lukuisia uusia t:oja protestanttisella

alueella.

T:lta onkin pysyvä asemansa kristillisen seura

kunnan elämässä. Vaikka niitä ei enää voida

pitää minään Raamatun rinnalle, ' saatikka sen

yläpuolelle asetettavina oppilakeina, joita kirkon
saarnassa ja opetuksessa olisi kirjaimellisesti

noudatettava, takaa kirkollisen yhteiskunnan
tarve opillisesti selvitellä perustavia pelastus-

totuuksia kunkin ajan henkisten virtausten kes-

kellä niiden tulevaisuuden seurakunnassa, juma
pin tieteellistä harjoittajaa ne pidättelevät

uvasti kosketuksessa seurakunnan uskonnol-
listen peruspyrkimysten kanssa suojellen häntä

itumasta epäterveeseen subjektiivisuu-

ja kristilliselle toiminnalle niillä on vihdoin
sama merkitys kuin kaikilla Belvästi tajutuilla

peruskatsomuksilla ja ohjelmilla. [Ph. Schaff,

„Bibliotheca symboliea ecelesise universalis. The
- of christendom with a history and criti-

: id., 1876) ; A. Hahn, „Bibliothek
3ymbole und Glaubensregeln deralten Kirche"
I. Malinin toimitta pain. 1897);
Ifichalcescu, „Die lisse und die

«richtigsten 61aubenszeti| der griechisch-

orientalisehen Kirche" (1904): H. Denzil

lion Symboloriira et Definitionum"
pain. 1911); J. T. Miillei mbolischen

der evangelisch-lutherischen Kirche"
Köiden toimittama 10 :s pain. 1907) ;

Karl Muller. . T ti.- Bekcnntnisseliriften der

ten Kirche" (1903); F. Schleiermacher,
i eigenttlmlichen VVert der symboli

BOcher"; Martin Kade. ..Keine Lehre" (1900);
I. Kattaa. ..Die Verpflichtung tl Be
kenntnis" (3;s pain. 1898); H. Mulert, ..YVahr-

haftigkeit un.l Lebrverpflichtung" (1911); Chr.
.Zur Pfarrersfrag ja ..Zur

gelischen Pfarramts" i 191 1).]

ks-Confessio. .!.././•

Tuno f>io'J (votj.t. noita. [Krohn, Suomen
i pakanallinen jumalanpalvelu 9J 104.]

Tunti, porvarillisena aikayksikkönä = */*• keski

aurinkovuorokautta 6n minuuttia ä 60 sekun-

Tuntikulma. Tähden t. on tähden ja tai.

napojen kautta asetetun tason ja meridiaani
ii on v alinen kulma, vrt Tä h ti t ieteel 1 i

set k o' o r (1 i n a a t "i t

Tuntilasi ks. Hi ekl i k eli o.

Tuntiympyrä 1. d e k I i n ats i o n i y m p y r ä,

taivaanpallolla aapojen kautta kulkeva
ympyrä, vrt. Tähtitieteelliset ko'ordi-
n aati t.

Tunto, se aistimuksen laji. joka antaa meille
tiedon ihon kosketuksesta ja jolla kykenemme
monessa tapauksessa näköaistia Liyttimittikin
saamaan selvän esineiden muodosta, ks. Tunto-
aisti.

Tuntoaisti, laajemmassa merkityksessä ai ii

joka Välittää aistimuksia mitä erilaisirnmista

ruumiin pintaan kohdistuvista tapahtumista
T:n välityksellä aistimme painoa ja I

tusta; mutta sen avulla voimme myöskin saada
käsityksen Siitä, onko ihoomme sattuva esine

terinä vai tylppä, onko jonkin esineen pinta
sileä vaiko karkea, onko se kova vai pehmeä,
vai nestemäinen. Kaiken tämän ohella t. antaa
nndlle myöskin tie hm siitä, onko ihoon kajoava
ilma, neste tai mun esine lämmin vaiko kylmä.

-i t. välittää monenlaisia kipuaistimuksia,
mitkä aiheutuvat milloin suor isosti vain itse

kosketuksesta, milloin siitä, että koskeva isine

im kovin kuuma tahi kovin kylmä. Nämä mitä
erilaisimmat tuntoaistimukset eivät kuitenkaan

tule tietoomme yksistään varsinaisten tuntoher
mojeti johtamina. Näiden kera välittävät tällai

istimuksia myöskin monet muut keskihakui
set hermot, miten milloinkin täydentäen pelkän

kosketuksen antamaa aistimusta. Pisteittäni

ko Uisesti kiihottamalla ihoa Blix näytti

totoon, että kosketus- 1. tuntoaisti ahtaammassa
merkityksessä on levinnyt yli koko ihonpinnan,
jossa erikoiset pienet pistemäiset kohdat, tunto

liisteet (ks. t.), jotka vastaavat tuntohermojen
päätteiden haarautumia tuntokappaleineen, välit

tävät. tällaista yksinkertaista tunnon, kosketuk

sen tai painon aistimisia. Näyttää siltä, että tunto-

pisteet erikoisesti kiihottuvat painon aiheut

lainasta ihon pinnan kuopalle-painumisesta tai

yleensä sen muodon muutoksista. Tasaisesti ihoon

i lava paine (esim. ilmakehän), ei aiheuta

erikoisempaa painon I. ti timusta jama

on laita, jos pistämme kätemme ihonlämpöiseen
m jolloin emme myöskään huomaa veden

isiin tai tuntoknppali isiin aikaan

maa painonvaikutusta. Tuntoaistimuksiin liittjrj

ominaisuus uitua meille itse tuntoaistimuksen

ohella tieto myöskin >iitä. millä ruumiin pail

aistimus herätetään; voimmehan esim. sil

miit kiinnikin heti sanoa, kulkeeko kärp

keilamme vai kädellämme j. n. e. Eri osissa riiu-

i tuntopi t ti iihen

pi-rnst nr ti myöskin t. ori hyvin kehittynyt. Terä-

a t;irkin on t. sormien päissä ynnä huuli

paipm huonompi se on jo poskipäissä ja var

a; reisien, rintakehän ja varsinkin

m siksi heikosti kehittynyt, ettemme
:,rkoä toi jollei

i väli nouse n. ."> li cm :iin. -Jos ne -

toisiaan lähempänä, nii ie aistirno

vain yrt. Ai st i

ja II e'r m V. i:

Tuntoelin. .Jo yksi alkueläin on tunto
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siistillä varustettu. Tämä ei ole sijoittunut mihin-
iii. i.i i iii

1 3 j ii elimeen tai ruumiinosaan muhi

on alkulima kokonaisuudessaan kosketukselle,

lämmölle ja kylmälle ärtyisä. Monisolui illa

eläimillä 1. keskitty3 kuitenkin aivan määrät
tyyn elimeen, ihoon (les. t.), jossa keskushermos-
tosta johtavat tuntoher l (ks. Hermot) joku

päättyvät pienen pieniin hermohaaroihin tai

selkärankaisilla erityisiin elimiin, tuntpkappalei
Min 1. -nystyröihin. Tuntoaistimus ei ole kaik-

kialla ihossa ylitä herkkä, vaan herkin ulknne
\ i>-:i ruumiinosissa, kuten onteloeläinten ja eräi

den matojen lonkeroissa, niveljalkaisten ja nil-

viäisten tuntosarvissa, kalojen suun ympärillä
olevissa tuntorihmoissa ja evissä, imettäväisten

kuonossa viiksikarvojen tyvessä, sian kärsässä

j. n. e. vrt. Tuntoaisti. — Laajemmassa
merkityksessä nimitetään usein t :iksi koko her-

mostoa ja aistinelimiä yhteensä. P. B.

Tuntohermo, tuntoaistimusta välittävä hermo,
ks. Hermot ja A i s t i.

Tuntokappaleet ks. Tuntoaisti.
Tuntokarvat ks. Tuntoeli n.

Tuntokasvi ks. M i m o s a.

Tuntonystyrät ks. Tuntoelin ja T u n t o-

aisti.
Tuntopisteet, ihossa,miltei kaikkialla tavatta-

vat kohdat tai ..pisteet", joita jollakin esi-

neellä, esiin, jäykällä, karvalla hiljaa koskitta

maila voidaan herättää tuntoaistimus. Nämä t.

I. kajoamispisteet sijaitsevat enimmäkseen iho-

karvojen juurilla, mutta niitä on olemassa täy-

sin karvattomissakin ruumiin kohdissa. Paitsi

t:lä. on myöskin olemassa kipupisteitä ynnä sekä
kylmän että lämpimän aistimusta välittäviä pis-

teitä, ks. T untoaisti. .1/. U-B.

Tuntosarvet, nimitys, jota käytetään eräistä

pään lisäkkeistä pääasiassa kahdessa selkä-

rangattomien ryhmässä, nim. nilviäisten i kuti

loilla, ks. t.) ja erityisesti niveljalkaisten (muilla

paitsi häinähäkkieläimillä) pääjaksoissa. Nivel

jalkaisten t:ia, antenneja, on 1-2 paria pään
etuosassa. Ne ovat nivelikkäitä, synnyltään näh-

tävästi raajoihin kuuluvia, rakenteeltaan ja muo-
doltaan hyvin monenlaisia, ennen kaikkea tunto

ja haju-, joskus myös kuulo-, tasapaino- tai muita
aistimia kannattavia elimiä. Erityisen monimuo-
toisia ovat hyönteisten t. : rihmamaisia, nuijamai
sia, kampamaisia y. m.; usein ne ovat koiraalla

pitemmät kuin naaraalla (vrt. esim. kuvaliitettä

Kovakuoriaisia II, kuv. 12 ja 13).

Tuntsajoki, Koutajokeen lännestä laskeva

suuri lisäjoki, alkaa Värriötunturien kaakkois-

puolelta, Sauoivan ympäristöltä, Kuolajärven pitä-

jän pohjoisimmasta osasta, kerää vesiä laajalta

alueelta Maanselän itäisiltä rinteiltä, virtaa mut-
kikkaana ja koskisena etelää ja kaakkoa, sekä

lopuksi itää kohti ja alimmalla juoksullaan, Vie-

nan-Karjalassa, virrattuaan Tuntsajärven ja Vuo-

lasjärven läpi yhtyy Susijärvessä Koutajokeen.
Pituus n. 150 km, leveys keskijuoksulla n. 50-

60 m, alajuoksulla 200-250 m. Suurin koski on

Peuraköngas (255 m3 vettä sek:ssa ja 11,560

hevosv. keskiveden aikaan) n. 7 km Suomen
rajalta (Suomen puolella). T. juoksee kauttaal

taan metsäisten ja jylhien, melkein asumatto-
mien seutujen kautta. Ainoat asutukset T:n var-

rella Suomenpuolella ovat Kurtinkylät lähellä

Suomen rajaa (Yli-Kurtti n. 12 km ja Ala-Kurtti

n. 7 km ra Jalta m puolella l lintsaa

n ra illa. T. on Lapin par-

haita uittoväyliä. [J. E. Rosberg, ..Lappi"

'.! 64.] h. li

Tuntsan hoitoalue, Kuolajärven pitäjä

491000 ha, käsittää pitäjän itäiset osat; kuuluu
Kemin tarkastuspiiriin.

Tuntumus merkitsee sotilaskielessä miehistön
asettamista riviin niin lähekkäin, että käsivar-

ret hieman koskettavat toisiinsa.. Sotamiehet
eivät saa seista niin lähekkäin, että käsivarsien
liikkeet kivääriä käsitellessä ja ampuessa esty-

vät. Ratsuväessä hevoset asetetaan rinnakkain
niin lähelle toisiaan, että jalustimet koskevat
toisiinsa. M. v. E.
Tunturi, ent. maajään alueella oleva, maa

jään pyöreämuotoiseksi muovailema, usein raah-

tavi uutokivivei lion peittämä, metsätön vuori.

T:eista puhuttaessa tav. ajatellaan pohjoisen
Kenno Skandian i Kapin) Vuoria. Lapin kielessä

gaisa = korkea t.. ootvve = matalampi, pyöreälaki-

cen t., tuoddar = tunturiselänne, tsokka = terävä
t. -huippu.

Tunturihaukka ( Fulco gyrfalco), jalohaukan
sukuun kuuluva keskikokoinen laji. Koiraan
pituus 52-07. naaraan 57-61 cm. Tunnetaan jiar-

haiten etupuolelta alle keskivälin höyhenpeittei-

sistä nilkoistaan. Päältä t. on ruskeanharmaa.
vaaleita poikkijuovia ja täpliä lukuunottamatta.

alta valkea, täplikäs. \ nuhat linnut ovat paljoa

vaaleampia, joskus melkein valkeita, samoinkuin
Irlannissa ja Grönlannissa tavattavat paikalliset

muodot. T. on erinomaisen hyvä lentäjä, joka
sieppaa saaliinsa ilmasta tai vedestä. Pesä luokse-

pääsemättömässä kallion kolossa, usein lintuvuo-

rella. T. pesii meillä harvalukuisena Lapin tun-

tureilla. Talviseen aikaan vaeltavat etupäässä

nuoret yksilöt Etelä-Suomeen saakka. Muuten
tavataan sitä Euroopan. Aasian ja Pohjois-

Ameriikan pohjoisimmissa osissa. — Keskiajalla

käytettiin t:aa Euroopassakin metsästykseen.

Se oli kokonsa, voimansa ja nopeutensa vuoksi

ehkä suosituin jahtihaukka. Parhaimmat linnut

saatiin täysikasvuisina pyydystetyistä. Lintujen

hankinta, opetus ja hoito tulivat hyvin kalliiksi,

minkä vuoksi vain ruhtinaat ja rikkaat henkilöt

kykenivät tätä metsästystä harjoittamaan.

Haukkami tsästys oli nähtävästi saanut alkunsa

Kesi i-Aasian paimentolaiskansojen keskuudessa

ja tullut Eurooppaan hunnien mukana. Nykyisin

se on Euroopassa jokseenkin harvinaista; sitä

harjoitetaan etupäässä Englannissa ja Alanko-

maissa. E. M-o.

Tunturikasvisto, niiden kasvien yhteisnimi-

tys, jotka puurajan t. havupuurajan yläpuolella

muodostavat tunturien kasvipeitteen. Yleisiltä

ominaisuuksiltaan t:ti kasvit muistuttavat alppi-

kasveja, ollen kuten nämäkin matalia, monivuo-

tisia, heleäkukkaisia. Tunnusmerkillisiä kasveja

ovat Loiseleuria procumbens, Phyllodoce cmru-

Iiii, Arctostapliylos nipuin. Empetrum nigrum,

Hiluin naiia, Diapensia, Jitncus trifidus, eräiit

liuu-. Draba- ja Soaifrojo-lajit, pienet Balix-

varvut j. n. e., sitäpaitsi varsinkin eräät jäkä-

lät: poron- ja islanninjäkälä, Platysma nivale,

Nephroma arcticum, Aleotoria ochroletica y. m.

Tunturikasvien lajimäärä on luonnontieteellisen

Suomen alueella 91. Tunturikasviylidyskunnat

ovat osaksi aukeita varpukankaita. osaksi soita
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t. niittymäisin yhdyskuntia, vrt. Alppi kas-
vi st o. /\ . /..

Tunturikirvinen ks. K irvi n e n.

Tunturikin niitsa ks. K u rm itsat.
Tunturileivonen I. (Lapissa) kellolintn

leivosen hein n kuuluviin

sukua edustaja. Siitä erotetaan kyllä

rkeintaan) "."> alalajia, jotka useiden tutkijain

makaan oval katsottavat itsenäisiksi lajeiksi.

T. tunnetaan parhaiten kahdesta pään sivuilla

-ia suiposta töyhdöstä ia mustasta puoli-

kuun muotoisesta kaulan alaosassa olevasta lautu

masta. Myös päälaen etuosa ja ohjaksista pos

kjlle kulkeva, taaksepäin levenevä juova ovat

muBtat, mun o>a päätä kellertävä. Ruumiin pi-

tuus 17-19 '"I Pesii vuorilla ja tuntureilla, mie
luinimiu pensasrajan yläpuolella Kohoaa lau-

laessaan ilmaan, kuten peltoleivonen, jota se

muutenkin elintavoiltaan muistuttaa. Tämä mel-

kein \ksiuomaan pohjoisen pallopuoliskon asu-

kaa tavataan meillä pesivänä vain Lapin aukeilla

tunturiseuduilla, muualla Suomessa vain silloin

tällöin muuttomatkoillaan. Meillä tavattava t:n

alalaji f
O. a. fluini pesii pohjoi>usassa Euroop

paa ja Aasiaa. E. ilo.

Tunturipöllö ks. Pöllö t.

Turrtuiisopuli ks. Sopuli t.

Tunturisotka ks. Sotka.
Tunturisusi, omaksi suvuksi erotettu tai koi

ran sukuun yhdistetty, lähellä tavallista Butta

oli ia laji. ks. Susi.
Tuohi, koivun rungon ja oksien kerroksikas,

paperinohkaisina levyinä hilseilevä korkkipeite,
joka ulkopinnalta on valkea, sisäsivulta kellan-

ruskea. Mustat poikittaisviirut t :ssa ovat korkki-

huokosia, joissa korkkisolukko on aivan höllää;

ne voivat myöskin olla pienten jäkälien itiö-

kotelopulloja. T:ta, joka helpoimmin irroittau-

tuu puusta mahlan aikana, käytetään yleisesti

kotitarpeena tuohisten, konttien, virsujen y. m. s.

tekoon, myös koriste-esineiden valmistukseen,
helpon syttyväisyytensä takia (sisältää öljyjä

ja hartseja) sytykkeeksi, edelleen parkitsemi ei

kimröökin. koivutervan (ks. t.i. koivuöljyn y. m.
listukseen. Hyvän vedenpitäväisyytensä takia

kattoaineeksi, kengänpohjien väli-

täytti eksi y. m. K. L.

Tuohiteollisuus. Alkeellisel I iyttäväl

paljon puunkuorta erilaisiin tarkoituksiin, m. m.
pukuainekseksi. Alhaisimmalla sivistystasolla ole-

vat suomalaisugrilaiset kansat, ostjaakit ja

vogulit, valmistavat eräissä - uduissa kaikenlai
set säilytysastiansa, yksinpä kehdonkin, levytuo-
liesta. Muut suomensukuiset kansat tekevät

tuohivalmisteensa etupäässä tuohisiisnoista l.n.s.

saroista näitä yhteennitomalla. Tuonoin vielä

oli tuohenkäyttö meidänkin maassamme var-
sin laaja; esim. maitotalouden alalla valmis
tiihui suf i sm il at i. maitokehloja (rove), eriin-
laisia kuorintalusikoita ja kirnuja, putinoita 1.

piimänsäilytysastioita. huosiamia 1. astiain pesu
vihkoja; edelleen tehtiin säilytysastioita : suola

tölkkejä, kojisia. vakkoja ja seinäkoreja; kanto-
välineilä tai suojuksia: konttoja, kirveen- ja

puukontuppeja: vielä puukon- ja sirpinpäitä.

Tuohesta tehtiin myös köyttä, eritoten nuotan-
köyttä. Arkkitehti Yrjö Blomstedt-vainaja yritti

ttää tuohenkäyttöä kotimaisessa teollisuu-

soveltaen -itä osittain uuhienkin vai

misteiden, km kynttiläjalkain raaka
aineeksi. / . y. g.

Tuohus, tuohi- tai päresoihtu; kn
a. kirko käyti tty vahakj nttilä.

Tuokko ks. Törner \.

Tuokslahti, rautatiepysäkki Sortavalan
-> n \ aa ra n rataosalla K noki a niemen ja Sortava
lan asemien välillä. T:sta 6 km:n pää
Kiteenjoen varrella, sijaitse i Niemi
o. j :n puumassa ja paperit eh

I ääre-
paperia

i
: peruste! tu 1 897.

Tuoksuherne. hajuherne, ks. Lathy-
r u s.

Tuoksumaratti k-, Asperula.
Tuomaalaiset ks. T n o maskristityt
Tuomaaupäivä, T u o m a a n m essu n p ii i

v ä. apostoli Tuomaan päivä 21 p. jouluk., oli

Ruotsi-Suomessa kameraalinen merkkipäivä, niin
kauan kuin jyväveroa ma] ettiin ja virkamies-
ten palkat suoritettiin viljassa. Niiden, jotka

halusivat toimittaa tai vastaanottaa maksun
jyvissä voimassaolevan verohinnan mukaan las-

ketun rahamaksun sijasta, tuli ennen tätä päi

vää ..irtisanoa vilja" toimitettavaksi. T:n met
kityksestä muuttopäivänä ks. Lähtöpäivä.
vi t. Tuomas, piispa.

Tuomari (ruots. domare), viranomainen, jolle

kuuluu oikeudessa vireille pantujen oikeusjuttu-

jen tutkiminen ja ratkaiseminen. Yleiset kel-

poisuusvaatimukset t:n-virkoihin ovat Suomen
lain mukaan: li Suomen kansalaisoikeu
sukupuoli. 3) täysi ikä (lautamiehen alin ikä

25 vuotta), 4i kristillinen uskontunnustus,

vä maine. 6) maan lakien tunteminen - ia

tinin- ei koske lauta tai kunnallisneuvosmiestä)

,

7) kummankin kotimaisen kielen taito (vaati-

inii- ei koske lauta- tai kunnallisneuvosmiestä).

Paitsi näitä henkilökohtaisia ominaisuuksia vaa-

ditaan vielä 8) että t. on laillisesti virkaan mää-
rätty ja '.ii vannonut t:n-valan. T., jonka ylei

siin kelpoisuusvaatimuksiin nähden ei ole mitään
In lauttamista, voi kumminkin määrättyjen syi

den vuoksi olla estetty käsittelemästä jotakin

juttua (ks, Jäävi). Kuten yleensä on Suot

sakin se periaate vallalla, että t:l oval virois-

taan erottamattomat. Tämä on perustuslaeissa

erittäin turvattu iv:n 1772 Hallitusmuodon 2 i;

ja v:n 1789 Yhdistys ja Vakuutuskirjan vahvis

tus). Poikkeuksena erottamattomuusperiaatteesta
ovat senaatin oikeusosaston jäsenet, jotka nimi-

tetään virkoihinsa vain kolmeksi vuodeksi.

k-, K i h 1 a k u n n a n t u o m a r i, Neuvo s-

Pormestari.) />'. S.

Tuomarien kirjat k~. T n o m a r i t.

Tuomarila (ruots. Domargard), maatila

Porvoon pitäjässä, 5 km kaupungista koilli

Luonti tei i. käsittäen ii verotilaa

\v:iehjärven kylä ' 1570-luvulla maini-

taan omi äta 'lavi Laurinpoika ;

n kaupungille,

joka kuitenkin Kaarle XI:n reduktsionissa sen

ajaksi menetti. 1600-luvun alkupuolella

omisti ratsumestari Jaakko Sabell jerta. Viime

adalla •• kuului m. m. Solitamler . Thesleff-

|a (ll,man--m n E. C g.

Tuomarinkapat k-. K ä r ä
i

,i k a p

Tuomarinohjeet, kokoelma oikeusperiaatt

i tekijäksi yleisesti on arveltu tunnettua

Olavi Pietarinpoikaa i ovat huomat-
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tavat varsinkin siinä suhteessa, että aii

.•n iksi esiintyy uudempi oikcuskäsitys, jota

maanlakien jälkeen ruvettiin toteuttamaan ruot

suom. lainsäädännössä. Varsinkin todistusoikeu

il. -ii alalla on t:ssa lausutuilla periaatteilla ollut

suuri merkitys. Kieli t:ssa on yk inkertai

ytimekästä ja voimakasta; niissä lausutut peri-

aatteeton tunnustettu yleviksi. Esivallan ni a

omai i.i i \ • tusta t. eivät ole - » i mutta
n.' mat kuitenkin liitetyt meidän tavallisiin lain

painoksiimme, koska niiden esittämiä peri-

aatteita on pidetty ikäänkuin oikeuden kulma-
kivinä. B. 's'-

Tuomarinsijainen, henkilö, joku astuu väki

naisen tuomarin virkaa tai tehtäviä hoitamaan
tämän ollessa estettynä. Sijaisen kihlakunnan
tuomarille ja pormestarille määrää hovioikeus.

Neuvosmiehelle saa raastuvanoikeus määrätä
si iäisen, kuu oikeuden täysilukuisuus niin vaa-

tii. Saman edellytyksen vallitessa määrää ihmis

kihlakunnanoikeus lautamiehelle sijaisen. Jos
kaikki raastuvanoikeuden neuvosmiehet ovat

estettyjä, tulee oikeuden ilmoittaa tästä hovi-

oikeudelle, joka määrää heitä varten sijaiset.

Hovioikeus on oikeutettu enintään kolmen kuu-
kauden ajaksi ottamaan apujäseneksi sihteerin,

kanneviskaalin tahi jonkun viskaaleista tai notaa-

reista, jos hovioikeus jäsenen sairauden tai virka-

vapauden vuoksi tarvitsee apulaista. Siinä

tapauksessa, että apujäsen tarvitaan pitemmäksi
kuin äskenmainituksi ajaksi tai jos hovioikeus
tahtoo apujäseneksi ottaa jonkun muun henki-

lön, kuin edellä on lueteltu, on tästä tehtävä i si-

tys senaattiin. Senaatin oikeusosaston jäsenten

tulee itsensä hoitaa virkaansa, joten heille ei

sijaista käy määrääminen. B. S.

Tuomarinvala. Tuomarin on, ennenkuin hän
ensimäisen kerran ryhtyy toimeensa, O. K. 1 luvun

7 §:ssä olevan kaavan mukaan vannottava vala,

että hän parhaan ymmärryksensä ja omantun-
tonsa mukaan tulee täyttämään tehtävänsä. Jos
henkilö, joka ei ole vannonut tuomarinvalaa,
kuitenkin toimii tuomarina ja ottaa osaa pää-

töksen tekemiseen. syntyy tuomiovirhe. ks.

V a 1 a, T u o m i o v i r h e. A. G- 1~.

Tuomarinympyrä, kansanomainen nimitys
kivilatomuksille, joissa on kymmenkunta suu-

Tuomarinynipyru

rempaa kiveä asetettu kehäksi ikäänkuin istuma-

sijoiksi. T:t ovat yleensä matalien mäkien laella,

ja niiden läheisyydessä on usein uhrilähde. Kan-
santarina, jonka mukaan tuomarit eli lautamie-

het ovat noilla kivillä istuen käyneet oikeutta,

nähtävästi jo pakanuuden aikana, pitänee paik-

kansa. Tanskassa mainitaan vielä 1500-luvulla

pidetyn käräjiä t:in ympärillä. Niitä tunnetaan

Tanskasta, Etelä- ja Keski R i

Suoni' K ii r ii j ii m ii k i.i t 1/. T.

Tuomarit, hcpr. söjetim, Israelin heimojen
karilliset johtajat Josuan ja kuningasvallan

iimisen välisellä ajalla, esiintyivät tavalli-

sesti yhden tai useamman heimon pelastajina

uhkaavasta vihollisista. Siten Debora (ks. t.)

voittaa kanaanilaiset, Ehud moabilaiset, J e f t a
(ks. t.| ammonikiiset ja moabilaiset, Gideon

i midianilaiset j. n. e. Vasta myöhempi tra-

ditsioni on tehnyt heistä, koko Israelin vakinai-

set, yhtäjaksoiset hallitsijat. — Tuomarien
kirjan perusaineksen muodostavat kertomuk-
set noiden „t:n" .-liiniiistil |a sankarit'

Näistä vanhimmat, jotka käsittelevät u. s. suu-

ria t:ta (Ehud, Barak Debora, Gideon, Jefta,

Simeon, OthnieI[?]), näyttävä.! kirjoitetun varhai-

siininalla kuningasajalla ja olevan sukua penta-

tiukin vanhimmille lähteille. Lyhyet tiedot n. 8.

pienistä t »ta (Samgar, Tola. Jair, Ibsan, I

Abdon) lienevät myöhemmältä kuningasajalta.

Etupäässä näiden lähteiden nojalla (jotka jo

aiemmin lienevät yhdistely ti laati maanpaossa kir-

joittanut deuteronomistinen toimittaja teoksensa

(2b I6ai) varustaen sen n. s. kehyksellä, jossa hän
-mittaa käsittelemäänsä aikaan sen pragmaat-
tisen historiankäsityksen, että Israelin lankeo-

rr.usto Jahveata aina seurasi rangaistus vieraan

sorron muodossa, mutta katumusta aina tuoma-
rin (siintyminen ja pelastus. Hän on myös teh-

nyt. t:sta Israelin elinkautiset hallitsijat. Nykyi-
sen tuomarien kirjan on sitten maanpaon jäl-

keen (ehkä n. 350) laatinut toimittaja, joka täy-

densi edellisen työtä eräillä käytettävissään ole-

villa tiedoilla, kirjoitti siihen uuden johdannon
liitti loppuun luvut 17-21 ja varusti sen uudella

kronologisella kaavalla. [Karl Budde, ,,Die Biicher

Richter und Samuel" (1890) ; Frankenberg, „Die
Komposition des deut. Richterbuehes" (1895 .

Kommentaareja ovat kirjoittaneet: E. Bertheau

(1883); S. Oettli (1893); G. F. Moore (1895);

K. Budde (1897); VV. Novvaek (1900).]

A. F. P-o.

Tuomarniemi (ruots. Domarnäs), metsiin-

vartiakoulu Atsärin pitäjässä. Koulupaikkana on

entinen Tiala niminen, kruununluoiitoin.il
5
/i 2 manttaalin tila, jota kuninkaallisen kirjeen

mukaan 20 p:ltä huhtik. 1683 aiemmin on käy-

tetty Jyväskylän ^tuomiokunnan tuomarin virka-

talona. V :sta 1895 tila on jälleen ollut valtion

käytettävänä ja sinne perustettiin 1903 suomen
kielinen metsänvartiakoulu ; oppijakso 2-vuoti-

nen. Opetusta annetaan 30 oppilaalle (15 kulu-

mallakin vuosikurssilla). Y:sta 1906 ou koululla

sitäpaitsi säännöllisesti toimeenpantu maan-
omistajia varten 4-5 kuukautta kestäviä metsiin

hoidollisia kursseja, joilla vuosittain on ollut

n. 20 oppilasta, vrt. Metsäopetus. O.Ltii.

Tuomas (liikanimeltä Didymus = kaksoi

iien), Jeesuksen opetuslapsi, joka etupäässä mai-

nitaan Johanneksen evankeliumissa. Luonteeltaan

T. kuvataan epäileväksi ja synkkämieliseksi. Myö-

häinen tarina tietää hänen toimineen Intiassa.

vrt. Tuomaskristityt. E. K-n.

Tuomas (k. 1248), Suomen ensimäinen varsi-

nainen katolinen piispa. Toimittuaan aikaisem-

min kaniikkina Upsalassa tämä englantilaissyn-

tyineu dominikaanimunkki oli jo ennen v:n 1220

tienoilla tapahtunutta piispaksi tuloaan työsken-
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nellyl lähetyssaarnaajana Suomessa, siten pereh-

tyen maan oloihin. Lähin tehtävii oli Varsinais-

i
-

1 1 kirkollisten olojen järjestäminen ja

kurvaaminen pakanallisten hämäläisten tuotta-

milta häiriöiltä. Suoraan Roomasta tullei

kirjeisiin nojautuen ja yksissä neuvoin tuomio
kapitulin kanssa T. tehtäviinsä ryhtyi, järjesti

seurakunnallisen elämän, muutti piispanistuimen

Nousiaisista Rantamäelle ja hankki kirkolle maa
omaisuutta. Pian voitiinkin ilmoittaa, ett ii ..Suo-

men piispalle uskottu seurakunta uudestaan oli

tullut totuuden tuntoon". Hämäläisten keskuu-
-aai nait iin kristinuskoa, mutta kun samalla

asteltiin heidän välittömiä kauppasuhteitaan
ulkomaalaisten kauppiasten kanssa sekä harjoi-

t • itiin pakkokäännytystä, syntyi Hämeessä, arvai-

li venäläisten yllytyksestä, kristinuskoa

vastaan vastavaikutus, joka ilmeni kasteen tehot

lomaksi taikomisena ja muuna pakanuuden vir-

koamisena sekä julmina väkivaltaisuuksina pap-

ia muita kristityitä vastaan. Tiima niskoil

tein sai T:n ryhtymään suureen yritykseen : risti-

retkeen novgorodilaisia vastaan, jotka olivat

-ellä kastaneet kansaa Karjalassa ja

harjoittivat hämäläisten keskuudessa alituista

kiihotusty.i i R ioi sia ja katolisuuden edusta-

rastaan, milloin eivät tehneet suoranaisia

ryöstö- ja bävitysretkiä Länsi Suomeen ja Ruot-
siin. Paavin kehotuksesta ristiretkeen liittyi osan

ottajiksi lukuisia ruotsalaisia, norjalaisia ja

kalpavel jistön ritareita, kristityistä suomalai-

i puhumattakaan. Mutta huolellisista valmis-

tuksista ja suurista toiveista huolimatta yritys

epäonnistui, sillä Novgorodin ruhtinaan Jätö-

in poika Aleksanteri Nevski voitti ristiarmeian

perinpohjin Nevajoen luona 15 p. heinäk. 1240.

Rasitusten ja pettymysten masentamana T. luo-

pui 1245 piispanistuimelta ja eli loppuvuotensa
Visbyn ilominikauniluostarissa. A. J. Pii.

Tuomas Akvinolainen (1225-74), skolastikko.

T. joka oli vanhaa kreivillistii sukua Etelä-Ita-

liasta, meni 18-vuotiaana vasten vanhempainsa
tahtoa dominikaanimmikistoon ja matkusti aluksi

KOlniin nauttiakseen Albert Suuren opetusta.

Pian hän saavutti opettajansa Buosion ja siir-

tyi tämän kanssa Pariisiin, jossa sai teologian
maisterin arvon. Saavutettuaan Pariisissa suu-
ren maineen luennoitsijana hän myöhemmin
esiintyi opettajana veljeskuntansa pääpaikoissa,
kuten Bolognassa, Roomassa ja Napoli'ssa. Mat-
kalla Lyonin kirkolliskokoukseen hän kuoli.

T:n pääteos, jota hiin elämiinsä lopulla ahke-
rasti kirjoitteli, on ..Summa totius theol

ian summa"). Se on kolmiosainen,
mutta viimeinen osa jäi keskeneräiseksi. Lyhyempi

..< lompendium theoloj

hän kirjoitti selityksiä Raamattuun,
Petrus Lombarduksen sentensseihin ja Ari
leen teoksiin, joiden erikoinen tuntija hän oli.

Aristoteleen pääteokset ynnä arabialaisten nii-

hin laatimat selitykset olivat vastikään tulleet

tunnetuiksi, ja niiden runsas käyttäminen antoi
T. \:i, teologialle uutuuden viehätyksen. Hänen
kauttansa Aristoteleen arvovalta skolastiika-a
vasta oikein vakaantui. Tämän rinnalle hän
asetti Augustinuksen ja päätehtäväkseen hän kat-

soi näiden molempien yhteen sulattaminen. Raa
mattuun hän myös usein vetosi, multa oli siinä

riippuvainen latinalaisesta käännöksestä ja perin-

näisestä selitystavasta. (Jseal katoliset dogmit
an. ii vasta T. A:n kautta vakaantune!
Sellaisia oval oppi ehtoollisaineiden muuttumi

,i
1 1 ranssubstanl Lal n,i

. ripistä ja anei a voi-

Sj nninante i. iant i ui kokonaan p
synninpäästöstä riippuvaksi. Opin paavinvallasta
I'. A. myöskin kehitti huippuunsa, opettaessaan
paavin olevan koko maailman erehtymättömän
opettajan ja kirkon ehdottoman hallitsijan. M
kin siveys- ja va".tio-opissa T. \. johdonmukai
s sti esitti ne mielipiteet, jotka sittemmin sai-

'i !i isen tunnustuksen kirkossa. — Ei ole näin
Ollen kumma, et lii T. A jo eläessään nautti mitä
suurinta arvonantoa ja kuoltuaan sai kunnia
nimet Doclor angelious ja Doctor universalis.
V. 132:4 paavi nimitti hänet pyhimykseksi ja paavi
Pius V julisti ii.inei ..kirkon opettajaksi" (Doctoi
, cclesice). Hänen oppilaillaan, joita sanottiin

torni st eiksi, oli kirkossa jatkuvasti huo-
mattu asema. He olivat alituisessa riidassa Duns
Scotuksen oppilaiden, skotistien kanssa.
Skotistit. jotka asettivat kirkon auktoriteetin
järjen yläpuolelle, saivat aluksi ylivallan, mutta
jo uskonpuhdistuksen aikoina kävi selville, että

teologia skotistien käsissä kulki häviötänsä kohti.

Sittemmin ovat taas tömistit ollnt voitolla. Tri-

dentin kokouksen päätökset tehtiin T. A:n mer-
keissä. Vihdoin Leo XIII kiertokirjeessään

...Eterni Patris" (1879) selitti pitävänsä T. A:ta
uskon voittamattomana varustuksena ja määräsi
tomistisen filosofian oppiaineeksi kaikkiin kou-
luihin. T. A. on klassillisessa muodoe s esi1

tiinyt roomalais-katolisen maailmankatsomuksen
perustukset. Kootut teokset : ..Opera omnia"
(25 nid., 1852-72); uusi, paavi Leo XITT:n toi-

mesta julkaistu painos on ilmestynyt v:sta 1882

alkaen. E. Ka.
Tuomas Celanolainen [tselä-j (k. n. 1250), it.

kerjäläismunkki, kirjoitti Franciscus Assisilai-

-en elämäkerran „Vita S:ti Francisei". Hän on

myöskin sepittänyt latinankielisiä virsiä.

E. K-a.

Tuomasfosfaatti ks. T u o m a s k u o n a.

Tuomas Kempiläinen (1380 1471). alankoni,

mystikko. T., jonka sukunimi oli llemerken.

astui 1399 augustinolaispappien veljeskuntaan

kuuluvaan Agnetenbergin luostariin ja kuoli sen

alijohtajana. Suurimman maineensa hän on saa-

nut hartauskirjasta ..Kristuksen seuraamisesta"
He imitatione Christi"), josta on ilmestynyt

lukemattomia painoksia eri kieliltä. Onko kir-

jan tekijä T. K., ei ole kuitenkaan varmaa, koska

vanhoissa käsikirjoituksissa esiintyj muitakin

iin nimiä. Joka tapauksessa kirja on synty-

nyt \ kaukomailla vv:u 1410-20 vaiheilla. Kii

jasta mi olemassa a eitä suomennoksia m. m.

C. .1. Eemeliin viita 1853. Toinenkin T. K-.n

nimellä kulkeva hartauskirja ..Mietelmiä Kr
-en elämästä" on lomennei I u I

-'
!

l
! M

„Th. llemerken ä Kempi- Opera omnia" (1904
/.'. A a.

Tuomaskristityt, apostoli Tuomaasta nimensii

saaneet. Syyria ia alkunsa

johtavat kristityt, lolkn asuvat Intian Malabar-

rannikolla. Yhteys nestoriolaisen kirkon kanssa

jatkui 16:nnen vuosia, loppupuolelle. Osa t Bta

pakotettiin läOO liittymään roomalais-katoliseen

kirkki et, jotka seuraavalla huh- omak-
sun at monotysitismin ja kuuluivat sitten
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n. vuosisadan Mardinin syyri&lais-jakobiittisen

patriarkan alle, elävät omien piispainsa jolit

a

mino Cravaneoren ruhtinaan alueella. V. 1913

arvioitiin kaikkien i n lukumäärä n. 400,000 I i

[Rae, „The Syrian ehurch in india" (1892);
Silbernagl, ,,Verfassung und gegenwärtiger
Bestand ämtlicker Kirehen des Orients" (2:nen

pain. 1904).] i J. /' ö.

Tuomaskuona, kalkin- ja fosforinpitoinen

kuona, jota saadaan sivutuotteena rautaa puh-

distettaessa Th om a s-G i 1 oh r i s t in 1 ST1> kek-
simiin menetelmän kaan (vrt. Rauta). Mene
telinä otettiin käytäntöön etenkin Saksassa, jossa

rautamalmit < >x- ;i t erittäin fosforirikkaita. Kuona
oli allissa arvotonta sivutuotetta mutta myöhem-
min siili alettiin käyttää lannoitusaineena. Ei n

annettiin kuonan olla ulkoilman vaikutuksen
alaisena jonkun aikaa, jonka jälkeen se rapau-

duttuaan ja murettuaan jauhettiin. Nykyään -

jauhetaan heti erityisissä suletuissa kuulamyl-
lyissä, joista hieno tomu imetään ekshaustorilla

ja sekoitetaan »itien saatuun jauhoon. Jauha
niinen toimitetaan erityisen huolellisesti, koska
t. on sitä arvokkaampaa, mitä hienompana sitä

lannoitukseen käytetään. Kuulamyllystä saatu
jauho kulkee usean sihdin läpi. Hyvästä val-

miista t:sta tulee 80 % seuloutua läpi sellaisen

seulan, jossa kuut ie ont imet iillä on 1,600 reikää,

joiden aukko on n 0,is mm: n levyinen. Eräs
saks. t .-laji sisältä» seuraavat aineet, joiden

määrä prosenteissa oi. seuraava:

Fosforihappoa (laskuta P..0-) 15—20 "/„

Kalkki» (CaO) 40—50 „-

Magnesiumia (MgO) 2—3
Rautaa (FeO ja VcA

{
\ 12— 16 .,

Aluminiumia (AUO.,) 1-2
Mangaania

I M uOi 5-10 „
Rikkiä (si aina 0,, „
Piihappoa (Siii.,1 5—10 „
Vanadmmla IV.Ijh 0„— 2.„ ..

T:ssa on fosforihappo veteenliukenemattomassa
muodossa, u. s. tetrakalsiumfosfaat-
tina Ca4P.jOo. joka on „sitraatt.iliukoisla".

Kaikki t:n fosforihappo ei kuitenkaan ole mai-
nitussa helppoliukoisessa muodossa. Vaikeasti
liukeneva muoto muuttuu helpommin liukene-

vaksi, jos kuumaan kuonaan sulatetaan sekaan
hiekkaa. T:n arvo lasketaan fosforihappomää-
rästä, joka siitä liukenee 2<^r :seen sitruuna-
happoliuokseen. Happamien niitty- ja suomai-
den lannoitukseen käytettynä t. vaikuttaa
nopeasti. Muuten on sen lannoitusvaikutus
hitaampi kuin esim. superfosfaatin. (vrt. Apu-
laini o i t u s a i n e e t.

Tuomas Ragvaldin-
poika (1724-1804), talon-

poikainen hengellinen

runoilija, synt. Tyr-
väällä; sepitti suuren
joukon virsiä, m. m. mo-
ralisoivia hää-, hauta- ja

lin\ i virsiä, joista osa on
painettu eri julkaisuissa,

mutia joilla ei ole sanot-

tavaa runollista arvoa.
Tuomi (Prunus puihisi,

ruusukasvien heimoon
kuuluva, kautta maamme
kasvava puu tai kor-
keahko pensas. Lehdet

S. 8.

Kukkiva tuomen oksa.

ui eit a aho i im i ia kukat valkeita tertu

luumarjat mustia
|

Kasvaa varsinkin
lehdoissa ja rannoilla harvakseltaan toisten pui-

den jouk i ollei i n miinalla paitsi ka

i

seuduissa. > lei I i
i äj I etäS o t:i a pihapuuna,

jona i.ii
' kevään lopussa vai in

teellinen K. /..

Tuomikoski, Antti (s. 1842), valtiopa]

mies; tuli IN74 lukkariksi Liminkaan. mi88ä
myöskin ollut pitäjänkirjurina y. m. kunnalli-

sissa toimissa; v:sta. 1885 edustajana talon poil

säädyssä useimmilla säätyvaltiopäivillä ja

v:sta 1888 jäsenenä kirkolliskokoul
i

sekä
useissa valtion komiteoissa, m. m. kirkkolaki-

komiteassa, tilattoman väestön komiteassa ja

tilattoman väestön alikomiteassa; v:sta 1908

Oulun läänin talousseuran puheenjohtajana.
Tuomio (ruots. (lumi, laajemmassa merkityk-

si' päätö.s, jolla oikeudessa vireillä ollut

oikeusjuttu lopullisesti rntkai taan. Tätä -:

käytetään kumminkin varsinaisesti ahtaammassa
merkityksessä, jolloin se yleensä tarkoittaa hovi-

oikeuden tai senaatin antamaa riitajutun itse

pääasiaa koskevaa ratkaisua. Ylioikeuksien rikos-

tai rikosluontoisten juttujen ratkaisuja kuin

myös sellaisia riitajutussa antamia ratkaisuja,

jotka eivät kohdistu itse pääasiaan, sanotaan

paatoksiksi Simaa imint\i.ti käytetään tunnol-
lisesti myös alioikeuksien ratkaisuista (ks. I' ii ii-

tös). T. on sisällykseltään loogillinen päätelmä,

jossa ylälauseena on noudatettavana oleva lain-

kohta, alalauseena jokin tosiseikka, minkä ole-

massaolon tuomioistuin katsoo selvitetyksi ja

päälöslauseena lainkohdan sovittaminen tähän
tosiseikkaan. T:n muodosta 'säädetään Oikeuden-

käymiskaaren 24:nnen luvun 3 §:s»ii. että t:ssa

on riitakysymys tarpeellisen selvästi selostettava

sekä siinä myös mainittava ne perusteet ja vih-

doin se lainkohta, joihin itse päätös nojautuu.

B. 8.

Tuomioherra, katolisen tuomiokapitulin jäsen.

Tuomioistuin on se valtiovallan orgaani 1.

elin. jonka päätehtävänä on varsinainen lain-

käyttö, s. o. riita- ja rikosasiain käsitteleminen

sekä ratkaiseminen. Lainkäyttö, joka vanhastaan
on kuulunut valtion tärkeimpiin tehtäviin, ei

alkujaan ollut erotettu muusta valtiovallasta,

vaan kuului tämän vallan haltialle. Siten oli

asianlaita sekä vanhan-ajan että germaanisten

kansojen keskuudessa. Vasta uudenaikaisessa

yhteiskunnassa on tullut vallitsevaksi peri-

aatteeksi, että tuomiovallan harjoittaminen on

kokonaan erotettava lainsäädäntövallasta ja hal-

linnosta sekä että t:ien tulee olla riippumat-

tomia ei ainoastaan hallituksesta vaan myös
kansaneduskunnasta. Tämä periaate onkin, joko

suuremmalla tai pienemmällä johdonmukaisuu-
della, toteutettu nykyajan valtioissa. Sanotusta
periaatteesta johtuvina sääntöinä mainitaan, ettei

ketään saa estiiä tekemästä t:ssa ' oikeudellisia

vaatimuksiansa ja ettei ketään voi erottaa hänen
laillisesta t:stansa. N. s. kabinettilainkävtlö

eli hallituksen jäsenten harjoittama lainkäyttö

tai myös erityisten tuomareiden määrääminen
vissejä asioita varten ei ole nykyajan valtioissa

sallittu.

Asialliseen pätevyyteensä nähden t:t jaetaan

yleisiin ja e r i k o i s-t :i i n. Edelliset ovat

pätevät käsittelemään kaikkia juttuja, ellei niitä
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rityisillu määräyksillä niiden tuomiovallasta
•in. jälkimäiset ainoastaan määrättyä laatua

olevia juttuja. T.-jilrjestelmä on ''ii kansojen
keskuudessa hyvin erilaatuinen, riippuen pää

asial isesti kansallisista eroavaisuuksista ja p">
lulisteu periaatteiden erilaisesta toteuttami-

sesta 'i lci~iii tia oval Suomessa: maalla

k i li I i k n n u .i n o i k e u - ja kaupungeissa
r ii .i - i n \ n n o i k e n s, jotka ova! ensim
asteen t : ta. li o v i oi k eud e t, jotka tuomitse
\ni toisessa oikeusasteessa sekä korkeimpana
oikeusasteena senaatti. Erityisiä t:ia ovat

meillä m a a n j a k o-o i k e u d e t. t u o m i o-

kapitulit. k o u 1 u t o i in e n y I i h a 1 1 i-

i n - yliopiston ko n s i s t o r i. pain o-

yli hallitus, maistraatit ja j ii i j e s-

ty so ikeude t sekä \ I ei n e n r e v i s i o n i

oi k .n 6. i: S.

Tuomiokapituli (lat. ilomn.-. [Herran] huone,

api'tulum luku [kirjassa]), alkuaan piispan-

kirkon tai jonkun muun suurkirkon pappien
muodostama yhteiskunta, joka vähitellen sai

hiippakunnan hallintoviraston luonteen. Jo Ver-

i'1-lli'n piispa Eusebius ja Augustinus olivat jär-

ineel pappiensa elämän säännönmukaiseksi
yhteiselämäksi, mutta vasta Metzin piispan

Krodegangin Smnella vuosis. antama esi-

merkki sai laveampaa merkitystä. T:n jäsen-

ten, kaniikkien 1. kanunkien (cunonici) tuli

asua yhdessä (vita communis) samassa talossa

.inim = luostari) ; heidän tuli noudattaa a. s.

..kanonisia hetkiä" ihnrir canonicnB), s. o. kuna-
kin arkipäivänä pidettäviä seitsemiä rukoushet-

ket! ja keskenään elää kristillisesti ja veljellisesti

(vita runouteni. — Vlimmän arvon kaniikit oli-

vat prelaatteja 'prmlatij: prsepositus (rovasti).

arkkidiakoni (arkkiteini) ja dekaanus. Kirkon
n rappeutumisen mukana t itkin menettivät

9:nnellä ja 10:nnellä vuosis. vaikutustaan, mutta
clunyläisen liikkeen aikaansaama yleinen kirkol-

lisen elämän nousu llmnellä vuosis. auttoi nii-

täkin jälleen voimistumaan. Samalla niiden mer-
kitys piispan rinnalla lisääntyi. Oltuaan alkuaan
pelkkänä neuvottelukuntana ne vähitellen voitti-

vat yliä itsenäisemmän aseman, kunnes Tridentin

kirkolliskokous alisti ne pillien piispojen alai-

siksi. Paikoittain, kuten esim. Saksassa, jossa
t :ien jäseniksi otettiin palju aatelisia, t :t voi-

vin saavuttaa valtiollistakin vaikutusvaltaa,

missä uskonpuhdistus pääsi valtaan,

t:t yleensä hajoitettiin ja korvattiin muilla
virkakunnilla (kalviiniiaisella taholla presbyte-

riaalihallinnolla, Saksassa konsistoreilla). Ruotsi-

Suon ia ei lakkautettu, mutta niiden
- kohden epämääräinen, kunnes

v:n liisfi kirkkolaki ja sitä täydentävät asetuk-

mä ii ittelivät yksityiskohtaisesti niiden teh-

valtuudet. Erityisiä piispan ratkaista
viksi varattuja asioita lukuunottamatta t:t

yleensä kaikkia hiippakuntahallintoon kuuluvia
i n meni ttelivät kollegiaalist en

latteiden mukaan. Paitsi piispaa tai super-

ja tuomiorovast ia olivat t : n

iiinil yliopistokaupungeissa teologian professorit,

lukiokaupungeissa lehtorit, muissa kaupungeissa
triviaalikoulun rehtori sekä muutamia lähiseudun

kirkkoherroja. Voimassa olevan, v:n 1869 kirkko-
I iin mukaan t :ssa on piispa puheenjohtajana ja

dna kolme jumaluusoppiin perehtynyttä

jäsentä, joista yhdellä, t.-kaupungin kirkkohei
nilla. on tuomiorovastin arvonimi ja t:n vara
puheenjohtajan asema, sekä kaksi (asessorit) väli

taan hiippakunnan vakinaisten pappien joukosta
kolmeksi vuodeksi kiirallaan. Sitäpaitsi t : iin

kuuluu lainopillisen sivistyksen saanut sihteeri

jolla on puhe ja äänivalta ja lisäksi notaari.

Laillisen päätöksen aikaansaamiseksi vaaditaan

kolmen jäävittömän jäsenen yksimielisyys.
|Sel ider, ..Die bischöflichen Domkapit I"

(1892); Lundqvist, „Bidrag tili kännedom oin

de svenska domkapitlen under medeltiden"
(1897): Tlj. Holmqvist, „Domkapitlens historia

i Sverige" 1 1906).] l / P-ä.

Tuomiokirja, alioikeuden yleinen asiapö
kirja, s. o. alioikeuden pöytäkirja riita- ja

rikosjutuissa sekä sellaisissa hakemusasioissa,
luista ei laadita erityistä paytikirjaa. IntviMi
pöytäkirjoja pidetään lainhuudatus-, kiinnitys.

holhous-, avioehto- ja vuokrakirjan rekisteröimiä

asioissa. Vastakohtana t:lle anotaan näitä

p i k ku pö y t äk i r j o i k s i. B S.

Tuomiokirkko 1. k a t e draalikirk k o

(ecclesia oathedraiis), hiippakunnan piispan

kirkko, jonka kuorissa on piispan cathedra

(istuin). T. on aiottu piispan s,.|<ä tuomiokapi-

tulin uskonnollisia virkatoimia varten. Kirkol

lisin hallinnon keskustoina t :t jo varhain jou

tuivat erikoisen huomion esineiksi. Jumalan
pah eliis oli niissä loistelias, ne saivat suuria

lahjoituksia (myös maaomaisuutta) ja niiden

tuloisia liidettiin yleensä hyvää huolta. Kusten

Vaasa hävitti valtakunnassaan t :jen loiston ja

vei niiltä tulot, mi-ikä jälkeen valtio sai huo-

lekseen niiden ylläpidon.

Tuomiokirkkokoulut ks. K a t e d r a a 1 i

koulu.
Tuomiokunta. Maaseutu on Suomessa oikeu-

dellisessa, suhteessa jaettu t:iin, joista kukin

käsittä.ä kaksi tai useampia käräjäkuntia (ks. ti.

T:ssa, joita nykyään (1917) on 62, on kihla

kunnantuomari, joka toimii puheenjohtajana

kussakin t:n kiirii jäkunnan kihlakunnanoikeu-

dessa ja muuten hoitaa t:n t uoiuarinvirkaa.

T :ista kuuluu 23 Turun, 16 Vaasan ja 23 Viipu

iin hovioikeuden alle. B. S.

Tuomionperusteet ks. I uomia
Tuomionpurkaminen. ylimääräinen muutok

siiihaknkeino (ks. t.i. jolla tuomioon, huolinnatta

siitä että se on voittanut lainvoiman, voidaan

saada muutos T ta voidaan hakea joko muodol

lisella tai aineellisella perusteella. Edelli

tapauksessa riitapuoli anoo saada takaisin pro

a määrää jan, jonka hän on menettii nj t

laiminlyömällä käyttää sitä hyväkseen, jälkimäi

sessä, että tuomio perästäpäin ilmenneiden pi

teiden ksi kumottaisiin, syystä, että si

ilmeisesti väärä. Viimeksimainitussa tapani,

lykätään asia uudelleen samaan tuomioistuimeen

joka on sitä \ iimel i käsitellyt I
ai iän enaa

tiu oil olta i n edellj tj I. - aä on, että

hakija on a »et tanut takauksen kul

vahingosta, anoessaan uutta määräaikaa hakijan

tulee näyttää .erinomaisia syitä ja perusteita

joiden tähden hänen oli a tuomiot

ineellisilla perusteilla haettaessa on

riitapuolen valallaan vahvistettava, ettei

ennen ole t iennj t pubee ia la ista perus-

teista '". 8.
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Tuomionvoipa tarkoittaa sitä tuomioistuimen
jäsenten lukumäärää, mikä vaaditaan täysin

pätevän päätöksen antamista varten. Kihlakun
nunoikeus on t. oikeuden puheenjohtajan ja

vähintään viiden lautamiehen saapuvilla ollessa.

Ilaastuvi ikeudessa vaaditaan kolmen jäsenen

läsnäolo. Sovioikeudessa ja senaatissa on viisi

jäsentä i. luku, minkä ohessa asioissa, jotka

eivät koske henkeä, neljäkin voi tuomita, jos

kolme on paatoksesta yksimielistä

H. s.

Tuomiorovasti, i uomiokirkkoseurakunnan
kirkkoherran arvonimi. T. on tu iokapitulin

ii en ja sen varaesimies, vrt. Tuomiokapi-
tuli.
Tuomiovalta (lat. jurisdictio) on valta käyt-

tää lakia ja oikeutta, s. o. määrätyissä tapauk-
sissa suoda oikeusturvaa sen anojalle. Tämä
valta kuuluu valtiolle joka harjoittaa sitä eri-

tyisten orgaaniensa kautta. Näinä ovat ensi

sijassa tuomioistuimet (ks. t.). Multa paitsi

tuomioistuimia voi myös hallinnollisillekin viran-

omaisille määrätyissä tapauksissa olla uskottuna
t:n käyttäminen. Niinpä meillä lääninhallitus

ja maistraatti toimittavat lainkäyttöä n. s. lain-

liakuasioissa tks. Lainhaku). Ja n. s. hal-

linto-oikeudellinen lainkäyttö, s. o. hallinnon
alalla mahdollisesti syntyvien oikeusriitojen rat-

kaiseminen on Suomessa jätetty pääasiallisesti

hallinnollisille viranomaisille (ks. Hallinto).
Useissa maissa on hallinnollinen lainkäyttö
uskottu tuomioistuimille, joko yleisille tai eri-

tyisille hallinto-oikeudellisille. Meillä on (1917)

eduskunta hyväksynyt lain korkeimman hallinto-

oikeudellisen tuomioistuimen perustamisesta. Tämä
tuomioistuin, johon kuuluisi presidentti ja vähin-

tään ö jäsentä, n. s. hallintoneuvosta, käsittelisi

ylimpänä oikeusasteena yleensä sellaisia hallinto

oikeudellisia valitusasioita, joiden ratkaisu riip-

puisi lain soveltamisesta ja jotka eivät koskisi

kysymystä hallinnollisen toimenpiteen sopivai-

suudesta tai sen tarkoituksenmukaisuudesta.
T:n harjoittaminen, joka on valtion tärkeim-

piä tehtäviä, kohdistuu periaatteellisesti kaikkiin
sen alueella oleviin henkilöihin, olivatpa nämä
sen omia tai jonkun muun valtion alamaisia.

Kukin valtio saa käyttää t:aa ainoastaan omalla
eikä vieraan valtion alueella (alue- 1. territoriali-

teettiperiaate). Poikkeuksena viimeisestä sään-

nöstä on n. s. konsulilainkäyttö, jota Euroo-
pan valtioiden erityisten sopimusten (kapitu-

latsionien) perusteella puolisivistyneissä maissa
pitämät n. s. lainkäytt.ökonsulit harjoittavat

iks. Konsuli). Tämä lainkäyttö käsittiiä

yleensä kaikki ne riita- ja rikosasiat, joissa

molemmat riitapuolet ovat jonkun konsulilain-

käyttöön oikeutetun valtion alamaisia. Turkissa
ja Egyptissä on perustamalla n. s. sekatuomio-
istuimia, jotka ovat kokoonpannut osaksi oman
ja osaksi vieraan valtion tuomareista, konsuli-

lainkäyttöä osittain lievennetty. Alueperiaatteen
mukaisesti valtion t. ulottuu sen alueella oleviin

vieraankin valtion alamaisiin. Poikkeuksena tästä

säännöstä ovat ne. jotka nauttivat eksterrito-

riaalioikeutta (ks. Eksterritoriaali).
Rikosoikeudellisessa suhteessa on eksterritoriaali-

oikeus Suomessa myönnetty maahan sijoitetulle

Venäjän sotaväelle ynnä muille sotaväkeen kuu
luville henkilöille, jotka ammattinsa vuoksi seu-

i.iavat Botajoukkoa kuin myös henkilöille. |otka

:. etu] enmukaisesti kuuluvat Venäjän valtiokit

kon papistoon tai sen säätyyn. Edellisten Suo
messa tekemä) rikokset käsittelee ja tuoni

asianomainen venäläinen sotaoikeus, jälkim.i

erinäisiä törkeämpiä rikoksia lukuunottamatta
a ianomainen venäläinen hengellinen tuomio

istuin.

Rajoitettua t:aa harjoittavat m. m. yliopisto

ja koulutoimen ylihallitus sikäli, että yliopiston

konsistori on oikeuspaikkana yliopiston opetta
jien. koulutoimen ylihallitus valtion alkeisoppi

laitosten opettajien virkarikosasioissa.

Hengellisellä t :11a tarkoitetaan sitä t :aa. jota

kirkko hai joit taa orgaaniensa kautta. — Sitten

uin kristinusko oli voittanut jalansijaa
I

sissa ja Suomessa, tunnustettiin myös
nen t. Alkuaikoina käyttivät .-itä piispat o

tuomiokapituleissa, osaksi erityisillä, n. s. piis

pnnkäräjillä, joita he tai heidän viralliset edus-

tajansa toimittivat. Hengellisen t •. n alaiset oli-

vat hengelliseen säätyyn kuuluvat henkilöt kai

kissa jutuissa, jotka koskivat heitä henkilökö!)

taisesti ja joissa he olivat vastaajina. Mutta
myös maallikot olivat tämän t:n alaiset erinäi-

sissä, kuten esim. avioliittoa, koronkiskoraista,

uskontoa ja väärää valaa koskevissa asioissa.

Uskonpuhdistuksen vaikutuksesta rajoitettiin

kirkon t :aa sangen suuressa määrin. Niinpä
Westeräsin valtiopäivillä 1527 tehtyjen päätös-

ten mukaisesti (Westeräsin resessi ja YVestentsin

ordinantia) lakkautettiin hengellinen t. muissa
paitsi avioliitto- ja pappien virkavirheasioissa.

Tästä huolimatta ilmoitettiin kumminkin edel-

leen vähäisemmät jutut pappeja vastaan tuomio-
kapitulissa, joka ilman muuta käsitteli ja päätti

ne, mikä seikka aiheutti, että suuri epävarmuus
vallitsi uuden ajan alkupuolella maallisen ja

hengellisen t:n rajoista. Uudelleen järjesteltiin

hengellinen t. 1686 v:n kirkkolaissa, jossa sitä

melkoisessa määrin supistettiin. —- Suomessa voi-

massa oleva kirkkolaki viita 1861) säätää, että

pappismiesten virkarikokset ovat tuomiokapitulin
tutkittavat ja tuomittavat. Muut pappismiesten
tekemät rikokset kuuluvat yleisten tuomioistuin-

ten pätevyyteen, mutta tulee asianomaisen tuomio-
kapitulin kumminkin antaa lausuntonsa siitä,

mikä vaikutus rikoksella ou pappismiehen vir-

kaan nähden. /(. S.

Tuomipihlaja ks. A m e 1 a n e h i e r.

Tuomiovirhe. oikeudenkäynnissä tapahtunut
suurempi virheellisyys, jonka vuoksi asianomai-

nen riitapuoli voi säädetyssä järjestyksessä hakea
muutosta oikeuden päätökseen. Tänkaltaisina vir-

heinä mainitaan Oikeudenkäymiskaaren 25: nnen

se seikka, että joku prosessi-luvun 21 §:

edellytys tai tuomion edellytys on puuttunut,
esiin, ettei tuomioistuin ole ollut tuomionvoipa
(ks. t.i tai että oikeus on tuominnut pääasian.

ennenkuin riitapuoli on saanut päätöksen ennen
tekemästään väitteistä. Muutosta on haettava

alioikeuden päätökseen :'>o p:n ja hovioikeuden

päätökseen 60 p:n kuluessa, edellisessä tapauk-
sessa hovioikeudessa ja jälkimäisessä senaatin

oikeusosastossa. Jos alioikeus tai hovioikeus on

tuominnut oikeudesta poissa olleen ja siihen ei

lainkaan haastetun tai jos päätös loukkaa kol-

inalla henkilöä, joka ei lainkaan ole ollut riita-

puolena jutussa, voi tämä Oikeudenkäymiskaa-
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ia tuonenkarki.

laji on valkea
C. alba), suuri, yli

ren 25:nnen luvun J'J §:n mukaan yön ja vuoden
kuluessa päätöksestä

1

tiedon saatuaan hakea muu
tosta siihen. B. 8.

Tuonela k*. B aa .1 e s ia M a n a 1 n.

Tuonelaan astuminen ks. II a a dc s 2, pais-

tu 1694 .ia 1696.

Tuonelan joki ja äen lautturi oval käsitteitä,

jotka suomalaisille ja skandinaaveille ovat tul-

leet keskiaikaisen katolisuuden välittämästä klas

sillisesta pakanuudesta (ks. Kharon). Kreik-

kalaiset lainasivat nämä käsitteet egyptiläisiltä,

..ikn kuljettivat kuolleitansa toiselle puolen

Niilin virran. A . A".

Tuonenkurki i iconia) kahlaaja (astujalintu-)

suku, luetaan uniaan, haikaroille sukua ol.evaan

heimoon Ciconidce, jonka

*>H^^ lajit tunnetaan parhai-

ten pitkästä, kekomai-
- -Ia. kovasta ja aivan

suorasta nokastaan. No-
kan ja silmien väli

i.. ohjakset "| ja leuan-

alus lidyhcnettömät. Koi-

// vet pitkät ja hoikat.

etuvarpaiden tyvessä rii

pylät ja takavarvas

11 muita varpaita yleni

*"^fc- piina. Poikaset syntyes-
sään hyvin avuttomia,
emot ruokkivat niitä

sangen kauan. Tärkein
t. 1. kattohaikara

1 m:n pituinen laji. Väri
valkea paitsi siivet ja pyrstö mustat. Nokka ja

lalat punaiset. Pesii \ leisenä Etelä- ja Keski
Eur.Hipiussa. vielä Etelä-Ruotsissa sekä Etelä-

-iassa ihmisasuntojen luona, rakennusten
katoille, savupiippujen päiille. puihinkin. Suo-
mesBa sitä on tavattu vain eksyneenä useampia
kertoja Etelä- ja Lounais Suomen rannikkoseu-

i. harvoin pohjoisessa ja sisämaassa. Pesä
on tavattoman suuri, ja kun sitä monta vuotta
peräkkäin käytetään, suurenee ja paksunee se

vähitellen niin että 1 ';'. m:n mittaiset ja "yhtä

korkeat pesät eivät ole harvinaisia. Munii
kellanvalkeaa. ei aivan hanhen munan ko-
ta munaa. Ruokana ovat rotat, hiiret, har-

voin jäniksenpojat ja linnut, sammakot, madot
yönteiset. Kun kattohaikaraa hyvin suojel-

laan ja autetaan asettamalla sopivia pesälait-

'••it.i (kärrinpyöriä, lavoja y. m.) katolle, on
muuten arka lintu tullut pesimäpaikoil-

laan kesyksi, melkein kotilinnuksi. Talveksi
ohaikarat matkustavat etelään, Länsi-Euroo-

pesineet Afrikkaan. Itä-Euroopassa ja

Intiaan, aivan eteläisimpiin
osiin snakka. Afrikan muuttotiestä on saatu

• -ukin tarkka selko rengasmerkinnän avulla.

miti on toimitettu varsinkin Saksassa, Tanskassa
:. Hollannissa, joista maista t:t e raat-

i- -ti kaakkoon, keräytyvät Unka-
riin ja kulkevat sieltä pitkin Tonavaa Mustalle-

edelleen Vähään vasiaan, Syyriaan ja

-liinaan. Egyptiin, kulkevat pitkin Niilin

telään, Itä Afrikan suurille lärville ja

tyvät täältä lounaiseen Oranjeen ja Kap
maahan asti. Merenrantoja ne eivät matkoillaan
tfrikassa kulje. - Toinen laji, mustanko, vih-

iä punaisen metallinhohtava vain alta val-

K« ista t. ' nigra on vain muutamia
kertoja tavattu Suomessa, / n s
Tuonenkärpäset (Tachinincs), kärpästen ala

heimo, jolle on Euroopassa aseita sati

tajia. Useimpien lajien toukat elävät loisin..

hosten, toisten lajien kovakuoriaisten, lehtipis-

tiäisten y. m. hyönteisten toukissa, 'rämän kaulia
on tiliä tasapainon ylläpitäjinä' erittäin täi

tehtävä luonnon taloudessa. Kun monet, lii > i t

elävät pahimpien tuhohyönteisten loisina, on niitä

pidettävä mitä hyödyllisimpinä hyönteisinä.
• i rliiv.ii enimmäkseen kukissa ja oval

hyvin nopealentoisia. Toiset laskevat munia, loi

et synnyttävät elävin toukkia. Tunnetuimmista
suvuista mainittakoon Tachinu ja Echinomyiu

V.
Tuoni on selitetty johtuvan kuollutta

merkitsevästä germaanilaisesta sanasta, joka on
säilynyt m. m. nmt-, yhdistyksessä dana-arf,
..(valtiolle joutuva) kuollut perintö" (ks. I) a na-
ii r f). K. A.

Tuonti, ulkomailta maahan tuodut tavarat.
Kun t. on vientiä suurempi, sanotaan, että maalla
on passiivinen k au p p a b i 1 a n s s i;

aktiivinen on bilanssi, jos vienti on t:ia

suurempi. I -riimuilla Euroopan mailla on ollut

passiivinen kauppabilanssi. Niinpä oli mi;; Sak-
san t. 10,8 miljardia Saksan mk. ja vienti

10,i miljardia Saksan mk. ja Englannin t.

0,7? miljardia puntaa ja vienti 0,«s miljardia

puntaa. Sitävastoin oli esim. Venäjän t. 1 .-> mil-

jardia ruplaa ja vienti 1,4 miljardia ruplaa.

Suomen t. on viime vuosikymmeninä ollut vien-

tiä suurempi. 1850-luvun loppupuolella, jolloin

Suomen ulkomaankaupasta Säännöllisesti toimi

tettu tilasto alkaa, oli t. n. 40 milj. mk. v:ssa,

viennin ollessa puolta pienempi. Sen jälkeen on
kauppavaihto valtavasti kasvanut. V. 1913 oli

t:u arvo 495 milj. mk. ja viennin 402 milj. mk.
Tärkeimmän tuontitavararyhmän ovat viljatava-

rat muodostaneet. Niitä tuotiin 1913 lähes

100 milj. mk:n arvosta. Lähinnä suurin merki
tys on ollut siirtomaantavaroilla (•

r>"> milj. mk.).

Muista tuontitavaroista mainittakoon metallit ja

metallivalmistee! (37 milj.). koneet (33 milj,),

mineraalit (29 milj.). kehruuaineet 1 28 milj.),

kehruuaineista valmistetut teokset, kuten lanka,

kankaat, vaatteet, y. m. (4(i milj.) sekä vuotat

ja nahat (22 milj. mk.)- 0. A e.

Tuontikielto, kielto tuoda maahan jotakin

määrättyä tavaraa. \it. S u o j e I u s t tl 1 1 i ja

M e r k a n t i i 1 i j ii r j e s t e 1 m ä.

Tuontitulli ks. T u 1 1 i.

Tuoppajärvi, Vienan-Karjalan suurin järvi.

kuuluu K o u ( a
i

i (ks. t.i vesistöön; suurin

pituus n. 90 km. suurin leveys lähes 40 km. T.

laskee Sohjenanjokea myöten luodetta kohti

järveen. Tärkeimmät kalat : siika, lohi ja muikku.
— Huomattavin kylä T:n rannikolla on Kies-

t i nki ik>. t.) ; muut tärkeimmät kylät: Kokko

salmi, Valasjoki, Kiisjoki, Suolapohja, Njilmi-

|
lahti ja Kuorilahti. Lähellä taa sijait-

a oli aikoinaan kuulu vanha

uskolais-luostari, „Saaren monasteri", samannimi-

sen uskonlahkon .'..Saaren vierun" pääpaikka;

luostari hävitettiin ja poltettiin Venäjän halli-

tuksen toimesta 1800-luvun puoliväl

Tuoppi (ruots. stop), vanli. astiamitta = */» kan-

nua i ks. t.) = l,i 1.
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Tuoila, maatila Kaarinan-Piikkiön pitäjissä.,

12 km Turusta, .". km Piikkiön ja li km Lie-

toi ten asemalta; höyrylaivareitin varrella

(Kuusiston Balmi). Suuruudeltaan 1 rälssi- ja
1 veromanttaalia, n. 700 ha, joista toinen puoli

viljelysmaata. - Tilan omistivat 18 :nnella vuosis.

m. m. laamanni af Poleen ja .1. Bremer, jonka
tytär, kirjailijatar Fredrika Bremer (ks. t.) sj a

tyi T:ssa elok. 17 p. 1805. Viime vuosisadalla
se kutiini v. Willebrand , Armfelt- ja v. Haartman
suvuille, ja tällä vuosisadalla parisen vuottani, m.
Tuorla o.-y:lle. Nykyinen omistaja C. J. Dahl
Ström. - - 'lilalla on sähkömylly. Tilava pää

rakennus (20 huonetta) on keskusosaltaan kaksi-

kerroksinen, kivipäädyt molemmissa päissä, .lälki

maiset ovat 1820-luvulta. E. C-g.

Tuorlahti (ruots. Toria ks). allodisäieri

Uudenkirkon (T. 1.) pitäjässä, Vellioveden poliju-

kassa, n. 10 km Uudestakaupungista pohjoiseen.

Varhemmin on tila käsittänyt 1 manttaalin,
702 ha, nyk. on manttaaliluku (alustiloineen) l,nii.

- Tilan vanhimpana omistajana mainitaan 1470
valtaneuvos Johan Henrikinp. Fleming. Hänen
tyttärensä avioliiton kautta T. joutui Torsten
Kaloruonpojalle ja edelleen perinnön kautta Tal-

linnan piispalle, Saapsalon piirin administraatto-
rille Kristian Mikaelinp. Agricolalle, jonka tyttä-

ren mies Karl Pietarinp. Svinhufvud sitten omisti

tilan. V. 1 653 mainitaan T:n haltiana edellisen

poika eversti Karl Svinhufvud, ja 1672 Turun
hovioikeuden asessori J. G. v. Talkenberg sekä
hänen jälkeensä 1606 Gustaf Orneerantz. — Myö-
hemmin on tila kuulunut kahdessa polvessa

v. Toreken-suvulle; nykyään tilan omistaa kihla-

kunuankirjurin leski Impi Rosendal. — T nivanhan
rakennuksen raunioista on puutarhassa tavattu
osia holvatusta maanalaisesta ..piispan kellarista"

(muisto Kristian Agricolan ajalta). Y. W-a.
Tuotannontekijät ks. Tuotanto.
Tuotanto 1. produktsioni, se ihmistyö,

jolla tarpeidemme tyydyttämiseksi osaksi valmis-

tetaan taloudellisia hyödykkeitä sekä suoritetaan

erilaisia palveluksia, osaksi enennetään sekä

vapaiden että taloudellisten hyödykkeiden käyttö-

kelpoisuutta (ks. Hyödyke). Ihminen ei voi

luoda uusia aineita, mutta hän voi työllään

tuoda esiin luonnosta hyödykkeitä ja muodostella
ne soveliaiksi välillisesti tai välittömästi tyydyt-

tämään tarpeitamme. Kaikessa tuotannossa kulu-

tetaan olemassa olevia hyödykkeitä uusien hyö-

dykkeiden luomiseksi : ihmisen lihasvoima ja

ajatuskyky väsyy ja heikkenee, raaka-aine

häviää semmoisenaan, ravintoaineita kulutetaan

työkyvyn ylläpitämiseksi, polttoaineita liikevoi-

man hankkimiseksi j. n. e. Taloudellista t. on
siis vain sillä ehdolla, että valmiilla tuotteella

on suurempi arvo kuin niillä hyödykkeillä, niillä

yksinkertaisilla osilla, joista se on syntynyt.

Mitä suuremmassa määrässä näin on laita, sitä

tuottavampaa t.-toiminta on ollut.

T. voi olla 1) pelkkää hyödykkeiden anasta-

mista (metsästys, kalastus, vuorityö), 2) luonnon
voimien ja aineiden suunnitelmanmukaista käyt-

tämistä hyödykkeiden aikaansaamiseksi (maan-
viljelys, metsänhoito, karjanhoito): näiden t:n

haarojen, n. s. alku-t:n, lisäksi tulevat 3) raaka-

aineiden jalostaminen kulutusesineiksi (teolli-

suus i , 4) jakelutoiminta (kauppa, kuljetustöinä,

pankkitoimi) ja 5) vakuutustoimi. Aineellisen

i:n ohoi la voi puhua aineettomasta t:sta, joka
käsittää tieteen, taiteen, kirjallisuuden, erilaiset

persoonalliset palvelukset y. m.
T:nt e k i j ä t ovat j teisesti omaksutun käaiU k

sen mukaan työ. luonto (maa ja muut luon-
nonvarat) ja pääoma. Näistä on kuitenkin
ail laari työ varsinainen aktiivinen t:n-tekijä.

Sen rinnalla luonto välttämättömänä edellytj ksenfl
kaikin i-u mahdollisuudelle esiintyy t:n passii-

visena aineksena, Kolmatta tekijää, pääomaa,
jolla tarkoitetaan kaikkia t:n apuvälineitä, jotka
itse on tuotettu, ei voi pitää itsenäisenä, koska
sm olemassaolo jo edellyttää t:oa

Kaikki t. tapahtuu yhteiskunnalliselta kan-
nalta katsoen kulutusta varten. Alkuperäisissä
oloissa n. s. omavaraisen kotitalouden vallitessa

(ks. Talous) t :11a on myöskin yksityistaloudel-
liselta kannalta katsoen tämä tarkoitus, s. o,

jokainen harjoittaa t :oa tyydyttääksensä omia
ja perheensä tarpeita. Mutta kehittyneemmissä
oloissa, nimenomaan kapitalismin vallitessa, t. on
osa ja tärkein osa yksityistaloudellista ansio-

toimintaa, s. o. maanomistajat ja kapitalistit tai

heiltä vuokratulla maalla ja lainaksi saadulla
pääomalla toimivat yrittäjät ryhtyvät t:oon vain

ansion vuoksi. Yhteiskunnan tarpeiden tyydyttä-
miseksi välttämätön t. saadaan siis syntymään
vain sillä ehdolla, että se kapitalisteille ja

yrittäjille näyttäytyy yksityistaloudellisesti edul-

liseksi, s. o. että se tuottaa voittoa. Tämä voitto

on se ylijäämä eli p u h <1 a s tuotto, joka syntyy
siinä tapauksessa että t:n tulos on arvoltaan
suurempi kuin t :oon pannut kustannukset. Nämä
t.-k u stan n ukset ovat yksityistaloudellisessa

merkityksessä kaikki ne menot, jotka liikkeen-

harjoittajalla on työpalkoista, raaka- ja apu-
aineista, koneiden ja työkalujen arvon vähene-
minen kulumisen kautta ja liikeyritykseen sijoi-

t < t un pääoman korko. ks. myös Kilpailu.
Liikatuotanto. Liikepula, Kapita-
lismi. J. F.

Tuotantokustannukset ks. Tuotanto.
Tuotanto-osuuskunta, osuuskunta, jonka tar-

koituksena on käyttöesineiden valmistaminen ja

myyminen yhteiseen laskuun yhteisessä liikkeessä.

T:ia esiintyy sekä maatalouden (esim. osuusmei-
jerit) että. teollisuuden alalla. Tavallisesti tätä

nimitystä käytetään kuitenkin vain teollisista

työväen tai käsityöläisten t:ista. joissa jäsenet

samalla ovat liikkeensä työntekijöitä. Tällaisista

osuuskunnista on aikoinaan toivottu paljon, vie-

läpä koko yhteiskunnallisen kysymyksen ratkai

sua (esim. Hanskassa; Saksassa Lassalle perusti

yhteiskunnallisen uudistusohjelmansa valtion

avulla perustettaviin työväen t:iin). Mutta
yleensä niillä tehdyt kokeet eivät ole onnistu-

neet. Useimmiten ne ovat jonkun ajan kuluttua

joko hajonneet tai muuttuneet kapitalistisiksi

yhtiöiksi. Niiden menestymistä vaikeuttaa m. m.

pääoman ja luoton saanti, johto- ja menekki
kysymys sekä varsinkin jäsenmäärän järjestely.

Alkuperäiset jäsenet, jotka ehkä suurilla ponnis-

tuksilla ja kieltäymyksillä ovat saattaneet liik

keensä hyvään kuntoon, eivät tälle asteelle pääs-

tyään enää ole halukkaita ottamaan osuuskun-

taan uusia jäseniä, ja silloin on osuuskunnan
muuttuminen kapitalistiseksi yritykseksi vain

ajan kysymys. (Diesel, ..Genossensehaftliche

Eigenproduktion".] ./. F-



1993 Tuotantorehu—Tuottoverot 1994

Tuotantorehu. Be osa eläimelle syötetystä

rehusta, joka on tarkoitettu antamaan siilo tuo

tannon (maidon, lihan, rasvan, villan, työvoiman)
ansaamiseksi, - o. elintoiminnan kautta

tapahtuvaan kudostumiseen tahi lihasvoiman syn
tymiseen tarvittavat ravintoaineet (ke Ela
l u - r o li n. I. y [i s y k a r j a u li o i t n. I! e li u

i nirri, li n n k i n t ai. /.'. r. A

Tuotantovero on eräs kulutusverotuksen mun
jolle "n ominaista, että vero kannetaan

tavarasta tämän ollessa tuotannon eli valmistuk-

sen asteella. Tätä veroa sanotaan myöskin vai-

ini^tu-veroksi. Sen vastakohtana ovat liikkeessä

-ta tavarasta kannetut verot, kuten tullit,

kuljetus- ja kauppaverot sekä lisenssit. Tuotanto
esiintyy verotusmuotona pääasiallisesti

-iiula . viini . viina- )a tupakkaverotuksessa.
V. //.

Tuoteasetus ks. Tuoteplakaat t i.

Tuoteplakaatti iruots. produktplakatet) , 1" p.

niarra.sk. 1 724 Ruotsissa julkaistu kauppasääntö,
oesa vallalla olevan merkantiilijärjestelmän peri-

aatteita jyrkästi noudattaen kielletään vieraita

kansoja tuomasta omilla tai palkkaamillaan lai-

voilla muita kuin oman maansa tuotteita. Se oli

Englannin purjehdussäännön ks. t.t mukaan
ittu, ja tarkoitus oli edistää oman maan
[liikettä ehkäisemällä vieraiden kansojen, etu-

päässä hollantilaisten ja englantilaisten, kilpai-

lua. V. 1726 annetulla lisämäärä] k-ellä kiellot

tiin myöskin ruotsalaisia muiden maidon aluksilla

tuomasta tavaroita muualta kuin siitä maasta,
tuotteet olivat kotoisin, samoin liikenteen

villitys vierailla aluksilla Ruotsin rannikoilla.

Ruotsin kauppa kasvoi suuresti tiimiin johdosta;

niinpä alusten lukumäärä lisääntyi il 723 oli

niitä 228, mutta 1726 480), ja niillä purjehdit-

tiin kaukaisiinkin maihin. T:sta hyötyivät etu-

luret kaii] git, mutta muutamien tava
tuin hinnan, kuten viljan ja suolan kallistumista
valitettiin, otonkin Suomessa. T:ia pidettiin kui-

tenkin valtakunnan taloudellisena kulmakivenä ja

merenkulun onnistumisen ehtona, kumo - Antti

leniua fks. t.i kohdisti -itä vastaan ankaran
-teliin: mutta vasta 1800-luvun alussa -iitä

vähitellen luovuttiin tekemällä sopimuksia vie-

raiden valtojen kanssa. A'. 0. /..

Tuottamus dat. culpa). 1 :sta -anotaan oikeu-

oukkauksen syntyneen, kun se ei olo ollut

tekijän tarkoittama eikii edeltäkäsin arvaama.
mutta kuitenkin on sellainen, että teki iii olisi voi

out ja hänen oli-i pitänyt sen tekonsa tai laimin-

aukseksi a rvata, jos hiin oli-i

ollut niin huolellinen kuin oikeusjärjestys \

Oikl - vaatii, että jokaisen ihmisen
tule.- ottaa huomioon kaikki tavallisen kokemuk

mukaiset seuraukset toimistaan ia laimin-

lyönneistään, ja olla tekemättä sellaista joka tuot
taa toiselle vahinkoa — ellei hän erityisen oikeus-
perusteen mukaan olo siihen oikeutettu, .loka

huolellisuuden laiminlyö, niin että hän.

vaikka hän jommoi-ollakin varmuudella huomaa
isa laadun, siitä luo t;ee. arvel

Ien ettei oikeusloukkausta syntyisi, on Byypää
it-etiotoiseen t :een joku taaä

ei käännä tarpeellista huomiota tekoonsa, eikä
-envuoksi huomaa sen laatua, on hiin Byypää
itsetiedottomaan t :een (culpa). yksityisoikeudel-

la Dlk -n-t iete,-
i t.-hdtin lipaksi Olo i:rk- :n

t :n i culpa Iata l ja lievän t n llillä,

-n unikaan tuhoko tekijän toimia erityistä tark-
kuutta vaativissa oloi n lääkärinä) vai ei.

I:sta aiheutuva yksityisoikeudellinen vastuu
on vahingonkorvaus, |oka ci ole riippuvainen t:n
osti estä. Huolellisuuden puute arvostellaan j lei

tällöin jokaiseen tapaukseen nähden abstrakti
sesti. mittana tavallinen huolellinen ihminen,
i alainen pater tamilia- ja ottamalla liuo

mioon ainoastaan ne seikat, mitkä toimintatilat

-

suudessa, -ii- jo ennen seurauksen syntymistä,
olivat tiedettävissä, s. o, kysytään, olisiko huo-
lellisen ihmisen pitänyt arvata seuraus.

Mutta t:sta syntyneestä oikeudenloukkauksesta
myös aiheutua rikosoikeudellinen vastuu.

Tämä suurenee sen mukaan, mitä suuremmat ne
oikeusliyvä! ovat. jotka tekojen tai la im m:
tien kautta joutuvat vaaraan ja mitä I

sempi ia varmempi vaara on. Vaaran mahdolli-
suus ja läheisyys arvostellaan myös täs-ä objek-
tiivisesti ja ottamalla huomioon ainoastaan toi-

mintat Maisuudessa tiedettävissä olevat seikat,

mutta huolellisuuden puute arvostellaan I

tapauksessa konkreettisesti, - ". kysytään, olisiko

tämän henkilön pitänyt arvata seuraus, — Rikos-

lain mukaan t. rangaistaan vain erityisesti mai
ti i 1 1

m

I ii u rikoksiin, kuten väärään valaan, tap

poon, varastetun tavaran salaamiseen j. n. e.

nähden. A. '/'

Tuottamustappo k-. Tappo.
Tuottava mielikuvitus k-, I untasi a.

Tuotto on tuotannon tulo- määrättynä talous-

kautena. Vähentämällä tii-tii yleis- (raaka-) t:sta

tuotantokustannukset (ks. Tuotanto) saadaan

puhdas tuotto.
Tuottoverot. '1:11a tai kuten näitä vei

myöskin nimitetään, erikoistuloveroilla k;

tiiän verojen systemaattisessa jaoittelussa kaikkia
niitä eri veroja, joille on ominaista, että vero

velvollisen maksukyky määrätään hänen kustakin

yksityisestä tulolähteestä saamansa tulon, erikois

tulon mukaan. Verottajan päämääränä on verovel-

vollisen koko tulon verottaminen ja sen vuoksi

i.ään nykyään, kun tuottoverotuksen peri

aate omaksutaan, niin monta rinnan kannettua
viroa kuin katsotaan päätulolähteitä olevan.

Tavallisimmat tällaisen tuottoverojärjestelmän
iii verot ovat: maa ennusvero, elinkeino

vero. pääomankorkovero ja työntuottovero. Tuotto
veroille luonteenomaista on myöskin te, ettii

veron suunni-' määrätään kullekin tulolähteelle

;
i n t unnusmerkkien mul

Vero rasittaa sentähden kaavamaisesti kaikkia
nnalla tavalla. Verovel-

vollisen henkilökohtaisia oloja ei oteta lainkaan

tai vain pintapuolisesti huomioon. Verotuksessa

pyritään yleensä bruttotulon een. Vei

vähentäminen tulosta esimerkiksi

ei siten yleensä ole sallittua. Tuottoverot ovat

i luonteeltaan objekti ja reaaliveroja.

telmän etuina mainitaan, ett

Ien muka u ovat

helposti todettavissa j että veroji oksi

otetuista lähteistä saadut tulot ovat joko tarkoin

määrättävi .makin Buunnilleen arvi

eitä verotuksen alaisiksi saadaan tuloja,

jotka esimerkiksi yleisessä tuloverotuksessa hel-

posti voivat välttää v-e-.' jäävät (kuten

ulkomaalaisten tulot) järjestelmällisesti veri
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matta, ja että ae tuottavat varmoja, tasaisia,

taloudellisten olojen vaihteluista riippumattomia
tuloja. TuottoverotusjärjestelmBH vastaan varsin-

kin sikäli, knin sitä käytetään valtion verotuk
aessa, esiintuodaan, että se tosin hyvin vastaa tar-

koitustaan määrätyllä, nyttemmin jo u.-ci niinissä

sivistysmaissa sivuutetulla yhteiskunnallisella

kehitysasteella, mutta että se nykyisissä kehitty

i mmissä oloissa synnyttää eräitä huomatta
via epäkohtia verotuksessa. Niinpä eiväl t.

jättäessään objektiveroina verotettavan henkilö
kohtaiset olot huomioonottamatta voi tyydyttä
väliä tavalla mukautua verotettavan mitä moni
naisimmista syistä riippuvaan maksukykyyn.
Maksukyvyn mukaisen verotuksen periaatetta

vastaan sotii varsinkin se, ettei velkain korkoja
sallita vähentää. Tuottoverotuksessa ei koskaan
voida aikaansaada todellista suhteellisuutta eri

verojen kesken. Tätä verotusjärjestelmää ei voi

kehittää niin monipuoliseksi, etteivät jotkin

tulot kuitenkin voisi välttää verotusta. Useim-
mat iiiiistä epäkohdista käyvät lisäksi sitä pahem-
miksi, kuta suuremmiksi verot kasvavat. Valtio-

taloudenkin kaunalta ovat t. sikäli kankeutensa
vuoksi epäedulliset, että ne eivät tuota talon

dellisen elämän vaurastumista vastaavia lisä-

tuloja valtiolle, joten valtio tavallisesti voi saada
suurempia tuloja vain veroja suoranaisesti korot-

tamalla. Tämäntapaisten huomautusten johdosta
on viime vuosikymmeninä maissa, joissa tuotto

verotusjärjestelmä valtion verona on ollut voi-

massa, joko koetettu tätä järjestelmää mahdolli-

simman paljon kehittää taikka luoda sen lisäksi

muita t :ja täydentäviä veroja tai sitten täy-

dellisesti siirtyä muihin verotusjärjestelmiin. Kun
tuottoverot esiintyvät kuuuallisina veroina, ovat

näitten verojen varjopuolet kuitenkin vähemmän
huomattavat. Kunnallisessa verotuksessa ei

maksukyvyn mukaisen verotuksen periaatteella
ole ratkaisevaa merkitystä, vaan voidaan tässä

suuressa määrin ottaa huomioou se etu, mikä
verovelvollisilla ou kuntain toiminnasta. Vero-
tuksessa ou tällöin täysin oikeudenmukaista, että

velkojen korkoja ei sallita vähentää, koska esi-

merkiksi kiinteistö, joka on lainoilla rasitettu,

hyötyy kunnan toiminnasta yhtä paljon kuin
velaton kiinteistö. Pienemmässä piirissä, inisse

olot ovat enemmän yhdenmukaiset kuin koko val-

tiossa, voidaan vero myöskin helpommin järjestää

kyllin tehokkaaksi. Puhdas tuottoverojärjestelmä
on nykyään voimassa Hanskassa, Belgiassa, Portu-
galissa, Venäjällä, Komaaniassa, Serbiassa ja

Bulgaariassa, eräissä Saksan valtioissa, nimittäin
Iiaierissa, Mecklenburgissa ja Elsass-Lothrin-
genissa. Yksityisiä t:ja muiden verojen rinnalla
ou m. m. Itävallassa. Preussissa ja Englan-
nissa. Suomessa ovat vanhat maaverot t:n
luontoisia. Maan kaupungeissa ennen v:n 1873
kunnallisasetuksen voimaanastumista käytännössä
ollut verotusjärjestelmä oli niinikään tuottovero-

tusta. (ks. Maavero. Rakennusvero,
Elinkeinovero, Pääomankorkovero
ja T y ö n t u o t t o v e r o.) Y. H.
Tuovilanlahti, .Maaningaujärvestä luoteeseen

pistävä, n. 5 km pitkä lahti. Maaningan pitä-

jässä, harvinaisen luonnonihanuutensa vuoksi jo

kauan suosittu matkailupaikka. T. on syntynyt
kapeaan, luoteis-kaakkoissuuntaiseen kallioperus-
lan halkeamaan. Rannat kohoavat jyrkkinä, osit-

Tuovilanlahti.

tain kallioisina rinteinä, jotka T:n molemmin
puolin heti rantaäyräästä muuttuvat reheviksi

viljelysmaiksi. T:n perukassa Tuovilanlahden kylä.

majatalo ja höyrylaivalaituri. — N. 3 km T:n
perukasta, Pielavedelle vievän maantien varrella,

on Korkeakosken kaunis putous (ks. Korkea-
koski 2 1. L. H-ne.n.

Tupa, talonpoikaisasunnon yhteinen oleskelu-

ja työhuone; pirtin, s. o. sisäänlämpiävän ja

luukkuakkunoilla varustetun huoneen jälkeläinen,

uloslämpiävä ja lasiakkunöilla varustettu huone.

Suuressa osassa Hämettä „pirtti" vasta 1700-

luvun puolivälissä alkoi syrjäytyä „t:n" tieltä.

U. T. 8.

Tupaiidse, p ä ä s t ä i s o r a v a t. puissa kii-

peileviä, tuuheahäntäisiä pikku-imettäväisiä kasit

tävä ulkolainen heimo hyönteissyöjien lahkonsa.

Tunnetuin niistä on Itä-Intiasta ja Sundasaarilta
kotoisin oleva taaua 1. iso päästäis-
orava (Tupaia tana). Sen kuono on pitkä,

turkki silkinhieno; se kiipeilee kuten orava pit-

kien erillisten varpaidensa ja terävien kynsiensä
avulla puissa. Syö hyönteisiä ja hedelmiä pidellen

niitä kiinni etukäpälillään. E. M-o.
Tupakanpoltto oli jo esihistoriallisen Euroo-

pan asukkaille tunnettu päättäen siitä, että pol-

tetusta savesta, raudasta ja pronssista valmis-

tettuja piipunpesiä on tavattu tämän ajan hau-

doista Irlannissa, Skotlannissa, Alankomaissa
ja Sveitsissä. Piippuja oli muinaisilla roomalai-

sillakin. Tuntematonta on, mitä niissä poltet-

tiin; tiedetään vain, että ,
.barbaarit" Pliniuk

sen kertomuksen mukaan polttivat erästä sara-

heinää (Cyperus) ja että skyyttalaiset huumasi
vat itseänsä hampun höyryllä. Vaikka Aine

riikka on tupakan kotimaa, ei se ole niin rikas

erilaisista piippumuodoista kuin esim. Afrikka

ja Aasia. Etelä-Ameriikassa oli nuuskan käyttö

vallalla ja Keski-Ameriikassa Kolumbus tapasi

vain sikareja. Sitävastoin oli Pohjois-Amerii-

kassa varsin monenlaisia ja fantastisiakin piip

puja jo ennen Kolumbuksen aikoja ja saman
laisia, eläinornamentiikalla runsaasti koristettuja

tavataan vieläkin luoteisameriikkalaisilla hei-

moilla ikuva 1). Tunnettu on intiaanien rauhan
piippu (kuva 2). Vanhan maailman napaseutujen

piiput ovat yksinkertaisia (kuva 3). samoin Kii-

nan ja Japanin. Etelä- ja islamin hallitsemalle

Länsi-Aasialle ovat moninaiset vesipiiput, kuten

nargile ik>. t.t. kaljan, huka y, m. ominaisia
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Australialaiset, |otka mielel

UUn nuuskaavat ja pureksiva!

Iitminaavia narkoottisia aineita

eivät sanottavasti käUä piip

pua. Sitävastoin on Afrikka

hyvin rikas erilaisista' piippu

muodoista, joista tunnetuimmat
ovat balien (kuva 4) ja vagnn
iiain (kuva 6) piiput. Vesipiip-

puja! joissa säiliönä usein on

pullokurpitsa (kuva 6| tai nau

ilan tai antiloopin sarvi. kä,\

tetään paljon Etelä-Afrikassa.

Mutta näiden kellittyneimpäi u

piippujen ohella on myös kovin
alkuperäisiä laitteita: maakasa,
lohon asetetusta tupakkasuppi-
josta savu imetään maahan teh-

dyn reiän kautta, tai bambun
lehtisuonia. Tyvenenmeren saari

maailmassa, jossa kava ja betel

ovat suosituimmat nautinto

aineet, ei tupakanpoltto ole saa

nut suurtakaan jalansijaa.

Yhtäkaikki on Uuden Gui-
nean kaakkoisrannikolla ia Austraalian pob

ruualla niemekkeellä omituinen piippu,

bambuputki, joka ensin täytetään tupakansavulla
ja sinen vasta tupakoidaan (imetäänj tyhjäksi
kuva 7 . Euroopassa t. tuli käytäntöön 1500-

luvun lopulla, nn-i.i ajasta aina v:een 1689 yhtä
kappaletta olevat piiput olivat yksin vallitsevia.

Sanottuna vuonna keksittiin kokoonpantava
piippu, joka siitä lähtien on vallinnut erittäin

kin Saksassa, Verraten myöhään ruvettiin piip-

pu ia valmistamaan merenvahasta (kuva 8) ja

merenpihkasta. Suomessa olivat yhteen aikaan
väär&varsipiiput muodissa (kuva 9). U. I. n.

Tupakka, ftolanacece-heiinoon kuuluvan, useita

kymmeniä lajeja käsittävän kasvisuvun Vtco

tinnu) ja sen eräiden lajien lehdistä valmistetun

nautintoaineen nimitys. — ,V»coi»07io-lajeista

upeimmat ovat yksivuotisia, tahmeakarvaisia,
korkeahkoja ruohokasveja, pulla on yksinkertai-

tlaitaiset lehdel ja keltaiset, punaiset,

valkeat tai vihertävät
kukat viuhko- tai

terttumaisissa kukin-

he telmä on

kota, siemenet pienet,

li) vin runsaslukuiset.

Useimmat laiit ovai

kotoisin Ameriikasta,
muutamia
aen valtameren saaris-

toissa y. ui. Tärkein

laji on Keski Vmerii-

Lmerii

ka n pohjoisosista ko
toisin oleva V i rgi
n i a n t. fjVi

iabacum), 1-2 m:n pi-

tuinen tai pitempi,

latvassaan haarainen
kasvi, pmka isoista

lyhytruotisia, ylemmät
jobteisia, puoleksi sepiviä. Kukat vaalcanpuuai-

teriö suppilomainen, pitkätorvinen. Viljel-

tSmä laji on levinnyt kaikkialle lämpimiin

laa tupakan kukinto
ja lehti.

lehdistä alemmat ovat

I nl.nsia piippuja.

ja lauhkeisiin seutuihin ja siitä on syntynyt
useampia kymmeniä eri muunnoksia. Kellan

vihieäkiikkainen palturit, i ,\ . rustica), jota

meilläkin un yleisesti viljelty, on edellistä mata
lampi ja hnaraisempi. Lehdet ovat puikeat tai

soikeat, ruodilliset. Sen kotimaa on Meksikko
ja -itä viljellään Venäjällä, Unkarissa. Turkissa,
Syyriassa ja Itä-Intiassa. P e r s i a n-t:aa

f
.\ . pcrsica) pidetään A. tabacumin muunnok-

sena. Siitä saadaan erikoisen hienotuoksuista

t:aa, jota poltetaan vesipiipuissa. Muita lajeja

ovai m. m. kiinalainen V. repanda, pohjois-amer.

N. quadrivalvis, \
. alata, S. macropliylla 1. Mary-

landin t. y. in I -eitä lajeja ja muunnoksia
viljellään koristuskasveina, myös meillä.

Kuroiippala i-ei näkivät ensi kerran t :aa pol

tettavan Kuban saarella 1492. Muutamia vuosia

myöhemmin havaittiin, että uuden maailman alku

asukkaat käyttivät t:aa myös nuuskana sekä

puru t:na. Erittäinkin t:n polttaminen oli alku

asukkailla yleisenä vanhana lapana. T:n nimi

tys johtuu -iitä kojeesta, tabaro, jos>a alku

asukka.ii polttivat t.-kasvin lehtiä. V. löi* alet

tiin Lissabonissa viljellä t:aa lääketieteellisiä

tarkoituksia varten, Sieltä lähetti Ranskan lähei

(iiii-. .1 e a n N i e o I (siitä I :n lal. nimi!

siemeniä Pariisiin, missä kasvis myös alettiin

käyttää lääkkeenä ia -iiii nimitettiin pyhäksi

yrtiksi. In , im santa, her] a Englantiin

i .,i i
: n käj tön \ irgi nia a km ernööri Ralph I

dan loppupuolella käytäntö levisi

äärettömäl kaikkiin maihin. 1600-luvun

alkupuolella t. tuli Ruotsiin, Norjaan ja Suo

uieen. T:n-polton käytyä yleiseksi alettiin Bitä

iaa säätämällä rangaistuksia. \'ultiot ja

kirkot vastustivat uutta tapaa ankarasti. Venä

jällä rangaistiin t:n-polttajaa \ i •! ;i 1634 m
poisleikkaamisella. Sitten keksittiin t:n-p

ehkäisykeinoksi korkea varotus. Kaduilla poltta-

is Euroopassa kiellettj . Sitä

-allit t iiri vain erityisissä huoneisto

Kn-imäinen t. i perustettiin I

Ha, I ;i.i viljellään pääa ii

äesti lämpimissä maissa, vaikka kasvi hyvin hei-
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Satovalmis tupakkaki>ntt!t Sumatralla Tupakan kuivaus ulkoilmassa Kubassa.

ouu

!

Siffil
* J

Tupakan kuivaushuone Sumatralla.

posti mukautuu kylmempäänkiu ilmanalaan. Se
kasvaa mitä erilaisimmassa maaperässä hyvin,
mutta saadun t:n laatu riippuu suuresti juuri
maaperästä ja ilmastosta. Parhaimmat laadut
saadaan tropiikeissa, joissa soveltuvin lämpötila
viljelykselle on n. 40° C. . Maaperän tulee olla

kuohkea, hyvin muokattu ja hyvin makumultai-
nen. Huolella valitut siemenet idätetään joko
lavassa tai erikoisissa kasvihuoneissa ja nuoret
taimet istutetaan maaliskuun lopulla kentälle.

Useasti raivataan t.-viljelykset metsiin. Lannoi-
tusaineina käytetään kali- ja kalkkisuoloja. Mitä
kuohkeampaa maaperä on, sitä vaaleampia ovat
saadut t:n-lehdet. Noin kahden kuukauden kulut-

tua taimien istuttamisesta kasvi alkaa kehittää
kukkasilmuja, jotka kuitenkin nypitään pois,

jotta lehdet tulisivat paremmiksi. Samaan aikaan
poimitaan ylimmät lehdet ja alimmat multaiset
tai madon syömät pois. Noin kuukausi tämän
jälkeen voidaan satoa alkaa korjata. Lehdet ovat
käyneet keltaisen vihreiksi ja tahmaisiksi. Kaikki
lehdet eivät valmistu samalla aikaa, ja jos hyvin
hienoa tasalaatuista t taa tahdotaan saada, on
samanikäiset lehdet poimittava yksitellen ja kui-

vattava erityisissä huoneissa lankaan pujotet-

tuina. Tavallisesti toimitetaan korjuu niin, että

varret katkaistaan tyvestä ja niiden annetaan
lehtituvu hieman näivettyä päivänpaisteessa.

Sato viedään kuivaushuoneisiin. Viime aikoina
"ii etenkin Sumatralla alettu viljellä t:aa keino-

Tupakanviljelys Portoricossa telttakankaiden varjossa.

tekoisessa varjossa, joka saadaan aikaan vilje

lysten yli levitetyillä ohuilla telttakankailla.

Näin saadaan parhaimmat sikarien tekoon käy
tetyt lehdet. T:n laatu on suuresti riippuvainen

poimimisen jälkeen tapahtuvasta lehtien jälki-

käsittelystä, missä lehdet joko saatetaan hiotus-

käsittelyn alaisiksi, tai käsitellään niitä muilla

tavoin. Käymis- (fermentoimis-) 1. hiotuskäsit-

telyä varten varret lehtineen ripustetaan kui-

vaushuoneeseen 4-5 päiväksi kuivumaan n. 70°:nC
lämmössä. Sitten annetaan niiden ulkoilmasta

imetä kosteutta, jotta ne notkistuisivat; sen

jälkeen lehdet riivitään varresta ja lajitellaan

värin, suuruuden ja paksuuden mukaan. Saman-
laatuisia lehtiä ladotaan päällekkäin 10-25 kpl.

nippuihin ja samanlaatuiset niput kasataan lat-

tialle ensin pieniin, sitten n. metrinkin korkui-

siin läjiin. Nyt alkaa f e r m e n t o i m i n e n

1. hiotus, jonka ohella lehdet vähitellen läm-

penevät itsestään, s. o. termofiilien bakteerien

vaikutuksesta 50° :seen. Jos lämpö nousea yli

tämän, niin kasat hajoitetaan ja ladotaan

uudelleen siten, että ulkomaiset niput tulevat

sisimmäisiksi. N. 4-5 viikon kuluttua lehdet

saavat ruskeahkon värin ja ovat valmiita.

Auriugonlämmön avulla kuivaaminen on yksin

kertaisin, multa vain vähän käytetty jälkikäsit-

tely. Virginiassa iätä menetelmää käyttäen saa-

daan makeata puru-t:ksi sopivaa tavaraa. Suuri

osa t :aa kuivataan siten tulen lämmöllä.
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Per ntoimia käsittelyssä tapahtuu kemiallisia

muutoksia kasvin aineissa. Tärkkelys ja sokeri

muuttuvat muiksi aineiksi, kun ne taus tavalli-

sissa kuivatusnieiietelmissä jäävät muuttumatta
Lehtivihreä muuttuu kuivattaessa ruskeaksi tai

keltaiseksi. Mitfi alempi kuivaamislämpötila nn.

-itä vaaleammiksi lehdet tulevat. Käymis
~~i-s :i muodostuu erinäisiä värillisiä ja aro-

maattisia aineita, jotka valmiille ttlle ant

-•-ii ominaisen värin, tuoksun ja maun.
In viljelystä haittaavat useasti erilaatuiset

tuhohyönteiset, joista mainittakoon suvut Agrotis,

Upitrix, Sphituc ja llcliothis. Sitäpaitsi ovat

i sienilajit tuima tuottavia. — Ttn t ;i r

kein ja suurin tuotantomaa on Yhdysvallat, jossa

sila alettiin viljellä Virginiassa 17:nnellä vuosis.

V. 1900 oli siellli t :n viljelyksessä lähes 800,000

acrea. Eniten viljellään t:aa Kentucky^sä. Kau
paasa on seuraavilla markkinanimillä tunnettuja

lajeja: Maryland, Ohio ja Bay sekä Virginia.

Maailman paras sikari t. saadaan Kul>an saarelta

Vuelta de Abajosta. Havana Santa Clara ja

Santiago de Cuba ovat kuuluisia hyvistä t.-lajeia

taan. Meksikosta ja Jamaikasta saadut t. -lajit

Kuhalta saatujen kaltaisia. Saksassa viljel-

män t:aa eniten Elsassissa ja Badenissa. Ranskan
Italian tuottamat lajit ovat Virginian t:n

kaltaisia. Parliaat eurooppalaiset lajit ovat

turkkilaiset ja syyrialaiset. Pienilehtiset turkki

I lajit ovat maailmankuuluja. Hienoimmat
la|it saadaan Makedoniasta ja muinaisen Ephe
soksen lähiseuduilta. Japanissa on t:n viljelys

valtion monopolina. Sumatralta saatua t :aa käv

tetään pääasiallisesti sikarien käärelehtinä.

D tuotantoa eri maissa osoittaa seuraava
tauln :

tulosten mukaan t. sisältää erinäisiä aneita
raavissa suhteissa

ltavalta-l ntnri
Venäjä (Kuronpam
Saksa
Ranska
Italia

Belgia
Bulgaaria
Humaania
Serlua

Sveitsi

Iso-Britannia ja Irlanti

vallat

Kanada
Argenliina

Vasian Ven
Englannin Itä-Intia

Kiloa

1912 sain " k2.s milj kg.

,1910 .. 72,6 „ „

L912 .. '3.-, .. ..

., 1«,3 „ ..

1S.0

.. IO.o ,. ,.

K.o .. ..

'v .. ..

1910 .. I,:, .. ..

»,'

1912 ..

O.i . ..

.. *36,i ., ..

ii.» .. .,

1910 &> .. ..

1912 „ 42.-, ., ..

1910 15.. ., ..

1900 „ 1S0.0 ., ..

1911 .. s

äytett iin ennen paljon lääkl

ieläkin käytetään m. m. niistä saatua vettä
lutskeina jn pesuvetenä muutamissa taudi
x aikuttavini|iana kemiallisena aineena niiss

myrkyllinen, haihtuva alkaloidi nikotiini
k~ I ^ 1

1

ii on lehdissä un. huonoissa
lajeissa useasti eniten. Se on sidottuna kasvi-

lehdissä nikoteiini. niku
telliini ja nikotimiini nimisiä alkaloidein. Niko-
tiinin vaikutus on narkoottinen (vrt Niko
t i i n i m y r k y t y si ja pahoinvointia aiheut
tava luutta siihen tottuneeseen hermostoon miel

lyttävästi vaikuttava (vrt. I u p a ka n p o 1 1 1 o)

Lehdissä on Bitäpaitsi kumia, hartsia, munan
valkuaisaineita, sitruunahappoa a erittäinkin
kalium a natriiinisuoloja Muutamien analyysi

- Permentolmaton Per
i npakka ikka

VettU
Tuhkan
Nikoti, l .

Typpihappoa (lai i, N n
i !,!• .. '-'in

','.

Vmmonlakkia n,, .. 0,7 ..

Muita tj pellisilt aineita 12,. .. I :.: ..

Selluloosaa T.ii ..

riii-Uk.- 1

T.\ pel im aineita ,.

Eetteriin llukenei la

l ii \ aa i entä iiiiiiin on va i äin j leistä. Caval

lisin väärennys on huonompien lajien sekoilla

niinen parempiin. Sitäpaitsi käytetään väären
tämiseeu muiden kasvien, m. m. sokerijuurik-

kaan, salaatin, raparperin ja ratamon lehtiä. Itä

maisiin i. lajeihin sekoitetaan väliin ooppiumia
Erittäinkin nuuska ja puru-t:aa väärennetään
paljon, Niihin sekoitetaan, paitsi erilaisten ka.-

vien lehtiä, puuta, turvetta, hilkkaa, y. m. Vää
reunvksot voidaan helposti todeta mikroskoopilla
tutkimalla.

T:n kulutus on eri maissa eräiden laskelmien
mukaan arviolta seuraava:

Belgia :i.i I<k henkilöä kohti i :ssn

Yhdysvallat -'.7 ..

Alankomaat ..

Sveitsi 2,i. ..

Saksa 1.7 ,.

luvalla 1 Ilkan 2,1 ..

Kanada 1,. .. .. .. ..

Ranska 1,1 ,. .. .. ..

Kn^lunti o.» .,

VenätjH 0,. ..

Vanhin Siionien t:n-viljelystä koskeva tieto on

professori Elias Tillandzin teoksessa ,,Catalogus

plantarum" iliiTli. jossa t. on mainittu Turun
s udun kasvien joukossa. Sotaretkillä vieraissa

maissa suomalaiset oppivat t:n käytiin jo ennen

tätä aikaa. Kun tin-käyttii kaikista asetuksista

ja rangaistuksista huolimatta nopeasti I.

alkoi hallitus edistää ja suosia kotimaista t :ti-

viljelystä, jotta ulkomaille t sta menevät varat

saataisiin jäämään kotimaahan. V. 1724 annet

tiin t: n-viljelyksestä erityinen julistus, joka

aiheutti I ui un t. tehtaan pei -

1731. Kaupungit velvoitettiin viljelemään t:aa

Pori lähetti 1 750 luvulla vuosittain n. 0,000 k<:

lista i aa lm un tehtaa n. V. 1701 pi

tettiin Poriinkin t tehdä- Turun tehta

jalostettiin siilien aikaan vuosittain n. 120 ton-

nia t:aa.

Oulussa. Kuopiossa, Porvoossa, y. m. oli pienem

piä tehtaita. 1800-luvulla alettiin meillä yhä

enemmän käyttää venäläistä t :aa ja u

t.-tiditaat lopettivat toimintansa. Viimeinen kau-

punki, joka harjoitti t : n vii ji

a sitä viljeltiin 1762-1866 ison. luvun

keskivaiheilla tehdyn tilastoi! niilknail viljeltiin

t :aa kotitarpeiksi vain Keski-Suomesea vaTatto

missä seuduissa. Nykyään lienee viljelys i

tauonnut yleisi n käytiin jn huo-

li takia.

Suomeen tuodun l:n n 107 tuhan

kiloissa laskettuna oli tullitilaston mukaan
i | a
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Vuosi Rankaa tava- Jalostettua
•i himonsa

raa tavaraa

1898 3,855 27 3,882
1899 3,649 27 3,676
IIII )(l 6,127 31 6,158

1901 •2,48ö 24 2,509

1902 3,346 28 3, 174

1903 4,125 28 4,153

IM14 4,281 30 4,311

1905 4,062 27 4.0811

1 !)06 4,331 3] 1,362

1907 4,461 37 4,498
i

Nai iiii vuosina tuodun t:n arvo vuosittain on
ollut ii. 4,8 milj. mk. Tuotu t. on ollut pää-

asiallisesti venäläistä. Keskimäärin tuotiin Venä-
jältä vuosittain näinä vuosina n. 2,878 tonnia

ja muualta n. 1,224 tonnia. Tuotu t. on ollut

suurimmaksi osaksi leliti-tuiii. Venäjältä tuodun
tm vuosittainen arvo on ollut n. 2, s milj. mk.
Tuontitullia on valtio vuosittain saanut keski-

määrin :!,2? milj. mk.
V:n 1914 teollisuustilaston mukaan oli Suo-

messa 21 t. -tehdasta, joiden koko henkilö-

kuuta oli 3,402 henkilöä. Raaka-aineiden arvo
oli lähes 11 milj. mk. ja tuotannon brutto-

arvo yli 26 milj. mk. Suurin osa työnteki-

jöitä on naispuolisia. — Suomessa kulutetun t:n

kokonaismäärä henkilöä kohti oli 1905-08 vuo-

sittain n. 1,4 kg. Sikarien kulutus oli näinä
vuosina jokseenkin tasaisesti n. 23 kpl. henkilöä

kohti v:ssa. Paperossien kulutus on kovasti nou-

semassa. Kulutus henkilöä kohti oli 1905-08 252,

278, 330 ja 341 kpl. Piippu-t:n kulutus oli

vähenemässä. Puru-t:n ja nuuskan kulutus mai-
nittuina vuosina oli hieman kasvamassa.

[O. Warburg & J. E. Van Someren Brand, ,,Kul-

turpflanzen der Weltwirtsehaft"; A. E. Tanner,
..Tobaeeo"; „Tupakka, sen viljelys, valmistus ja

kulutus" (1909) ; Fr. Elfving, ./Tärkeimmät vil-

jelyskasvit"; sama, „Tupakanviljelys Suomessa".]

S. S.

Poltto-t:ksi aiotut lehdet lajitellaan huo-

lellisesti värinsä ja laatunsa puolesta, jonka
jälkeen suoritetaan eri lajien kulloinkin tarpeen-

mukainen sekoittaminen. Tämän jälkeen seuraa

lehtien kostuttaminen, jotta ne olisivat notkeita

käsitellä. Sitten leikellään karkeasuonisista leh-

distä paksuimmat suonet irti. Irroitetut suonet

tasoitetaan valssien välissä. On myöskin sellai-

sia valssikoneita, joissa koko lehti puristuu
sileäksi. Muutamien lehtilajien makua paranne-
taan alkali-, suola- tai happoliuoksilla, harvem-
min kuumentamalla, ja parhaiten antamalla leh-

tien vielä kosteana ollessaan jonkun verran
käydä. Tärkein maunparannuskeino ovat erilai-

sista aineista valmistetut kastikkeet, joiden

kokoonpano on kullakin tehtaalla tai mestarilla

omana ammattisalaisuutena. Kastikkeisiin sekoi-

tetaan sokeriaineita, mausteita, suoloja, väri-

aineita, hajusteita ja alkoholia. T:n leikkaami-

nen suoritetaan joko heti kostuttamisen jälkeen

tai joko kastikekäsittelyn tai sitä seuranneen
värjäysmenettelyn tapahduttua. Leikkaaminen
suoritetaan joko käsin käytettävällä hakkuulait-

teella tai koneellisesti t :n-leikkuukoneessa. Lei-

kattu t. vielä paahdetaan t:n-paahtimessa. Paah-
tamista seuraa nopea jäähdytys, tav. erikoisissa

jäähdytyskoneissa, jonka jälkeen p i i p p u-t. on

valmis kauppaa varten pakattavaksi. Piippu t

lähetetään kauppaan myös n. s. ru 11 at: n a

Lehdet kierretään I. kehrätään kehruupöydälla
[läälhshdiden ympäröimäksi nuoraksi kojeella,

joka muistuttaa nuoranpunojanratasta. Suurissa
tehtaissa käytetään erikoista kehruukonetta.
Uulia t. lähetetään kauppaan kokoonpuristettuina
paketteina.

(Sikarit (esp. cigarroa) ovat kotoisin Cubaata,
jossa espanjalaisten 1492 sinne saapuessa alku-

asukkaat polttivat kokoonkäärittynä t:n-lehtipö1

kyjä. Vasta 1788 perusteli iin Saksaan sikari

tehdas ja t:n käyttö sikariuvalmistukseen tuli

Pohjois-Euroopassa yleiseksi vasta 19:nnellä
vuosis. T:n lehdet tuodaan tehtaisiin viljelyspai

koillaan niputettuina ja paaluihin puristettuina.

N. s. halpojen sikarien sisus-t:ksi (saks. Einlagei

käytetään 3:tta lajia lehtiä (yleensä pienempiä
lehtiä), mitkä kostutettuina leikataan ja senjäl

keen kuivataan. Tiiman t :n päälle kierretään

käsin 2:sen lajin lehdistä leikattu käärelehti

(saks. Umblalt), mikä myös ennen käyttämistä
on kostutettu. Kierrettäessä saa sisus-t. kään-
lehden sitomana sikarin muodon. Nämä puoli

valmiit sikarit asetetaan puisiin muotteihin,

mitkä taas pannaan puristimeen, joten sikari

jää pysyväisesti halutun muotoiseksi. Viimeksi
leikataan 1 :sen lajin (s. o. parhaista! lehdistä

kaistale, n. s. päällyslehti (saks. Deckblatt), joka
kierretään sikarin päälle viistoon sen toisesta

päästä alkaen ja jonka hinta usein on yhtä suuri

kuin koko muun sikariin käytetyn t:n. Kun
sikarien toinen pää on leikattu tasaiseksi ja sika

rit määräajan kuivuneet, ovat ne valmiit lajitel

taviksi. Lajittelu toimitetaan päällyslehden värin

mukaan : heleänpunertavat (amarillo), vaaleat

(claro), vaaleanruskeat (Colorado claro). ruskeat

(colorado), ruskeantummat (colorado maduro) ja

tummat (maduro). Lajiteltaessa pakataan sika-

rit tav. 25-50-100 kpl. sisältäviin setripuusta val-

mistettuihin laatikoihin. Halpoihin sikarilajei-

hin käytetään pääasiassa Tsernigovin, Virginian

y. m. t.-lajeja. Hienompien (kalliimpien) sika-

rien valmistustapa on muuten samanlainen kuin

ylläselitetty, paitsi että sisus-t :aa ei leikata,

vaan lehdet kääritään kokonaisina käsin kääre-

lehden sisälle. Näihin sikarilajeihin enimmäkseen
käytetään Cuban, Brasilian, Javan, Sumatran,
Havannan y. m. lehtiä. Parhaimmassa maineessa

.

ovat alkuperäiset, erikoisessa jälkikäynnissä suo-

situn arominsa saaneet eubalaiset Havanna
sikarit (lajit: Vegueros, Regalia, Panatelas).

Laatikoihin pakattuina tulee sikarien saada

seistä jonkun aikaa varastossa. Eri lajit valu-

tetaan omilla merkkinimillään.
Savukkeet 1. paperossit (saks. Cigaret-

ten, ruots. cigarctter), hienoksi leikatulla t. :11a

täytetyt silkkipaperi torvet ovat alkuaan itämainen

tuote ja ovat saavuttaneet Euroopassa yleisen käy-

tännön vasta viimeisten vuosikymmenien kuluessa.

Aluksi tupakoitsijat itse käsin valmistivat savuk

keensa. Nykyään niiden valmistus tapahtuu teh-

taissa koneellisena suurtuotantona. Savukkeihin
käytetään suurimmaksi osaksi Vähässä-Aasiassa.

Egyptissä, Balkanilla ja Etelä-Venäjällä sekä Ame-
riikassa viljeltyjä t.-lajeja. Tuotantopaikoiltaan

t. tuodaan tehtaisiin paaluina, joihin lehdet ovat

yhteenniputettuina puristetut. Lehdet irroitetaan

ja lajitellaan. T. -sekoitus tehdään määrätyn
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Tupakanleikkn uskona Hylsykone.
Savukekone paperi-imu!

lisin savukkeita varten

Sarukekone puuimukkeellisia savukkeita varten.

im mukaan useista eri t. -lajeista ja sekoi-

tettaessa lehdet tarpeen mukaan kostutellaan.

Kun sekoitus on seissut määrätyn ajan. leika-

taan lehdet koneella n. 3/»-l mm:n levyisiksi rih-

moiksi Sellaisena t. käsin tai koneella vaiva-
taan ja samalla usein myös riittäväsi i lämmi-

i .. joten t. tarpeeksi hienontuneena jää
kuohkeihin kimppuihin ja on silloin valmis täy-

tettäväksi hylsyihin. Hylsyt valmistetaan ko-
neella silkkipaperista. Hylsypaperi on paperiteh-

a leikattu sen levyisiksi nauhoiksi, miten
paksuihin savukkeil.in sitä tarvitaan, .^ekä nauha-
levyt rullattu kiekoiksi. Jos savuke on paperi-
imukkeinen. kiinnittää kone myöskin imuke-
paperin hylsyyn, [mukepaperi on rullilla, sama-
ten kuin hylkypaperikin. T:n täytti) hylsyihiu
lapalituu joko käsin sopivalla avattavalla imu.
tilla. minkä Bisään asetettu t. männällä työn
netään hylsyyn, tai koneilla. Paperi-imukkeel-

savukkeita valmistavat koneet täyttävät
h\Nyn saman työperiaatteen mukaan kuin käsin-
tekijäkin, mutta puuimukkeellisia valmistavat
koluat puristava! t:n nuoramaiseksi pötkyksi,
jonka päälle hylsypaperi koneessa kääntyy ja

samalla likistyy reunoistaan yhteen saumaksi,
jonka jälkeen kone katkaisee pötkyn savukkeen
pituisiin palasiin. Tottunut kasinteki i.ä valmistaa

keitä j.äivässä 1,500-2.500 kpl., koneet taas
"100 kpl. Vastatäytetyt savukkeet kui-

vataan kuivuuhuoneissa muutama päivä, jonka
ie tarkastetaan, virheelliset poistetaan

ja täysin hyvät pakataan koteloihin. Kotelot
l'8k> tavallisesti 500 savuketta si

viin paketteihin, jonka jälkeen savukkeet ovat
valmiit kauppaan Lähetettäviksi. P n r u-t.

(pikanelli valmistetaan kehräämällä lehdet sor-

Pikanellinkehruu.

menpaksufseksi nuoraksi ja siilien käytetään

yleensä parhaita lajeja ja melkein yksinom
virginia-lehtiä. Kastikkeeseen sekoitetaan korint

teja, lakritsia, sokeria (rintasokeria) ja erilaisia

mausteita (katajanmarjoja, kamomillaa, fenkolin,

anista). Purut :aa suosivat merimiehet.
\ rt. T ii p a k a n [i o 1 t t o.

Nuuska on kastikkeella käsiteltyä erittäin

hienoksi leikattua ja sittemmin jauhettua t:aa

Nuuskan vedenpitoisuus on melkoisen suun
(40-60%).
Tupakkamonopoli. Mahdollisimman tel

kaan tupakkaverotuksen (ks. Tupakkavi
aikaansaamiseksi ovat eräät valtiot I

tarkotuksenmukaisimmaksi kokonaan kieltää yksi

t\ isiltä, tupakkatavarain valmistamisen, toisinaan

myöskin sen viljelemisen, maahantuonnin ja kau

|

pan sekä pidättää nämä itselleen yksinoikeutena

Riippuen siitä käsittääkö valtion yksinoi

kaikki nämä puolet vai ainoastaan osan niistä

puhutaan täysmonopolista ja osamonopoli-ia

Tupakkamonopoli onkin eri maissa sangen eri

tavoin järjestetty. Itävallassa toimit i aa

valtio kaiken valmistuksen omissa tehtaissaan

Tupakanviljelyäkin on periaatteessa valtion yksin

oikeus, unilla vuosilupaa ja maksua vastaan oval

yksityiset kuitenkin oikeutetut tupakanviljelystä

harjoittamaan, jolloin heidän kuitenkin on iuy\ -

lävä kaikki korjattu raaka-aine valtiolle. Niin

raaka-aineiden kuin valmiidenkin ulkomaisten

arain maahantuonti on valtion yksin

oikeus, .'samoin kaikkien valmiiden tupakkata va

räin myynti tukuttain. Jotenkin samanlainen
järjestelmä on voin

kin K a n - k a n tupakkamonopoli on pääkohdis

saan samanlaatuinen. Tupakanviljelyä on
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lillua ainoastaan 'Ji departementissa ja näissäkin

vain erikoisen luvan perusteella. Kuku sato on

yleensä jätettävä
1

valtiolle, multa erikoinen lupa

raaka-aineen maastavientiin voidaan kuitenkin
saada. Tupakan valmistusta harjoitetaan valtion

omissa tehtaissa. Myyntikin on valtion toimesta

järjestetty ja suureksi osaksi valtion palveluk-

sessa olevien henkilöiden hoitamaa, [talia i

voimassaoleva monopoli on Ranskan monopolin
kaltainen, Espanjan ja Portugalin sekä

Turkin tupakki aopolii eroava! sikäli edelli-

sistä, että valtio ei itse harjoita monopolisoitua
tupakan valmistusta, vaan on antanut yksin-

oikeutensa yksityisille toiminimille vuokralle.

Täydellisyyden vuoksi mainittakoon, että myös-
kin I! o m a a n i a s s a ja Serbiasi a on
tupakkamonopoli. - Hieman yksityiskohtaisem-

man selvityksen ansaitsee Ruotsin kesäkuun
1 p. 1915 voimaanastunut tupakkamonopoli.
Monopoli on täällä ainoastaan osittainen käsit-

täen vain tupakan valmistuksen. Tupakkateolli-
suutta ei valtio myöskään itse harjoita, vaan
on se siirtänyt monopolin ..Svenska Tobaksmono-
polet" nimiselle osakeyhtiölle, jossa valtio kui-

tenkin itse on pääosakas. Monopoliyhtiön pää-

oma on 35 milj. kruunua, josta 18 milj. on kania

ia 17 milj. preferenssiosakkeita. Osakkeista omis-

taa valtio kaikki kantaosakkeet sekä 12 milj.

kruunun arvosta preferenssiosakkeita, mutta vii-

meksimainitut ovat eräät Ruotsin pankit oikeu-

tetut määrävuosien kuluessa ostamaan. Tulonsa
monopolista saa valtio osaksi osinkona monopoli
yhtiön vuosivoitosta, osaksi tupakkavalmisteille

asetetun veron muodossa. Yhtiön vuosivoitto jae-

taan siten, että preferenssiosakkeilla on etu-

oikeus osingon saamiseen aina 6%:iin saakka
preferenssi pääoma st a. minkä jälkeen kantaosak-

keille on annettava osinkoa niinikään aina

6%:iin asti. Voitosta, mikä vielä tämän jälkeen

jää .jäljelle, menee 7
/8 valtiolle ja l

/s preferenssi-

osakkeille, siksi kunnes viimeksimainittujen
osinko nousee kaikkiaan 7 '", :iin. Senjälkeen
preferenssiosakkeet saavat voitosta '/ui ja valtio

loput. Tupakkavalmisteille asetettu vero. jonka
monopoliyhtiö suorittaa valtiolle, on v:n 1916

alusta paperosseista 30 %., sikaripaperosseista ja

nuuskasta 25 %, sikareista 15 % ja muista
tupakkalajeista 20% n. s, hintaluettelohinnasta

eli siitä monopoliyhtiön määräämästä hinnasta.

josta kaikki yhtiön valmistamat tupakkalajit
ovat yleisölle myytävät. Paitsi tupakan valmis-

tusta on myöskin raaka aineen tuonti monopolin
alainen. Sitävastoin on kyllä yksityisillä tupakka-
kauppiailla oikeus tuolla maahan valmista

tupakkata varaa, mutia tämä tuonti on kuitenkin
sangen raskaan tullin alainen. Tähän rasituk-

seen sisältyy paitsi tavallista tullia, myöskin
n. s. lisenssimaksu, jonka suuruuden monopoli-
yhtiö määrättyjä perusteita noudattaen vahvis
taa,. Tupakanviljelyä on maassa sallittua, multa
viljelijän on tehtävä tästä ilmoitus viranomai-
sille, joiden valvonnan alaisena viljelys sitten on.

Viljelijää on myöskin kielletty myymästä tuot-

teitaan muille kuin monopolin haltialle. Val-

miiden lupakkatavarain kauppa on jätetty yksi

tyisen liiketoiminnan varaan. V. II.

Tupakkaneuvot ks. T n p a k a u p o 1 t t o.

Tupakkaseura (saks. Tabakskollegiam) oli nii-

den iltaseurojen nimenä, joita Preussin kuningas

Fredrik Wilhelm I piti melkein palvillani noin

lainen
;,

la\len-,l, m I II i-l ei ien^il ja llpseeriensa

kanssa, Niissä keskusteltiin tuttavallisesti ja

avomielisesti päivän tapahtumista, sotahistorial-

lisista aiheisia ja politiikasta, muita sen ohessa

laskettiin leikkiä, joka toisinaan oli jotenkin

ata laatua; -akki- ja tammipeli oli niin-

ikään allittua. Nimitys johtuu siitä että

oluenjuonnin ohe a poltettiin tupakkaa, ja nekin,

jotka eivät tupakoineet, pitivät piippua suuo-

saan. K. O. h.

Tupakkasuostunta ks. T u p a k k a vi •

Tupakkateollisuus ks. Tupakka.
Tupakkavero. Tupakkaa on useimmissa sivia

lysmaissa vanhoista ajoista pidetty ja pidetään

edelleen erittäin sopivana verotuksen esine, ai

Sitä varjopuolta, mikä vaivaa useimpia muita
kulutusveroja, että nämä nimittäin henkiveron
tapaan raskaimmin rasittavat vähävaraisia kulut

tajia, ei tupakkaverot uksessa ole havaittavissa,

koska kysymyksessä ei ole mikään välttämätön
elatusaine, vaan ylellisyystavara. Tupakan ylei-

sen käyttämisen vuoksi on tämän kulutuksen

verottaminen kuitenkin valtiotalouden kannalta
tuottavaa ja lisäksi tupakan käytön sitkeän pysy

väisyyden vuoksi varma tulolähde. Tupakan Verot-

tamisessa käytetään kahta eri menettelymuotoa.
Toinen on varsinainen verotus, toinen valtion

yksinoikeus eli monopoli (ks. T u p a k k a m o n o-

poli). Maissa, missä varsinainen verotus on

käytännössä, tämä verotus on joko raaka aineen

verotusta tai valmiin tavaran verotusta. Raaka-
aineverotuksessa voidaan käyttää erilaisia veron

määräämisperusteita. Toisinaan on vero n, s

pinta-alavero. jolloin vero määrätään tupakan-
viljelykseen käytetyn maan pinta-alan mukaan ja

verovelvollinen on tupakanviljelyjä. Tämän veron

sijasta käytetään villiin n. s. taimiveroa, jonka

vallitessa vero määrätään istutettujen taimien

luvun mukaan. Kolmas veromuoto on paino- eli

ainesvero, jolla tarkoitetaan korjattujen lehtien

painon mukaan kannettua veroa. Lehdet punni-

taan joko tuoreina tai kuivatuksen jälkeen. Vero-

velvollisena voi olla joko viljelijä tai tupakan-
valmistaja. Jos verotus on valmiin tavaran varo-

tusta, voidaan veroa kantaa joko faktuurain. teli

tailijain valmistamansa tavaran laadusta ja mää
riistä jättämien ilmoitusten mukaan, n. s. fak-

tuuraverotus— tai leimamerkeillä ja leimasitoillä

(banderoleilla) ,
.joita jokainen valmistaja on vei

vollinen ostamaan veroviranomaisilta ja kiinnit-

tämään tavarakääreeseen niin, että nämä merkit

rikkoutuvat kääreitä avattaessa. — n. s. banderoli-

1. leimamerkkiverotus. Esitetyistä eri verotusmuo-

doista on paino- ja taimivero rinnan käytän

nössä Saksassa valtakunnan verona, jota paitsi

täällä myöskin on säädetty paperossivero ban-

deroliveron muodossa. Taimivero on voimassa

Belgiassa, banderolivero V e n ä j ä 1 1 ä ja

V h d y s v a 1 1 o i s s a. Pinta-alavero on nyttem-

min vanhentuneena ja epätarkoituksenmukaisena

hylätty kaikissa maissa. Varsinaista tupakka-

verotusta täydentää kaikissa maissa tavallisesti

sangen ankarasti toteutettu tupakkatulli. Ainoas-

taan tiipakkatulli on voimassa Englannissa,
missä tupakanviljelyn omassa maassa on aivan

kielletty. sekä Alankomaissa. Tans-
kassa, Norjassa ja Sveitsissä, joissa

tupakanviljelys päinvastoin kuin Eng annissa on
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sallittu Vii ksilucteltuihin mailiin liittyy myös
kin Suomi, mi^ii ei myöskään ole muuta
tupakkaverot usta kuin tulli. Paitsi vanhastaan
voimassaolevaa tullia kannettiin liialla vv. issj

i s 1
.' l valtiopäivien myötävaikutuksella säädet-

tyä tupakkasuostuntamaksua, jonka tullilaitos

kantoi maahantuodusta tupakkatavarasta. Luon
teeltaau oli tämäkin vero siis tullia. Tupakka
guostuntamaksun kantaminen lakkasi kuitenkin
\:ti 1892 alusta, kun hallitsija ei antanut v:n
1891 valtiopäiville esitystä suostunnan jatkami-

Hallituksen viimeksimainituille valtiopäi-

ville jättämä esitys tupakkaverotuksesta sisälsi

nimittäin ehdotuksen Venäjän mallin mukaisen
banderoli eli aksiisiveron toimeenpanemisesta,
mutta tämä esitys ei saavuttanut valtiosäätyjen

hyväksymistä, ja niin pääsi valtiosäätyjen myötä-
vaikutuksella toimitettu tupakkaverotus koko
naan raukeamaan. Kysymys tupakkaverotuksen
uudistamisesta Suomessa otettiin harkittavaksi
v:n 1908 toisilla valtiopäivillä' tehdyn anomuk-
sen johdosta. Senaatin valtiovaraintoimitus
kunnassa suoritettiin asiassa jo näitä alustavia
toit ii tupakkaverotuksen toimeenpanemiseksi,
mitkä työt ovat saatetut julkisuuteen „Tupakka
verotus" uimisessa julkaisussa. Valmistavien töi-

ilen tuloksena oli ehdotus asetukseksi banderoli-
veron muodossa toimeenpantavasta tupakka-

na. Kysymyksen vireillepaneminen antoi

tupakkateollisuuden edustajille aihetta hankkia
tähän verotuskysymykseen tieteellistä lisäselvi-

• mikä on julkaistu laajassa. :; osaisessa tut-

kimuksessa ..Tupakka. Sen viljelys, valmistus.

kulutus ja verotus tilastollisessa ja laloudelli

valossa." Y. II.

Tupakoiminen ks. T n p a k a n p o 1 t t o.

Tupekset, tuppi ja sen sisällys yhdessä, ks.

Veitsi
Tupi (myös Tupinamba), intiaanikansa Etelii-

riikassa, asuu useaan heimoon hajaantuneena
Brasiliassa, Paraguayssa, Boliviassa ja Argen-
tiinassa. Mainittavimmat heimot ovat guarani
[ks. t munduruku. tsiriguano (chiriguano) , ju-

nina. Lukumäärää mahdoton edes osapuilleenkaan
arvioi, la.

Tuppijuhla. Viime vuosisadan alkupuolella oli

tapana eräillä seuduilla Etelä Karjalassa, että

naimaikäinen nuoriso kokoontui määrättynä
pyhänä (esim. pärttylinä) pitäjään kirkolle.

Siellä parveilivat tytöt omassa ryhmässään ja

pojat heitä sivulta tarkastelivat. Kullakin tytöllä
oli vyöllään tyhjä tuohinen tai nahkainen puukon
tappi, Heti kun poika oli huomannut miellyt-
tävän tytön, pisti hän sit.ä varten varustamansa
puukon tiimiin tuppeen ja silloin oli kosiminen
suoritettu. Erään tiedon mukaan sitoi poika täi

löin tytön vyötäreille nahkavyön tuppineen ja

puukkoineen. Sellaista tyttöä, joka juhlista
palasi ilman puukkoa, sanottiin heti vanhaksi
pitakl aavana perjantaina meni kosija
tytr.u kotiin vastausta saamaan, .lo^ hänen anta-
mansa puukko oli tällöin pirtin oviseinässä, tem
pasi hiin -en pois -ekä poistui talosta ilman
muuta, mutta jos se oli peräseinässä, palasi hän
pian jonkun toverin kera kauppaa julkisesti

maan. — Myöhemmin muuttui tapa siten.

n ia puukon käyttely jäi pois ja kosiia
sen siiaan kysyi kirkolla mieleiseltänsä tytöltä

kosimislupaa, antaen tälle samalla merkiksi

vähäsen rahaa, sormuksen y. m. s. Jollei uitö
palauttanut näitä merkkiesim naan per
jantaihin (tai torstaihin] mennessä, saapui sulho
-illoin kauppaa vahvistamaan. Kun tyttö
vutti kypsyysiän, sanottiin silloin: piika on
tupolle tullut. ./. / „

Tuppilo ks. II e ,| ,•
I n

Tupsukiduksiset (Lophobra it tupsu
[Ha kiduksilla varustettuja, vahvan pinta

luuston peittämiä hampaattomia pieniä meri
kaloja, pulia vatsaevät ja usein muutkin eväl
pait-i selkäevä puuttuvat. Ruumiin muoto u

hyvin eriskummallinen, kalojen tavallisesta niuo
dosta suuresti poikkeava. T:iin kuuluvat m. ui.

merihepo, mc ineula ja särmäueula (ks. Meri
h e p o ja S ii i m ii a e u lal /'. /;.

Tupsutoukkakehraäjä (Orgyia tuttuina), per
honen kehrääjien (Bpmby ahkossa. Koi
raan tuutosarvel pitkästi kampamaiset, siivet

leveät, iii, ei,- uiset, kellanruskeat, etusiivissä

iso lumivalkoinen täplä. Koiras lentelee pani
sin ja sillä rinomaisen tarkka haj -ti.

a avulla se löytää naaraau. Naaras mi
vetön. tuntosarvet, lyhythampaiset, asettaa mu
liansa yhteen ryhmään. Toukka vilkasliikkei-

ueti. sinertiiviin mustanharmaa, tummempi pitkin

selku mi.-si siellr tuli i helakanpunaisia kis

niä, ruumis erittäin pitkäkarvainen, karvat ryh-

mittyneet useaksi tilnäksi tuuheaksi tupsuksi;

syö mitä erilaisimpien kasvien lehtiä, Kot ele
mustanko, lepää kellanruskeassa munanmuotoi
-e--a silkkikopassa. Kuva ks. Perhoset, kuva
liite Suomen perhosia II. V. 8-s.

Tupy" lv>]> Eugen, kirjailijanimi Bo le
slav Jablonskj (1813-81), tsek. runoilija.

oli aikanaan erittäin suosittu lyyrillisten, vai

sinkin leinmenriinojen sepittäjä. Hänen kootut
runonsa. „Basne", ilmestyivät ö os. 1872. ./. ./. 1/.

Tura {-&'], joki Itä-Venäjällä ja Länsi-Sipe-

riassa, Permin ja Toboljskin kuvemementeissa,
Irtysiin laskevan Tobolin lisäjoki vas., alkaa

Uralin itärinteeltä, virtaa koilliseen, itään, kaak
koon ja itään, koko matkan vahvasti mutkitel

h-n: 992 km, josta Permin kuvernementissa 277

km. Kuljettava tulvan aikaan Verhoturjeen,

muulloin Tjumenjiin asti; liikennettä vaikeut-

taa suuresti joen matalikko- ja Bärkkärikkaus.

Tärkeimmät satamat : Verhoturje, Turinsk ja

Tjumenj. Oikea ranta korkeaa, metsäistä, vasen

matalaa, tulvan aikana laajalti veden vall

B

Suurimmat lisäjoet: Saida, Tagilb, Nitsa, Pysma
kaikki oik.

Turaani, maant. alue Keski-Aasiassa, kasit

taen Aial järven etelä kaakkois- ja itäpuolella

Turaanilaiset kielet, nimitys, jolla vanhem
i

kirjallisuudessa tarkoitetaan urali
altailaisia kieliä.
Turakkala (ennen J o h a u a 1 ai, ratsutila Ju-

van pitäjässä, 11 km kirkolta, käsittää I
'

, mant-

taalia, 934, »s ha. Paikalla oli vanhoista ajoista

kestikievari 1800-luvun lopulle saakka. 1700

luvun lopulta tila on kuulunut Poppius-suvulle.

jolta se joutui pois 1852, Senjälkeen on l

asunut eri omistajia. n\ k. se kuuluu '". I'. Mil-

lerin perillisille. — Vanha [niinen päärakennus
paloi 1896, sen tilalle rakennettiin uusi. Tilan

maanviljelys on erittäin hyvässä kunnossa.
v w .,
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Turakot (TuracuaJ, banaaninsyöjiin kiipijä

lintujen lahkossa kuuluva suku. Kurkki 7 tun-

nettua lajia tavataan Afrikassa. Suurin on kor-

pi nkokoinen. 70 cm pitkä jättiläisturako
CP. cristatua) Länsi-Afrikasta. Sillä on iso

töyhtö päälaella; pyrstö on pitkä, kiipeärnis-

taito puuttuu. E. M-o.
Turani ks. '1' u r a ani.
Turbaani, muhamettilaisten ja useiden mui-

ileukin aasialaisten kansojen lavallisin pää-

hine: pitkähkö kankaausiekale, joka useampaan
kertaan kääritään alla olevan pienen lakin tai

vain pään ympäri. '1'. on tavallisesti valkoinen,

ainoastaan äeriffit (Muhammedista polveutuvat)
ovat oikeutetut käyttämään vihreää t:ia. Tur-
kissa on kuitenkin viime aikoina fessi (ks. t.),

Persiassa kulah tunkenut syrjään t:n. Erä-
maan beduiinit käyttävät tavallisesti toisenlaista

päähinettä, kufijea. n. H-a.

Turbellaria ks. I! i p s i in a d o t.

Turbiini (ransk. lurbine, < lat. turho = hyrrä),

voimakone, jossa joku virtaava aine (vesi, höyry,
kaasu) panee voima-akseliin kiinnitetyn pyörän
akseleilleen pyörimään, kun aine johtosiipien

tai tattien johtamana kohtaa pyörän siipiä, joi-

den tulee olla siten taivutetut, että virtaava aine
kohtaa niitä ilman sysäystä. Virtaavan aineen
laadun mukaan on olemassa höyry-t:eja (ks.

t.l. kaasu-t:eja, jotka kuitenkaan eivät aina-

kaan vielä ole saavuttaneet suurempaa merki-
tystä, sekä vesi:t:eja (ks. t.). E. S-a.

Turbiinialus (ks. Turbiini), potkurihöyry-
alus, jossa potkuriakseleita käyttävät höyrytur-
biinit (ks. t.). Ensimäinen t. oli 1897 valmistu-

nut koealus „Turbinia", ja 4 v. myöhemmin
varustettiin ensimäinen valtamerialus Parsonsin
höyryturbiineilla, mitkä nykyäänkin ovat t :issa

enin käytetyt moottorit. Turbiinit tulevat kysy
mykseen ainoastaan isoissa ja nopeakulkuisissa
aluksissa; alemmat rajat ovat n. 1,600-2,000- hevos-

voiman koneteho ja 15 solmuvälin nopeus. Kun
turbiinit pyörivät hyvin nopeaan, ovat t:issa

käytettävät potkurit sekä läpimitaltaan että

siipipinnaltaan paljoa pienemmät kuin mäntä-
konelaivoissa käytetyt, ollen läpimitta n. puo-

let ja siipipinta n. neljäsosa mäntäpotkurin vas-

taavista arvoista. Kauppa-t :issa, jotka merellä

liikkuen aina kehittävät koko konevoimansa, on
tavallisesti 3 potkuriakselia; keskimäistä akse-

lia käyttää korkeapaineturbiini ja molempia lai-

timmaisia matalapaineturbiinit, jotka saavat höy-

rynsä korkeapaineturbiineista; sivuakseleilla on
sitäpaitsi vielä erityiset taaksepäinkulkuturbii-

nit, koska turbiinien työkäynnillään aina täy-

tyy pyöriä samaan suuntaan. Kun akseli pyörii

toiseen tai toiseen suuntaan, on toisen liike-

suunnan turbiinit yhdistetyt latihduttajaan. jotta

niiden aiheuttama vastustus olisi mahdollisim-

man pieni. Sota-t:issa. jotka ainastaan poikkeus
tapauksissa kehittävät koko konevoimansa ja

tavallisesti vain '/«-'/s siitä, käytetään korkea
paineturbiinien edessä 2 pienempää n. s. kulku-
turbiinia („marschturbine") : pienintä nopeutta

käytettäessä höyry kulkee näissä molemmissa,
ennenkuin se saapuu korkeapaineturbiiniin; keski-

nopeutta käytettäessä höyry kulkee ensin toisessa

kulkuturbiinissa. ja ainoastaan täyttä nopeutta
käytettäessä höyry lasketaan kattilasta suoraan
korkeapaineturbiineihin. Koska kuitenkin eri

kulkuturbiinit ovat hankala lisälaite, on viime
aikoina yhä suuremmalla menestyksellä koetettu

rakentaa pääturbiinit niin. että ne voivat toi

mia edullisesti pieniäkin kuormituksia käytel
täessä. Sota-tiissa on 3 t. 4 potkuriakselia.
T:lla on inn.ntäkonealuksiin verraten se etu, ettil

kone toimii tasaisemmin saamatta aikaan sei

laista tärinää kuin mäntakoneet; sota-alul

vielä tulee se etu, että koneisto pienen korkea
tensa takia mukavasti saadaan sovitetuksi pam
sarikannen alle. Höyrynmenekkiin nähden tur

biinit ja mäntäkoneet ovat suunnilleen saman
arvoiset. E. 8-0.

Turbulenssi (lat. turbule'ntus= levoton), pyi

liikelaji, joka on ensinnä havaittu (Reynold
1883) nesteissä, mutta sittemmin huomattu var-

sin lavalliseksi ilmakehässä. Jos neste viitaa

hitaasti putken läpi, liikkuvat vesiosaset tasai-

sesti pitkin yhdensuuntaisia suoria nopeimmin
putken keskuksessa ja hitaimmin sen seiniä pit-

kin. Jos nopeus ylittää määrärajan, vaihtuu
tämä suoraviivainen liike ja osaset alkavat kul-

kea varsin säännöttömiä, kierteleviä, yhä muut-
televia ratoja. Liike on silloin t:ia. T. vähentää

huomattavasti virran nopeutta. Jos laskee vir-

ran pintanopeuden 4 m syvässä jokiuomassa,

jonka vietto on 1 : 10,000 olettamalla suoraviivai-

sen liikkeen ja veden kitkakertoimeksi sen taval-

lisen arvon (0,ois c. q. s.), saa jättiläismäisen

arvon 436 m/sek., vaikka se todellisuudessa on
t:n vuoksi vain 1 m/sek. T.-ilmiötä ei ole tar-

koin tutkittu enempää teoriassa kuin kokeilla-

kaan. V:sta 1909 ovat Lancaster, Wegener y. m.
soveltaneet t.-prinsiippiä aerodynamiikkaan, ja

t:ia pidetään tärkeimpänä tuulenpuuskien (ks. t.)

ja kaikkien tuulen epätasaisuuksien aiheuttajana.

O. J.

Turco (it.), turkkilainen, mus., alla t u r e a.

turkkilaisen (sotilas) musiikin tapainen esitys

( vrt. Janitsaar im u s i i k k i)

.

/. h.

Turdus ks. Rastaat.
Turenki, rautatieasema (III 1.) Riihimäen

Hämeenlinnan rataosalla, Leppäkosken ja Hä-
meenlinnan asemien välillä, 23 km Riihimäeltä.

14 km Hämeenlinnaan, 94 km Helsingistä. —
Aseman lähistöllä sijaitsevat m. m. T:n höyry-

saha ja höyläämö. T:n puuseppätehdas. T:n
höyrymylly, T:n sähkölaitos, T:n apteekki. —
T:sta Janakkalan kirkolle n. 6 km.
Turenne [tyre'n], Henri de Latour

d'Auvergne, vicomte de T. (1611-75),

Ranskan marsalkka, Bouil-

lon'in herttuan Henrikin
poika, Vilhelm I Orania-

laisen tyttärenpoika. Oppi
sotataidon enonsa Fredrik
Henrikin johdolla Alanko-
maissa, meni 1630 Rans-
kan armeiaan ja otti osaa
kolmikymmenvuotiseen so- I

taan. Valloitti 1644 yhdessä

Conden kanssa Reinin
alueen, kärsi 1645 Mergen-
theimin tappion, mutta kor-

vasi sen pian uusilla voi-

toilla. Yhtyi 1650 Fronde-
kapinaan, mutta siirtyi

seur. v. hallituksen puo-

lelle ja taisteli sittemmin m. m. Cond£ta vastaan.

Turenne
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Soti menestyksella Espanjaa vastaan valloittaen

ennen Pyreueitten rauhaa 1659 melkein koko
Flanderin. Johti u. s. devolutsioniso

.munaa, joka hyökkäsi Espanjan Alankomaihin.
Seuraavassa Alankomaiden sodassa T. taisteli kei-

saria ja Brandenburgia vastaan, sai useita \<ut

toja, valloitti Pfalzin ja hävitti .-itä. mutta kaa

tui Sasbachin luona. T. oli etevä" sotapäällikkö,

varsinkin taitava taktikko ja piti hyvää huolta

sotamiehistään. Häu oli kasvatettu protestantti

opissa, luulla kääntyi KitiS I.udvik \IY:n
tahdosta katolilaisuuteen. Luonteeltaan T. oli

rakastettava ja vaatimaton. Hiin on jättänyl jäl-

keensä muistelmia. [Koy, ..!'.. sa vie et h-s

institutions militaires de sen temps"; Hardy de

IVrini. „T. el Cond6".] ff. K.

Turfan (kiin. Uuanantsen) , kaupunki Kiinan

it.i Turkestanin pohjoisosassa, Kasgarista ja Kan-
Dzungaariaan vievien teiden rist .-\ I.

ii. in.OOO as. — Harjoitetaan puuvillakangasteol-

li.-uutta ja kauppaa. — Toisella tutkimusmatkal-

laan 1905-07 saks. taiteen- ja kielentutkija Al-

Qr0nwedel T:ssa löysi helleuiläisen vaiku-

tuksen alaisen int. kulttuurin tähteitä sekä ai

vokkaita kiinni, ja erästä kuollutta turk. kiritä

olevia kirjoituksia.

Turgai /-a'-/ (kirgiisin kieltä, = leivonen). 1.

Joki Venäjän Keski-Aasiassa, Aral-järven poh-

joispuolella, T:u provinssissa, alkaa provinssin

i
; alta, virtaa lounaista pääsuuntaa, mat-

kalla kulkien Sary-Kopa nimisen ison arojärven

halki, yhtyy luoteesta päin tulevaan Irgiz ni-

u jokeen, jonka kanssa yhdessä laskee Tsal-

kar-Teniz-järveen ; n. 480 km. Useita lisäjokia,

i monet kuivana aikana kuitenkaan .ivat

T:hin asti vaan häviävä! aroon. — 2. Pro-

(ven. Turgajskaja oblastj) Venäjän Keski-

\a-iau luoteisosassa, Aral-järven pohjoispuo-

lella. Euroopan Venäjän rajalla; 455,750 kiir,

(1916), 1,8 kms :llä. — T. on pohjoi-

i jonkun verran epätasaista, aaltoista ja

kumpuista, laajoilta aloilta mustanmullan peit-

tämä! maata, johon mataloina selänteinä ulottu-

vat Uralin eteläiset haarakkeet ja jonka länsi-

rajalla on Mugodzarin ylänkö (n. 300 m yi. me-
renp.). Eteläosa provinssia on tasaista, hiekka

-ta aroa, jonka hiekka monin paikoin on
irtaantunut kasautuen lentohiekkakinoksiksi. II

masto jyrkästi mantereinen; Irgis nimisessä kau-
pungissa Etelä-T:ssa v:n keskilämpö on -f 5,o° C,

tammik:n — 15,»° C, heinäk:n ( 24,5 C vuotui-

-a lemäärä vain 154 min. Po -alaa

hiukan enemmän, eikä ilmastossa ole varsin niin

jyrkkiä vastakohtia. Vesiä on siellä enemmän
al-joki virtaa pohjoisrajalla, pol

alkaa Tobolj, samoinkuin T. ja I irviä

on paljo), ja vaikka useat niistä ke-ällä kuivu-
vatkin, kostuttavat ne kuitenkin lumensulai
aikana laajasti tulvien (ellei talvi ole o

inen) aron niin. että kasvillisuus kauan
likaa alkukesällä vielä on rehevää. I

tavataan metsiäkin (kaikkiaan n. 1% T:n pinta
alasta). Etelässä lunta sataa vähemmän, järviä

>kia on harvassa ia kasvillisuus kui\eti iu

io aikaisin alkuk pa niellä erämaan
luontoisia seutuja. — Asukkaista "li 1897 kir

giisejä 91,»% (uskonnoltaan muhamettilaisi
venäläisiä uutisasukkaita (pohjoisosissa

Lukutaitoisia 4,»%. Maataloutta harjoitti 9

(suhdeluku korkeampi kuin missään muualla
Venäjän valtakunnassa), teollisuutta kaup
paa ja liikennettä ".«%. Maanviljelys meni
paremmin pohjoisosissa; päätuote on vehnä,
1918 korjattiin 384 Lisäksi viljellään
hirssiä, ohraa, kauraa, perunoita, vihanneksia

y. m. s. Pääelinkeinona on karjanhoito. Se
menestyy erinomaisesti paimentola
V. 1915 T:ssa oli 550,500 hevosta, 726,200
laa, l. m;:;. joo i; 34,400 aikaa sekä pari

kymmentätuhatta kamelia. Mineraalikui
tuotteista -unlaa. vähän kivihiiltä ja

kultaa. Tehdasteollisuutta ei ole;
i vai

niistetään mattoja, huopia, nahkatavaroita y. m— T:n kautta kulkee Taskentin-Orenburgin
rata. josta T:n alueella ."> 7 < > km. — Kansakou
luja 537, joissa 25,848 oppilasta (1914); muista
kouluista tilastotiedot imut teelliset. Sairaaloita

28, lääkäreitä 29 (191 I) Hallinnollisesti T
jakaantuu 4 piirikuntaan. Provinssin päähallint
viranomaiset asuvat Orenburgissa. Nyk. T.

on alkuaan kirgiisien Pienen ja Keskisen ordan
iks. Kirgiisiti aluetta: 1700 luvun alkii|

lella aron asukkaat antautuivat \

Iuksecn. Ven..uutisasutus alkoi 1800-luvun puoli

maissa, samalla kuin arolle rakennettiin linnoi-

tuksia Venäjän vallan lujittamiseksi. V. 180.".

n. s. Orenburgin kirgiisien aro jaettiin kahleen
osaan, Uralin ja T:n alueisiin. — :i. Piirikunnan
kaupunki T:n provinssissa, T.-joen varrella;

1,396 as. (1911). Pari ven.-kirgiisiläistä kou-
lua' ja sairaalaa. Harjoitetaan karjanhoitoa

ja kauppaa. Toukokuussa melkoiset karjamark-

kinat. — Per. alkuaan 1845. jolloin T:n rannalle

rak. linnoitus kirgiisejä vastaan. Muutettiin 1808

kaupungiksi. E. /•.'. K
Turgenev [-gefn-J. I. A 1 e k s a n il r 1 v a n o

viti T. (1785-1845), ven. historiantutkija. Pai

veltuaaii eri viroi.-sn otti eron I8J4 omistaaks en

loppuikänsä historiaa, muinaistiedettä ja oikeus

laitosta käsitteleviin tutkimuksiin ulkoma
Julkaisi 1841-42 ..Historia; Russia; monumenta"

V. J. it-kka.

1. I v a n Serge j e v i tg T. (1818-83), kuuluisa

ven, kirjailija, s. !> p. marrask. (28 p. lokak.) 1818

rask. (28 p. lokak.) I

Orelissa. T:n varhaisem-

man lapsuuden vaikutel-

mat eivät olleet valoisia:

vanhempien perhe elä mä
oli onnetonta, kovasyilä-

min.ii äiti kohteli jul-

alaisiaan maaorjia

peri n Spasskoje nimi-

sellä maatilalla Orelin

kuvernementissa. Ei ihme,

että nuoressa T:ssa

valtaan Byvä vastenmieli
syys maaorjuutta koh-

taan, ja että hiin tllle

m v.iimak

ajoi talonpoikien

vapauttamisaatetta.

suudei tutuu myöskin T:n teok

sien pessimistinen sävj johon o ikutti

hänen '.uneton rak! Opin alkeet hi

a yksityiskoulussa Moskovassa, jonne

1827 muutti, opiskeli sittemmin Lazarevin

oppilaitoksen rehtorin johdolla päästen ylioppi-

Ivan Turgonev.
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G

laaksi i*.;u;. V'v. is:;i-:i7 T. harjoitti opintoja

Pietarin yliopistossa, jonka kurssin lopetettuaan
hän matkusti kahdeksi vuodeksi Saksaan jat

kaakseen opintojaan klassillisen kirjallisuuden

filosofian ja historian alalla. Ulkomailla hänestä

kehittyi länsieurooppalaisten aatteiden ja olojen

harras ystävä. Valtionviran, jonka hän Venäjälle

palattuaan (1841) sai, hän jätti pian latautuak-
seen kirjalliseen työhön. Hänen esikoisteoksensa,

vieraiden mallien mukaan kirjoitetut, onnistu-

neilla luonnonkuvauksilla varustetut runot oli-

vat myöhemmin hänen omasta mielestään niin

heikkoja, ettei hän sallinut ottaa niitä koottui

li i 11 teoksiinsa. Niissii ei todellakaan ole hUO
uuttavissa mitään erikoista lahjakkuutta. Tämä
pääsi näkyviin vasta ,, Metsästäjän muistelmissa".

jotka ilmestyivät 1847-52 (suom.). Niissä hän
kuvailee mestarillisesti Venäjän luontoa ja

kansanelämää. Teos on voimakas vastalause maa
orjuutta vastaan. Jalon humaanisuuden ja läm-

pimän isänmaanrakkauden elähyttämänä realisti-

nen tekijä nousee puolustamaan halveksittuja ja

ahdistettuja. Liike, joka vei orjien vapauttami-
seen, on suureksi osaksi ..Metsästäjän muistel-

mien" ansio. V. 1852 Gogolin kuoleman joh-

dosta kirjoitetun muistopuheen tähden T. karkoi-

tettiin kahdeksi vuodeksi maatilalleen. Hänen
kirjallisen toimintansa kukoistusaika alkoi 1855,

josta Iiihtien hän suurimmaksi osaksi asui ulko-

mailla (Pariisissa ja Baden-Badenissa). Hänen
tärkeimmät romaaninsa ovat: „Rudin" (1856;
suom.), ..Aatelispesä" (1859; suom.), ..Aattona"

(1860; suom.), „Isät ja lapset" (1862; suom.),
Savua" (1867; suom.) ja ..Uudismaa" (1877).

Humaanien taustana ovat vastaavien aikakausien
historialliset ja yhteiskunnalliset olot. Ajalle

ominaiset aatteelliset virtaukset ja henkilötyy-

pit ovat saaneet erinomaisen taiteellisen tulkin-

nan. Toisaalta on huomattava, että tekijän suh-

tautuminen yhteiskunnallisiin virtauksiin ja

ilmiöihin herätti tavatonta kuohua radikaalis-

ten kriitikkojen mielissä. Paitsi romaaneja T.

kirjoitti suuren joukon novelleja (esiin. ..Faust".

,.Asja" (suom.). ..Ensi lempi"; suom.), joissa

tuontuostakin lukijaa kohtaavat T:n romaanien
mielityypit, lahjakkaat, mutta elämään kelpaa

mattomat ja heikkotahtoiset luonteet. Näistä T.

kirjoitti erikoisen esityksen nimellä ..Hamlet ja

Don Quijote". Vielä on mainittava T:n kriitil-

liset artikkelit ja näytelmäkappaleet, joista moni
vieläkin pysyy näyttämöllä, esim. ..Aamiaisku;-
sut", ..Kuukausi maalla" ja ..Maaseudun nai-

nen". Loppuikänsä kirjailija vietti melkein
yksinomaan Pariisissa asuen kesät ystävänsä tai-

teilijatar Viardot-Gareian luona Bougivalissa
Pariisin lähistöllä. Lyhyet Venäjällä-käynnit
1S7S ja 1881 muodostuivat kansallisiksi juhliksi,

joilla ven. yleisö kunnioitti rakastettua kirjaili-

jaansa. Hänen kynänsä viimeisiä tuotteita oli-

vat ..Riemuitsevan rakkauden laulu" (1881),
..Suorasanaisia runoja" 11882: suom.) ja ..Klara

Milits". T. kuoli Pariisissa 3 p. syysk. (22 p.

elok.) 1883; hänen maalliset jäännöksensä lepää-

vät haudattuina Pietarissa. — T:n romaanien ja

kertomuksien erikoisuutena on se mestarillisuus,

jolla tekijä piirtää luonnekuvat ja esittää psyko-
logiset liikkeet. Ennen kaikkea hän on rakkau-
den runoilija ja naisen psykologian taiteelli-

nen, joskin ehkä liialliseen idealisoimiseen altis

tulkitsija. Hänen todellisuuteen perustuvi

teol i-taan voi luoda selviin käsityksen Vi

jän yhteiskunnallisista ja poliittisista oi

kehityksestä 1840- ja 1860-luvuilla. Tyylilli

ivat Venäjän kirjallisuuden parhaita. Koi
teokset ilmestyivät 1898, kirjeet 1884. | Bran-

desin, Bureninin, I. Ivanovin, E. Solovjevin ja

Vengerovin kirjoittamat elämäkerrat; Halperine-
Kaminsky, ..Ivan T. d'aprös sa corresponda

avec s.s ninis" (1901).] V. J. M-kka.
Turgenjev ks. X u r g e n e V.

Turgor (lat.), elävän ruumiin kudoksessa esiin-

tyvä terve täyteläisyys, mehevyys 1. jänte>

mikä o-aksi riippuu itse kudoksen lajista, il

-iitä. miten kudos milloinkin 00 nesteen täyt-

tämä. Kasvit., n e s t e j ä n n i t y s, ka.-\i

solun sisällyksen paine kimmoista solukettoa

vasten, pe> n-t nu siihen. et I ä solu uestei

Huolineet aineet, etupäässä eri Bokeri lajit, hapot

ja suolat, imevät keton ja alkuliman läpi vettS

solun sisään, kun taas mainitut aineet itse eivät

pääse elävän alkuliman lävitse pois. Täten yksi

tyisen solun sisällys kasvaa ja pullistaa kettoa

ulospäin ja solu kä\ jänteväksi; samalla koko

solukko jännittyy solujen painaessa toisiaan.

Ncstejännityspaine kohoaa usein 5-10, vieläpä

erikoistapauksissa 15-40 atmosfääriin, ja siihen

perustuu suureksi osaksi ruohomaisten kasvien

jäntevyys. Jos nim. t. esim. veden liiallisen

haihtumisen vuoksi liiaksi pienenee, niin kasvi

veltostuu ja lopuksi kuihtuu. Eri solukoissa voi

solujen nestejännitys olla eri suuri. Tästä joh-

tuu jännitys erilaisten solukkojen välillä, n. 9.

solukko- (kudos-) jännitys (ks. t.), joka puolestaan

myöskin edistää kasvin jäntevyyttä ja lujuutta.

vrt. myös Solu ja Kasvi t.

Turgot [tynjtV], Anne Robi
(1727-811. vapaaherra de 1'Aulne,

mies ja taloustieteilijä,

valmistautui ensin kir-

konvirkoihin, mutta alkoi

1752 harrastaa lakitie-

dettä ja kansantaloutta,

omaksuen fysiokraattien

(ks. t.) katsantokannan.
Limoges'in intendenttinä.

(1761-73) hän suuresti

parap.si tämän maakun-
nan oloja vähentämällä
veroja, poistamalla tien-

tekopäivätyöt, laskemalla
viljankanpan vapaaksi,

perustamalla hyvänteke-
väisyyslaitoksia, edistä-

mällä peni nau viljelystä

rakennuttamalla teitä ja

Ludvik XVI 1774 kutsui
kontrollööriksi (rahaministeriksi), rupesi hän
innokkaasti parantamaan koko valtakunnan oloja

hiin vastusti lainojen ottoa sekä verojen lisää-

mistä; viljanmyynti tehtiin vapaaksi, ammatti
kuntalaitos poistettiin, samoin yleiset päivätyöt.

joita talonpojilta oli vaadittu teiden ylläpitämi-

seksi; verotuksen hän tahtoi tehdä kaikille saman-
laiseksi ja kansan itsehallintoa hiin suunnitteli.

Etuoikeutetut säädyt, paheksuivat T:n uudistuk-

sia, ja kun kadon vuoksi 1775 oli syntynyt

nälänhätä, pantiin se hänen uudistuksiensa

syyksi. Kuningas kallistui T:n vastustajien puo-

r t Ja e i| u e -

ransk. valtio-

A. R. Jacques Turgot.

kanavia y. m. Kun
T:n raha-asiain vii-
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Itllc ia erotti hänet (1776), jotiku jälkeen useim
m.ii hänen uudistuksistaan peruutettiin. 'I*. har

r»~ti myöskin kirjallis* i toimintaa; m. m. bän
kirjoitti useista kansantaloudellisista ainei ta

niinen julkaisuistaan mainittakoon: „R<5flexions

.sur la [ormation et ta distribution Ces riel

(1769-70). Uunon kootut teoksensa (Oeuvrrs

coiupletesi, 9 nidosta. Dupont de Nemours jul

kai^i 1809-11. [Neymarck, „T. el ses doctrines";

Robineau, ,.']'.. administration et ocuvres eeonomi

ques"; vVestphalen, ,.T:s soziale Politik"

K. O. I.

Turholma /-»•/. 1 Kansanpuisto D

ön saaren luoteisrannikolla, vastapäätä Palo-

saarta (Brändö), n. -1 km Helsingistä itään.

2. Huviin, ylempänä mainitun kansanpuiston

itäpuolella, omistaa laulajatar Aino Acktfi.

Turi, .1 o li .i n ks. Lapin kieli ja k i r

jallisuus (2. Kirjallisuu

Turilaat (Melolonthidte), kovakuoriaisin

lehtisarvisten (Lam< alalahkossa. Eroa-

vat lähisukuisista kultakuoriaisista siinä.

että peitinsiivet ovat kuperat. Täysimuotoisel I.

liikkeellä iltaisin auringon laskettua, jol-

loin De lentävät puiden ympärillä usein sankkoina
parvina ja laskeutuvat lehdille aterioimaan. Run

ikuisina esiintyessään ne saattavat syödä

puut ihan paljaiksi ja tuottaa esim. hedelmäpuille

BUUrta tuhoa. Hedelmöitetty naaras kaivautuu

maan sisään ja munii sinne 20 30 munaa yhteen

ryhmään. Sama naaras saattaa joskus tällä

tavoin kaivautua 3-4 kertaa munimaan. Munista
kuoriutuvat toukat ovat paksut, valkoiset, luo-

kin tavoin käyristyneet; niiden pää on keltainen.

kova. sarveisaineinen ; raajoja on 3 paria, i

kat elävät useampia vuosia. Alussa ne syövät

meitä, hentoja juuria, mutia myöhemmin ne

käyvät käsiksi kovempiin ja paksumpiinkin,
m. m. piiiclenjmiriin ja aikaansaavat puremalla
juuret poikki monesti suurta hävitystä pelloilla,

niityiltä, taimitarhoissa j. n. e. T. esiintyvä!

tavallista runsaslukuisempina vuosi jaksot tain.

„turilasvuosina", joita sattuu suunnilleen

joka neljäs vuosi. — T:ta tunnetaan yli t

lajia eri osista maapalloa. Kuuluisin kaikista
- a k - a n t u r i I a - (Melolontha »ulgaris),

joka monin paikoin Keski-Euroopassa ja Etelä-

Kuotsissa on tehnyt tavattomia tuhoja ja jonka
kehityskausi tavallisesti kestää 4 vuotta. Tätä
lajia ei ole E tavattu. Sensijaan elää

muuta lajia, joista yleisimmät ovat
': 1. Qevoskastanjaturilas

l/. hippocastani) on kooltaan, ulkomuodoltaan
lintavoiltaan hyvin saksanturilaan kaltainen.
"• mm pitkä, kellanruskea, etu-. Ikä usein

vähän tummempi, peitinsiipicn reuna inu-i

Lentää verraten aikaistui keväällä, tav. jo touko-
kuussa tai kesäkuun alussa. Kehityskausi I

liiultava-ti ."> vuotta. Kuva liiti'

Kovakuoriaisia I. — 2. K e s ä t u r i 1 a s

ogus solstiliali llistä pienempi
> mm pitkä, parveilee tav. juhanr

aikana. — 3. Serina brunnea, punaruskea
mm pitkä. ! . S 8.

Turin k-, lori
Turinsk /-i'-/. piirikunnankaupunki Länsi

l"i]|-kin kuvei nementin länsio

ran varrella, Toboljskista länteen; :i.lT:i as.

IilftOt.
— Puolenkymmentä kirkkoa, nunnaluos-

64 IX Painettu «•/„ 17

tmi. muutamia koni'

paa ia teollisuutta. Per. 1600 Epantsin uin

tataarilaiskaupungin paikalle. - T n piiri
kunnassa (76,258 km-. 102,800 as. 1915)

joku määrä \ leja i ii i lopulla
n. 1,400 henkeä), jot I a hs

i joit tavat maani
lystä, metsästystä kalastit ta ja a. s. setripähki-
näin (sembra männyn siementen) keinuta.
Turismi (ransk. tourisme), matkailu; mat

kailuharrastus.
Turisti (ransk. tonriate tour - matka), a

kailija. — T.-yhdistys ks. Matkailija
y h il i s t y s.

Turja. 1. T. 1. T u r j a n n i e m i, K nollan

niemimaan (ks. t.i kaakkoisosan nimitys (=Ti
siellä (tarkemmin: P issa sekä Sosnoikan,
Lumbovskin, Jokongan, Kuroptjevskin ja Kannu
-kin lappalaiskylissä) puhuttua lapin murretta
nimitetään turjan murteeksi (lap. tarj<

2. Kansanrunoissa sekaantunut Rutja (Ruija)
n tullen siten tarkoittamaan läheistä .läii

meren rannikkoa yleensä, vrt. Tu r j a n n i emi.
Turjaiitti, Turjan niemimaalla esiintyvä

vuorilaji, jonka kivennäisainekset ovat meliliitti,

nefeliini ja egiriiniaugiitti. T. on kaikista, pii

happoköyhin eruptiivinen syvävuorilaji, mitatun
ihiaan. Sen löysi ja nimitti W. Ramsay 1913.

P.
/'

Turjanniemi on ennenaikaan käytetty Kuollan
niemimaan nimi, joka esiintyy jo Norjanja Venä

ii rajankäyntikirjeessä \ 1326, muodossa „Tria-
iiiimj". Norjan kielessä käytettiin -itien keski-

ajalla ja luulen ajan alkupuolella samassa mei

tvkses-ä siitä muodostettua „Trinnäs" nimeä.

K. G
Turkestan (myös Turkistan = ,,turkkilaisten

maa"). 1. Suunnattoman suuri, laskujoeton, aron

tai erämaanluontoinen. etupäässä turkkilai ka

jen hallussa oleva alue Keski-Aasiassa, Kaspian
meren, 1 Ira Iin, Länsi-Sip rian in in, ' k>bi'n,

Kuen-lunin ja liaanin pohjoisten rajavuorten

välissä. I.i milj. km-, n. 14 milj. as. — Tav.

T. jaetaan kahteen pääosaan, Kiinalle kuulu-

vaan [tä-T:iin (ks. t.) ja Venäjän Aasiaan
kuuluvaan L ä n s i -T:i i n, jota yksinään usein

nimitetään vain Ttksi 1. Venäjän K
\.< i.iksi. Tämä käsittää seuraavat provinssit:

Akmolinsk, Fergana ipalatinsk,

Semiretsensk, Syr-Darja, Pakakaspia Curgaj ja

l ralsk 3 188 i I

'

I 1,103,500 as.
I
1914],

:; kinMl.i nau ja Khivan ka

170,860 km-'. 2,300,1 as., 9 kma :llä).

Provinssit (paitsi Turgaj ja Uralsk) kuul

hallinnollisesti kahteen kenraalikuvcrnementtiin,

Arokenraalikuvernementtiin
ralgubcrnatorslvo; Akmolinsk ja

Tttrhi Uansl

Ivo; muut pro\ inssit i. Ahtaan "iki

tyksessä Venäjän Täin luetaan vain i

Samai-kauilin. Semir.t i

pi.'\ m- -il i.

molemmat kaanikunnat, ahtaimma ityk

i I
:

provinssit. Yksityiskohtaisemmin ks. provin

ja kaanikuntien erikoisartikkeleita. -. ;

punki Venäjän Ke ! r Darjan pro-

lähellä Taskentin i n rauta

tietä. n. 30 km 16,279 as.

Vanha, kuu I avi'n
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nioskeia, joka ennen T:n joutumista venäläisten

valtaan (1864) oli tärkeä pyhiinvaelluspaikka.

Huomattava kauppakeskus. E E. h.
Turkikset, puku- tai muotitavaroita, joissa

pienemmässä tai suuremmassa määrin on turkis

eläinten nahkoja yhdistettyinä erilaisiin ki

aineksiin. Tarve saada suojaa kylmyyttä vas-

taan ja halu koristaa itseään ovat Baaneet

luonnonkansat kiinnittämään huomionsa luo r

i

heille eläinten nahoissa tarjoamiin sopiviin ainek-

siin. Alhaisella kehityskannalla olevat kansat,

Pohjois-Ameriikan eskimot, intiaanit, y. m. ripus

tavat päälleen tappamansa otuksen nahkan,
jonka he mitä alkuperäisimmällä tavalla ovat

raapineet puhtaaksi rasvasta. Suurempia vaati-

muksia työlleen asettavat esim. kalterit ja austr.

kansat. Ile kykenevät leopardin, tiikerikissan.

opossumin ja villikissan nahoista saamaan puoli-

valmisteita, jotka lie kirjavassa sekamelskassa

ompelevat yhteen matoiksi. Napaseutujen kan-

sat luonteenomaisine, usein runsaasti kirjailtuine

poronnahkapukuineen ovat jo paljoa korkeam-
malla asteella, etenkin grönlantilaiset, jotka suu

rella huolella ja taidolla valmistavat käytännöl-

lisiä pukuja hylkeennahasta ja varustavat ne

miellyttävillä koristeilla. Hyvin korkealla työ

taidossa ovat ikivanhoista ajoista kiinalaiset,

jotka eräissä työmenettelytavoissa ovat olleet

Euroopan t.-työskontelijäin oppimestareita. Kii-

nalaiset kehittiivät suurta ylellisyyttä hyvinteh-
d.\iss.ä. hihattomissa, usein kallisarvoisimmista
siperialaisista soopelin nahoista valmistetuissa

„stola"-puvuissaan. Euroopassa oli turkkurien
ammattikunta vanhimpia. Vanhat muotokuvat
osoittavat, että osattiin pukea ruhtinaat ja ylhäi-

set rikkaaseen turkisasuun, johon käytettiin

kärpän . pohjoisia näädän-, pilkullisia ruots.

ilveksennahkoja y. m. Kuten kaikilla teollisuu-

den aloilla on myös nykyaikaisessa t. teollisuu-

dessa huomattavissa parannettuja menettely-

tapoja ja uusia saavutuksia. Ne petoeläinten, jyr-

sijäin ja hylje-eläinten nahat, joita t. -teollisuu-

dessa k n tel .i.m, ovat lähtöisin el iiinist i jouisn

turkki on tiheä, useimmiten pitkäkarvainen, peh-

meä ja miellyttävän värinen. Arvokkaimmat
t.-eläimet tavataan pohjoisessa kylmässä ja poh-

joisessa lauhkeassa vyöhykkeessä. Metsästys, jota

kaikkialla harjoitetaan mitä innokkaimmin,
tapahtuu talvella, ja helmikuussa on t. -eläinten

puku kauneimmillaan. Nahkojen suurien vaih-

telujen alainen raha-arvo riippuu niiden käyttö-

kelpoisuudesta, laadusta ja harvinaisuudesta

sekä muodista. - T. nahkojen valmistuksen täy-

tyy tapahtua niin. että nahka tulee ohueksi, not-

keaksi ja venyväksi, ja niin. että karva ei

vahingoitu. Päinvastoin täytyy sitä sopivilla puh
(listusaineilla käsitellä niin, että se täydellisesti

puhdistuu rasvasta ja saa suurimman mahdolli-

sen kiillon. Nahkojen valmistus tapahtuu nyk.

etupäässä suurissa erikoislaitoksissa. Erittäin

huomattavia tällaisia on Leipzigissä ja sen lähei-

syydessä, mutta myös muualla. — Kein. teolli-

suuden suuren edistyksen jälkeen on myös nah-

kojen värjäys tullut suuressa mittakaavassa käy-
täntöön. Muotisuunta, joka on suuresti suosinut

t.-teollisuutta, vaatii „uutuuksia", ja uusia, luon-

nossa esiintymättömiä värivivahduksia. Pyydys
tys ei tuota kylliksi jaloja, kallisarvoisia t.:ia,

minkä vuoksi on alettu valmistaa imitatsioneja.

jäljittelyjä. Jäniksen-, kaniinin- y. m. yksin-
kertaiset nahat esiintyvät uudessa asu- a. Bii

samirotan- ja kaniininnabat leikataan Belgiassa
ja Hanskassa lyhytkarvaisiksi, jonka jälkeen

pohjavilla värjätään niin. että m- muistuit

kallifiarvoisimpia, Englannissa valmistettuja ja

värjättyjä hylkeennahkoja. Vaaleita, pitkäkar-
vaisia ketunnahkoja y. m. värjätään inu-lik-i,

ruskeiksi j. n. e. — Jalojen turkiseläinten, ripe

rialaisen soopelin, hopeaketun, Kamtsatkan maja-
viin, tsintäiljan y. m. väheneminen sekä varalli-

suuden lisääntyminen ja t.-ylellisyyden suuri vie-

hätys oval kohottaneet halutumpien nahkojen
kauneimpien kappaleiden hinnan huimaavan kor-
keaksi. Niinpä esim. yksityiset, parhaista seu-

duista saadut mustan ketun nahat kilpailevat

hinnassa timanttien kera ja ovat näitä liienom

pia, koska niitä ei voida jäljitellä. Työtaito on
kehittynyt rinnan aineksen hinnan nousun
kanssa ja on etenkin New Yorkin. Lontoon ja

Pariisin etevimmissä turkisatelieereissa saavutta-

nut mitä korkeimman täydellisyyden. Koska
muotisuunta kauan on suosinut t. -teollisin

on myös t. -tavaroiden joukkotuotanto suuresti

lisääntynyt. Kysvtyimpien laatujen halpojen jäl-

jittelyjen etsintä on saanut markkinat tulvilleen

monenlaista, usein hyvin ala-arvoista tavaraa.
-- T.-kauppaa on Itä-Aasiasta lähtien harjoitettu

ikimuistoisista ajoista. Se on hyvin laaja, lii-

kuttelee suunnattomia pääomia ja on houkutellut
ihmisen löytöretkille maapallon tuntemattomiin
seutuihin. — Pohjois-Ameriikan laajat metsästys-

maat — Hudsonin-lahden seudut, intiaaniheimo-

jen kuuluisat territorit sekä Kanada ja näihin

liittyvät alueet — täyttävät yhdessä Siperian
kanssa suurimman osan t.-markkinain raaka-

aineen tarpeesta. lludson-Bay-komppania (ks. t. .

joka perustettiin jo 1670 ja sai laajoja monopoli-

oikeuksia, on t.-kaupan alalla harjoittanut laa

tuaan ainoanlaista valtaa. Suunnattomat määrät
kaikenlaisia biisamirotan-, majavan-, skunkin-,

supin-, soopelin-, vesikon-, virginialaisen saukon-,
ilveksen-, suden-, karhun- ja ketunnahkoja, jotka

Hudson- r.ay komppania, kanadalaiset komppa n iat

ja suuret amer. liikehuoneet lukemattomien asia-

miestensä välityksellä ovat koonneet, lähetetään

myös suureksi osaksi Lontooseen. Siellä koniis-

siouiliikkeet ja meklarit tarjoavat ne kaupaksi
2-S vuotuisissa huutokaupoissa. Tavarat myy-
dään raakoina ja alkuperäisissä erissä, ja osta-

jina esiintyy vain pieni määrä tukkuliikkeitä

Euroopan eri osista. Osa ameriikkalaisia tava-

roita menee kuitenkin myös New Yorkiin ja
St. Louisiin, jotka ovat ensi luokan t. -keskuksia,

tai Lontoon ohitse suoraan Leipzigiin. — Venä-
jän turkiskauppa on aina ollut suuri. Kjahtan
kautta venäläiset ovat varustaneet Kiinan venä-

läisillä ja ameriikkalaisilla tavaroilla. Siperian

valloituksessa tataaripäälliköt pakotettiin suorit-

tamaan vuotuinen vero tuhansissa erikoisesti

valikoiduissa soopelinnahoissa ja yhä vieläkin

niitä on runsaasti saatavissa. Sitkan komppa-
nian kalloilla, Aasian ja Ameriikan pohjois-

osista saaduilla t:lla. kuten kamtsatkanmaja-
vau. mustan ketun, ristiketun, merileijonani

y. m. nahoilla käymä kauppa on ollut erittäin

tuottava. Vallitseva merkitys Venäjän t.-kaupalle

on I r b i t in helmikuunmarkkinoilla. Näille

saapuu Siperian eriheimoisia asukkaita mitä.
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etäisimmistä seuduista tuoden suuria määriä laa

dultaan oivallisia oravan-, kärpän-, sip. näädän
(„kolinski"), valkean ketun- ja soopelinnahkoja.

Sinne saapunee! venäläiset ja saksalaiset osta

juu tuovat mukanaan Kiinaa varten aiottuja

majavan ja saukounalikoja. Ostetut nahat kiil-

sin Moskovaan ja ulkomaita varten aiotut

Leipzigiin, jonne ne, usein nivan viime hetkessä,

iäismarkkinoilla (,,messussa") myy-
iäv ik>i maailmanmarkkinoille. Niznij-Novgorod,

markkinat pidetään heinä-elokuussa, on

nipan suurenmoinen varastopaikka.

Siellä kohtaavat toisensa venäläiset, aasialaiset

ia ulkomaiset kauppiaat, joista useimmat samalla

kertaa ovat sekä myyjiä että ostajia. Aasialai-

sia, venäläisiä, ameriikkalaisia ja saksalaisia

tavaroita, koko ja puolivalmisteina, myydään
suurin määrin. Ulkomaiden kalutut nahat jou-

tuvat aina Sisä lasiaan saakka. Suunnattomat
it eurooppalaisten ostamista t:sta joutuvat

Leipzigiin. Venäjällä on Moskova venäläisten

ja aasialaisten t.-tavaroiden suurin varasto-

paikka.
Koko maailman t. -kaupan keskeisin paikka on

itkut ajat ollut Leipzig, jonka markki
noille (etupäässä juuri pääsiäismarkkinoille,

i ovat kuuluisat I9:nnen vuosis. alkupuolelta

saakka) saapuu ostajia ja myyjiä Euroopan eri

maista ja Pohjois-Ameriikasta. Tuonti, joka
L910 tilastolaskelmien mukaan nousi 160 miij.

m markkaan \ ;ssa, käsittää kaikkia eri

maanosien t.-tuotteita. Tavarat: myydään tukut-
tain tui pienemmissä erissä ja valmistusasteel-

taan vaihtel vina: valmistettuina, valmistamat
toinina, jopa vuorilevyiksi kokoonommeltuinakin,

Ittyinä sekä laadulleen lajiteltuina. Edelli-
i -

:

-

1 \ ksen tuottamasta Saksan ja

purimaiden t.-sai aapuu Leipzigii I

a ; ket un . näädän-, hillerin-, saul on
•''•iin- y. in. nahkoja. Venäjän ja

t. t'. ina suuriin, moni I ikuisiin

kauppoihin tai tarjotaan ne kaupan välittä-

iii klarien) toimesta. Ameriikan pohjois-

ella luetellut, erittäin halutut
m jok., suoraan tai

!

jo valmis
makin tai eri tavoin kasit Ityinä. Poli ois

mailien t ,.
i

.
, ,. j

i ,

m- ia ennen muita haluttu ja pohji isn :i i

keinuna!,
i Islannista ja Grönlannista

kunink. ta iluutilaisen komppa
lipalla myj miä I13 Ikeen . vai

ja ainiketunnahkoja, Bukhan
o i aroilta ki iminnah oja

i ivalli-

ja vät i eipzigissä,
ii-Ameriikasta tui

I intsiljan
1. l>ii-ainiiotan y. m. nahkoja. \u-t i aalia-t.i saa

oja. jalopeuran, tiike-in,

'terin \. m. im on ] ;i kaupan.
1. -kaupan ilalla Leipzig näin ollen on
laatuinen kansainvälinen markkinapaikka.

i a n i e m , n markkinoi helmikuun
on viime aikoina alkanut saapua

ulkomaisia, keskenä kilpailevia
jia: saksalaisia, englantilaisia, ruotsalaisia
k.- mmät kauppatavarat ovat Pohjois suomesta ja

Lapista tuodut ketun- ja kärpännahat sekä
lisäk

. alinne: ja ka i lm n im liat . Myös

kin poronnahkoja myydään Buurin määrin.
Ketunnahat viedään pääasiallisesti Leipzigiin.

i /

Tuikin kieli ja kirjallisuus. 1. Kieli
Turkin k. eli o s m ani n k. unin on
t. u r k k i I a i s I a t a a r i 1 n i s t e n k i e I

(ks. t.' eteläisen ryhmän tunnetuin ja tärkein
edustaja. Se liittyj läheisesti \ erbeidzanissa ja

Persiassa sekä Krimillä puhuttuihin murteisiin
ja jakautuu itse useihin, keskenään sane,. n vähän
eroaviin murteisiin (Karamanian ja Bosnian
murre sekä gugauzien kieli Bessarabiassa ja Bul-
gaariassa). Äänteellisessä suhteessa se on erittäin

vanhoillinen, mutta poikkeaa turkkilais-tataari-

laisten kielten yleisestä tyypistä m. m. siinä, että
on osittain tapahtunut muutamien sananalkuis
ten konsoliani tien heikennyksiä {kir > air • tule

sisään, intiuz > doquz yhdeksän, bilä > iiii

kanssa, bol > oi = ole j. n. e.). Huomattavin
kehitys on tapahtunut siinä, että islamiini en

sivistyksen mukana on kieleen tullut niin valtav.l

määrä arabialaista ja persialaista lainatavaraa
(lainasancj &, kielellisiä käännöksiä), että vanha
peru ou supistumistaan supistunut. Tähän asti

on turkkilaisten keskuudessa pidetty sivistyksen

merkkinä taitoa käyttää vieraita aineksia niin

runsaasti kuin suinkin, jonka vuoksi erittäinkin

kirjallisuudessa viljellään kieltä, jossa vain kie

Ien yleinen rakenne (taivutus ja lauseiden eri

osien järjestely) on pysynyt alkuperäisen kielen

puitteissa. Sitävastoin jokapäiväinen kieli vielä

on turkkilaisempi ja rahvaan suussa on t. k.

säilynyt rikkaampana ja puhtaampana, jopa siinä

mii:iu ett i esim. Volgan tataari voi vmmartii
hyvinkin helposti turkkilaisen talonpojan puhetta.

Viime aikoina on syntynyt harrastus ottaa kirjal

lisuudessakin armoihin sivistymätön kieli fj

dii). Kirjoituksessa käytetään arabialaista kir

jaiinistoa. jolla vain hyvin vaillinaisesti voi mer
kitä kielen äänteet: t. k:n kahdeksaa vokaalia

varten on tarjona vain kolme merkkiä ja nekin

lisesti jätetään pois. Turkkilaisen tekstin

lukeminen vaatii senvuoksi turkkilaiseltakin

suurta harjaantumista. — T. k:n oppimiseen on

länsimaalaisia aikaiseen pakottanut Turkin
tiollinen tärkeys ja sen virkamiesten itseti

mu haluttomuus pulma munin kuin omaa kiel-

tään. [Kieliop pe
j a: Redi se (1846, 1884),

II. Kellgren (Helsingissä 1855), VVahi mund I

A. Miiller (1889) Mani i an vVied

1895). S a n a k i r |
o

|
a: /.enker i 1866 71 .. Bar

[eynard (1881-90 I 1896), lleint/.e

1898 . y. m.
I

2. Kirjallisuus. Turkkilaisten kansan-

kirjallisuus on erittäjin rikas ja monipuoli

käsittäen arvoituksia, sananlaskuja, satuja.

legendoja, kansanlauluja ja eepol ia sekä kai

(.maisia teat t eriai li. itä li liukke-

teat teri ja ori a <> i n u piirileikin

tapaisi i teat terii iityl et). Kii joitettu kii julli

i liioin 'rikas, multa nojautuu,

i kaikki turkkilaisten I

.
.-

1 ii vain
i

a arabialai

vutuksiin. Kirja
-. klassillinen 1

1450 i

uusi

Kirjalliaeit tuotteliaisuuden loistoaika oli

Sotiman l : n hallit u

kirjoittamisessa pidettiin mallina arabialaista

tyyliä, rui matkittiin "Ilä per
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sialaisten kukkakieltä, Loistoaikana rekisteröi-

tiin virallisesti 2,200 runoilijaa, mutta useim-

milla niistä persialaisuue on niin vallalla, että

kielikin on enemmän persian kuin turkin kieltä.

Runoilua harjoittivat m, m. hallitsijat Muham
med II, Selim 1 ja Soliman I. Suurimpia tämän
ajan klassikoita oval Sati (k. 1546), Lami
(k. 1531), Fasli (k. 1563) ja vähän myöhempi
Baki (k. 1600). Myöhempiä klassikoita ovat

Neii (k. 1635, satirikko), Nabi (k. 1712,

didaktikko) ja Ghalib (k. 1814, allegorikko).

Uudempi, vapautuneempi kirjallinen suunta syn

\\\ vasta 19 nnen vuosis. alussa ja v:sta 1850

lähtien alkaa turkkilaisessa kirjallisuudessa

näkyä länsimaalaisen kirjallisen maun jälkiä.

Etevimmäl uuden ajan kirjailijoista ovat Kemal
i:.\ (1837-88) ja Ahmed Midhat Efendi is. 1841).

Kemal Bey on usmanien suosituin kirjailija;

hän on kirjoittanut, hämmästyttävän suuren
niinin teoksia iniytelmii romaaneja, 1 % \ 1 1 1

1

1

siä kappaleita). Viime vuosisadan lopussa elivät

dramaatikot Abdul-Haqq Hamid ja Sems-Sami
seka lyyrikot Muallim Nadji ja Mehemed Emin.
Kirjailijattaria on mainittava Nigjai bint Ösman
ja Fatima Alije-TIanum. [Hammer-Purgstall, ,,Ge-

schichte der osm. Dichtkunst" (1838); Dora

d'Istria, „La poesie des Ottomans" (1877); Red-
house, „History of Turkish poetry" (1879), y. m.]

G. J. R.

Turkinpapu = salkopapu, ks. 1' a p u.

Turkinpippuri, eayenne-pippuri 1. paprika ks.

P i p p u r i.

Turkinpunainen, eräs voimakas punainen väri.

ks. Alitsariini; vrt. Väriaineet.
Turkinpyy ks. Peltopyyt.
Turkin sota, nimitys, jolla yleensä tarkoite

taan vv:n 1877-78 venäläis turkkilaista sotaa

(ks. T u r k k i. historia).

Turkki (Turkin valtakunta, turk.

ilemalik-i-Osmanije = „Osmannien maat" tai

Devlel-i-Alije „Korkea valtakunta"), suursult-

taanikunta (keisarikunta) Kaakkois-Euroopassa
ja Etu-Aasiassa, jonka verovelvollisena nimelli-

sesti on myöskin Egypti Afrikassa. — Suursult-

taanikunnan pinta-ala on n. 1,8 niilj. km-, asukas-

määrä 22 milj,, asukastiheys n. 13 km2
-.llä (1911).

Rajat Aasiassa, etenkin Arabiassa, eivät ole lähes

kään tarkat, joten virallisia, yksityiskohtaisia

tietoja (1,813,880 km-. 22,756,794 as.) ei voida

pitää täysin luotettavina. — Valtakunnan pää-

osa on nykyään Aasiassa; siellä on lähes 99%
valtakunnan pinta-alasta ja n. 90% asukkaista.

T:u A a s i a n p h o 1 e i n e n osa käsittää koko-
naan tai osaksi seuraavat maant. ja hist. alueet:

Vähän-Aasian (510,000 km-. Ui.» milj. as.),

Armeenian ja Kurdistanin (1 80,000 km5
,

2,5 milj. as.), M e s o p o t a m i a n (365,000 km-,

2 milj. as.), Syyrian (290,000 km2
, 3,? milj. as.)

sekä Arabian (435,000 km'-'. 1 milj. as.). Nii-

den maant. oloista, kansoista, elinkeinoista y. m. s.

ks. erikoisartikkeleita. — T : n E u r o o-

pan puoleinen alue. joka valtakunnan
mahtavuuden aikana käsitti koko Kaakkois-
Euroopan, on 1700-luvulta alkaen supistumistaan
supistunut, niin että se Balkanin sodan päätyt-

tyä 1913 käsittää enää vain Thraakian itäisen

osan (Konstantinopolin ja Adrianopolin vilajee-

tit sekä Tsataldzan sandzakin), Maritsan, Mus-
tanmeren, Bosporin. Marmara-meren, Dardanel

lien ja Aigeian-meren välissä, kaikkiaan
m km-'. 2,105,726 a (1911), 54 km-:l!ii.

Tämän alueen pääosana on Maritsan ja sen lisä

jokien (tärkein Ergene) aikanaan muovailema
kumpuinen, erittäin viljava ja taajaan asuttu
ii anko. Lännessä, Bulgaarian rajalla.

rajoittavat Rhodope-vuoriston äärimäiset haarak-
keel. pohjoisessa Itä Rumilian matalat rajaknk-

kulal sekä luoteesta kaakkoon pitkin Mu
meren rautaa kulkeva, haarakkeineen Bosporiin

asti ulottuva, inalalaselänteineii (korkein kohta

Bözyk Magiada 1,035 m yi. merenp.), graniitista

ja gneissistä, syntynyt Istrandza dagh. Mnrmara-
merestä, Dardanelleista ja Aigeian-merestä ete-

lässä Marit an tasangon erottavat kumpua!
ja matalat vuoriselänteet (Tekir dagh, jossa

Pyrgos '.t2l m ja Kuru dagh, jonka korkein kohta
on 720 m yi. merenp). Rannikot ovat ylimal-

kaan huonosatamaisia. suoraviivaisia, niemettö-

miä (lukuunottamatta Gallipolia) ja lahdettomia

(paikoitellen matalilla rannikoilla on laguuni-

maisia lahtia ja Bosporista tunkeutuu luodetta

koluten kapea, syvä Kultainen sarvi). Ilmasto

on lauhkea, muistuttaen Välimeren ilmastoa,

mutta varsinkin talvisaikaan vaikuttavat viilen-

tävästä usein Mustanmeren poikki tulevat koillis-

ja pohjoistuulet. Vuotuinen sademäärä Konstanti-
nopolissa on 730 mm. Maritsan lisäksi ei ole

muita suurempia jokia. Kasvillisuudessa tapaa

Mustanmeren ja Välimeren muotoja. Alkuperäi-

nen eläimistö on suurimmaksi osaksi hävinnyt
viljelyksen tieltä. — Pääväestönä ovat turkki-
laiset (ks. t.). Konstantinopolissa asuu lisäksi

paljo muita kansallisuuksia (ks. Konstanti-
nopoli). Vleensä kaikki taloudellinen
elämä on rappiolla, johon pääsyynä on tämän
vuosis. alkuun asti vallinnut itämainen, vain hal-

litsijan ja virkamiesten etuja katsova kurja hai

Iintojärjestelmä. Maaseudun väestön pääelinkei-

noina ovat maanviljelys ja karjanhoito, molem-
mat alhaisella kehitysasteella. Maanomistusolot
eivät ole yleensä, hyvällä kannalla. Suurin osa

maasta on kruuniin ja uskonnollisten laitosten

hallussa (edellinen nimeltään emirije, jälkimäi-

nen vakuf) ; sitä viljelevät vuokralaiset, joilla

usein on perinnöllinen oikeus maan vuokrauk-

seen. Vain pieni osa maasta on viljelijänsä omai-

suutta (mulh). Raskaat verot rasittavat maa-

taloutta. — Kalastusta harjoitetaan etenkin

Bosporissa, jossa kalansaaliin arvo vuosittain on

n. 12, :i milj. mk. — Teollisuutta harjoitetaan

etupäässä käsityömäisesti. Muutamia tehtaita on
perustettu länsimaisilla pääomilla, Vuorityötä ei

harjoiteta. — Rautateitä (päälinja Konstanti-

nopolista Adrianopolin kautta Bulgaariaan on

tärkeä kansainvälisessä liikenteessä) 1915 oli

1,684 km. — Laivaliikenne on keskittynyt

Konstantinopoliin. — Koko valtakunnan laiva

liikenteestä, postista y. m. s. sekä ulkomaisesta

kaupasta esitettäköön seuraavat tiedot: kauppa-
laivastoon 1911 kuului 1,083 alusta, kä>it

taen yhteensä 272.510 rek.-ton. netto (joista

120 höyryalusta, 66,878 rek.-ton.). Laivaliiken-

teessä selvitettiin tili-v. 1013-14 42,j milj. rek.-

ton. (josta Konstantinopolissa yksistään 24, n milj.

rek.-ton.), josta turk. alusten osalle tuli 4.8 milj.

rek.-ton. Rautateitä 1915 oli kaikkiaan

6,863 km. joista Aasiassa 5.179 km. Aasian
rautateistä 1014 31% oli hallituksen. 36.8%
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Saksan, 21 ' Kansi an ia 10,« '
,

Englannin p I I

s ii h k 8 l en n ät inl i n j »ja

ii.
i 98S ; posti k out-

ita tili n. 1912 13 1,814. Ulki
kauppa. Tuonti on säännöllisesti vienti.fi

I'-'
1 '

lurempi. Tili v. 1913 i i tuoni

milj., vienti

,
aivot milj. mk.) :

185,1 mii i- mk.
oli arvoltaan

lii i keimmäl

tuontitavarat I ii niitavnrat

kankaat silkki, puuvilla y. m. s I38,i

116,0 hr.lt.lin.it 129,«

|a metalliUva vilja t6,l

rat 66,5 ooppuuni, pnrkitusaineet

sokeri y m. 44.,.

liljy 69,» ravintoaineet •J2,o

kahvi j
:U..

Kauppatuttavista tärkeimmät (arvot milj. ml...

immant vientimaat
IM,« Englanti mä.s

havnlta-Vnkin 139,. Hanska '>','

Saksa Itilvalia-Unkari 50.,:

Ranska Egypti 44.,,

Venäjä ','.).* Yhdysvallat '.!..

T:n ja Suomen välillä ei "li' mainitsemisen
ranaista kauppayhteyttä. - Valtion

I'
a n k k i n a toimii Keisarillinen ottomaani-

pankki (alkuaan englantilaisten in ranskalaisten

perustama, pääoma ensin 68 milj., v:stal875
252 milj. mk jolla on I sinomainen setelin-

anto-oikeus. Rahaolot ovat viime vuosis. keski-

vaiheilta asti olleet sekavat. V. 1916 on pantu
alulle täydellinen uudistus. Sen mukaan rahayksik-

ön knlt:: Iii poroa = Smk. 0: 23.

Pienin lyöty kultaraha on kuitenkin arvoltaan

25 piasteria. Pienemmät rahat ovat nikkelistä

ja hopeasta. 100 piasterin kultaraha on n. s.

punta 1. T:n Iira (IT). Ennen lyötyjä
2ii piasteria), altilik,

beilik ja metatlik (=6-V« piasteria). Kutisten

bopeapiasterien arvo vaihteli eri paikkakunnilla
Buuresti; niinpä 1 £T oli Konstantinopolissa
arvoltaan 108, Vdrianopolissa 135 ja Jerusale-

ii" bopeapiasteria. Ulkomaisia rahoja
käytettiin paljo; Arabiassa ja Tripoliksessa
Mari i dollaria, Mesopotamiassa Persian
krania ja Intian rupiaa j. n. e. — M i t a t ja

painoi ovat virallisesti metriset. Käytännössä
vanhat mitai

;
l okka - 1,284 g,

1 kantar I. kiulu! --H okkaa, 1 fctZe = 25-37 1.

1 pii; hai m.
Uskonnolliset olot ja koulut. Val-

tion pääuskontona on islami (ka. t.). Kaik-
kien muhamettilaisten nä päämiehenä
on kaliiien jälkeläinen, sulttaani. Korkein
hengellinen ja amalla lainopillinen virkamies

eikh-ul-islam. Moskeioja on T:n valtakun-
nassa kaikkiaan 2.l2n. joista yi tauti

Pappeina toimivat Koraaniin,
filosofiaan, oikeusoppiin, retoriikkaan y. m.
alkeiskouluissa ja mo

utal i joita kail
on T :--a n. 1 1,600 . Ile oi at moskeii
keinä, khatibeina ja imameina; moskeiain alem-

virkailijat, mui kaimit, eivät kuulu
uh-tii eiai n ja

ylläpitoon, ulemain palkkaukseen y. m. saadaan
etupi Ien kantta uskonnollisilli

toksille joutuneesta ":i I

--a toimivat seuraavat uskontokunnat:
roomal. katolinen (jonka itsenäisiä alaosastoja

..\ .ii latinalainen, itämaala is-armi

itämaalais kreikkala inen, itäraaalaii kreil bul|

i ialainen i tämaala is k rcik. melkhiit tiläi nen, iiii

n aa I

1
1

- s.\ \ rialainen itämaala i
- \ yi ka Idi

tien, itämaalais-syyr. maroniittilainen) , kreik.

o i LUskoinen, bulgaarialais-oikeauskoinen,

i ialainen I. jakobiit t inen, arme o g reg i iaani

protestanttinen, anglikaaninen, juutalainen ja

aestoriolainen. Eri uskontokuntiin kuuluvien

lukumäärästä ei ole tilastotietoja

öpetusolol ovat alkeellisella kannalla. Voi

massa ole\ aa koulupakkoa i \ iimeineu sitä

i
,i laki i ;lta 1913) ei \ oida käj tänni

toteuttaa. Vanhoista ajoista asti ovat kuitenkin

alkeiskoulut pitäneet huolen lukuta en ja

Koraanin tuntemisen leviämisestä kansan keskuu-

te n ja moskeiain yhleydi . oleva! medresit

ovat jakaneet korkeampaa tietopuolista opetusta.

Paitsi muhamettilaisia T:ssa on kaikilla muilla

uskontokunnilla omia kouluja, niin että niitä

kaikkiaan on lähes 40,000, joissa n. 1 '/s milj.

oppilasta. Korkein sivistyslaitos on Konstanti

nopolin yliopisto (per. 1900, uudestaan järjestetty

1908; :"> tiedekuntaa). Kisaksi on useita

tiilisiä korkeakouluja, osaksi valtion, osaksi eri

uskontokuntien.
Valtiomuoto, hallitus ja hallinto

sekä oikeudenhoito. Vallankumouksessa

190S Tissa lopetettiin itsevaltius ja voimaan

astui jonkun verran muutettuna Abdul ETamidin

1876 antama mutta 187S peruuttama perustus-

laki. Sen mukaan hallitsijan, suursulttaanin,

valta on perinnöllinen (Kinani n suvussa. Hallit-

sijan valta on samalla tavalla rajoitettu kuin

Litusi -Euroopan perustuslaillisissa monarkki oissa.

Lakeja säätää kaksikamarinen parlamentti

(medslissi umumi); ylähuoneen, senaatin, jäsenet

hallitsija nimittää (alin ikäraja 40 v.), alahuo-

neen jäsenel (lukumäärältään nyk. 280; alin ikä-

raja 30 v.) valitaan (äänioikeutetut: 25 V. täyt-

t. miespuoliset, uskontokuntaan katsomatta)

valitsijamiesten kautta (edustaja jokaista 6

valitsijaa kohden). Toimeenpanovalta on mini

terineuvostolla (medslissi oukela .
johon kuulu-

vat, suurvisiiri, seikh-ul-islam, valtioneuvo to

identti sekä ministerit (uiko-, oikeus-, sota-,

meri-, opetus-, sisä. raha asia i n. yleisten töiden

elinkeinojen, postin ja sähkölennätinlaitoksen

sekä hurskaiden lahjoitusten ministeri). Valtio-

jakaantuu lainsäädäntö .

siviili- ja raha-asiain osastoon. Pääkaupunki

-tunti n n [i o I i. — Paikallista hallintoa

nta on jaettu 2i .m
I
joita

.ii vali't, ken: aali

i and ai o a kuvernementteihin (ku

m niinite

ci ii i joita pieni i

oval fcaimafcomien joi ai ka»
hoitamat nahijei (piirit)

Paitsi vilajeettien välien ' akeja on

. 12: viim

is8a pormestarin i i

akun

lain. n hallintoneuvo rinäi-

,,, (l
niiat kan-

aan illisel hai

el ovat k..k'-:
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hallituksesta, eikä medslistenkään valta ole

sanottava (huolimatta sm laajentamista tarkoil

tavasta asetuksesta v:lta 1 1
.'

;
> . joten hallinto

T:ssa on tiukasti sentralisoitu. - Oikeuden
hoiti'. Tuomioistuimia on kahta lajia: serije,

tuomarina toimii muhamettilainen pappi,

tuomiten Koraanin ja muhamettilaisten perintä

tietojen mukaan, sekä nizamije, maallikkotuomio-
i.stuin, jonka jäseniä ovat muhamettilaiset ja

kristityt ja jossa tuomitaan maallisten lakien

mukaan. Serijeiden korkeimpana asteena on
Seikh-ul-islam ; maallikko-oikeusistuimista vedo-

taan Konstantinopolissa oleviin kassatsioni- ja

appellatsionihoveihin. \'. 1913 alettiin kokeilla

rauhantuomarijärjestelmällä, V. 1914 lakkani i

tiin kapitulatsionit, joiden perusteella ulkomaa-
laiset T:ssa olivat konsulien ja erikoisesti muo-
dostettujen oikeusistuimien tuomiovallan alaisia

Oikeudenkäytön tehokkuutta ehkäisee suu-

ressa määrässä tuomarien kehno ammattisivistys
sekä enimmäkseen huonosta ja epäsäännöllisestä

palkkauksesta johtuva lahjottavaisuus — samat
muistutukset ovat yleensä kohdistettavissa valta

kuullan koko virkamiehistöön.

Valtakunnan r a h aa siat ovat olleet

auttamattomassa epäjärjestyksessä; ennen vallan-

kumousta 1!toS ei ollut mitään säännöllistä tulo-

ja menoarviota, tulot ovat poikkeuksetta olleet

menoja pienemmät ja vajaukset on peitetty jär-

jettömästi otetuilla ja vielä huonommin hoide-

tuilla ulkomaisilla lainoilla. Vihdoin 1876 tapah-

tui valtiovararikko ja 1881 asetettiin ulkomais
ten saarnamiesten etuja valvomaan kansainväli-

nen ,,Administration de la dette publique de la

Turqui" („T:n valtiovelan hallinto"), joka sai

käytettäväkseen ja hoidettavakseen useat valta

kunnan verolähteistä. Vallankumouksen jälkeen

on uuden hallituksen taholta tehty vakavia ja

osaksi menestyksellisiä ponnistuksia rahaasiain
saattamiseksi vakavalle pohjalle. Voittamatto-
mana esteenä ovat kuitenkin olleet alituiset i äi

set rauhattomuudet ja ulkonaiset sodat (Tripo-

liksen, Balkanin ja Suurvaltainsota) . Tuloarvio

tili-v:lle 1912-13 päättyi 092 milj. mk:aan (välit-

tömät verot 338 milj., välilliset, verot 129 milj.

mk., monopolit 82 milj. mk.),, menoarvio 1,298

milj. mk:aan (sotalaitokseen 636 milj., valtio-

velkaan 359 milj. mk. K Valtiovelka 1914 oli

4,358 milj. mk., josta 1,891 milj. mk. valtiovelan

hallinnon alaisena. Valtiovelasta oli 62% Rans-
kasta, 29% Saksasta saatua. Suurvaltainsodan
kestäessä T. on Keskusvalloista vielä ottanut lai-

naksi 974 milj. mk. (1916).

Sotalaitos perustuu yleiseen asevelvolli-

suuteen (v:sta 1880; uusin asetus v:lta 1914, joka
ulotti asevelvollisuuden käytännössä myös T:n
kristittyihin ja juutalaisiin alamaisiin). Asevel-

vollisuus alkaa 20 ikä-v:sta. Asevelvollisuusajasta
suoritetaan: aktiivisissa joukoissa (nizam) 2 v.

jalkaväessä, 3 \ muissa joukoissa, varnväessä

(ihtiat) 18-17 v. ja uostoväessä (mustafia) 5 v.

(uskonnonsodissa asevelvollisuus jatkuu 70 ikä-

v:een asti). Armeian uudestaan järjestys on
v:sta 1909 alkaen ollut saks. sotilaslähetystön

tehtävänä (johtajina von der Goltz ja laman von
Sandersj. Balkanin sodan aiheuttamien maa-alue-
menetysten jälkeen lasketaan T:n armeian rau-

han aikana käsittävän n. 210.000 miestä, sodan
aikana n. 1.110,000-1,160,000 miestä. Lisäksi on

puoleksi sotilaallisesti järjestetty santarmista,
johon kuuluu n. 60,000 miestä. — Uusi hallitut

ryhtyi heti 1908 toimenpiteisiin sotalaivastot

kohottamiseksi siitä rappiotilasta, johon

jen kuluessa oli joutunut. Suurvaltainsoaan pub-
i 1914 ulkomailta tilatut sotalaivat eivät

vielä olleet liitin el valmistua, ja ellei NaK-aoli-i

luovuttanut T:lle kahta Välimerellä olevaa sota

tansa („Goeben", Bittemmin ...lava/. Selim
II", 23,000 tonnin ja „Breslau", sittemmin
dillije", 4,500 lunnin depiasementtinen), olisi 'I'.

ollut aivan ilman uudempia sula aluksia lukuni,

ottamatta kahta, 190:!-04 rakennettua, 3,000 i,000

tonnin risteilijää sekä muut ia torpedovenei
Kuku sotalaivaston deplasementti oli 1914 kaik
kiaan n. 80,0011 tonnia. — 1, i n n o i t u k s i

rakennettu etupäässä Konstantinopolin turvaa
miseksi ; maan puolelta sitä suojelee Tsatald
linnakevyö ja meren puolelta Bosporin ja Pai
danellien lujat, saksalaisten uusimat linnak-

keet. Muita huomattavia linnoituksia ovat Adria-

nopoli sekä Smyrna. Kansallisvärit:
punainen ja vihreä (muhamettilaisten pyhä väri).

Lippu: punainen, keskellä valkoinen puolikuu

ulospäin kääntyvien sakarain välissä valkoinen
tiili) i. Varsinaista vaakunaa ei ole; semmoi
sena käytetään erinäisten sotilaallisen mahdin
tunnusmerkkien, puolikuun y. m. ympäröimää,
hallitsevan sulttaanin koristeellista nimikirjoi-

tusta. [W. Albrecht, „Grundriss des osmanischen
Staatsrechtes" (1905); Karl Andree's ' ographie
de- Uelthandels II" (1911); V. Cuinet, ..La Tur
ipii d'Asie" (1891-1901) ; F. C. Endres, ..Die Tiir

kei" (1916); L. M. Garnett, „Turkey of the otti

niiins" (1912) : H. Grothe, „Geographische Cha-
raeterbilder aus der asiatisehen Turkei" (1909)

;

.M. Hartmann, ..Der islamische Orient" (1910) ;

K. llichens, „The near East" (1913) ; A. Phi-

lippsohn, ,,Das ttirkische Reieh" (1916) ; H.

Schmidt, ,,Das Eisenbahnvvesen in der asiatisehen

Turkei" (1914) ; M. Sykes, „Through five turkish

provinees" 11900-04)': A. Wirth, „Der Balkan"

(1914).] E. E. K.

II i s t o r i a. Valtakunnan perustamin e n.

Eräs Turanista kotoisin oleva turkkilainen

heimo, joka 8:nnella vuosis. oli kääntynyt isla-

min oppiin sekä seurannut seldzukkeja Etu

lasiaan, siirtyi päällikkönsä Su leimani n

johdolla Armeeniaan 1225. Sulcimanin poika

ErtogruI (1231-88) sai Konian seldzukki-

sulttaanilta alueen Fryygiassa lääniksi. Eri"

grulin poika Osman (1299-1326) soti im

tyksellä kreikkalaisia vastaan: hänestä heimo sai

nimensä osmanit. Osmanin poika Urkhan
(1326-59) valloitti suuren osan Vähää-Aasiaa.

Hän järjesti myös valtakunnan sisällisiä oloja

ja perusti seisovan sotajoukon, m. m. kristittyjen

vanhempien pojista muodostetun, hyvin harjoi-

tetun janitsaarien jalkaväen. Osmanit eli vii l

kuten valtiollisesti- järjestetyssä sotaleirissä; ela-

tuksensa he saivat voitettujen kristittyjen kan-

sojen veroista. Urkhanin poika M n rad 1

(1359-89) valloitti Tkraakian, siirsi 1365 hal-

lituspaikkansa Adrianopoliin sekä teki m. m.

serbialaiset ja bulgaarialaiset verovelvollisiksi.

Serbialaiset nostivat tosin ruhtinas Lazarin joh-

dolla kapinan, johon yhtyivät Kroatsia, Bosnia.

Albania, Bulgaaria ja Valakia, mutta se päättyi

turkkilaisten voittoon Kosovon kentällä I
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vaikka Muradin itsensä Minnasi erää Berbia

lainen. Hänen poikansa H a j a s i ii 1 (1389-1402)

teki Valakian verovelvolliseksi, valloitti Bulgaa-

riun. Makedonian ja Thessalian; idässä hän laa-

jensi valtakuntaa Eufrat-jokeen asti. Hän voitti

Nikopolin tappelussa Kiltti kuningas (sittemmin

keisari) Sigismundin johtaman risti retkeilijä

joukon. Mmta 1402 luin itse Angoran kentällä

joutui tappiolle taistellessaan mongolien hallit-

Tirauriu vastaan ja kuoli vankeudi

rUaen poikansa Muhammed I (k. 1421)

yhdisti jälleen hajonneen valtakunnan 141::.

[aman poika Murad 11 (1421-51) soti vaih-

Jla menestyksellä Juliana Hunyadyn joh-

tamia unkarilaisia sekä Albanian ruhtinasta
Ka^iriot, ia vastaan. Hiin voitti kristityt

\ iirnaii tappelussa 1444 sekä valloitti myös
in. Hänen seuraajansa Muhammed II

valloitti vihdoin urhoollisesti puolus-

tetun Konstantinopolin 29 p. toukok. 1453 teh-

den siten lopun Kreikan keisarikunnasta;
Konstantinopoli tuli T:ii valtakunnan pääkau-
pungiksi.

Valtakunnan loistoaika. Kukisti tui

kristityt kansat saivat pitää uskontonsa, mutta
joutuivat muuten kovan sorron alaisiksi; turk

kilaiset vallitsevana sotilaskansana kiskoivat var-

sinkin suuria veroja alamaisiltaan sekä käyttivät

saatuja varoja yhä uusiin valloituksiin. Serbia.

a liitettiin lopullisesti 1400-

luvun keskivaiheilla T:n alueisiin, Krimin
tataarikaani alistettiin lova tuli T:n

ilimaaksi. Julman Bajasid II:n aikana
)1-15I2) turkkilaisilla oli vähemmän menes-

inutta hänen poikansa Selim I (1512-20)

voitti 1514 Persian saaliin, valloitti Armeenian.
uitu Palestiinan ja Egyptin sekä omaksui

kajifin arvonimen. Silmiin pojan S oi iin a n

mau I I:n aikana T:n valta kohosi suu-

rimpaan mahtavuuteensa; hiin valloitti Belgradin,
karkoitti johanniitat lthodos-saarelta 1522, tuhosi

arin armeijan Mohacsin tappelussa lf>2ti sekä

teki suuremman osan Unkaria T:n vasallimaaksi.

menetti T:lle useita saaria ja Persia
rgian sekä Mesopotamian. Solimanin laivasto

vallitsi Välimerta, ja Pohjois \irikan barbareski-
valtiot tunnustivat hänen yliherruuttaan. Lain-

einkin Soliman on kuuluisa.
V a 1 t a k u n n a n rappeutuminen. Sult-

taanien kasvatus seraljissa erillään valtioll

elämästä vaikutti heihin seuraavina aikoina vei-
' tavasi i

:

kasvin janitsaarien n

ja vallattomuus. Johtavat ministerit n. s. suur
visiirit, saivat ratkaisevan vaikutusvallan. —

im II:n aikana (1566-74) valloitettiin

etsialaisilta Kypros, mutta heti senjälkeen.
i laivasto kärsi perinpohjaisen tap

»sialla. Seuraavat sulttaanit.

Murad III ja Muhammed III, turvasi

-urmaamalla sukulaisensa ja soti

monolla menestyksellä Itävaltaa ja Pursina

Mustata I karkoitettiin kahdesti ja

a n ll:n surmasivat janitsaarit. Voima
"li jälleen M u r a d IV (162

iti Persian, kasakat ja Venetsian,
uudisti sotakurin sekä saattoi raha-asial
tykseen. mutta hänen veljensä, irstaan Ibra-
himin i lt!4o 48) hallitessa saavutetut edul iiii

leen menivät hukkaan: viimemainitunkin murha

sivat ia nilaani I lu a luun u pojan M u I, a m-
m '• d IV:n (1648-87) aikana T. sisällist. n hiii

ridiileu ja ulkonaisten tappioiden johdosta jou
tui häviön partaalle, kunnes Muhammed Köprili,
suurvisiirinä v:sta 1656, uudisti järjestyksen ja

i ihollii en (venetsialaiset
I

1 länen poikansa
Ahmed Köprili (suurvisiirinä 1661-76) soti yi»
menestyksella Itävaltaa vastaan, vaikka hiin kar-
sikin st. Gotthardin tappi. m 1664; hiin valloitti

Venetsialta Kandian imi'.) sekä Puolalta Podo-
lian ja I krainan (1672). Mutta uudessa sodassa.

jota Ahmed Köprilin lanko, suurvisiiri Kara
Mustata johti Itävaltaa vastaan, Wieniä turhaan
piiritettiin 1683, sittemmin menetettiin koko
Kuski l ukuii ynnä Budapest, ja vihdoin keisa

rillisu t 1087 tunkeutuivat Serbiaan; venetsialai-

set valloittivat takaisin Monan. Muhammed
IV syöstiin valtaistuimelta, mutta sota Itäval-

taa ja sen liittolaisia vastaan jatkui yhtä onnet

tomasti hänen seuraajiensa aikana. Sittenkuin
turkkilaiset jälleen oli Zentan tappelussa purin

pohjin voitettu 1697, luovutti Muhammed IV :n

poika Mustata II (1695-1703) Karlouitzin rau-

hassa 1699 Unkarin ja Sicbenbilrgenin Hiiva 1

Iälle, Asuvin Venäjälle, Podolian ja Ukrainan
Puolalle sekä Morean Venetsialle. Vallasta syös-

(yn Mnstafan veli Ahmed III (1703-30) osoitti

kestiystävyyttä Uimisin Kaarle Xllrlle ja aloitti

hänen hyväkseen sodan Venäjää vastaan; Pie-

tari Suuri sai kuitenkin rauhan, kun hän jätti

takaisin Asovin (1711). V. 17lä Morea jälleen

valloitettiin venetsialaisilta, mutta uudessa
sodassa Itävaltaa vastaan kadotettiin osa Ser-

biaa ynnä Belgrad (Pozarevacin rauhassa 1718).

Valtaistuimelta syöstyn Ahmedin seuraaja Mih-
in u il I (1730-54) soti onnettomasti Venäjää
mutta menestyksellä Itävaltaa vastaan. Belgra-

din rauhassa 1739 saatiin viimemainitulta val-

tiolla Saven ja Tonavan eteläpuolinen alin--, veuä

Iäisiltä saatiin Asov, jonka he olivat valloit-

tanee! sodassa. Mahmudin toisen seuraajan M u s-

tafa IH:ii (1757-73) hallituskaudella venäläi-

set miehittivät Moldovan ja Valakian, hävittivät

T n lait aston I e imu lahdes -a Vigeian-met

1770 sekä valloittivat seuraavana vuonna Kri-

min. Musiafan seuraajan Abdulhamid Tm
(1774 st» i tftytyi sentähden KutSuk Kainardzin

rauhassa 1774 myöntää Krimille itsenäisyys sekä

venäläisille vapaa
i

oiki Mustalla- ja

ligeian merellä. Kun Katariina 11 1783 oli yhdis

tänyt Krimin valtakuntaansa,, alkoi taas i

Venäjän ja T:n välillä. Siinä Suvorov tuotti

turkkilaisille tappioita, mutta Itävaltaa vastaan

heillä jälleen oli m. s e 1 j m jji (1789-

isn;, teki viimemainitun valtion kanssa Sisto-

vassa rauhan 1791 sekä Venäjän kanssa Jas

\ --a 1792; T. -ai o
. menetett] jä aluei-

i äkäisin.

Par an n uspuuhia. T:n Bisällinen tila oli

lakkaaman odissa rappeutunut, raha-asiat

Ollilille. I

litusmiehi i pj rkivät il

III:n aikana Bonaparten hyök-

itiin 1798 -

Kun sulttaani yritti uudi a oukkoa k

maisi uuni

,lin p istafa IV korotettiin valtaistui

melle, ja kun Mustata liairak

(ks. t.i nosti kapinan Soliin i n puolesta, murhat-
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liin viimemainittu vankeudessa. Bairakdar val-

loitti silloin Konstantinopolin ja asetti Vtu tafai

i cniman veljen Mahmudin valtaistuimelle;

tämä kukisti jälleen puhjenneen kapinan ja mes-
tautti Mustafan; kapinassa kuitenkin suurvisii-

riksi korotettu Mustafa Bairakdar sai .sn r

M a li m ii cl Hm (1808 39) täytyi Bukarestin
rauhassa 1812 luovuttaa Venäjälle liessarabia. —
Mutta ensisijassa tämä hallitsija käänsi huo-
mionsa sisäisen järjestyksen uudistamiseen. V.
1S2^ voitettiin ja surmattiin Janinan kapinoiva
pasa Ah; limu mahtavaksi päässyt jamls mrun
sotaväki, joka vastusti ajanmukaisia parannuk-
sia, hävitettiin ja armeija järjestettiin uudelle
kannalle. Kuitenkaan ei Mahmud saanut Ser-

bian eikä Kreikan kapinaa kukistetuksi; edelli-

nen maa sekä Tonavan ruhtinaskunnat pääsivät

1826 Venäjän avulla itsenäisempään asemaan,
ja sittenkuin Venäjän, Englannin sekä Ranskan
yhtyneet laivastot olivat hävittäneet T:n laivas-

ton Navarinon edustalla 1827, täytyi Mahmudin
Adrianopolin rauhassa 1829 m. m. luovuttaa Venä-
jälle Tonavan suut sekä tunnustaa K nikan täy-

dellinen itsenäisyys. — Sittemmin Mahmud jou-

tui riitaan Egyptin mahtavan pasan, Mehemed
Alin kanssa. Tämän ottopoika Ibrahim pasa
soti menestyksellä Syyriassa, mutta Venäjän,
Englannin ja Ranskan pakotuksesta Mehemed
Alin täytyi tehdä Kjutahian rauha 1833, missä
sulttaani tunnusti hänet Egyptin perinnölliseksi

maaherraksi sekä antoi hänelle Syyrian ja Kree-
tan hallituksen elinajaksi. Venäjän hyväksi sult-

taani sam. v. lupasi sulkea sen vihollisilta Dar-
danellit. — V. 1839 Mahmud aloitti uuden sodan
Mrhemed Alia vastaan, mutta kuoli kohta sen-

jälkeen, ja T:n armeia joutui täydellisesti tap-

piolle. T:n tila oli sentähden Mahmudin pojan
Abdulmedsidin (1839-61) noustessa valta-

istuimelle vaarallinen, mutta Englanti, Venäjä,
Itävalta ja Preussi pakottivat, yhdessä Mehemed
Alin luopumaan Syyriasta sekä tyytymään Egyp-
tiin. Samalla suurvaltain vaikutuksesta ryhdyt-

tiin T:ssa uudistuspuuhiin. Sulttaanin julkai-

sema asetus (Hattiserif gulhane) sääsi m. m., että

kaikkien T:n alamaisten kansallisuuteen tai

uskontoon katsomatta tuli nauttia turvallisuutta

omaisuutensa, kunniansa ja henkensä puolesta.

V. 1841 T. lupasi pitää Dardanellit ja Bosporin
rauhan aikana suljettuina vierailta sotalaivoilta.

— Kun T. 1S50 Ranskan vaikutuksesta antoi

roomalais-katolilaisille etuja Palestiinassa, vaati

Venäjän keisari Nikolai I tästä ärtyneenä krei-

kanuskoisille T:n valtakunnassa oikeuksia, joi-

den perusteella Venäjä olisi saanut suojelusher-

ruuden T:n alamaisten yli. Kun keisarin vaati-

muksiin tuli kielto, syttyi Itämainen sota (1853-

56, ks. t.), jossa Ranska, Englanti ja Sardinia

tehokkaasti avustivat T:ia. Palkaksi avunannos-
taan länsivallat taas vaativat sisäisiä parannuk-
sia (joiden toimeenpanossa T:ssa aina vitkastel-

tiin), ja uudessa sulttaanin asetuksessa (Matti

Uumajun) viita 1856 vahvistettiinkin kaikkien
T:n alamaisten yhteiskunnallinen yhdenvertai-

suus, esim. kaikkien oikeus päästä virkoihin,

saada kouluopetusta j. n. e., sekä säädettiin ehdo-

ton uskonnollinen suvaitsevaisuus. Mutta kun
siinä myös vaadittiin T:n kristityiltä alamai-
silta sotapalvelusta, tulivat he tyytymättömiksi.

ja kun muhamettilaiset myös vastustivat sitä,

lykättiin sen toimeenpano toi tai ek i Parii

sin rauha;- a I
16 i sai Venäjältä Tonavan suut,

ja sen alueen koskemattomuus vakuutettiin,
mutta kun Dardanelleja koskeva sopimus uudis
lettiin ;;i Tonavan ruhtinaskunnille annettiin
itsenäinen asema, väheni kuitenkin T:n valta ja
merkitys. Suurvallat oli ivat itselleen ylimmän
ratkaisuvallan T:n vasallivaltioihin nähden. V.

i

l

59 Moldova ja Valakia j htyiväl toisii Iit

emalia yhteisen ruhtinaan (ks. Romaania.
Historia), ja Serbia tuli panslavistisen kiihotuk
sen keskukseksi. Ainoastaan yksityisiä uudis
t uksia tuli T:ssa toimeen (varsinkin kulkuneu-
voja parannettiin), ja raha-asiat joutuivat yhä
suurempaan sekasortoon. Englannilta täytyi yhä
ottaa lainoja, ja 1861 laskettiin liikkeeseen 1 ,250

milj. piasteria paperirahaa pakkokurssilla. J!as-

kaat verot rasittivat maakuntien väestöä, ylem-
mät Virkamiehet vain rikastuivat. Yhä huonon-
tunut taloudellinen tila johti vihdoin 1875 o

täiseen valtionvararikkoon. — Sulttaani A b d u-

lasis (1861-76) menetti pian itsepäisyydellään

ja oikullisuudellaan nauttimansa kansansuosion.
Muhamettilaisten uskonkiihko aikaansai lisäksi

häiriöitä, monessa paikoin, esim. Libanonissa,

murhattiin kristityitä. Sen johdosta ransk. ar-

meija lähetettiin Libanoniin, joka muodostettiin
erikoiseksi kristityn maaherran hallintoalue 'ksi

(1861). Myös Euroopan puolella syttyi kapinoita,

kuten Kreetassa 1866 ja 1868. Kreikka avusti

niitä, mutta suurvallat pakottivat Kreikan tai-

pumaan T.-n vaatimuksiin. V. 1867 täytyi T:B
sen sijaan Itävalta-Unkarin tahdosta poistaa vii-

meiset joukkonsa Serbiasta. Egyptin vara-

kuningas (keiiiivin arvonimellä v:sta 1867) pyrki

1S69 melkein itsenäiseksi; T:n uhkauksesta
hänen täytyi taipua, mutta 1873 häu kuitenkin

sai useimmat vaatimuksensa hyväksytyiksi.
Sisä liisiä levottomuuksia ja

sota Venäjää vastaan 1877-78. Venäjä
pyrki yhä saamaan takaisin Itämaisessa sodassa

menettämänsä valta-aseman Itämailla; sen lähet-

tiläs Ignatjev lietsoi T:n sisällistä levottomuutta,

varsinkin slaavilaisten tyytymättömyyttä. V. 1871

Venäjä sai kumotuksi sen kohdan Pariisin rau-

hansopimuksessa v :lta 1856, jossa sitä kiellettiin

pitämästä sotalaivoja Mustallamerellä. V. 187."'

puhkesi Hertsegovinassa kapina, mutta Saksan ja

Itävalta-Unkarin liitossa Venäjä vaati sulttaania

tekemään välirauhan kapinallisten kanssa. Muha-
mettilaiset, syyttivät sulttaania liiallisesta myön-
tyväisyydestä, syntyi salaliitto, jonka pääjohta-

jana oli Midhat pasa (ks. t.), Abdulasis syöstiin

valtaistuimelta (toukok. 1876) ja murhattiin kohta

senjälkeen ja sulttaaniksi korotettiin Abdul-

medsidin poika M u r a d V. — Bulgaariassa syt-

tynyt kapina kukistettiin kohta, ja kun serbia-

laiset aloittivat sodan Tiia vastaan, niin heidät-

kin voitettiin, mutta Venäjän uhkauksesta T.

myöntyi aselepoon. Tällävälin Murad V oli tul

lut mielipuoleksi, ja valtaistuimelle nousi hänen

veljensä Abdulhamid II (1876-1909); hän

teki Serbian kanssa 1877 lopullisen rauhan, jossa

rajat jäivät entiselleen. Suurvisiiriksi korotetun

Midhat pasan toimesta uusi sulttaani julkaisi

1876 perustuslain, jossa kaikille T:n alamaisille

jälleen vakuutettiin täydellinen oikeudellinen

tasa-arvo; Midhat pasa kuitenkin pian tämän
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en karkoitettiin Samoihin aikoihin Englan-

nin aioitlecsta u elettu konferenssi, jonka tarkoi

tuksena oli sovittaa T:n hallituksen ja Balkanin
Paavilaisten välisiä suhteita, päättyi tuloksetto

ti. Iluhtik. ls.77 Venäjä julisti sodan '1:11c

Venäläiset menivät Tonavan ja Balkanin yli,

mutta kärsivät useita tappioita yrittäessään vai

loittan Plevnaa, vaikka he tekivätkin sotalaiton

Romaanian kanssa. Aasiassa he sen sijaan vai

loittivat Karsin, ja kun vihdoin Plevna "li kukis

tunut (jouluk.) ja turkkilaisien armeijat "li

lopullisesti hajoitettu, tehtiin Adrianopolissa väli

rauha ja Santo Stefanossa valmistava rauha (maa
li~'<. 1878). Romaania ja Sorbia pääsivät täysin

itsenäisiksi, viimemainittua mania sekä Monte
oa suurennettiin, Dobrudza ja osaArm euiaa

luovutettiin ja Bulgaariasta muodostettiin

nainen ruhtinaskunta. Peläten Venäjän ka

vaa mahtia Englanti vastusti rauhan toimeen

panoa ja teki sotavarustuksia luvaten suojella

T:n aasialaisia alueita, kun sille sen sijaan luvat-

tiin Kypros. Berliinin kongressissa (1878) suur-

valtain toimesta rauhanehdot muutettiin T:n
eduksi; m. m. erotettiin Bulgaariasta Balkanin
eteläpuolinen osa, joka Itä-Rumeelian nimellä

Jäi 1 :ti ylivallan alaiseksi maakunnaksi. Itä

valta-Unkari sai miehittää Bosnian ja Hertsego
vinan, Kreikalle annettiin toiveita alueen laaji n

nuksesta. Lopullinen rauha Venäjän kanssa teh

tiin helmik. 1879.

Dusin aika. Sodan ja sitä seuraavan rau-

hanteon johdosta T:n valtakunta oli heikontu-

nut ja menetti tämän jälkeen yhä uusia alueita

Kreikka sai 1881 melkein koko Thessalian, Tunis
joutui sam. v. Ranskalle ja englantilaiset mie
hittivät Egyptin 1882. Kun Bulgaarian Aleksan
teri yhdisti Itä-Rumeelian ruhtinaskuntaansa

ei T. sitä asevoimin vastustanut. Kuiterj

kin T., sittenkuin kolmikeisariliitto oli hajonnut,
alkoi saada tukea Saksalta ja Hiivalta-Unkarilta.

tiaisten virkamiesten avulla saatiin raha asiat

paremmin jäljestetyiksi, ja saksalaiset upseerit

I :n sotajoukon uudelle kannalle.

Kuitenkin virkamiesten kykenemättömyys ja epä
luotettavana olivat parannuksiin esteenä, eikä
sulttaani, joka jo 1878 oli peruuttanut perustus-
lain, pannut kaikkia lupaamiansa uudistuksia
toimeen. Armeeniassa tapahtuneen sorron vuoksi
puhjenneet levottomuudet kukistettiin verisesti

muhamettilaisten uskonkiihko ilmeni e

kristittyjen Burmissa, joita myös toimeenpantiin
pää 1

l. Kreetassa syttyi jälleen kapi
i (189fi ja 1897), joita Kreikka avusti.

alkoi sola T:n ja Kreikan välilli ensin
mainittu pääsi voitolle; se sai rauhanteossa 1897
rajan muutetuksi edukseen. V. 1898 lakkasi T:n
herruus K reet:. g hoiti seuraavana aikana
hallitusta suurvaltain asettama komi

I Kreikan prinssi Yr i

ita vastarintaa käyttäen \b lul

hamidin hallitus edelie ukin osasi tehdä tyh
suurvaltain vaatimat parannukset. N- nuor-
turkkilainen, uudistuksia vaativa puo
ennen kaikkea tahtoi poistaa itsevaltiuden, toi-

i
Tini sentähden usean kerran kapinoita (1901

onnistumatta voittaa tarkoitustaan.
V. 1903-04 as tettiin kansainvälinen santarmilai
tos ylläpitämään jäi levottoma
doniassa. Kuitenkin siinä maassa jälle n puhkesi

nuorturkkilaisten virittämä kapina 1908. T:n hal-
lituksen täytyi taipua, tapahtui ministerinvaib
do- ja 1876 vuoden perustuslaki pantiin u

Llkeen in hallitus otti

3 lläpitääkseen järjesi

Mutta siihen eiväl rauhattomuudet p

ia kiihotusta itävalta

tia n ja I fei i ego i
I

lisesti alueeseensa 1908. San;:

ria, joka oli Vi aa' jii a liitosta siirtj nj l Itä i

i nka rin pnolell juli tau! ui t.i
. in itsenäi

I

kuningaskunnaksi, T:n hallitusta johtava
turkkilainen pm, lue antoi vihdoin rahalli ta kor
valista vastaan suostumuksensa näihin muutok-
siin, jatkaen sillävälin »isällisiä uudistuksia.

Tosin Miilulliamid yritti Konstantinopolin sota
joukkojen avulla toimeenpanna valtiokeikaul en

itsevaltiuden ja vanhoillis-islamilaisen suunnan
hyväksi (huhtik. 1909), mutta uuorturkkilaiset
valloittivat Salonikista ja Adrianopolista käsin

pääkaupungin ja kukistivat siten nopeasti yri-

tyksin (tässä kuten myöl uunissa T:n so

kunnostan t ui erittäin Enver bey, sittemmin pa
Milulhamid menetti valtaistuimensa veljelleen

Muhammed Resadille (Muhammed V) ja

pidettiin senjälkees vangittuna, Myös | 10

vapaus pantiin n\ t voimaan T:ssa. - Kreetan
joka 1908 oli julistanut yhtyvänsS Kreikkaan,
täytyi suurvaltain p: ta vielä jäädä Tur-
kin vallan alle. — Nuortui kkilninen hallitus

(johtajana huomattava varsinkin Hilmi pasa) sai

kokea paljon vaikeuksia; se pani kuitenkin uudis
tuksia toimeen sotajoukossa, verotuslaitoksessa

y. m. Mutta kun nuorturkkilaiset samalla tar-

mokkaasti kokivat vahvistaa keskushallitusta

pelastaakseen 1 :n häviöstä, tulivat muut kan-
illi-inulet tyytymättömiksi. Albaniassa, Etelä

Arabiassa ja Mesopotamiassa syntyi levottomuuk-
sia, ja Bulgaarian toimeenpanema kiihotus Make-
doniassa sai aikaan kireän välin mainitun ku-

kunnan ja l':n välillä. V. 1911 Italia julisti

-oilaii T:lle ja valloitti Tripoliin. Siitä kiihtyi

sisällinen levottomuus ja nuorturkkilainen halli-

tus kukistui. V. 1912 syksyllä neljä Balkanvaltiota

Bulgaaria, Kreikka. Serbia ja Mont jotka

olivat tehneet liiton keskenään, alkoivat odan

T:ia vastaan. Liittoutunee! pääsivät voitolle;

kuiten] iti pj ähtyi bulgaarialaisten eteneminen
Tsataldzan varustusten luona. Lontoon alusta-

rauhansopimuksessa toukok. 1913 T. menetti

kaikki eurooppalaiset alin 'Iisa paitsi Kuiistnnti

nopolia ympäristöineen, nim. suurimman
Makedoniaa sekä \ ! rianopolin Bulgaarialle,

Kreetan ja Salonikin Kreikalle. Yskybin ja

Monastirin Serbialle sekäSkutarin ;rolle.

Albaniasta oli muodostettava itsenäinen vt

lonka rajat jätettiin suurvaltain määrättäviksi.

Mutta kun voittajat heti ioni un at riitaan saa-

liin jaosta ja Bulgaaria joutui ui lassa

tappiolle käytti T. tilaisuutta ja valloitti lakai-

sin \dr innopolin, jonka se sai pitää I

nopolin rauhassa (elok 1913). Vaikkakin T.

erilleen levottomista k
i

maakunnistaan. oi\ät nuorturkkilaiset,

uudestaan olit

|,\s\
i likaan (heidän johta

Mahmud Sefkel murhattiin 1913). V. 1914

ilä T. yhtyi suurvaltain sotaan Saksan ja

Itävalta-Unkarin Iiii en heiltä teho
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kahta apua. Ne yritykset, joita länsivaltain lai

vastot tekivät Gallipolin varustusten valloitta

raiseksi 1915, raukesivat tyhjiin; Armeeniassa ja

Persiassa turkkilaiset sotivat vaihtelevalla menes-

tyksellä venäläisiä ja Mesopotamiassa englanti

laisia vastaan. Hyökkäykset Egyptiä vastaan.

jonka Englanti tässä sodassa on muodollisesti

liittänyt ainoisiinsa, eivät ole T:lle tähän asti

menestyneet. [La Jonquiöres, „Histoire de 1'empii

ottoman"; Jorga, „Geschichte des Osmanischen
Reiches"; Greene, „The campaign in Bulgaria

1877-1878"; Maurice. ,,The Russo-Turkish war
1S77": Hecquard, „La Turquie sous Ainini

Hamid 11"; Totomjanz ja Toptschjan, ,,Die sozial-

ökunomisehe Törkei"; Du Velay, ..Essai sur l'his-

toire financi&re de la Turquie"; Norodounghian,
„Recueil d'actes internationaux de 1'empire otto-

man"; Schopoff, „Les röformes et la protection

des ehrfitiens en Turquie 1673-1904", sama. „The
Balkan qui stion".] G. R.

Turkki ks. Puku, palstat 1078, 1083.

Turkkikuoriainen (Attagenus), kovakuoriais-

suku ihrakuoriaisten (Derniestidce) heimossa,

ks. A 1 1 a g e n u s.

Turkkilainen kylpy ks. Roomalainen
kylpy.
Turkkilaiset ks. T u r k k i 1 a i s-t a t a a r i-

laiset kansat ja T u r k k i.

Turkkilais-kreikkalaiset sodat. Kreikan va-

paudentaistelusta Turkkia vastaan ks. Kreikka,
historia. — V:n 1897 sodan aikaansai etupäässä

kreik. seura ..Ethnike hetairia", joka kiihotti

sotaan Turkkia vastaan. Kreetassa helmikuussa
1897 syttynyt kapina edisti seuran aikeita, ja

se vaikutti Kreikan hallituksen kantaan. Kreikka
lähetti heti apujoukkoja Kreettaan, ja saari julis-

tettiin yhdistetyksi Kreikkaan. Suurvallat kui-

tenkin ehkäisivät kreikkalaisten toimia: luvaten

Kreetalle itsenäisen hallinnon Turkin yliherruu-

den alla he vaativat Kreikan joukkojen poista-

mista saaresta. Tämä vaatimus herätti suurta

suuttumusta Ateenassa, ja nopeasti koottiin jouk-

koja Kreikan pohjoisrajalle, vaikka Kreikka
olikin sangen huonosti varustautunut sotaan.

Kreikan' kruununprinssi Konstantinos otti

armeian päällikkyyden, ja huhtikuussa Ethnike
hetairian säännöttömät joukot aloittivat viholli-

suudet Turkkia vastaan, mutta lyötiin takaisin.

Kreikan pääjoukko kokoontui Thessaliaan, pie-

nempi osasto Epeirokseen. 18 p:nä huhtikuuta
turkkilaisten pääjoukko Edhem pasan johdolla

ryhtyi hyökkäykseen, ja vain muutamia päiviä

kreikkalaiset kykenivät pidättämään sitä Thessa-

lian pohjoisissa rajasolissa. Huhtikuun 25 p:nä
turkkilaiset valtasivat Larissan. Kreikkalaiset

peräytyivät etelämmäksi; ainoastaan eversti Smo-
lensko puolustautui vielä Velestinossa. Ateenassa
kukistui Delyanniin ministeristö, ja kruunun
prinssin täytyi luopua armeian päällikkyydestä.

Uusi pääministeri Ralli kääntyi suurvaltain puo-

leen avunpyynnöllä. Ennenkuin nämä kuitenkaan

ehtivät ryhtyä välittämään, valloittivat turkki-

laiset vielä Pharsaloksen 6 p:nä toukok. ; samaan
aikaan Smolenskon täytyi peräytyä. Ratkaisemat-

toman taistelun jälkeen Domokoksen luona 17 p :nä

toukok. kreikkalaiset peräytyivät Furka-solalle.

Venäjän keisarin lähettämä sähkösanoma sai nyt
turkkilaiset taipumaan aselepoon. Lopullinen

rauha tehtiin Konstantinopolissa joulukuussa

1897, siinä Turkki sai rajan korjatuksi cduk
i vrt. K r e i is k a, historia

i

Keväällä 1912 tehtiin salainen liitto neljän

Balkanvaltion, Bulgaarian, Serbian. Montenegron
ja Kreikan välillä Turkkia vastaan. Kun Tripo-

liin menetyksen joi lälli aen tj j tym
myys Turkissa yltyi (nuorturkkilainen hallittu

kukistettiin heinäk. 1912), joudutti tämä liitto

laisten valmistaman sodan puhkeamista; sodassa

he toimivat yhteisen suunnitelman mukaan.
Montenegron ryhdyttyä vihollisuuksiin Kreikka
ja muut valtiot aloittivat sodan lokak. 18 p.

Kreikan armeia meni heti kruununprinssi
Konstantinoksen johdolla rajan yli, voitti turkki-

laiset Elassonan ja Sorvin n i lokak. 20-23),

Nalbandkojn (lokak. 30) ja Jenidzen (marrask.

2 p:nä) tappeluissa sekä miehitti marrask. 8 p.

Saloinkin, missä jäännös Turkin etelä-armeiasta

heitti aseensa. Muut liittolaiset sotivat tällä

välin yhtä menestyksellisesti, ja Turkin pä

voima peräytyi Tsataldzan asemalinjaan saakka.

Syntyi aselepo, johon Kreikka ei kuitenkaan

yhtynyt; rauhanneuvottelut alkoivat Lontoossa,

ja nuorturkkilaisten vastustuksesta huolimatta

rauha tehtiin samassa kaupungissa 30 p. touljok.

1913. Kreikka sai Salonikin ynnä eteläosan

Makedoniaa (n. Mesta-jokeen saakka idässä).

Kreikan rajan vasta perustettavan Albanian ruh-

tinaskuntaa vastaan oli kansainvälinen toimi-

kunta tarkemmin määräävä. — Saaliista syntyi

kuitenkin heti riitaa Bulgaarian sekä sen liitto-

laisten välillä (vrt. Turkki, historia). G. R.

Turkkilais-tataarilaiset kansat (1. t u r k k i-

laiset kansat) kuuluvat mongolien ja

tunguusien kanssa altailaisiin kansoihin

(ks. TJ r a 1 i-a 1 t a i 1 a i s e t kielet) näit-

ten läntisiinpänä, Euroopan historiassa tär-

keimpänä ja lukumäärältään suurimpana (yli

30 milj.) ryhmänä, jonka yhteisenä tunnusmerk-
kinä on samasta alkukielestä (turkkilaisesta

alkukielestä) enemmän tai vähemmän muuttu-

nut kieli. T:sta k:sta ja niiden nykyisistä nimi-

tyksistä ja ryhmittelystä ks. Turkkilais-
tataarilaiset kielet. — T. k. asu-

vat hyvin laajalla alueella: Kiinau Turkesta-

nissa, Siperiassa, Venäjän Turkestanissa, Euroo-

pan Venäjällä, Kaukaasiassa, Vähässä-Aasiassa

ja Balkanin niemimaalla, jota paitsi niitä tava-

taan kauempanakin (Gobin eteläpuolella Nan-

san-vuoriston laaksoissa. Persiassa ja Afga-

nistanissa, Egyptissä, Puolassa ja Liettuassa,

y. m.). Venäjän valtakunnan kansoista t. k.

ovat slaavilaisten jälkeen suurimpana väestö

aineksena; 1915 heitä oli virallisten tietojen

mukaan yli 15 1
j2 milj. eli 10,6 % koko väki-

luvusta (8 milj. Aasian ja 6 Euroopan puolella

sekä n. 2 milj. Kaukaasiassa). Valtavana enem-

mistönä he ovat Venäjän ja Kiinan Turkestanissa

sekä Vähässä-Aasiassa. T:n k:n laaja maan-

tieteellinen leviäminen eri maanosiin johtua

heidän aikaisemmista elintavoistaan: sotaisana

ratsastajakansana he alkuperäisiltä kotipaikoil-

taan, Keski-Aasian ruohoisilta aromailta, jo esi-

historiallisina aikoina kulkeutuivat milloin

Etelä-Mantsuriaa ja Kiinaa, milloin Eurooppaa

kohti, ja useissa eri otteissa he liikkuvina pai-

mentolaisryhminä syöksyivät viljavammille seu-

duille alistaen orjiksi vieraat kansat (1at) ja

muodostaen aikojen kuluessa joukon erinimisiä



-.•n:;; Turkkilais-tataarilaiset kansat 2038

valtakuntia (el), joitten korkeimpana ylipäällik-

köni! oli kagan (kaani), pienten heimojen eli

sukuryhmien johtajien nimityksenä ollessa beg.

Nykyisten t:n k : n joukossa on sekä metsä
seutuihin vetäytyneitä harvalukuisia metsästäjä-

heimo m i uorten ja Altain seul

n. s. tataariheimot, Itä-Siperiassa jakuutit), suu

reiupia tahi pienempiä paimentolaisheimoja ja

heimoryhmiä (baskiirit, kirgiisit, nogajit, turk-

tneenit y. m.) sekä maanviljelijäkansoja (Volgan

tataarit, Kaukaasian tataarit ja varsinaiset turk-

kilaiset eli osmanit). Itsenäisiä tahi puoleksi

n-iä turkkilais-tataarilaisia valtioita ovat

Turkki. Bukhara ja Khiva. Näin ollen nykyiset

turkkilais-tataarilaiset edustavat kaikkia mahdol-
lisia Bivistys- ja kehitysasteita. Samoin he ruu-

miillisesti oval hyvin eriäviä: alkuperäisin rotu-

tyyppi on nähtävästi säilynyt kirgiiseillä ja

Altai-, tioristou asukkailla: jakuutit ovat mongoli-

laistuueet ja tsuvassit hyvin aikaisien saaneet

vierasta voita: turkkilaiset taas ovat ruumiilli-

sesti monen eri rodun jälkeläisiä. Uskontonsa
puolesta näitten kansi. ien valtava enemmistö on
imiliainct tilainen : vanhaa samanismia tavataan

vielä Altain seuduilla asuvilla pikkuheimoilla,
aikoinaan laajalle levinnyttä buddhalaisuutta
vain Mongoliassa elävillä snjooteilla ja Kiinassa

lejlla; kristinuskoisia oval (paitsi tsu

seja) jakuutit ja osa Mi niisinäkin tataareja

iit y. m.) ja mooseksenuskolaisia karaimit
Krimillä ja muutamat Puolassa asuvat pienet

ryhmät. Vanhastaan oli kaikkien t :n k:n oma-
peräisenä asuntona pyöreä huopateltta (jurtta
«li kibitka), erikoisten arolaiselämän vaatimusten
mukaan kehittynyt tulos alkeellisemmasta kota-

mallista. Sellaisenaan jurtta on säilynyt vielä

kaikkialla, mi-sä karjanhoito on joko ainoa tahi

pääasiallisin elinkeino; missä maanviljelys tahi

kalastus on voittanut alaa. on naapureilta opittu

rakennustaito (Itä-Turkestanissa savitalo, Venä
iällä \.

i tupa, jakuuteilla hirsikota,

j. n. e.). Maanviljelijöiksi muuttuessaan t. k.

- mää ri a omak suneel vierasta sivis-

tyselämää, mutta Säilyttäneet kaikkialla -it

k.-ä-ti kielensä. Kansallisuustunto on kielen suh

yhtäläisyyden ja yhteisen muhamettilai-
suuden vaikutuksesta yleensä huomattavan voima-
kas; erittäinkin ovat Turkin valtakunnan sivis-

B kirjallisuus suuresti vaikuttaneet, var
sinkin Kaukaasian ja Volgan tataareihin. Voi-
daan katsoa t :11a k :11a olevan kolme kulttuuri-
keskusta: Turkin valtakunta (Konstantino]

i. Samarkand, Buk-
hara) ja Volgan alue (Ka-,m ai

lii -toria. Kiinalaiset tähteet tietävät

paljon pohjoisten arolaisten vanhoista
a tavoista ja valtakunnista,

mutta epävarmaksi jäii monta kertaa, onko jokin
heimo vaiko vain sen ruhtinassuku turkkilais

Kiinalaisten mainit -emi -a Di,

Biung-nu, Vei ia Hu kansoissa on ollut tnrkki-

tataarilaisia aineksia, -ainoin kuin ehkä myös
nayöl Tatai heimo ,-.. Kiinan aikaisem-
mi-i (220-260 |. Kr.» ja II"

eli Hu-vei (n Kr., olivat turkkilais-
rilaisia. Hiung-nu-kansa. jolla imme

-a oli Buuri valtakunta hallu i
Kr.

Kiin: n kärsityn tappion jälkeen jal

tui siten, että osa lähti lii 'a oli

seurauksena hunnien tuin Eurooppaan ja juuri
linvaellus, Näistä hunnien sotaretkistä

i
i

Etelä Venä jälle mujilamia
joista i aimei uimmai olivat bol|
Bolgaarit ja Tsuvassit); mutta suurin
osa kuitenkin vetäj t,\ i takaisin lasi iän. S i

ajoilta silloiset itäisimmät (kaakkoisiini]

suomalais-ugrilaiset, nykyisten unkarilaisten i

i-ät. omaksuivat turkkilais-tataarilaisten yhteis
kunta järjestyksen ja paimentolaiselämän, m
tuen hekin vaeltelevaksi ratsastajakansaksi. Täi
löin jo i n i kkilai tataari laisilla kansoilla "li i

mattava valtiollinen järjestämiskyl
|

ja jonkun-
lainen kirjoitustaito (hunnien kirjoitu

|
jonka

kiinalaiset kertovat olleen saman kuin //«-kan-

salla. Tiima vaaliin tunnettu t urkkilais 1 ataa rilai-

nen kirje. itu- oli kiinalaisten merkkikirjoitusten
tapainen; myöhemmin (700 j. Kr.) käytettiin

äännekirjoitusta (ks. Mu i n ais tu rkkilai-
set kivikirjoitukset). Valtiollisesta jär-

jestyneimpiä olivat Kiinaa naapureina, milloin
sen liittolaisina soturikansoina, milloin sen vihol

Lisinä asuvat tyrk (kiinaksi Tuki ui ja

uigur (kiinaksi Vei) kansat eli heimoliitot.

Itäisen tyrk-kansan keskus oli 680-745 ,j. Kr.

Orkhon-joen varrella; siitä lähtien se hajosi, ja

suuri osa siihen kuuluneita heimoja liittyi län-
tisiin t y r k e i h i n, jotka olivat paimentele-

vina irrallisina heimoina oleski lleet Altain ja

Kaspianmeren välisillä mailla. Tyrkit laajensivat

aluettaan etelään käsin (seldzukkien maikat r

siaan). Uigurit jo Selengan varrella ollessaan

ji rustivat valtakunnan (745-840 j. Kr.) ja tutus-

tuivat sogdilaisiin ja syyrialaisiin lähetj

m (nestorialaisuuteen ja manikealaisuuteeni

sekä Kiinasta tulleisiin Buddhan uskon levittä-

jiin. Kun osa uigureja Tien sanin vuoriston

rinteille siirryttyään* asettui maataviljelevaksi
kauppia-skansaksi, syntyi Kä-Turki 900

1200 j. Kr.) tärk < sivistyskeskus, öigurien

vanha kotiseutu. Selengan laakso, oli jo 840 jou

luimt luoteesta tulleitten kirgiisien hävittämäksi,

ja kirgiisien jälkeen tunkeutui sinne mongoli-

laisia lieimoja naimani!, keraitit, joista viimeksi

mainitut uigureilta perivät kristinuskon). Uigu-

rit viljelivät ahkerasti kirjallisuutta, käyttäen

(n. 1000:een asti) etupäässä syyrialaisten kirjai

ia, joka sittemmin periytyi mongoleille.

i
i jj uigurien sivisl ta ovat to

teenä iie suuret kirjastot, joita (v:sta 1905 asti)

on kaivattu esille Itä -Turkestanina (Turl

ia turkkiisi tataai ilaisia

heimoja oli asettunut Etelä \ m a a

nit eli polovtsit). Mongolien suurvallan

s\nt\
I

1200: n) sai aikaan turkki'

leimojen kesken -iii t iinpä

muuan pieni joukko (n. J.i tyrk-

ia lähti, mongolien rsian

laati i \ mau. -uinti i ja valloitti

-ehl/ukit ja perusti Turkin
keski ilelle.

Mong<
riin. jossa sittemmin menettivät kielensä

sa lli..! .kunnan

n Ta t a r i a a eri

Ile, Krimin niemimaalle, i

i-iturkki .

niinin nimellä <



2039 Turkkilais tataari laiset kielet—Turkkilo 2040

nissa turkkilais-tataarilainen kansa ulatti

nsä persialaisia ja muita iraanilai ia

>ia (persialaisrotuiset, mutta turkkilaiski

a a r t i t) ja siellä, syntyi uusi, n. I
•

• i tai
I a i a e ii kulttuurikeskus jatkoksi entiselle uiguri-

laiselle. Uigurien viimeisiä loppuja ovat [tä

Turkestanista (17: m vuosis. lopulla?) Nau
un rinteille siirretyt s a r y-u i gu r i t, jotka

liitä nykyä ovat täydellisesti kiinalaistumaisil-

laan.

i k. ovnt aikojen kuluessa pystyttäneet monta
eri valtakuntaa eri osiin Aasiaa, ia mel

kaikkien Aasian osien valtaistuimilla (kaakki

osaa lukuunottamatta) on joskus istunut turkki-

lainen hallitsija. Suurin vaikutus Euroopan oloi

1 1 1 n on, paitsi t:n k:n esi-isillä hunneilla, ollut

Turkin valtakunnan isännillä, turkkilaisilla

ks. T n r k k i. G. J. B.

Turkkilais-tataarilaiset kielet (t urki n-

sukuiset 1. turkkilaiset kielet) mno-
dostavat erityisen, omintakeisesti kehittyneen
kieliryhmän, jonka eri kielet ovat erittäin lähei

sesti sukua toisilleen ja joka ryhmä mongolin
ja tunguusin kielten kanssa kuuluu altailai-
seen kielikuntaan (ks. Ural ia 1 t a i-

laiset kielet). Tämän kielikunnan alkuna
ii. ollut yhteinen kantakieli, josta I. k. ovat
monessa suhteessa kauimmalle kehittyneet, mutta
jonka rakenne vielä selvästi kuvastuu nykyään
puhutuissakin t:ssa k :ssä. Sana alkaa joko

yhdellä konsonantilla tahi vokaalilla, sanansisäi-

siä konsonanttiryhmiä on suhteellisesti vähän,
vartalo on yksi- tahi kaksitavuinen ja ainoana
taivutuskeinona on suffiksien (päätteiden, tun-
nusten) käyttäminen. Nomineilla on verraten
vähän taivutusmuotoja, mutta verbien taivutus

on erit täin kehittynyt ja verbaalisten nominien
(partisiippien) monipuolinen käyttö korvaa mui-
den kielten sivulauseiden runsautta. Samalla
kieliopillisella muodolla on aina sama pääte,

mutta vokaali jonkun verran vaihtelee sanan
ensitavun vokaalin mukaan (vokaalisointu). Kie-

len rakenne on mitä yksinkertaisin ja taivutus

säännöllisyytensä vuoksi mitä helpoin. Esi-
tti r k k i 1 a i s e n a aikana sanansisäiset vokaa-
lienväliset d, T, r ja ii olivat säilyneet, mutta
sananalkuiset d, di, j ja n olivat kaikki anta-
neet /-äänteen ja sananalkuinen p oli hävinnyt

(p > f > '< > O). Aikaisimmin eristäytyneistä

murteista, on huomattava se kieli, josta on kehit-

tynyt nykyinen tsuv ässin kieli (ks. t.) ja
josta on jäänyt jälkiä unkarin kieleen
(ks. t.). Turkkilais-tataarilaiset kansat muodosti-
vat kauan ensimäisten eristäytymisten jälkeen

yhtenäisen kielialueen, jonka rajojen sisällä vain
verraten pienet äänteelliset ja muoto-opilliset eroa-

vaisuudet pääsivät kehittymään. Tänä j hteis-
turkkilaisena aikana (300-700 j. Kr.) tn puli

tui kehitys /' > s ja f^>z sekä osittain sanan-
sisäinen d > (5. Myöhempänä aikana on eristet-

tyyn aseinaan joutunut jakuutin kieli, jossa

siitä syystä on tapahtunut useita vain tälle kie-

lelle ominaisia muutoksia (ensitavuun vokaaleissa

esim. ä > ya, ö > uo, 3>iö; konsonanteissa
ts > s, j > dz > s, sanansisäiset s > t, z >.s,

a" > t). Kaikki muut t. k. sitävastoin ovat pysy
neet äänteellisesti kutakuinkin muuttumatta ja

niin läheisesti toistensa yhteydessä, että on vaikea
näitä kieliä ryhmitellä. Itäisimmät ovat saaneet

iiircn joukon mongolilaisia lainasanoja ja ei.

käsi i tullut iraanilai laina

tavaraa. Ottamalla huomioon myöskin historiani

-ia ja maa a.1 o teelli ei uäl iikohl ia \ oimme
taa seuraavat ryhmät i i uvat in kieli (alkua

tay = vuori > lm, /;. Jakuutin kieli (tay > tä

> tya = metsä) , 0. Pohjoinen ryhmä, johon kuu-
luvat Altai vuoriston ympäristössä puhutut hii-

let : li u i j a n h a in eli sojottien kieli

Mongolia a ja 2) ka ragaasien kieli Sajanin
vuori rinteillä (<ay = vuori on tay, d on

säilynyt rZ:nä); 3) koibaalien ja sorien
kieli (d">z) Abakanin laaksossa sekä useat mur-
teet joissa d on muuttunut ;:ksi, 4) Tsolv m
I a l a m i i e n. ,'.i I'. a r a h a aron tataarien ja

(il Altain inurre (tay > tö tahi iii), joka taas

jakautuu n. s. Altain kalmukkien, telen tt

1 e b e d i n t s i e n ja k u m a n d i i n i e n riiur-

teisiin. /'. Läntinen ryhmä (tay > tau = vuori).

Tähän kuuluvat 1) kirgiisien (karakirgii-
sien ja k az a k-k i r gi i s i en) murteet Venä-
jällä ja Kiinan Turkestanissa, 'ii nogain kieli

1'ohjois Kaukaasiassa ja Krimillä, 3) kumut
k i e n. karatsain ja b a 1 k a a r i e n kie-

let Kaukaasiassa äekä Etelä Kaukaasian tai aa
rien kieli (Bakun tataarien murre), 4' I

kiirien kieli Uralin vuorimailla ja 5) Voi
tataarien (ks. t.) kieli, joka Volgan varrelta

uutisasutuksen mukana leviää Siperiaan käsin ja

joka läheisesti liittyy Krimin ja Puolan
tataarien kieleen. Tähän läntisen ryhmään
kuuluu myöskin vain kirjallisissa muistiin-

panoissa säilynyt k o m a a n i n kieli. E. Itäi-

nen ryhmä (d>/; 7>y; tay = vuori), johon
kuuluu joukko erilaisia murteita, joista osa on

vielä sangen vähän tutkittuja. Tärkeimmät ovat

1) sartin kieli (Bukharan ja Kiivan kau-

punkilaisten puhuma kieli, milloin eivät puhu
persian kieltä) ja 2) Itä-Turkestanin eli

Keski-Aasian turkkilaiset murteet, joita puhu-
taan Jarkendin, Kasgarin, Turfanin, Hamin y, in.

kaupungeissa seka lähiseutujen maalaisväestön,

t a r a n t s i i n i e n, keskuudessa (tarantii =

maanviljelijä). Tämän itäisen ryhmän kielissä

lapaa runsaasti persialaisia ja arabialaisia laina-

sanoja ja itäisimmissä on sitäpaitsi huomattava
kiinan kielen ja sivistyksen vaikutus. Kirjalli-

sena kielenä viljelty murre on n. s. tsaga-
tain kieli. /'. Eteläinen ryhmä, joka lähei-

sesti liittyy itäiseen ja niinikään jakautuu kah-

teen osaan: 1) vanhoillisempi ja itäistä ryhmää
läheisempi turkmeenin kieli (Kaspian-

meren takaisella alueella ja Stavropolin kuver-

nementissa) sekä 2) omintakeisesti kehittynyt

varsinainen turkin kieli eli o s m a n i n

kieli {tay = vuori > day tahi dä) eri murtei-

lleen (ks. Turkin kieli ja kirjaili-
s u u s). G. J. I'.

Turkkilo (Xccrophorus), 2-3 cm:n pituinen

kovakuoriainen, jonka mustissa peitinsiivissä on

kaksi leveätä, punaista, hammaslaitaista poikkt-

juovaa. ja jonka eturaajat ovat muuttuneet voi-

makkaiksi litteiksi kaivinjaloiksi. Täysimuotoi-
nen eläin syö maan pinnalla makaavia eläinteu

raatoja. Toukilleen kätkevät ne — tav. 3-6 kova-

kuoriaista yhdessä — jonkun pienen eläimen,

esim. hiiren tai sammakon, maan sisään kaiva

maila kuopan sen alle. Asetettuaan munansa raa-

toon ne peittävät tämän mullalla, joten pian
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kuoriutuvat toukat saavat kaikessa rauhassa
maun alla käydä ravintoonsa käsiksi. Suomessa

'aan I i la jia, joista A on j leisin.

(Cuva liitteessä Kovakuoriaisia I . V. fif-s

Turkkitäit Mallophaga, ks. t.

Turkmeenit (t u r k o m a a n i t), turkkilais
tataarilainen kansa, (n. l

/a milj
i
Kaspian meren

itäpuolella kirgiisien asuman alueen ja Persian
välillä. Vielä joku vuosikymmen sitten t. olivat

läpi monien vuosisatojen itsenäisyytensä' säilyt

tanyt kansakunta, joka sotaisena ja ryöstöret
kisiään kuuluisana oli alituisena uhkana sekä

Persialle että Venäjälle; mutta tsst venäläiset

(kenraali Skobelevin johdolla] löivät heidän päi
heimonsa, T e k e-t u r k m e e n i t, Kök Tepen
taistelussa ja 1884 heidän pääpaikkansa Merv
ympäristöineen antautui, jonka jälkeen heidän
maansa „Kaspian meren takaisena alueena"
liitettiin Venäjään. Pieni ryhmä t :eja (n. 10,000)
on siirretty Stavropolin kuvernementtiin Pohjois-
Kaukua-iaan (jossa heistä käytetään nimitystä
truhmeen). T. ovat uskonnoltaan muhamet
tilaisin kuuluen sunniittien lahkoon, harjoittava!
paitsi karjanhoitoa suurella menestyksellä maan-
viljelystä (keinotekoinen kastelu, puuvillan vii

"i' ja ovat säilyttäneet paljon turkkilais

erilaisten kansojen vanhoja tapoja ja yhteis-

kunnallisia oloja; lie nimittävät itseään vielä

toisinaan ikivanhalla heimonimellä Oguz.
G. ./. K.

Turkomaanit ks. Turkmeenit.
Turkoosi, eräs laji jalokiviä (ks. t.).

Turkoosit (ransk. turco, mon. turcos), ranska
laisten Algerian valloituksen jälkeen sinne jär-

imät, paikallisesta väestöstä kokoonpannut
rykmentit; univormu arabialaismallinen.

1/. i. II.

Turku (ruots. ibo), Suomen vanha pääkau
punki. nyk. Turun ja Porin läänin pääkaupunki,

iin
! aupunki, si jäit see mo

uin puolin Aura joen suuta (60 27' pohj. lev.

it. pit. i rreenw.). Kaupunkia ympäröivä
ai utu on ma talaa

f^- ~^V nikkomaata. jonka kor-

•Äp "
:ä^f

keimmat vuoret ovatvain

yj n. .")0 m. Kaupungin ulko-

^"Y?"^ puolella on laa, a saaristo

^'' * "L \ -
' ^^ J°ka meikin keskeytj

' / )j ?ar/
'"' i,,;i ulottuu aina Aine
uanmaalle saakka. Suo-
tuisan asemansa takia

T. on huolimatta sitä

lsJ7 koh kau
i ja huoli-

matta sen kanssa kilpai-

levien kaupunkien no
ta kehityksestä kuitenkin voinut pysyä

i kaupunkina ja on viime saa
ii merkityksen ulkomaisen kaupa

merenkulun välittäjänä. Kaupunki on nykyään
linnoitiainaton. Turun linna, joka

I

n tärkein linnoitus, on n\ t historialla
-iina.

Kaupungin pinta-ala oli 1915: asemakaava
(9 kaupunginosaa) makaavan
ulkopuolella kaupunkiin yhdist ttyä maata

i,i ha; kaikkiaan siis 2,121,» ha. Sitä paitsi

kaupunki omistaa muutamia -in rajain ja tuomio-
vallan ulkopuolella olevia maatiloja.

Turun vaakuna

Väestö. T:n kaupungin kirkonkirjo
esto oli 1810 10 224 henkeä, 1850 17,178,

i" 11 " 38 340 ja \ :n 1915 lopu,.,, 54,809 hei

15,28 pui - i

! Lenkikirjojen muka:: luku 1901 oli 3

ja \ m 1916 alunsa 47,704 henkeä. Todelli
läsnäolevan väi ätön luku eri aikoina
i ta 1870 suoritetuista < äenlaskuista. N -

mukaan oli kaupungin omalla ai 11a ekä ]

aistulan, Nummen, Kähärin \. m. etukaupu
illa oleskeleva väestö, sukupuolen mukaan:

ISTU

Ml, : p

i in.

1880

10,819

12,148

1890

22.295

I

• 41,920 54,087

Viistä oli suomenkielisiä 1870 48.4%, 11

69,1 '
, ia 1910 76,i i

, koko väestöstä. Suomen
kielinen väestö on \ ;sta l

s ;u \ een 1910 ka
nul 4,ii-kertaiseksi, ruotsinkielinen vain l,«o-k i

täiseksi Väestön kehitys alkeissi vis tj k

s e o n nähden ilmenee seuraavista luvuista, jotka
osoittavat, kuinka monta prosenttia eri kieliryh-
mistä oli sekä luku- että kirjoitu taitoisia:

1870 1880 1890 1900 1910

Suomenkielisiä :.
i

Ruotsinkielistä 62,s „ 67.4,, .i..„ sn..-.., *_•„,„

Muunkielisiä 48,7 .. I" . iOj , 7s.. „ 77.,,,

Koko väestö 44 n
,

Luvut koskevat koko väestöä, nuorimmat lap-

setkin lukuunotettuina. Viimeisen vä ala

mukaan oli S v. nuorempiin lasten luku 17

koki väestöstä,
j

i aksutaan, et tä ma mii un
iän alapuolella ei yleensä o!e luku ja kirjoitus
taitoisia, olisi nykyään n. 13,» % luku ja kir-

joituskelpois sta väestöstä tätä alkeissivistystä

vailla. Että nämä henki],,) pääasiallisesti kuu
imal vanhempaan sukupolveen, selviää tarkas
tae i in ... ,ia samaan väenlaskuun perustu
iii lukuja; luku- ja kirjoitustaitoisia oli:

vuotisia 97,i %, 15 20-vuotisia 98,« ',', yli

!0-vuotisia 81,» % jokaisen ryhmän väkiluvusta.

Luku ja kirjoitustaitoisten suhteellinen luku
i

i -vanut lähes -
'

; i :11a alkupi 1

8

määrästä. Ruotsinkielisten ryhmässä on luku ja

uus mainittujen lukujen mukaan
suurin, mikä seikka osaksi, vaikka ei kokonaan,
riippuu ryhmien erilaisesta kokoonpanosta
suhteen: 1910 oli suomenkieli ten I0-vuoti6ten

lasten luku 22,1 %, multa ruotsinkielisten vain

16 in uhmiin Imusta. — Uskon-
tunnustul äeen nähden kuului 1910 53,476 henki-

löä 1. UT.- r
i lm kirkkoon. Muun u

tunnustajista oli kreikanuskoisia 501 ja Moo
nk-iii. N", s. eriiiskolai-

utinal ovai T :ssa voitti i :»

alaa. Metodisti episkopaaliseen seurakuni
Iiii 101:1 vain 35

Vsuutotilasto Kaupungin vai

i la, s -n 1 < an sisäpuolella, oli

v.n 1910 väenlaskun n i

mikä vastaa keskimäärin 7,7. « asukasta ha: in

kohti

i

mi l I5,t, ja har-

vimmin asutussa eli 5:nnessä kaupun
20, » henkeä hi

i on siis

vielä harvaan asuttu. —
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NäkOala Tuomiokirkon tornista lounaaseen pain.

Vv. 1870-1910 toimitettujen väenlasku jen yhtey-

dessä koottiin myöskin asunto-oloja koskevia tie-

toja. N9iden mukaan oli koko väenlaakualueella :

Taloja
Asuinrakennuksia
Asuttavia huoneita

1870 1880 1890 1900 1910

930 1,008 1.146 1.947 2,574

1,756 1,932 2.293 3,550 4.7IÖ

11.490 1S.84J 17,820 23,999 13,160

Missä määrin asutus on taajentunut, näkyy
esim. siitä, että kaupungin varsinaisella alueella

(asemakaavan alueella) yhtä asuinrakennusta
kohti oli asukkaita:

1870 1880 1890 1900 1910

ll,o 11.» 13,o 13,i 15,i

Väestöstä asui ensimäisessä kerroksessa (kel-

larikerros siihen laskettuna) 1900 92,7%. Yksi-

huoneisissa huoneistoissa asui 10(10 4
:

'.

.

j ja

1910 41,2% koko väestöstä. Jos 4:n taikka

useamman henkilön asumista yhteisessä huoneessa
katsotaan liika-asutukseksi, oli T:ssa 1900 15,009

)a 1910 17.49S henkeä (II 35,a
'

', ja 1910 32

koko väestöstä), jotka elivät liian ahtaissa

oloissa. Niiden asumat huoneet olivat 1900 luvul-

taan 2,937 ja 1910 3,483 1. 1900 I5,i % ja 1910

13,t % kaikista asuinhuoneista. Keskimääräinen
henkilöluku ylitä huonetta kohti oli siis tässä

kansanryhmässä 1900 5,i ja 1910 5,n. Mainituista

15,009 t! 17.498 hengestä asui edellisenä v. 11. 7.17

ja jälkimäisenä v. 13,757 henkeä yksihuoneisissa
huoneistoissa, ja suurin luku yhteisessä huone ssa

asuvia oli 1900 16 sekä 1910* 11. Vähentämällä
edellämainituista luvuista n. s. laitosväestö saa

daan litan ahtaissa oloissa asuvaa väestöä 1900

12,46S ja 1910 16,905 henkeä, siis 1900 29 ..
.

ja 1910 31,i % koko lasketusta väestöstä. Näistä

asui 1900 keskimäärin 4.3 ja 1910 5,i henkeä
yhteistä huonetta. Viimeksimainituista luvuista

käy ilmi, että yllämainitulla tavalla määrätty
liika-asutus varsinaisen väestön keskuudessa,
siis lukuunottamatta laitosväestöä. kymmenvuosi-
kauden 1900-10 kultussa on huomattavasti lisään-

tynyt. — V. 1905 valtuuston myöntämillä varoilla

suoritettu työväen ja sen vertaisten asunto-oloja
koskeva erikoistutkimus, joka toimeenpantiin
likipitäin samalla alueella kuin v:n 1900 väen-

lasku, käsitti kaikkiaan 7,467 työväenasuntoa.
9.712 niihin kuuluvaa huonetta ja 28.770 asu-

kasta. Asunnoista oli yksihuoneisia (joko huone
taikka keittiö) 5,37:!, joissa asui 18,584 henkeä.

Liika-asutuksen rajana tässä tutkimuksessa ei

käytetty määrättyä lukua asujamia yhtä huonetta
kohti, vaan asiaa arvosteltiin toisten näkökoh-
tien mukaan. Sangen liika-asutuiksi katsottiin

toiselta puolen asuntoja, joissa oli vähemmän
kuin 4 m- lattiapinta-alaa yhtä henkeä kohti.

loiselta puolen asuntoja, joissa oli vähemmän
kuin 10 m3 tilavuutta yhtä asujanta kohti. Edel-

listä laatua oli asuntoja 1.930. joissa asui 10,942

henkeä 1. 38,0%, ja jälkimäisessä suhteessa liika-

asuttuja asuntoja oli 1.G88. joissa asui 9.180

henkilöä 1. 31,» % koko tutkimuksen alaisen väes-

tön luvusta. Ylipäänsä siis n. kolmannes työ-

väestä asui sangen ahtaissa oloissa. Jos pide

tään silmällä ainoastaan tuota jälkimäistä liika-

asutuksen tunnusmerkkiä, olivat työväen asunto-

olot T:ssa vähän paremmat kuin Helsingissä,

mutia toiselta puolen huonommat kuin Tukhol-
massa, missä melkein samaan aikaan ainoastaan

29,3 % työväestä asui yhtä ahtaissa oloissa.

Mainitun tutkimuksen jälkeen eivät varattomien

asunto olot liene parantuneet (vrt. ylemp.). Siitä

tonttien myymisestä työväenasuntojen rakenta-

mista varten, jonka kaupunki toimeenpani 1901

ehdoilla, jotka olivat hyvin edullisia ostajille.

toivottiin parempia asunto-oloja varattomille.

Kuitenkin on tulos ollut sangen vähäinen.

V:n 1915 loppuun asti oli kaupunki myynyt
62 tuollaista tonttia, joista 21 oli lopullisesti

maksettu; lunastamattomien tonttien vielä mak-
samaton määrä oli Smk. 250,781:63. Vähä-
varaisten asunto-olojen parantaminen on yhä
vielä tärkeimpiä kunnallisia kysymyksiä T:ssa.

F. L-st.

Asemakaava. Se «lue. joka alkujaan kuu-
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2. Näköala Tuomiokirkon tornista luoteiseen pain.

Iiii keskiaikaiseen T:uun, .sellaisena kuin se

vanhemman Koroisten l':n „Kanta-aittalana"

1100-luvun kuluessa vähitellen kohosi
Auran rantamille, ei ollut laaja. Se käsitti suun-
nilleen sen alueen, minkä rajoina ovat tuomio-
kirkon kumini. »Unikankare", Aurajoen itäinen

rantama sekä nyk. Iso Hämeenkatu ja Kasken-
katu. Kun tämä alue, jonka pohjoiskolkkaan
tuomiokirkko (valmistui 1300) kohosi, 1300-lu-

vun alkuvuosina kohotettiin kaupunkietuoikeuk-
rien myöntämisellä kaupunkialueen arvoon, oli

18 laajennut siten, että ehkä jo k' ski-

lopuiia voidaan T:ssa puhua 4:stä kortte-

lista 1. kaupunginosasta, nämä ovat: Kirkko-,
Mätäjärven, Luostari- ja A n i n g a i s-

s o r t t i- I i. Näistä Kirkko ja Mätäjärven
korttelit, viimemainittu nyk. Eerttulinmäen alai-

suolampena tuomiokirkknrakennuksen saven-
ja tiilentekopaikkana tunnettu, käsittivät

Hämeentien toisistaan erottamina alueen silloi-

auurtorista pohjoiseen kaupungin lai-

Suurtorina r,li nyk. ruots. klassillisen lyseon
ja raastuvanrakennuksen edustalla oleva aukea.
Mainitusta torista etelään nyk. Sampralinnan
rinteillä sijaitsevan p. Olavin dominikaaniluosta
rin >124!1) alueeseen asti ulottui Luostarikort-
leli. Kun asutus 1400 luvun alkupuolella laa

aurajoen läntisellekin rannalle, kasvoi tänne
vähitellen tan puoliristikkäismuot<
Aningaisten kortteli. Varmoja, historiallisesti

luotettavia tietoja • i tästä kaupungin nelikortteli-

ta kuitenkaan ole olemassa ennen 1550
loin T:ua 1546 sattuneen suuren, miltei koko
kaupungin hävittäneen tulipalon jälkeen alettiin

tuulelleen rakentaa. Rakennuksiinsa näh
(Ien keskiajan T. hävisi mainitussa suurpalossa,
ja mikä siltä palolta ech s raunioii
miokirkon ympärillä olevien piispan, tuomio-

istin, lukuisten prebenda- ja kiltatalojen rau-
'•<

. sen Rustaa Vaasan armoton katolista

mahti- ja muistomerkkien hävittämisinto maa-
han jaoitti siten, että nämä rauniotkin murrel
tiin maan tasalle ja kivet käytettiin rakennus

uineiksi silloin palaillaan rakenteilla olevaan,
kaupunkiinpäin kohoavaan T:n linnan esilin

naan. Asemakaavansa puolesta T. kohosi

lullastakin edelleen keskiaika.i-ena : samat ahtaat,

kierteisinä mutkittelevat ja suunnaltaankin liki-

piiäiii miltei samanlaiset kadut kuin keskiaikai-

sessakin kaupungissa, ja tontit enimmäkseen niin

pieniä, että yksi omista ia vallitsi 3-4 tonttia.—
Vahvistaessaan kaupungin etuoikeudet 1569

Juhana III määräsi, että kaupunki, vaikkei ollut-

kaan varustukseksi sopiva, oli ympäröitävä 4

syltä korkealla ja 4 kyynärää paksulla muurilla,

ja rakennettava pyörötornii Vartiavuorelle,

Myllymäelle (ehkä nyk. Ryssänmäki) ja Wassei'

vuorelle (mahdollisesti nyk. Samppalinna) . Tämän
kaupunginmuurin sisäpuolelle oli rakennettava
vain kivitaloja, ulkopuolelle minkälaisia taloja

tahansa. Tästä Juhana kuninkaan laatimasta

auttamis- ja asemakaavasuunnitelmasta itse

a toteutui varsin vähän tai tuskin mitään.

Myöhemmin 1623 kaupunki todella ympäröitiin

muurilla tai oikeammin aitauksella, mutta ei

puolustustarkoituksessa, vaan L622 säädetyn,

maalaistuotteista otettavan n. s. pikkutullin kan
ksi kaupungin tulliporteilla.

Pietari Brahen hallintokaudella 1637-40 ja

1648-54 alkaa T:n asemakaavakehityksen ensi-

mäiin n tärkeä vaihe. Hän laajensi kaupungin
aluetta jokivarsia myöten lunastuttamalla 28 p.

huhtik. 1640 aatelismiehiltä Jöran ja Erik

elta heidän omistamansa Mättälän ja Huh-
kalan tilat, s. o. osan nyk. 6:tta ja koko 7:nnen

Ueen samaan

| aan I 651 kapean i g liiran län-

i ra imalla. n. s. Lin o NB mä a li eel

.Mun: 1640 I itet! U UVS nyk.

B i r g e i i n k a t u u n) Eteläkortteliksi
si-^M tä -i lleen nyk. Veistämä n-

k a t u n n ulottuva ra U 'I e k s i

pungiksi [Nystaden). Joen itäpuolella

liitettiin samaan aikaan Brahen to

laisten ky 1 eudul linnan

..Tiili -alin. i" tärkeä) ja &n ll'ikki-
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Turku I.

Aurajoen rauta Samppalinnan kohdalla,

53

Näköala Samppalinnan mäeltä.

katkottuna.

Näköala Samppalinnan mäeltä länteen päin,

Etualassa kaupungintalo.

I* i i i i lifliili

Akat ci I

Tiet n Turku.



Turku II.

Konsuli C. Spoofin talo

Tuomiokirkon torin ja Piispankadun kulmassa.

IHrJ

.

?^p i j. i

Ruotsalainen klassillinen lyseo.

Mikaelin kirkko.

Porthanin patsas,

Taidemuseo. Kirjasto.
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I ii ii latokarta i aluetta, osa nyk, 4:ttB

S i i.i kaupunginosaa, kaupungin alueeseen. Poli-

aas kaupunginpiiri laajeni heti tuomio
kirkon takaa johtavasta „P y h ä n ruumiin
kujasta" (nyk. Nikolaintori 2) jonkun mut
kaa n. s. Piispanpellolle. Nämä uudel alueet

ympäröitiin aitauksella jo vallihaudalla (Nya
graven), jaettiin suorilla. ieveillii valta
k a <1 u i I l

! inuankatu. ihmis Kuningattaren-
kadun niminen, Dirikkalankatu, Brahenkatu
j, n. e.| sekä oiitii leikkaavilla, jokseenkin yhtä

119 toisistaan kulkevilla kapeammilla poikki-

kaduilla (esim. Vniugaistenkatu, Köydenpuno-
jankatu, Kankurinkatu, Linnan-, Kunii

\. m. poikkikadut), keskiaikaista kau-
punkialuetta kuitenkaan lukuunottamatta sun

riin. jokseenkin symmetrisesti viitoiteltuihin

kortteleihin siinä a s o m a k a a v a I n o n n o k

a. joka Brahen toimesta TT a n n u H a n

n n n p o
j n n 1650 laatimana määrättiin 28 p.

1651 kaupungin maistraatin ja porvaris
'•n noudatettavaksi, ia jonka jäljennöksenä

ti on pidettävä maanmittausylihallituk-
irkistossa Helsingissä säilytettyii T:n kau-

pungin asemakaavaluonnosta (,,Äboo stadhz affrit-

ningh 1652. Etter b&de gamla och nya anlägg
ningen tillika med Blottet"). Kaupunki jakautui

, asemakaavan mukaan 6:een suurkortteliiu
eli kaupunginosaan; nSmB ovat: joen itäpuolella

kaavaltaan edelleen jotenkin keskiaikai-

j neel K i r k k o-, M ii t ä j a r v e n ja

arikortteli sekä länsipuolella

akaavallisesti aisan uusien periaatteiden
mukaan järjestetyt: Pohjois- ja E 1 i- 1 ii

I i -ekii U ndenkaupunginkort-
teli. Jokseenkin tällaisena säilyi T. sitten parin

, av. ui vuosia, ajan sekii laajuudeltaan että

>a!laan. Suunnilleen 100 v. myöhemmin
n pituus ]oen itäpuolella oli 4.040 kyy-

- ja länsipuolella 4.öi)o kyynärää
Karjaportista [nyk. Uuden

maantullista) Aningaisten tulliporttiin 2,450
; Tulliportteja oli kaupunginaitauksessa

in 5, nim. Hämeen, Mu]tavieru u ja Aningais
ten tullit sekii Karjaportti ja Meripuomi. Asema-

lyi lähes kahden vuosis. ajan eteenpäin,
muutamia vähäpätöisiä muutoksia lukuunotta
matta, miltei samanlaisena. Tällaisena se toi-

siintuii esim. M a ii n u Bergmanin y. m.
1 7io laatimassa kartta aihelma --a. ja

ainakin kaupungin länsipuoli oli vielä T:n vii

sen suurpalon aikanakin 1827 .1 " li a n Till-
bei - laatiman ja J. G W alleni u k-

1827 täydentämän kartan luukaan asema
esti ii 1'ietari Brahen toimitutta

likainen. Tätä < : n 1 ^J V T :ua.

ta T:ua". on vielä jäljellä muu-
tamia jo kuitenkin hävitettäviksi tuomittuja rip-

inmäellä jn Puolalan puiston äärellä
..Tuure|iori".

Toinen ja seurauksiltaan ehkii laajakai
In asemakaavallisen kehityksen vaihe aiheutui
vii»'. irpalosta 4-5 p. syysk. 1827. jol-

suurin, ja varsinkin asemakaavall
m. -lii miltei keskiaikaisena säilynyt vanhin
kaupunkia kokonaan tuhoutui Kaupungin uudes-
taan rakennuttamista ryhtyivät edistämään silloi-

nen kenraalikuvernööri Arsenij Zakrew»kij (jonka
nimi vielii säilyy erääs-ii uuden Tn kadun
Hi IX Painelin

Luostnrinmaki: ..vanhaa Turkun

"

i isä; A r seen i nkat u), kääntyen ii p.

syysk. 1827 kirjelmällä senaatin puoleen.

yleisten rakennusten yli intendentti, arkkitehti
C. J,. Engel, joka kenraalikuvernöörin pyynnöstä

yksityiskohtaisen uuden asemakaavan, mikä
esitettiin tarkastettavaksi jo seur. lokak. 10 p.

ja saavutti vahvistuksen 1ä p. helmik. 1828.

EngelilHi oli valtuus laatia uu-i asemakaava
kokonaan riippumatta kaupungin kaikista edelli-

sistä' asemakaavallisista .suhteista, ensi kädessä
silm ill i|ut en. miten sitä paraiten voisi suojella

tulen vaaralta, jonka tähden pääkadut oli suun
niteltava 43 kyynärää poikkikadut 10 kyynAraj
leveiksi, korttelit kaikki vain 4-tonttisiksi ja

niin laajoiksi, että oli kyllin tilaa suojaavalle

puutarhamaalle. Näiden viittausten mukaan hiin

as Iti koko asemakaavasuunnitelmansa, joka oli

käsittävä kaupungin koko alueen (palolta siiiist\

n ci ukini perustasuunnaksi L i n n a n k a d u n.

Toiset kadut kaikki oli johdettava joko tarkoin
sen suuntaisina tai sitä Buorakulmaisesti leik

kaavina, mikäli joen uoma tai voittamattomat
pinta alasuhteet eivät toisin vaatineet. Kaupungin
pääkaduiksi suunniteltiin L i n s n k a t u ja

II ii m e e n katu sekä ne poikkikadut, jotka joh-

tavat : ensimäinen Uudenmaan tul ista Aningais-
ten tulliin, siis nyk. Uudenmaankatu ja

\ n i n g a i s te n k a t u, toinen -euraliu*

sivu Puolalan mäeltä Vähän Heikkiliin maantielle

johtava, siis nykyiset Ura- ja Kaskea
kadut, ja kolma- se katu, joka johtaa [soit

Heikkilän ai Ile jatkonaan es tai •
katu joen

lolella -ii s nyk) iset Puisto ja Martin
kadut. — I, ilman ja Hämeenkatu kävivät

uudessa asemakaavassa jotenkin entisensä suun

a, mutta aiempia melkoisesti leveämpinä,

y uuraisiini. Kolme poikkikatua oli aiottu

varsinaisiksi liikevaltimoiksi ; niiden yleinen

nimikin. ..perspektiivikatu". ja leveys. 40 ky)
it siihen. Näit iivikatuja

yhdistämään oli rakenm siltaa, joista

kaksi. nim. 1 udenmaan- ja Anin atuja

tävä Ti alku jaan Pohjois-

silta (Norrbro), myös Kirkkosilta nimeltään,

sek-il Aura- ja Kaskenkatuja yhdistävä A u r a n

silta todella ovat rakennetut, mutta Puisto

ia Martinkatuja yhdistämään suunniteltu silta

on toistaiseksi jäänyt vain suunnitelmaksi.

Ylläesitetyn järjestelmiin puitteisiin suunnite)

tiin koko mun osa kaupunkia niin yhdenmukai-
sesti kuin suinkin. Kaupunki jaettiin jotenkin
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äi öllisiin, enimmäkseen samansuuruisiin ja

miltei poikkeuksetta nelikulmaisiin kortteleihin,

jotka, mikäli suinkin mahdollista, kukin jakau
toivat 4:.: iiin tonttiin. Tontteja saatiin täten,

vaikka kaupungin aluetta melkoise ti laajennet
tiin 8:11a Sotalai ten ja Puolalan kyliin kuulu-
van talon alueella ja suurilla osilla Ison- ja

Vähän-Heikkilän alueita, vain 903, kun niiden
luku ennen v:n 1827 paloa oli 1,126, mutta uudet
tontit vastasivat laajuudeltaan useinkin 3-4 van
haa tonttia. Vain n. s. Linjakatujen var
sille Engel tahtoi erikoisella järjestelyllä aikaan
saada käsityöläisten asutustarpeita tyydyttäviä
tontteja, ja tämän johdosta ovatkin enimmät
Läntisen p i t k ii n kadu n ja [ täi se n

linjakadun varsilla olevat korttelit kapean-
pitkähköjä. Kaupungin kukkulat oli tulenvaaran
v illtamisck- i j<i:iti\t rakennuksista vapaiksi
josta syystä T:ssa on niin monta ihanaa vuori
puistikkoa : Vartiavuoren puistikk o,

suunniteltu maaherra C. M. Creutzin toimesta
1 Ht;i>

; suunnitelma toteutettu hovioikeudenvis
kaali (;. A. Äkermanin lahjoituksilla; Samppa-
linnan puisto, jonka puistoravintoloineen
1865 perusti kauppaneuvos P. C. Rettig ja lah-

joitti kaupungille 1806; Urheilupuisto
v:sta 18'JLl. T:n urheilunystäväin kasvattamana
ja vaalimana ; Puolalanpuisto kauppa-
neuvosten E. ja M. Dahlströmin kaupungille lali-

joittaman taidemuseon ympärillä sekä alem-
pana kaupungissa ikimuistoinen Kupittaan
[inisto, Porthanin ja Brahen puis-
tot mainittujen henkilöiden muistopatsaiden
ympärillä, Runebergin puisto Ison Hä-
meenkadun varnlla, Lönnrotin puisto
Aningaisti nkadun Tuomiosillan luona olevassa
päässä ja T:n linnan puisto linnan ympä-
rillä. — Toreja Engel oli suunnitellut asema
kaavaan kaikkiaan 8. Tätä nykyä niitä on 5,

suurin Kauppatori 1. Aleksanterin-
tori, alkujaan aiottu Raatihuoneentoriksi ruoka-
ja maalaistavarain sekä rihkamain kauppaamista
varten aamupäivisin, Tuomiokirkkotori
1. Nikolaintori, millä kauppaa harjoitetaan
vain n. s. markkinapäivinä. A n i n g a i s t e n-

t n r i. jossa harjoitetaan puuastiain, heinäin ja

polttopuiden myyskeutelyä, sekä osittain juus-

toiksi järjestetyt Rautatientori ja V e i s-

t ii m ö n t o r i.

Satamia on oikeastaan kolme, nim. Y 1 Ii-

sa t a m a Auransillan alapuolella saaristoliiken-

nettä varten. A 1 a s a t a m a pakkahuoneen koh-
dalla osittain saaristo- ja tavaraliikennettä var-

ten sekä n. s. Kanavaniemi uloin linnan
takana merta kohti laajeneva niemeke ulkomaille
suuntautuvaa sekä henkilö- että tavaraliiken-

riettä varten. — Ulkosatamaan johtavan väylän
syvyys n. s. Pikisaaren ja Ruissalon kohdalla
li... m. Ilse sataman syvyys Kanavauiemen luona
5,5 m, sen puutavarain lastauslaiturin luona
2.0 m. Joessa on Ala.satamaD .syvyys 4.5 m sekä
Yläsataman syvyys 2,5-3 m. - Kaikkien kol-

men sataman rantalaiturien yhteenlaskettu pituus
on 5,000 m.
Kaupungin lähimpään ympäristöön kuuluvat

tuonnonihanuudestaan tunnettu Ruissalon
(ks. (.) saari, kaupungin ,,ikuisena" omaisuu-
tena määrävuosiksi vuokrattaviin huvila-alueisiin

jaettuna (paraillaan uuden järjestelyn alaisena)

.sekä reitin vasemmalla puolella Buurehko II i i

vensalon saari, mistä kaupunki viime vm.
-ina on Batamalaitteidensa laajentamista varten

ia mahdollisesti ehkä tuleviksi tehdas- ja

lisuustonteiksi lunastanut Arolan, Syvälahden,
Toijaisten, Böhlen, ylikylän ja Hemmolan tilat.

Aurajoen suu Hirvenluodolta katsottuna.

Teollisuustonttiin ha ukki liiketarkoitusta varten
on aiemmin kaupungin alueen koillislaidalta

vuokrattu Nätin ja lunastettu Yli-Lonttisten tila.

Samalla taholla on 1908 kaupungin n. s. poh-

joinen takamaa asemakaavallisesta järjestetty nä

liitetty uutena 10:nteuä kaupunginosana sen

varsinaiseen asutusalueeseen. Samanlaisen jär

jestelyn alaisena ovat aikaisemmin olleet asuma-
ton länsikolkka 9:ttä kaupunginosaa sekä
paraillaan n. s. eteläinen takamaa ja erinäiset

asumattomat osat 3:tta, 4 :ttä ja 5:ttä kau-
punginosaa ja samoin Rvssänmäen autiorinteet.

J. F-g.
Lukuunottamatta T:n linnaa ja muutamia

Luostari- ja Puolalanvuorella olevia puutaloja

ei kaupungin maallikkoarkkitehtuuri tarjoa

mitään mainittavaa muistoa 1800-lukua vanhem-
milta ajoilta. Palon jälkeisessä jälleenrakenta-

misessa oli silloin vallitseva uusklassillinen tyyli-

suunta määräävänä. 1830-luvun alussa kohosi
T:ssa yhtenäistyylisiä rakennuksia, jotka antoi-

vat eräille kaupungin vanhemmille osille vakaan
klassillisen leiman. Huomattavin tä^sä suhteessa
on Tuomiokirkkotori, joka muodostaakin kau-

pungin rakennustaiteellisen keskustan. Tätä
toria ympäröivistä rakennuksista on ensinnä
mainittava vanha akatemiatalo, jossa nyt sijait-

sevat lääninhallitus, tuomiokapituli ja hovioikeus.

Se rakennettiin 1802-15 arkkitehti K. K. Gjör-

vellin piirustusten mukaan Ch. Bassi'n johdolla.

Rakennuksessa on akatemian hienotyylinen ja

komea juhlasali, jonka sivuseiniä koristavat

Eric Cainbergin korkokuvat (esittävät valistuk-

sen ja tieteen edistystä Suomessa). — Rakennus-
taiteellisesti on myös huomattava tuomiokapitu-

lin kokoussali. Toria ympäröivistä taloista mai-

nittakoon lisäksi C. L. Engelin 1832 rakenta-

maksi mainittu Spoofin yksikerroksinen talo

sekä Dahlströmin talo v:lta 1830. Toria reunus-

taa vielä pari Bassi'n ja pari P. J. Gylichin

rakentamaa taloa, kaupungin ent. ja nyk. raati-

huone sekä ruots. klassillisen lyseon vaikuttava

kolmikerroksinen rakennus, jonka alkuperäinen

runko on jo vuosisatoja vanha. Kaupungin eri

osissa olevista, huomattavimmista sanottuun
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tyylikauteen kuuluvista rakennuksista mainitta

kuoii Ison Hämeenka luu varrella oleva! Suomen
isseuran talo (1831, Gylich), konsoli

II. Jacobsonin lalo 11830, Engel), Aurajoen Iftu i

puolella oleva kiinteistö o.-y. Verdandi'n vanhatalo
i liuksen talo, I leurlinin koulu

ja täti vastapäätä Kauppiaskadun kulmassa
Kauppaseuran talo, Ainoalaatuisen ryhmän muo

\at lierikin ja Brahenkatujen risteyksessä

..levät rakennukset (1833, arkkitehti A. F. Gran
stedt), joissa nyk. sijaitsee Rettigin tupakkateh
ilas. Samalta ajalta on Kauppatorin varrella

..levä teatterirakennus (pohja Gylichin, julki

sivut Kiipelin; mv nlieininät lisärakennukset ..\:it

kuitenkin melkoisesti muuttaneet sekä pohja-

aa «ttä julkisivuja). Uusklaasillisen muhi

tyypillinen edustaja ja T:n ulkomuodolle
leimanantava on Vartiavuorella sijaitseva, Engelin

piirustusten mukaan 1812 rakennettu tähtitorni

nyk. merikoulu). Vanhoja rakennustraditaioneja

edustavat li-äksi: Kakolan vuorella Bijaitsevs

mahtava graniitista rakennettu kuritushuonevan
kila (1853, E. B. Lohrman; lisärakennus 1862,

I B Cniewitz). Maltillista ylimenokautta
edustavat Phoenix hotelli (A. F. Kumlien), asema
talo. Pohjoismaiden osakepankin talon vanha osa

Heideken), Eerikinkadun rukoushuone (Sj8

-tröm), kaupungintalo (Sjöström). 1880-luvun ja

1890 luvun aikapuolen rakennuskautta ja s n

kaavamaista yksityiskohtain käsittelyä edustavat

arkkitehti Reiniuksen rakentamat palokunnan-
talo. Lindblomin lalo (Kauppatorin varrella),

basaarirakennus Eerikink. 17. Juseliuksen kulma-
talo Uudenmaankadun varrella sekä V. n a idi

yhtiön talo (Strandell) Aurankadun ja Linna-
kadun kulmassa. Näisiä poikkeaa olennaisesti

firenaelaistä palatsiarkkitehtuuria edustava
• pankintalon vanha osa (Seb. Gripenberg)

st-kä kauppaneuvos E. Dahlströmin i

tyylinen talo .(;. Nyström) Piispankadun var-

rella. 1890-luvun rakennuksia ovat tiilifasadinen

ppahalli (G. Nyström), tiili- ja vuolukivi-
ia-adiuen Junneliuksen talo Linnakadun var
«•Ma: tiiliarkkitehtuuria edustaa myös vuosi-

Mtdan v.n i,t •-.— .1 rakennettu panttilaitoksen talo

AL I udemman suunnan rakennuk-
mainittakoon O.-y. Primaksen (F. Stran-

dell.. O.-y. Päivölän (A. Nyström), O.-y. Puola-
Inu 1(1 Pnatela) ja kauppakoulun lE Bindersoa),

uikin (S. Michailov), T:n pankin
palovakuutusyhtiön iK. \Vasa-

talot, joista neljässä viimemainitussa
julkisivut "ii muodostettu kalkkirappauksesta ja

graniitista. Huomattavimmin on graniitti pääs
-vt käytäntöön Yhdyspankin (W. Thom£), Kan-
sallispankin (V. PenttiJ topankin uuden

Brunila ja V. Jung] . Suomen p

Nyström) ja Taidemuseon (O. Nyström)
jotka ovat kokonaan graniitista.

Huhdasta tiiliarkkitehtuuria — eräitä tehtaita

lukuunottamatta edustaa vain Pohjoismaiden
pankin talon uusi osa (W. ThomS). Ka»

pungin kirjastorakennul \ Wredi
pah... E. Binderson ovat tiili- ja kalkki

rappaus yhtyneinä. Suurimmaksi ..-aksi ovatT:n
talot kuitenkin vielä puusta rakennettuja ja

yksi- tai kaksikerroksisia, joissa ala. .-a on
iii. yläosa puusta. t /.' jon.

Kirkot: Tuomiokirkosta ks. Turun I

miokirkko, Mikaelinkirkko Puutaj
Puisto Rauhan ja Sairashuoneenkatuj
tamassa neliössä, rak, 1900-06 l. Sonckin pii

rustusten mukaan, vihittj • p. helm
(Jlkopituus 80 m. ulkolev. 26 m tilaa ! Il

hengelle, istumasijoja 1,900 :lle, tornin kori

77 m perustuksesta laskien, Rakennuskustan
-. ' 900,000 mk., tasoitustöineen lähes t milj.

inu rakentanut 1907 E. K. VValcker & ' o

iO äänikertaiset, asiantuntijain mukaan Suomen
parhaimmat kirkkourut. Lähes 100-henkinen
kirkkokuoro jo toista vuosikymmentä loimin

— Kreik.-katolisen 1'. Aleksanterin Bei

kunnin kirkko Aleksanterintorin varrella.

C. L. Engelin piirustusten muk. valmistunut 1846.
— Rouvasväen raamattuseuran rukoushuone

ilinkadun varrella, Kaupunginlähei
rukoushuone „Betania" [täisen pitkänkadun |a

Betaniankadun kulmauksessa ja saman lähetys

Ben rukoushuone Puistokadun varrella,

T:n lähetysyhdistyksen lähetyskirkko „Betel"
Kristiinankadun pääs-ä. Luterilaisen evanke-

liumiyhdistyksen seura ja saarnahuone Kasken-
kadun I4:ssä. — Vapaakirkollisten rukoushuone
Immanuelin kappeli Eerikinkadun 15:ssä.

Ruotsinkielisen metodistipiispallisen scurakun
nau Betlehem kirkko Käsityöläiskadun 2:ssa

;

Juutalaisten Bynagoga Brahenkadun 17:ssä.

Useita eriuskolaisten saarnahuoneita: Pelastus-

armeian, Kauhan yhdistyksen (lasstadiolaisten),

baptistien seuran y. m.
T:ssa on Turun arkkihiippakunnan piispan

istuin ja tuomiokapituli. Seurakun-
tana T. on Suomen vanhimpia, mainitaan kau-

punkiseurakuntana jo 1200-luvun alkupuolella,

tuomiokirkkoseurakuntana v:sta 1300. Vv. Hills

184.r> oli T:n tuomiokirkkoseurakunta jaettu

ruotsalaiseen ja suomalaiseen seura

kuntaan, joilla kummallakin oli oma papistonsa.

vaikkakin yhteinen kirkko. Vv. 1640-1828 tuomio-

rovastin virka kuului yliopiston teologian ensi-

mäiselh professorille, jonka palkkapitäjänä oli

ruots. seurakunta (lukuunottamatta 1698-1708,

jolloin se oli teologian toisen professori n palkka-

pitäjänä). \ -la 1708 oli suom. seurakunta yli

opiston palkkapitäjänä aina v:een 1828. Kirkko

heisran lisäksi oli ruots. seurakunnalla 2 kappa

laista (joista vanhimmalla virkanimenä „archi-

dia< us") ja su. .m. seurakunnalla samoin

kirkkoherran lisäk.-i 3 kappalaista (arvonimi:

..ehorali-" . Molemmat seurakunnai yhdistettiin

(keis. käskykirjeet i
v p:ltS marrask. 1839 ja

27 p : |t;i marrask 1844 yhteiseksi T:n -uoma
I a i s-r u o tsal ai s ek si tuomiokirkko
- e ii r a k a n n a k -

i (hallituksen pitäjä jonka

kirkkoherralla i li. Tuomiorovastin

lisäksi hoit untaa 6 kappalaista ja I esi-

kaupunki pappi (Raunistulan esikaupunkia).

Hautausmaat Aikaisimpana haut

maana Trssa on ollut tuomiokirkon kumpu,

Unikankare. Se oli oikeastaan kuitenkin vain

varattomien ja keskisäätyisten kansankerrosten

hautausmaana, porvaria oppineis- ja aatelisto

ylhäisö lunasti itselleen sukuhaudan tuomiokir-

kon ja sen lukuisten entisten katolisajan kap-

pelien ta. Kaikkiaan tunnetaan 81:118

suvulla olleen sukuhautansa tuomiokirkon hauta-

holveissa Aikaisempia hautauspaikkoja on

niinikään tavattu 1830 rakennusperustuksia las-
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kettaessa nyk. Aura- ja Ison Hämeenkadun kul

mauksesta (luultavasti ent. P. Olavin luostarin

hautausmaa) sekä isr>:'. Brahenkadun varrelta,

missä keskiajalla lienee- ollut Pyhän Hengen kir-

kon kirkkomaa. V. iho.! tavattiin Kakolan mäen
juurelta linnanvankien vanha kalmisto. Hautaa
minin tuomiokirkon huiveihin kiellettiin 10 p.

toukok. 1784 ja ruumiita saaliin vain toistai-

seksi baudata tuomiokirkon ympärillä olevaan

kirkkomaahan, kunnes seurakunta oli saava oman
hautausmaansa. Tänä aikana tuomiokirkkomaa
hau haudatuista on mainittava II. <!. Porthan
(k. 1804). Uusi hautausmaa parin kilometrin

etäisyydellä kaupungista n. s. ..Skanssin" num-
mella vihittiin 'in p. syysk. ja 1 p. marrask. 1807,

laajennettiin toista vertaa suuremmaksi 1839-49,

somistettiin lukuisilla puuistutuksilla 1800-61,

laajennettiin edelleen 1863, sai kauppias
'• I'. Akermaniu (arkkitehti F. A. Sjöströmin
piirustusten mukaan) lahjana komean hautakap-
pelin, mikä vihittiin tarkoitukseensa 16 p. syysk.
I ST 7 . Edelleen on hautausmaata 1890-luvulla

hm ennettu liittämällä siihen sen takana pohjoi-

sessa oleva n. s. Maikenttä ja paraillaan ( 1917

1

.suoritetaan liiman n. s. Uuden hautausmaan laa-

jentamista. Vanhan hautausmaan vieressä

sen eteläpuolella on kreikanuskoisten, todennäköi-
sesti 1800-luvun alkuvuosikymmeninä perus-

tettu hautausmaa bysanttilaistyylisine hautaus-
kappeleilleen. Tästä hautausmaasta jonkun ver-

ran ylempänä itäänpäin on juutalaisten, korkean
suoja-aidan ympäröimä, hautausmaa sekä Hämeen-
tullin ulkopuolella, kaupungin n. s. laidunmaalla

T:ssa 1 s:> t koleraan kuolleiden (kaikkiaan 225
henkilöin hautausmaa, n. s. kolerahautausmaa.
Saman kulkutaudin myöhemmin 1853 tuhoisim-

min raivotessa haudattiin kaikki sen uhrit seura-

kunnan varsinaiseen hautausmaahan ..Skans-

siin". [E. Nervander. '„Pä Skansen, pä begraf-

niugsplatserna i Aho" ilSRSi se kä erinäisiä artik-

keleita sanomalehdissä ,.Abo Tidning", ,.Abo

I inlerrättelser" y. m.| J. F-y.

Hallinto. Valtuusmiesten lukumäärä (1917)

48, lisättyjen valtuusmiesten 24. Valtuuston
kansliaa johtaa sihteeri. — T:n kaupungin
maistraatin muodostavat kunnallispormi s-

tari ja kaksi kunnallisneuvosniiestä. joista toi-

sen tulee olla lainoppinut, ja sillä on apuna
maistraatinsihteeri (joka samalla on julkinen

notaari) sekä notaari, kaksi kaupunginviskaalia.

arkistonhoitaja, rekistraattori, kanslisti ja venä-

jän kielenkääntäjä. Rahatoimikamarin
muodostaa 6 kaupunginvaltuusmiesten valitsemaa
jäsentä ja 2 varajäsentä. Kamarin kansliaa
johtaa sihteeri, apulaisena apulaissihteeri ja

notaari. Kamarin virkakuntaan kuuluu myöskin
aktuaari, jonka päätoimena on vuotuisten kun-
nalliskertomusten ynnä kunnallisen tilaston jul-

kaiseminen. Rahatoimikamarin valvonnan ja käs-

kyn alaisia ovat vielä rahatoimikonttori,
jonka muodostavat kaupungin kamreeri, rahas-

tonhoitaja ja kirjanpitäjä apulaisineen, raken-
nuskonttori, johon kuuluu kaupungininsi-
nööri, apulaisena v:sta 1917 työpäällikkö, kau-
punginarkkitehti ja v:sta 1917 apulais-kau-

punginarkkitehti. kaupungingeodeetti ja kau-
punginpuutarhuri y. m., liikennekonttori
(satamakonttori ja vaakakonttori) sekä kaasu-
laitos ja vesijohtolaitos, joiden johto

on yhteinen Paikkakunnan puhelinyhtiössä on
kaupungilla o-.ake-enemini.-lo. mutta sähköyhtiö
joka m. m. pitää huolta raitiotieliikenteeetH, on
\ ielii \ ksitj inen \ ritj s.

Kunnalliselta veroäyriltä, jonka perusteena on
100 markan vuositulo, maksettiin viita 1913 Smk.
20: i.i i li.. 1915 Smk. _'4:.->o »eroa
Kaupungin vakuutettu velka nousi v.n 191S

lopussa Smk:aan 17, 114. oin Kaupungin eri

naisiin tarkoituksiin lahjoitetut ja sen hoi. he.

alaiset rahastot tekivät samaan aikaan Smk.
2,853,122: 78.

Kaupungin osuu- Tn vähittäismyynti- ja

anniskeluyhtiön voittovaroista, joka osuus v -Itu

1914 oli Smk. 163,637:13, hoidetaan erikoisena
rahastolla, josta kaupungin valtuuston päätöksen
mukaan myönnetään määrärahoja yleishyödylli-

siin tarkoituksiin.

Kaupungin kiinteän omaisuuden arvo (lukuun
ottamat la asemakaavan ulkopuolella olevaa maata.
oli 1915 Smk. 11,953,218:— ja sen irtaimen omai
suuden arvo satu. v. Smk. 1,401.407:19.

T:n kaupungin tulot ja menot olivat 1915:

1

II

III

IV
V
VI
VII

vm
IX
X

XI
XII
XIII
XIV
xv

1

II

UI
IV

V
VI
VII
VIII

IX

Velat
Virastot
Kunnallisliullinto ....
Poliisilaitos

Terveyden- ja sairaanhoito
Vaivaishoito
Opetuslaitokset
Palolaitos
Yleiset rasitukset . . .

Maatilat ja kaupunkiin yhiiis

tetty alue
Kimteimistot kaupungissa
Eläkkeet ja apurahat . .

Yleiset työt
Katuvalaistus
Sekalaiset menot ....

Yhteensä Smk

Tulot:

Valtio- ja muut avui . .

Kiinteä omaisuus ....
Tonttiäyrejä ja peltovero.
Tontinlunasrukset ...
Tuloja erityisiin tark. ii t u Usi in

Tnloatuottavat oikeudet .

Korot
Teknilliset laitokset . .

Sekalaiset tulot ....
Taksoitus
Vajaus

Vuosfsaan
min mukaan

1,021,881: :il

143.356: 67

193,140: -
97,730: 55

373,037:

346,827: 08
860,429; 16

97,752: 50
13,400:

9,785:

26,060:

6,230: —
262,550: —
67.786:

368,826: 57

1,888-791: 84

215,873:

451,925:

20,555:

58,100:

208,327:

699,000:

23,660:

180,000:

105,091:

1,926,259:

67

Kirjojen
mukaan

1.029,458: 67
143,242: 96
194,103: 18

105,925: 64
366,786: 82
340,149: —
861,493: 62
100.032: 6(1

27,317: 06

12,871: 79
25,458: 75

6,410: —
243,749: 68
58,153: 9"

375,016: 1

;.s:.(..i'i:i s;

I

30,022: tT

463.752: 02

20,561: 03

45,208: 60
203,544: 10

322,813: 67

56,134: 77

255,060: 39
124,432: 38

1,930,473: 2(1

138,197: 22

Yhteensä Smk
|
3,888.791: 84 1 3,890,199: 85

Kaupungin p a 1 os a m m u t u s 1 a i tos on

v:sta 1916 sijoitettu uuteen taloon, jonka sisus-

tamisessa on oiettu käytäntöön mitä uudenaikai-

simpia keinoja sammutustyön helpottamiseksi.

Paloasioita johtaa palotoimikunta. Kaupungin
palokuntaan kuuluu palomestari, alipalomestari,

kaksi palovoutia. kaksi koneenkäyttäjää, sähkö-

teknikko ja 44 miestä alipäällystöä ja miehistöä.
— Sitäpaitsi toimii kaupungissa hyvin järjes-

tetty vapaaehtoinen palokunta. — Poliisi-
laitoksen henkilökunta oli 1916: päällystö

16. kansliahenkilökunta 3 henkeä ja poliisimie-

histö 164 miestä, joista IS ratsastavaa poliisin

Poliisilaitoksen koko vuosi määrärahasta main. v.
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Smk. 290,220: oli kaupungin osuue Smk.
100,893:75.

I' e r v e y il e n ja sun .i a n U o il o a valvoo

terveydenhoitolautakunta, johon kuuluu 4 kau-

punginvaltuuston valitsemaa jäsentä sekti itse-

oikeutettuina jäsenin!! kaupunginlääkäri, kau-

punginarkkitehti, kaupungininsinööri ja poliisi

mestari. Sitäpaitsi on terveydenhoitoa varten
kak-i aluelääkärili. Kunnallisessa sairaalassa on
sisätautien osasto, kulkutautien osasto sekä uusi

mielii osasto, yhteensä 342 sairaspaik-

kaa. Kaupungin laitoksia ovat myöskin tuberk-

kelitautisten tiedonanto ja avustustoimisto srkii

terveystoimisto. Sitäpaitsi kaupunki avustaa von
Heidekenin synnytyslaitosta, missä on vapaa-
paikkoja varattomille kuntaan kuuluville syn-

nyttäjille. Kaupungilla on oma rokottaja ja

kätilö sekä 4 kaupungindiakonissaa ja kau-
pungineläinlääkäri. Paitsi jo mainittuja sairaa-

loita on I :88a i i imnsairaala. Uikinen yksityi

nen sairaskoti sekä kaksi yksityistä synnytys-
laitosta. — T:ssa 1916 "li 21 lääkäriä. 10 ham-
maslääkäriä, ä eläinlääkäriä ja ii apteekkia. —
V a i v a i s li oi I i vaivaishoitolautakunnan
valvottavana. V:sta 1910 alkaen erityinen osasto
-iitä. nimeltä lastenhoitolautakunta, valvon T:n
kii\ 1 1 i i i 1

1

1 1 1 > i 1 1) \ hdyskunnan ylläpitiimicn lasten

hoitoa ja kasvatusta. Kaupungin uudessa köy-

häintalossa oli 1915 627 hoitolaista, ja miesten
työlaitokseen otettiin sain. v. 58 henkilöä, joi-

suorittamien päivätöiden luku oli 8,905.

Kunnallisista lautakunnista ja toimistoista

mainittakoon vielä taksoittisvalmistelukunta, hol-

houslautakunta, kas vatuslau takuuta, kansakoulu
jen johtokunta, oikeusapulautakunta (entinen

«sovintolautakunta), ma joi i uslautakunta, asema
rakomissioni ilOlTi. työväenaaiain lauta-

kunta ja työnvälitystoimisto.

Oikeudenhoitoa varten on T:ss:i raa.-

tuvaaoikeus sekä toisena oikeusasteena T:n hovi

oikeus, jonka tuomiovalta käsittää 2?, tuomio-
kuntaa. Vankiloita on kaupungissa kaksi: lää

nm vankila -ekä yleinen (Kakolan) kuritus] ne.

F. h-at.

Oppilaitokset T:n merkitys Lounais-
äuomen sivistyskeskuksena ilmenee m. m. Ben
lukuisissa oppilaitoksissa, jotka antavat sille

oikean koulukaupungin himan. Valtion oppilai-
toksia ovi m. lyseo, ruots. lyseo, suom.

- lyseo, ruot-, klass. lyseo, suom. tyttökoulu,
tyttökoulu. Yksityisiä alkeisopistoja:

-iiom. yhteiskoulu, ruot s. yhteiskoulu, suom.
jatko opisto. Heurlinska .-kolan (yliopistoon joh-

tava ruot-, tyttiinpisto . Muita opistoja ja kou-
luja: kauppaopisto, teollisuuskoulu, merikoulu,
ruots. maanviljely -opisto, lukkari- ja urkurikoulu,
Taideyhdistyksen piirustuskoulu, Suomen talous-
seuran käsityökoulu. - Työväenopisto (suom. ja
ruots. |. - Kieliopisto Reform school of languages.— Aistivialliskouluja: kuuromykkäkoulu. -

—

Kansakoulut (1916-16): 1 tarkastaja; suo-
menkielisiä opettajia: 30 mies- ia 107 naisopel
tajaa: ruotsinkielisiä: 6 miee ja 27 naisopetts
laa: -eka suomen- että ruotsinkielellä opettavia
3 mies- ja 6 naisopettajaa. Opettajia siis yhteensä
179. Suomenkielisiä kouluja: alkeisluokkia 62,

reaaliluokkia 49. apukouluja 4 luokkaa, laimin
lyötyjen lasten kouluja 1 luokka, iltakouluja
l luokka, jatkoluokkia ."> sekä Ruissalon saarella

toimiva maalaiskansakoulun tapaan järjestetty
4-luokkaineii koulu; yhteensä -iis 126 luokkaa.
joissa 4,167 oppilasta Ruotsinkielisiä kouluja
alkeisluokkia 15, reaaliluokkia 9, apukouluja
1 luokka ja i |atkoluokka; yhteensä 26
kaa, joissa 832 oppilasta. Kansakoulun tulo- ja
menosääntö 1915 päättyi 7ti(i.:'>4l mk:aan (kun-
nalta 755,099 mk., valtiolta ei lainkaan; palk
koihin 468,824 mk.). Keskimääräinen kustannus
oppilasta kohti 154 mk. 23 p. Isiirtoloita

jäi jestetty maalle (kesällä 1910 toimi 6 iirto

laa, joissa yhteensä 310 lasta), kesäi-iä puu-
tarhakursseja kaupunkiin jääneitä varten. Ks
koululla on oma poliklinikkansa, jossa ko
lääkäri hoitaa si-ä- ja ihotauteja. Kansakoulun
kylpylaitoksessa oval oppilaat saamet maksutta
kylpeä joka toinen viikko. - Lisäksi on kau-
pungissa venäläinen kansakoulu, useita lasten

Inhoja, välillisiin ia kouluja y. tn.

Kirjastot ja lukusalit. T:n kau-
punginkirjasto (1916 81,623 nid.) j kirjasto jakau
tnit opinto-osasi yleiseen osastoon ja lasten

osastoon, kunkin osaston yhteydessä on lukusali.

Kauppaneuvos Kr. von Rettigin omalla kustan-
nuksellaan rakennuttama ja kaupungille lahjoit-

tama komea kirjastotalo valmistui 1903. Ruots.-

klass. lyseon kirjasto (n. '26,0(1(1 nid.).

Museot. Biologinen museo (ks. Paikallis-
museot), T:n historiallinen museo (ks. Pai-
kallismuseot) ja taidemuseo. Kokoo-
ja juhlasalit: suurimmat ja eniten käyte
t\t ovat Kaupungintalossa, Palokunnantali
ja Akatemiatalossa. Y hdi sty ksisi ä mainit-

takoon: Airiston purjehdusseura, „Arbetets vän-

ner", Hevoskasvatusyhdistys Hippos, Kauppa
seura. Suomen talousseura (ks. t.), Kasva
tusopillisen yhdistyksen haaraosasto. Käsityö
läisylulistys, Lounais Suonien maanviljelysseura,

Martta-yhdistys, Soitannollinen seura. Tehdas
yhdistys. T:n liikemiesyhdistys, T:n taideyhdis-

tys, T:n teknikot. T:n työväenyhdistys ammatti
osastoineen, Vapaaehtoinen palokunta. Varsinais
Suomen tutkimusyhdistys, kaksi eläinsuojelus-

yhdistystä -ekä joukko puolue, raittius-, urheilu-,

hyväntekeväisyys} hdistyksiä, uskonnollisia sen

roja, laulu-euroja, pääkaupungissa toimivien seu-

rojen haaraosastoja (Kansanvalistusseuran, Kon-
kordialiiton, Matkailijayhdistyksen) y. m.

Sanomalehdistö: T:ssa ilmestyy J

päiväistä hhteä („So8ialisti", „Turun Sanomat".
..lu-i Aina" ja ..Aho Underrättelser"), 2 koi

masti viikossa il styvää, i kahdesti ja l kei

ran viikossa ilmestyvä Sitäpaitsi eriltä kuu

kauslehtiä. //. I. S.

V:sta 1913 alkae T:s-a pidetty ruotsin

kielisiä yliopistollisia kesäkut joiden toi

meenpanijana on Turun akatemialliaten kesäkurs-

sien komitea »s jäsentä, l varajäsen). Vui

nen menosääntö on ollul 30,000-1 mk., joka

summa on saatu o-uksi turkulaisilta laitoksilta,

osaksi yksityisiltä henkilöiltä.

Kauppa ja merenkulku. Kaupungin
mainio asema maan lounaisimmassa osassa, ja vai

sinkin sen edustalla oleva

hyvät maakulkuyhteydel oval tehneet kaupungin
luvin sopivaksi talvisatamaksi, minkä jo lähes

20 vuotinen kokemu T:n k a u p | a-

laiv i itti I'.h:; kaikkiaan 127 alu

yhteensä 17.770 rel jonka puolesta
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T. <
• 1 1 vasta viidennellä sijalla S n kaupun-

kien joukossa. Kauppalaivastosta "li 44 höyry-
alusta, yhteensä 8,096 rek.-ton. netto; suurempi
höyrylaivasto on vain Helsingillä. Tärkein I :n

laivayhtiöistä on „Bore", jonka päätehtävänä on
Tukholman-T:n liikenteen välittäminen. T:n tul li -

kamaripiirissii »am. v. .selvitettiin yhdistetyssä

ja suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa
l,i mii j. rek.-ton. (siinä suhteessa T. on Suomen
satamista kolina»), josta melkein '/a tuli T:n
ja Ruotsin (Tukholman) välisen laivaliikenteen

osalle. Tukholman jälkeen merkityksessä T:n
kauppatuttavina seuraavat Hull, Hampuri ja

Lyypekki. Aivan luotettavia tietoja T:n ulko-

maankaupasta ei valitettavasti ole olemassa,
koska sitä koskeva tilasto tähän asti on ollut

\ ilninmin t\'. ilvtt i\ ill i tavalla laadittu. \iinpi
käytettävissä olevien tietojen perusteella on mah-
doton arvioida tuontia Venäjältä seka välitettyä

vientiä rautateitse sinne. Muilla tavoin tuotu-

jen tavaroiden arvo oli 1913 Smk. dti.4Jl.47o:—

,

ja sain. v. vienti nousi (paitsi maateitse Venä-
jälle) Smk:aan 19.255,692:—. Ne tavaralajit,

joita vietiin enemmän kuin inilj. mk:n arvosta,
olivat: puutavarat 5,8 mii j. mk., paperi, paperi-

teokset ja puuvanuke yhteensä 3,< milj. mk. sekä
vuodat ja nahat 2.: milj. mk. — Suomen viral-

lisen tullitilaston mukaan olivat T:n tullikama-

rin tulot :

190(1 1910 1913

Smk. 7.010,001:— 8,134,810:— 9,461,615:—
ollen koko maan tullituloista :

1900 1910 1913

1G,j % 15,5 % 15,5 %
T:ssa on Belgialla ja Italialla konsuli,

Alankomailla, Englannilla, Espanjalla, Norjalla,

Portugalilla, Ruotsilla ja Tanskalla sijaiskonsuli

sekä Ranskalla konsuliasiamies.

Rautatie haarautuu T:sta kahtaanne:
f :n-Toijalan rata koilliseen. T:n-Helsingin rata

länteen. Sitäpaitsi lähtee 3 km pitkä haararata
satamaan. T:n asema (jonka lisäksi T:ssa on
. T. itäinen" uiminen pysäkki) on I:n luokan.

V. 1913 lähteneitä matkustajia oli 222,814, saa-

puneita 228,353, lähetettyä tavaraa 150,792 ton.,

saapunutta tavaraa 191,088 ton. Lähteneen lii-

kenteen kokonaistulot olivat Smk. 2,710,552:55
(Suomen valtion rautateillä vain Pietarin, Hel-

singin ja Viipurin asemain tulot suuremmat).
T:ssa on Suomen dispasöörin konttori.

Teollisuus. V. 1913 oli T:ssa 104 tehdas-

ammattityöpaikkaa ja sam. v:n aikana niissä

keskimäärin 5,201 työntekijää. Tuotanto näkj7

y
seuraavista luvuista (vertailun vuoksi esitetään

Helsingin ja Tampereen teollisuutta valaisevat

vastaavat luvut v:lta 1913):

työpaikkoja tvönteki joitä tuotanto
Helsinki ' 229 ' 13,827 109,4 milj. mk.
Tampere 110 9.557 65,« ,.

Turku 104 5,201 39,i .,

Main. v. oli T:n teollisuuden tuotanto 5,7%
koko maan teollisuuden tuotannosta.
T:n suurimmat teollisuuslaitokset ovat: Vul-

eanin konepaja (valmistusarvo 1912 oli

7,600.000 mk.). John Barkerin puuvillakehruu-
tehdas (5,000,000 mk.), P. C. Rettig & Co:n
tupakkatehdas (3,990.000 mk.), N. Bomanin
höyrypuusepäntehdas (1,740,000 mk.), T:n rauta-
teollisuus o.-y. (1,500,000 mk.). T:n verkatehdas

I, 160,000 mk. . I :n kaakelitehdas
I

i 2 mi mk.
\\':in Criehton & (Jo:n konepaja ja laivaveistäniO
(1,100.0110 mk .i. Auran sokeritehdas, Suom&lai-
nen väkiviinan puhdistustehdas, Andr6e & Hosen-
qvistin moottoritehdas Jouduttaakseen viime
aikoina tärkeäksi tulleen teollisuustonttiky-v

im I. -en ratkaisua, ovat eräät yksityiset henki

löi v:n 1917 alussa ostaneet meren rannalla
sijaitsevan, n. 2,000 tynnyrinalan laajuisen alueen

Kaision pitäjässä, mihin on aikomus rakennut
taa uudenaikainen satama sekä teollisuustontteja

ja minkä alueen he aikanansa aikovat ilman
toa tarjota kaupungin Lunastettavaksi. /<'. Lst.

S ä h k ö r a i t i o t i e v e r k k o (A. E. ' ..

yhtiön omistama, joutuu erikoisilla 1906 teh-

dyillä luovutusehdoilla määrävuosien kuluttua

kaupungin omaisuudeksi] valmistui 1908; se joh-

taa Ivanavaniemeltä Linnan-, Kauppias . Eerikin

ja Aningaistenkatuja pitkin tuomiokirkolle kaa
reutuen tästä pääradasta sivukaarroksina vasen
malle Puisto-, Läntiselle pitkällekadulle, Rauts
tientorille, Humaliston-, Venäjänkirkko- ja Aura
kadulle si kä oikealle Kasken- ja Isolle Hämeen
kadulle, kaikkialla yksiraiteisena. V. 1916 raitio

tiellä matkusti 1,962,179 henkilöä (1915

1,333,294 h.i; tulot sam. v. olivat Smk
272,050: 61.

T:n pankit: ai pääkonttorit: Länsi-Suomen
osakepankki. T:n osakepankki, Liikepankki o.-\.

T:n suomalainen säästöpankki, T:n säästöpankki.

Työväen säästöpankki T:s.sa; b) haarakonttorit
Kansallis-osakepankki. Pohjoismaiden osake

pankki, Suomen pankki, Suomen yhdyspankki,
Vaasan osakepankki.
Itsenäiset vakuutusyhtiöt: Keski

nainen vakuutuslaitos Sampo (tärkeimmät osa-

tut: tapaturma-, palo-, metsäpalo), Merivakuutu-
osakeyhtiö Triton, Kaupunkien paloapuyhdistys

irtaimistoa varten, Jälleenvakuutusosakeyhtiö
Verdandi, T:n läänin paloapuyhdistys, Suomen
merivakuutusyhdistys, Suomen merimiesten tapa-

turmavakuutuslaitos. Elinkorkolaitok-
s i a : T:n elinkorkolaitos, T:n koron- ja pääoman-
valmistuslaitos.

Historia. Jo pakanuuden aikana muodos-
tui Aurajoen suun seuduille kauppapaikka, Turku,
ruots. Aio, lat. Ahoa. Alkuansa se oli vähän

ylempänä joen suusta, Koroistenniemessä, mutta

jo 1200-luvun alkupuolella se näyttää siirtyneen

nykyiseen paikkaansa. Historiallisissa lähteissä

se mainitaan ensi kerta 119H (mahdollisesti jo

Idrisin maantieteessä n. 1150). Suomen piispan

ja tärkeimmän linnan päämiehen asettuessa sii

hen tai sen läheisyyteen se kohosi Suomen pää-

kaupungiksi. Järjestyneeksi kaupunkiyhteiskun-
naksi T. nähtävästi muodostui v:n 1300 vai

heillä (esiintyy semmoisena ensin 1309) ja sen

luomiseen oli varmaankin saksalaisilla hansa

kauppiailla ratkaiseva vaikutus; asiakirjoissa

mainituista porvarinimistä sen olemassaolon

ensimäisiltä 50 v:lta on 18 saksalaista ja ainoaa.

taan 10 kotimaiseen, suom. tai ruots., alku

perään viittaavaa. Tietysti tämä ei osoita kum-
mankaan aineksen suhdetta lukumäärään nähden,

koska kotimaiset porvarit varmaankin aina oli-

vat melkoisena enemmistönä, mutta kyllä suun-

nilleen niiden merkitykseen katsoen. Jotenkin

vahva oli sitten saksalaisuus läpi koko keski

ajan, vaikka suomalaisten ja ruotsalaisten osuu-
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kaupungin asiain johdossa. sen neuvoskunnan
uu. aikaa myöten lisääntyi. Ulkomaisessa

kauppayhteydessä näyttää T, keskiajalla olleen

atup&assä Tallinnan, Danzigin ja Lyypekin
kanssa; 1452 kerrotaan kauppasuhteista Novgo
rodiiu Maamme tärkeimpänä kaupunkina ollen

.•niisti I' myöskin siili ammattitaitoa, mikä sii-

lien aikaan eri käsityön aloilla meillä oli ole-

miflfia. vaikkei tarkkaan järjestettyä ammatti-
kuntalaitosta vioin näy olioon. Lukuisimmat am-
matit olivat suutarit, riilihl. sipit kankurit,

kantajat; erittäin arvossapidetyt olivat kulta

t; muuten mainitaan maalareita, miekanhio-

jia. kannunvalajia, leipureita, lasimestareita;

esiintyj ensi kerta parturi, sen ajan laa-

kiin tai oikeammin sairaanhoitaja.

Kirkon vaikutu.- "li tietysti suuri keskiaikai-

sessa Turussa. Kirkolla (piispalla, tuomiokirkolla
• n eri „prebend< illa") oli kaupungissa suuri

taloja; asuipa porvaristokin suureksi

'•sak-i kirkolta vuokraamallansa alueella. ,,Pj

Henrikin tonteilla" tai »piispan tonteilla".

Ja kirkollisten laitosten talot olivat enimmäkseen
kaupungin parhaiten rakennetut, kivitaloja. V:sta

1249 oli kaupungin reunalla Pyhän (Havin domi-
nikauniluostari. Kirkollisiin laitoksiin kuuluivat

myös Pyh&nhengen ja Pyhän Yrjänän sairas- ja

Hinhuoneet. Tässä yhteydessä ovat myös
mainittavat killat I. veljeydet killantupineen;

Pyhäll Kertun killantuvassa Suomen säädyt

\. 14.".: toimittivat Kristiern I:nkuninkaanvaalin.
Niiliin kokoontui kaupungin porvaristo muuten-
kin killan guojeluspyhän turvissa neuvottelemaan
yhteisistä asioistaan, kaupasta, liikeoloista ja

ammattikuntain oloista.

Keskiajan kaupungit olivat pieniä, huonosti ja

epäterveellisesi i rakennettuja; taudit ja rutto

olivat niissä alinomaisia vieraita. Niin oli

T:Ssaku) laita. Toisena päävaivana olivat tuli-

palo! jotka usein hävittivät kokonaiset kaupunki
T ssa tapahtui hävittäviä tulipaloja 1429,

14T3, 1481, 1609, 1522. T. oli kiiitenkin

nmu suurin kaupunki ja sen väkiluvun voi-

taneen ennen keskiajan lopussa kaupunkia koh-
danneita onnettomuuksia ja ennen katolisuuden
kukistusta, joka varmaankin sokin oli omansa
väkilukua vähentämään, arvioi, la nousseen nel-

lle tuhannelle.

Vv. I19C mainitaan venäläisten hävit-

täneen kaupunkia. \lbrekt Meck louhii rgilui non
ikkoini en T:uun ja piirit! i

kymmenen kuukautta vastustajainsa käsissä ole-

Turunlinnaa, kunne-, sen vihdoin valloitti.

pätietoista, oliko jo 1300 luvulla I :ssa raha-
paja, ainakin semmoinen oli seuraavalla
sadalla, jolloin siinä lyötiin n. s. „Turun mark

Vuosisadan loppu tuotti kaupalle anka-
ran iskun vitaaliveljesten (ks. t.) merirosvouksen
Vuoksi, joiden hallussa itse kaupunkikin jonkun

i oli. Eerik Pommerilainen antoi Turussa
käydessään 1407 aatelisarvon useille suomalai-
sille, m. ra. Turun porvareille, ja perusti siihen

tuomioistuimen, n. b. maanoikeuden V. 1425
näytl en merkillinen yhteentörmäys
varakkaamman porvariylimystön jn porvarialbai-
son viilillä, jonka selvittämiseksi käännyttiin

allituksen nuoleen. Vuosisadan keskikohta
oli onnellinen noumiaika ja liiko vilkastui; kau-
pungin asiain johdossa mainitaan useita huo-

mattavia kauppiassukuja, sekä koti että uiko
maisia, niinkuin Frese Nyendoi
Rengonpoika, Finkenberg, I

i y. m.
V. 1491 ket i"' kakirjat I urun ensimäi
lakosta: sen tekhät tavarain kuljetuksessa ja lai

vain lastaajina tärkeät adan
vaihe tuotti muulinkin jälleen levottomia aikoja
Sten Sture oli menetettyänsä valtionhoito
viran 14U7 saanut Turunlinnan läi ineen hai

tuunsa ja näyttää vakinaisesti siellS oleskelleen
kin. Muita tähän aikaan (1498) kerrotaan taa

jostakin porvariston keskuudessa rallinni

mieltenkuohusta, jonka linnanvouti Didrik
llannunpoika oli aikaansaanut ja jonka johtn

jana oli raatimies Mikko Lappalainen. Sture
jälleen hallituksi päästyä oli Hannu Kiinni

kaan sotaväen käsissä olevaa Turunlinnaa
väkisin ahdistettava. Mutta vielä pahemmat ajat

olivat tulossa. Otto Kudin toimeenpa neniä I D

ryöstö 3 p. elok. 1509 ja vapaussodan aikana
1521-22 sattuneet hävitykset tuottivat T:lle Bekä
aineellisia tappioita että surmasivat suuren osan

Väestöstä. Raskaissa oloissa T. siis astui siihen

uuteen aikaan, jonka Kustaa Vaasan hallitus

aloitti.

V. 1525 T. sai ensimäisen säilyneen etuoikeus

kirjansa, jossa kaikki kaupankäynti ..Itämailla"

s. o. Suomessa) ankarasti kiellettiin kaikilta

voudeilta, virkamiehiltä ja muilla, paitsi kan
punkien kauppiailla. Useista asianhaaroista on

huomattavissa, ettil Tn kauppa melkoisesti vau
rastiin ja Kustaa Vaasan hallituksen lopulla

kerrotaan turkulaisten haaksien ensi kertaa pur-

jehtineen Juutinrauman läpi Hollantiin. Suuri
tulipalo 1546 tosin jälleen hävitti kaupunkia, ja

seur v. näemme Kustaa Vaasan ajattelevan sen

siirtämistä jonnekin ,,meren rannikolle, Raase-

porin lääniin tai muualle", mutta Suomen herttua

kunnan perustaminen kymmenkunta vuotta myö
hemmin suuressa määrin taas vilkastutti sen

kauppaa ja amiinit I ilaiselälnää. Saksalaisuus on

suuresti taantunut; kotimaiset suvut Krank.

Brun, Kyrö ja liinamaa ovat nyt kaupungin
mahtavimmat ja s

: ,a\.it nauttia Juhana herttuan

pei oonallistakin suosiota. Porvariston läheinen

suhde herttuaan tuotti sille kuitenkin 1,000 niar

kan suuruisen sakon herttuavallan kukistuessa,

ja munienkin alkoi nyt 7-vuotisen pohjoismaisen

smlan sytyttyä kaupunkilaiselämälle turmiollinen

ajanjakso. Viimeisen kerran varsinaiset meri-

rosvolaivastot keskiajan tapaan vielä harjoittivat

ammattiaan. Vv. 1547 ja 1577 pidettiin tällä

ajalla T:ssa kokouksia säätyjen edustajain

kanssa ja 1602 (tammik.) Kaarle herttua piti

T:n aateliskokouksen. Turun liopeaveroluettelo

v:lta 1571 osoittaa siellä olleen 328 porvaria,

[lappia ja 4 kauppapalveli jaa. ja vaikka otam

mekin lukuun, että kaupungissa varmaan oli koko
joukko henkilöitä, joita ci luetella, esim virka

miehiä ja aiva n ' voimine ai \ i

väkiluvun silloin olleen ainoallaan 3,000 :n p

keillä. Ja pitkällinen sota Juliana lll:ti aikana.

silloin vallinnut sekasorto hallinnossa ja talon

tiellisellä alalla ynnä 1580-luvulla sattuneet rutto

ajat eivät olleet omansa tilaa parantamaan
1593 ke-.ik. hävitti tulipalo melki

nngin, jolloin monta ihmishenkeäkin hukkui

liekkeihin. Sisällinen sota ja Kaarle herttuan

Snomen retket 1597 ja 1599, jolloin Turuiiliiina
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kummallakin kerralla oli asevoimin valloitettava,!

koskivat tietysti syvästi kaupungin oloihin.

1600-luku oli onnellisempi T:n kasvamiselli

Jo 1600, jolta vuodelta ou säilynyt tarkka kau
pungin perheluettelo, voidaan arvioida väkiluku

noin 4,300, vuosisadan keskivaiheilla 6,000 hen-

keen. Kauppasäännöt vv:lta 1614, 1617 ja 1036

myönsivät sille täydet fcapulioikeudet ja rajoitti-

vat Pohjanmaan kuii]>unkien kaupankäynnin Tuk-
holmaan ja Turkuun. Vanhastaan pidettiin siellä

vuodessa kahdet markkinat, Suomenmaan tär-

keimmät, v:sta 1636 kolmet. 1620-luvulla, Niilo

Rjelken tultua kenraalikuvernööriksi. tuli

ammattikuntalaitos tarkkaan järjestelyksi, ja

1640 perustettiin n. s. yhteiskilta („generalgille")

ammattikuntain asioita johtamaan. Kauppaliik-
keen järjestämiseksi toimeenpantiin 1638 kauppa-

jako, niin että kunkin kauppiaan tuli käydä
kauppaa ainoastaan määrätyillä tavaroilla; oli

erinäisiä tukkukauppiaita, vaatekauppiaita, rih-

kamakauppiaita, oluenpanijoita, ravintoloitsijoita,

lihanmyyjiä j. n. e. Tätä jakoa ei kuitenkaan
aina voitu jyrkästi ylläpitää, multa selvä erotus

lehtiin varsinaisten ,,kauppiaiden" ja ,, porvarien"

välillä, joista edelliset kävivät kauppaa ulko-

mailla, jälkimäiset harjoittivat ruoka- tai muuta
pientä, kauppaa ja ostivat tavaransa maalaisilta

tai suurkauppiaiden välityksellä. ..Porvareita"

nimitetään myöhemmin usein nimenomaan suo-
malaisiksi porvareiksi". Pietari Brahe piti myös-
kin T:n kaupungin edistystä hartaasti silmällä;

v. 164!) annettiin asetus maalaiskaupan järjestä-

misestä siellä ja 1652 julkaistiin uusi asema-

cr JfliU)' dht&Jktuiiatii
/6St

\ £//>*•> i>— •' k*

Mii iVnimm,

Tarun asemakaava v:lta 1652.

kaava. Ruotsin valtiollisen mahtavuuden kohoa-

minen ilmenee siinä, että useita ulkomaisia
kauppiassukuja (saksalaisia, alankomaalaisia,
skottilaisia) asettuu T:uun, esim. Schseier, Witt-
footh, Thorwöst, VVolle, Merthen. Kaupungin
asiain johdossa oli valta yhä enemmän siirty-

nyt raadin, s. o. suurkauppiaiden käsiin, mikä
synnytti tyytymättömyyttä alemmassa porvaris-

tossa. V:n 1659 valtiopäivämiesvaaleissa puhkesi
ilmiriita näiden puolueiden välillä ja suomalai-
nen porvaristo päätti lähettää oman edustajansa
Yrjänä Sonnin Ruotsiin.

T:n hovioikeuden asettaminen 1623 ja akate-

mian perustaminen 1640 olivat myöskin omansa
vahvistamaan kaupunkia ja yhä suuremmassa
määrässä suomaan sille arvoa Suomenmaan todel-

lisena pääkaupunkina. V. 1676 pidettiin T:ssa

koko Suomen edustajain maapäivät. Hävitti

tulipaloja oli 1656, 1664, 1678 ja 1681,

Suuren Pohjan sodan ja ison vihan onnetto-

muudet tulivat raskaasti painamaan '1 ;uakin.

Syksyllä 1710 ilmestyi rutto, 1711 suuri tulipalo

hävitti 150 taloa, elokuussa 1713 saapuivat \>

Iäiset, kaupungin varakkaimmat asukkaat pake-

nivat, kauppa lakkasi melkein kokonaan ja aineel-

lista ynnä siveellistä rappiotilaa vallitsi kah-

deksan pitkää vuolta. Rauhanteon jälkeen myön.
nettiin kaupungille 8 vuoden vapaus kaikista apu-

veroisin ja -rasituksista, ja muutenkin sille suo

tiin useita huojennuksia; rappeutuneita ja hävi-

tettyjä taloja rakennettiin uudestaan, ja vähitel

Ien kaupunki taas tuli entiseen kuntoonsa. V. 1723

väkiluku ei nouse 4,000 henkeen, mutta 1740

se ou 5,700, 1780 9,330 ja 1805 yhdessä linna

väen kanssa 11,300. Pikkuvihan aikana syksyllä

1742 pidettiin T:ssa maakuntakokous, jossa pää
lettiin pyytää Holsteinin herttuan Kaarle Pie

lari Ulrikin nimittämistä Suomen suuriruhti-

naaksi. Seur. v. elok. 7 p. tehtiin T:n rauha.

Kuningas Aadolf Fredrikin käydessä T:ssa 1752.

elok. 10-15 p. kunnioitettiin häntä siellä
,
,suoma

laisten ylläpitäjänä ja suojelusjumalana" mitä
alamaisimmalla tavalla. Samoin juhlittiin Rue
taa Hirttä 1775.

Kaupungin virastot ja järjestys pysyivät tällä

ajalla yleensä entisellään. Oli olemassa kaupungin
kaarti, johon kuului jonkun verran kolmatta

sataa miestä majurinsa johdolla. V. 1755 oli

kaupunkiin päätetty palkata oma lääkäri 1. fysi-

kus. Elinkeinoja harjoittava väestö jaettiin kol-

meen „sosieteettiin" : ruotsalaiseen, johon luet-

tiin varsinaiset kauppiaat, suomalaiseen, s. o.

entisiin ..porvareihin", ja ammattilaisiin. V. 1749

oli kaupungilla 7 isompaa laivaa ja kymmenkunta
Ruotsiin kulkevaa alusta; 1792 mainitaan ulko-

maille kulkevan 29 laivaa, niistä useiden Väli

merelle. Vientitavaroina luetellaan tervaa, viljaa,

puu- ja vähän rautatavaroita ja pellavakankaita.

Ammattikuntia oli 1780-luvun alussa 19. Myös
tehdasliikkeitä oli jo olemassa toistakymmentä
(kehruuhuone, tupakkatehdas, sokeritehdas, halli-

tuksen 1776 perustama viiuapolttimo y. m.) :

tupakkatehtaiden tarpeita varten viljeltiin suu-

rinta osaa kaupungin peltomaata. Valtiopäivä-

miesvaalit vapaudenajalla antoivat monta ker-

taa aihetta kiihkeisiin puoluetaisteluihin. joissa

myös kansallisuuskysymys selvästi astui etu-

alalle, niin erittäinkin 1726. 1740, jolloin tun-

nettu Esaias \Vechter (ks. t.) esiintyi kansalli-

sen puolueen johtajana, 1746 ja 1769. — V :-ta 1771

ilmestyi T:ssa Suomen eusimäinen sanomalehti.

V. 1797 perustettiin yliopistopiireistä lähteneen

alkuunpanon johdosta maan taloudelliselle elä-

mälle tärkeä Suomen talousseura, ja 1805 saa

tiin aikaan diskonttaus- ja lainauskonttori.

maamme eusimäinen pankkilaitos.

Vv:n 1808-09 sodan päätyttyä jäi T. ensin Suo-

men pääkaupungiksi tullen samalla uuden ka!-

lituskonseljin ja muiden hallitusvirastojen koti-

paikaksi. Mutta tätä ei kestänyt kauan. Jo 1812

annettiin määräys, että pääkaupunki oli siirret-

tävä Helsinkiin, ja 1819 tämä siirtäminen pan-

tiin toimeen. Vielä oli kuitenkin T. yliopiston

kaupunkina Suomen henkisenä keskipisteenä,

mutta kova kohtalo näytti säälimättä uhkaavan
sitä häviöllä. Syysk. 4 ja 5 p. 1827 tapahtunut
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I :n palo, joka siitti hävitti 11. suo taloa eli buu

riimuun osan in. 7
/s kaupungista), tuotti myös

kin seurauksena yliopistonkin siirron Belsinkiin.

Mmmöisen iskun jäljesti tarvittiin tietysti

niku», ennenkuin taas päästiin edistymään, mutta
ihmeellisen nopeasti kuitenkin T. on onnetto-

muuksistaan toipunut. Asukasluku oli 1 H j .">

17,178, 1880 22,701, 1900 38.2

1912 .vj.n.">7 henkeä. Kauppa ia teollisuus ovat

melkoisesti voimistuneet; 1860 "li kaupungilla

45 laivaa (lästiluku 8.902, merimiehiä 826), 1904

4!> laivaa (tonniluku 8,490), tuonnin arvo 1904

<>li n. 28 l
/i milj. ja viennin \li ri milj. mark-

r.hiuitu ja teollisuuslaitoksia oli 1860 31,

ikeä s4."> henkeä ja valmistetun tavaran arvo
(00,000 ruplaa hopeaa vuodessa; 190" olivat vas

at luvut 493 tehdasta, 8,258 työläistä ja

yli ::s milj, markkaa. T. on siten Helsingin

ja Tampereen rinnalla nykyisin maamme teolli-

suuden keskuspaikkoja. rurun-Tampereen rauta-

tie avattiin liikenteelle 1876, Turun-Helsingin
rannikkorata 1899. T:n kaupan eduksi on pai-

nikaa (1917) tekeillä suuria suunnitelmia uuden
sataman perustamiseksi kaupungin ulkopuolelle.

Myöskin henkisella alalla T. on viime vuosi-

mailan kuluessa kunnialla pyrkinyt hoitamaan
-itä kallista perintöä, mikä sille kuuluu korkeani

mau sivistyksen vanhimpana kotipaikkana ja

edustajana Suomessa, Koululaitoksia on kau-

pungissa runsaasti, sekä valtion että yksityisten

ylläpitämiä; |iaitsi kansa- ja oppikouluja, myös
monenlaisia erikoiskouluja, niinkuin kuuromyk-
käin-, meri-, teollisuus-, taide- \. m. kouluja. On
perustetta museoita ja kiriasi.ua. joiden aikaan-

niseksi useat yksityiset mesenaatit oval

myötävaikuttaneet suurilla lahjoituksilla: llisto-

riallinen museo Turunlinnaan, suurenlaineu kau-

punginkirjasto (kauppaneuvos Rettigin toimesta
kustannuksella), taidemuseo (veljesten Dahl-
ruin lahjoittama) y. m. Myöskin on ruotsin

kielisiä akateemisia kesäkursseja viime vuosina
möllisesti Biellä pidetty, ja paraikaa keskus-

tellaan pysyväisen yliopiston perustamisesta
yksityisillä -itä värien kerätyillä varoilla. —

neii arkkihiippakunnan keskuspaikkana ou
I :11a yhä kirkollisessa suhteessa johtava paikka
maassamme ja siellä pidetään yleiset kirkollis
kokoukset. Useat seurat ja yhdistykset, samoin
kuin kaupungissa ilmestyvien sanomalehtien
-uuri lukumäärä todistavat vilkasta osanottoa
nykyajan rientoihin sivistyksen, valtiollisen ja

taloudellisen elämän, hyväntekeväisyyden y. m
aloilla. |.l. VV. Ruuth, ...\Ipo stads historia under
medeltideu och 1500-talet" (3 vihkoa 1909 16

C I Bonsdorff, ..Abo stads historia under
, nde seklet" (2 os., 1894 1904); J. W. Huuti.
v. Bonsdorff, „Turku", Oma Maa V; „Privi-

legier och resolutioner för Ibo stad 1525-1719"
(julk. < . v. Bonsdorff, 1899); G. E. Euren, „Ajan-
tiet., Turun kaupungista" (1877).] ST. G
Turmaliini, ryhmä keskenään isomorfisia (ks.

uio r f is uusi ja seoksia muodostavia
kivennäisiä, joiden kemiallinen kaava on vielä

epävarma; kaikki ovat aluminiumin- ja boorin-
pitoisia silikaatteja, lisäksi on joko oat
uumia, litiumia, magnesiumia tai rautaa sekä
miltei aina myös vetyä ja fluoria, joskus kro-

Ijulk. C. \. Bonsdorff, 18991 ' E. Euren, ..Ajan

tyyppiä: alkalit., magnesium-t ja rauta-1 I

muoto on lieksagonis hemiedriuen i» hemimorfi
nen (ks. Kide); ominaisia ovat etenkin puoli

lukuiset prismapinnat, joista kiteet saavat koi

miomai-i n poikkileikkauksen, I. on hyvin kova
(yli Ti; oin. p. on 2,i-3,«. VS inomaisen
vaihteleva: alkalit, on joko väritön (akroiitti),

sininen (indigoliitti), punainen , rubelliitti.

riitti, tai vii.reä. Magneaium-t., joka tav Bisäl

tää myös alkaliyhdistyksiä, on usein rusl

värinen (draviitti). Kaikki rautarikkaal muun
nokset (n. s. Bchörl) ovat mustanvärisiä. Hyvin
yleisesti t.-kiteissä on erivärisiä Bamankesk
kerrok -ia. Ka tkki väi Uliset t t oval eriki

vahvasti pleokroisia; ordinaari Iteell absorp-

tsioni aina paljon suurempi kuin ekstraordi-

Daarisäteelle. Tähän perustuu t:n käytä
yksinkertaisena polarisatsionikojeena n. s. t.-tan

gossa. Mainittava fysikaalinen ominaisuus on

myös t :n pyro-sähköisyys, joka on ilmaus sen

hemimorfisesta kiderakenteesta Kaunisväri
läpikuultavia, n. B. jaloja muunnoksia käytetä,

m

jalokivillä. Musta rauta-t. on erittäin yleinen

satunnaisena aineksena graniiteissa ja varsinkin

pegmatiiteissa, joissa se usein esiintyy hyvin

suurina kiteinä. Myös tavataan sitä kloriitti

liuskeissa ja kiilleliuskeissa. Muut lajit ovat har-

vinaisempia ja esiintyvät joko pegmat Utissa,

kiteisissä liuskeissa (myös kalkkikivessä) tai sit

ten vuorilajien raoissa.. ollen boorinpitoisia

aineita ovat kaikki t. -muunnokset aina erään
Iäisien kontaktimetamorfisten prosessien tulok

sia. |oissa on magmoista erottunut haihtuvia

aineita in. s. pneumatolyysi) /'. /•-'.

Turmaliinikivi, vuorilaji. jonka aineksina

ovat turmaliini ja kvartsi. T. esiintyy juonen

i toisina massoina ja on aina pneumatolyytti

nen muodostuma.
Turnajaiset ks. T u r n a u s.

Turnaus (saks. Turnier, ransk. tournoi, ruots

tornering) oli keskiajan ritarien ja ratsumiesten

harjoittamien sotaleikkien nimenä. Niitä oli

monta eri lajia, kaksin- tai joukkotaistelua. eri-

laisilla aseilla, ja niistä oli käytännössä eri ni-

miä: joste, buhurt y. m. Varsinainen turnaus oli

niistä juhlallisin ja pantiin usein toimeen erin

omaisella loistolla ja suurilla kustannuksilla.

Parilsissn 1889 kiininKnmr Isabella Bni.-rllalsen kummiksi
IM nirnji|»i
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Siität ilmoitettiin jo pitkät ajat edeltäpäin ympäri
mailta ja kutsuttiin ritareita määrättynä päi-

vänä paikallt.' Baapumaan, samoinkuin sinne saa-

pui valittu seura ylhäisiä katsojia, naisia ja hei
roja. Turnajaisissa voitetun haarniska ja aseet

kuuluivat voittajalle ja elivät suurella rahasum
maila lunastettavat. Useiu sattui myös näissä

leikkitaisteluissa tapaturmia, joten joku taisteli-

joista vahingoittui tai kuolleena jäi paikalle.

Tunnetuksi on tullut se t., joka 1559 tuotti kuo.

leman Ranskan kuninkaalle Henrik TT :lle. T:n
loistoaika oli 12-16 vuosis. Myöhemmin jaettiin

usein voittajille palkintoja jonkun ylhäisestä

suvustaan tai kauneudestaan tunnetun naisen

kädestä. Myöskin yhdistettiin t:een erilaisia kil-

pailuja, jotka yleensä antoivat osanottajille tilai

suuden näyttää taitavuuttaan aseiden käytössä

ja sotaratsun ohjaamisessa, kuten renkaansatut-
ta niinen (saks. Kingstechen) y. m. s.

K. <:.

Turnbullin sininen Jtänbiil-], väriaine, joka
syntyy saostamalla ferrosuoloja tcriisyankalium-

liuoksella. T. s. on berliinin-sinisen (ks. t.)

u ii köistä.

Turner [ISnoJ, William (1775-1851), engl.

taidemaalari, yksi nykyaikaisen maisemamaa-
lauksen huomattavimpia edeltäjiä. Yksityisessä

olämässään hän oli omituinen erakko, eikä hän
taiteessaankaan tyytynyt kulkemaan toisten tal-

laamia polkuja. Ainoa, joka ainakin aluksi

häneen huomattavasti vaikutti, oli ransk. Claude
Lorrain (1600-82), jonka etevää valokäsittelyä

hän suuresti ihaili, kunnes hän ahkeralla työllä

vähitellen pääsi itse oppi-isästänsä paljo edelle.

Juuri erilaisten valaistussuhteiden kuvaaminen
tuli T:n taiteen pääpyrkimykseksi, aihe sellai-

senaan kiinnitti vain hänen mieltänsä, mikäli se

tarjosi hänelle tilaisuutta mitä moninaisimpien
värileikkien ja valoarvojen esittämiseen. Hän
koetti kiinnittää kankaalle eri vuolen- ja vuoro-

kaudenaikojen vaihtelevimpia vaikutelmia: aamu-
ja iltaruskoja, keskipäivän hehkua. sumua,
sadetta, merta myrskyssä ja merta tyynenä, pil-

viä kuvastelevana. Siten hän laski jo miespolvea
ennen Manefa ja impressionisteja nykyaikaisen
tunnelmamaiseman perustuksen. Piirustuksella ei

hänen maalauksissaan ole mitään itsenäistä mer-
kitystä, väri on käynyt niissä yksinomaiseksi ja

hallitsevaksi tekijäksi. Hänen aikalaisensa eivät

antaneet hänen pyrkimyksilleen niille kuuluvaa
arvoa, häntä pidettiin — ehkä etenkin omituis-

ten elintapojensa vuoksi — narrina, jopa suo-

rastaan mielipuolenakin. Vasta myöhemmin on
opittu hänen nerokkaita valokokeilujaan oikein

ymmärtämään. Kuollessaan hän luovutti lähes

400 maalaustaan ja 19,000 (liirrostaan sekä suu-

rella ahkeruudella ja säästäväisyydellä kerää-

mänsä miljoona-omaisuuden Englannin valtiolle

sillä ehdolla, että kaksi hänen parasta tauluaan
ripustettaisiin Lontoon kansallisgalleriaan Claude
Lorrain'in teosten viereen. Hänet haudattiin toi-

vomuksensa mukaan Paavalin katedraaliin toisen

kuulun engl. maalaajan, sir Josuah Reynoldsin
viereen. fjames Dafforne, „W. T.". (1883)

;

R. de la Sizeranne, .,La peinture anglaise con-

temporaine" (1895) ; R. Muther. ..Gesehichte der
englischen Malerei" (1902).

1

F. L.

Turnikee (ransk. tourniquet

)

. suonenpuristin,
jollaisia ennen muinoin käytettiin montakin eri

mallia verenvuodon tyrehdyttämiseksi jostakin

rikkaantuneesta suonesta, vrt. Verenvuoto
V r r t a-a s e 1 1 a V at ai n e e t

.

Turnipsi, r e h u n auri s, ks. N a u r i s.

Turnpike (tSnpaikj (engl.), kulkutielle ase

tettu akselinsa ympäri kiertyvä risti, jonka ää
ressä kannetaan tiemaksu.

Turnus, turnipsin [ks. t.i kansanomainen
niinil \ ^.

Tumu-Severinu j-rVn], kaupunki Romaaniansa
Valakian länsipäässä, Mehedintsi'n piirikunnan
pääkaupunki, Tonavan vas. rannalla, Rautapor
tin alapuolella. Valakian pääradan varrella

20,801 as. (1914). — Kymmenkunta kirkko;,

muutamia oppilaitoksia. Laivaveistämö. vilka ti

karja-, liha-, polttoöljy- ja viljakauppaa. Täi

jokisatama. — T.-Stn vieressä on keisari Tmi
miksen 104-106 j. Kr. Tonavan yli rakennut

tauiiiii, 20-kaarisen kivisillan tähteet sekä keisari

Severuksen markomanneista ja kvadeista saavut

taman voiton muistoksi pystytetyn tornin (lat

Turrin Severi > T.-S.) rauniot. — T. S:n alku

peräinen nimi oli Drohelae. Suurvaltainsodassa

T.-S. syksyllä 1916 joutui bulgaarialaisten hai

tuun.
Turnyyri (ransk. tournuTe = käänne) . ruumiin

asento; käytöstapa; sanontatapa; 1880-luvulla

käytännössä ollut taakse sovitettu naispuvun
laajennus.

Turo ks. Kalastus, palsta 55.

Turoma ks. Turunmaa.
Turoni, liitusysteemin alaosasto, ks. G e o 1 o.

giset muodostumat.
Turpa 1. toutain (Leuciscus cephaliis), säy-

nään näköinen särjen sukuinen kala. Otsa leveii

ja litteä, peräevä ulospäin kaareva, suomut hyvin

suuret. Elää meren saaristossa ja nousee keväällä

virtoihin kutemaan. T. on lihansa puolista särki

kaloista huonoimpia. Elää melkein kaikkialla

Euroopassa: Suomissa Suomenlahdessa ja Poli

janlahden eteläosassa. P. II.

Turpa- ja sorkkatauti ks. Suu- ja s o r k k a

tauti.
Turpiini ks. Turbiini.
Turpin [-1-] (k. n. 800), Reimsin arkkipiispa

häntä on aikaisemmin väärin pidetty n. s. T:n

kronikan tekijänä. Tämä teos on syntynyt

osaksi 11 :nnellä vuosis., osaksi seur., ja sisäl

tää kertomuksia Kaarle Suuren Espanjan ret

kistä. Se on sepitetty vanhojen kansanlaulujen

(chansons de geste) pohjalla. [Oaston Paris, „De

Pseudo-Turpino".]
Tuvritis ks. Pölkky hei n ii.

Tursas 1. T n r s o, Kalevalassa esiintyvä hir-

viön nimitys, johtuu skandinaavilaisesta thitrs

= ..jättiläinen".

Turskat ((ladidas), pehmeäeväisiä merikaloja,

jotka helposti tunnetaan kolmesta selkä- jakah
desta peräevästä; vatsaevien pää nhinamainen.

Useimmilla alaleuan alla lyhyt viiksisäie. Oles-

kelevat tavallisesti hyvin syvällä, liikkuen suu

rissa parvissa. Ovat ahnaita petokaloja; syövät

pieniä kaloja, äyriäisiä, nilviäisiä y. m. Kutevat

kevättalvella tai keväällä. Itämeressä, Suomen-

lahdessa ja Pohjanlahdessa elävä turska (Gadus

m oi rinta) kasvaa 70-80 cm:u pituiseksi, mutta

Atlantin pohjoisosassa ja Jäämeressä se on joskus

2 m:n pituinen ja painaa yli 30 kg. Turska on

suurenmoisen kalastuksen esineenä Poli jois-Euioo
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pan merisää. Vuotuinen saalis arvioillaan 400-600

niilj. kappaleeksi; yksin Lofotenin saarien luona

pyydetään kymmenes osa tästä määrästä. Maail

mau markkinoille joutuu turska joko tuoreena

(ai kuivattuna (kapakalana); maksasta valmis

tetaan kalanmaksaöljy ii. aisälmyksistä ja muista

perkausjätteistä kalaguanoa. Halvan hintansa

takia turska on varsinkin köyhän kansan ravini o

aineena tärkeä. Kuva ks. Kalat, värillinen

liite Merikaloja. — Muista t:sta mainitta

keon kolja {O. (Bglefinaa), lyyra-turska
(G. pollacltius), saita [Vienan seiti] (O. Saida),

ei ti (O. rirtns) ja valkea turska <;. mer
langusl, jotka elävät Atlantin pohjoisosissa ja

Jäämeressä. Näitäkin kaloja pyydystetään hyvin

paljun, paikoitellen enemmänkin kuin tavallista

turska.. P. B.

Turtola. 1. Kunta, Oulun 1., Kemin kihlak.,

Ylitoruiiiu-Turtolan nimismiesp. ; kirkolle Tor
niosta 110 km, Karungista SO km. Pinta ala

1,430.. km-', josta viljeltyä maata ( 1910) 2,132 ha

(siinä luvussa luonnonniityt 1 .724 hai. Mani
taalimäärä 12 7*/M . talonsavuja 114, torpan

i 50 ja muita savuja 248 (19071. 2,693 as.

i I ruokakuntaa, joista maanviljelys pää
elinkeinona lS7:llä (1901). 187 hevosta. 840 nau-

1014'. — Kansakouluja 4 (1916). Säästii

pankki. Aluelääkäri (Ylitornion Turtolan-Kola
rin . apteekki i Pellon kylässä). — Teollisuus-

laitoksia: Paamajärven osuuskunnan mylly ja

sahalaitos; Turtolan meijeri. — 2. Seura-
kunta, konsistorillinen, Kuopion hiippak.,

Kemin rovastik.; muodostettiin 1809 Haminan
rauhanteossa Suomen puolelle jääneestä Ruotsin
Ylitornion emäseurakunnan itäisestä osasta,

ien Ylitornioon kuuluvaksi T. nimisiksi

kappeliksi; määrättiin erotettavaksi itsenäiseksi

khrakunnaksi sen. päät. 14 p:ltS jouluk. 1 894
miiinen khra v:sta 1912). Seurakuntaan

kuuluu Pellon iv. 17:;4 perustettu) rukous-
huone, n. 16 km T:n kirkolta pohjoiseen.

—

kirkko puusta, rak. 1815-18. L. E-nen.
Turtua = puutua (ihmisruumiista puhuen), ks.

Puutuminen.
Turtukai ks. T u t r a k a n.

Turturikyyhkynen k s. K y y h k y s e t.

Turukansk [-n], kaupunki Siperiassa, Jeni
u kuvernementin pohjoisosassa, n. B. Turu-

hani-i maassa, lähellä Jeniseihin vas. laskevan
Tn ruhanin (yli 700 km pitkä, hidasjuoksui-
nen, keväisin kovasti tulviva' vas. rantaa;
139 as. ,ioiii. - Pari kirkkoa, sairaala, koulu.
A-nkka.1t harjoittavat kalastusta sekä vähi
markkinakauppaa. — Per. ir,H7. linnoitettiin

1077. piirikunnankaupunki v:sta 1785 sittemmin
lakkautettu': oli 1600-luvun jälkipuoliskolla ja
i Tuo luvulla kukoistavan turkiatavarakaupan

enä. Rappeutui 1 suo luvulla. Epäter-
veelli an takia koko kaupunki päätetty
siirrettäväksi idemmäksi, Jenisein oik. rannalle.

u ruhanin maa (ven. TuruKanshij kraj)

oko Jeniseiskin kuvernementin ],ohjois-
t

n. I
1

; milj. km J
, ehkä 10,1 as., joista

n. puolet ostjaakkeja. tungu deja

juraakkeja. dolgaaneja ja jakuutteja: paljo kar-
koitettuja. Suurimmaksi osaksi tundraa. Ennen
huomattava turkissaalis vähentynyt suuresti.

Maaperässä on suuria kivihiili , grafiitti-, rauta
tnalii" v m. rikkauksia. Grafiittia louhitaan.

Turum pii-/, ostjaakkien tilnm, vogulien
mei l.ii nj kyäfln lait iän ium

(kristittyjen) Jumalaa; pyhimystä ja pyhimyk-
senkuvaa; taivasta; rimaa ilmaa (määrä-
tyn ..oloalueen" merkitykse.-su: tämä ilma tuo
ilma). Joskus se tavataan osana ostjaakkien ja

vogulien alueellisten haltioiden nimi
Salymin t., Pelymin t.). Alkumerkitys on toden-
näköisesti ollut 'ilma, - :i :i, taivas'. !

kehittyi aluksi ..ilman- 1. taivaanjumala',
1 min '(tan sallinen

i
jumala ylei n

ten johduttiin vielä 'pyhimyksen, pyhäinkuvan'
merkitykseen. Onko t. alkuperältään yhdia
tettävä lappalaisten diermea, tiermes Banaan
Diermes), kuten Castren ensimäisenS on arvel-

lut, ei ole varmaa. h I h

Turun akatemia ks. "i liopisto, vrt

T n r k u.

Turun arkkihiippakunta kä-iltää koko Turun
ja Porin läänin ynnä Ahvenanmaan -eli, muun
osan Vaasan lääniä, paitsi Laukaan ja Viita

saaren kihlakunnat ynnä Virtain ja itsarin

pitäjät Kuortan, ,n kihlakuntaa. Pinta-ala

47.472.,. km-'. 922,936 as. (1912) 19,i a.-" 1

1 km-:iä kohti. Hiippakuntaan kuuluu (19171

13 rovastikuntaa, 1(59 emäkirkkoa, 25 kappelia

ja 3 saarnahuonekuntaa. Arkkihiippakunnan
nimen hiippakunta sai 1HI7. Alkuaan Turun
hiippakunta käsitti koko Suomen (Finnenaia Dia
cc.sis 1. Dicecesia Finlondim). Sen pii-paa sanot
tiinkiit vain Suonien piispaksi fFinlandim
copus 1. Finnorum episooptis). Vasta v:sta 1258
käytetään nimitystä Turun piispa (episcopus

Aboensis) ia ainakin 1300 luvun alusta hiippa

kunta käy Turun hiippakunnan (Dicecesia Aioen-
ais) nimellä. Alussa sen hallitus oli sijoitettu

Rantamäelle, josta se sittemmin muutettiin Tur-
kuun, johon 1340 perustettiin tuomiorovastin

virka. V. 1554 erotettiin Viipurin hiippakunta,

joka kuitenkin sittemmin muutamia keiloja

(1579-83, 1583 1618 sekä 1712 ja 1713) oh Turun
piispan johdon alaisena. V. 1724 Viipurin piispan-

istuin siirrettiin Porvooseen (ks. Porvoon
hiippakunta). V:een ismi oli Turun ja

Upsalan hiippakuntien välisenä ra jana Kaakama-
joki iks. t.i. V. 1850 muodostettiin uusi Kuopion

hiippakunta (ks. t.), johon Turun hiippakunn
erotettiin pohjoinen Pohjanmaa ja Lappi. V. 1897

kun Suomi oli jaettu neljään hiippakuntaan, siir

rettiin muutamia T. a:n seurakuntia Porvoon

hiippakuntaan. Katolisena aikana Turun piispa

oli lähinnä Upsalan arkkipiispan alainen. Turun
piispat keskiajalla luetellaan kirjoituksessa Suo

nien kirkkokunnat (ks. n ajan piis

poista mainittakoon: Mikael Igrici 57

Paavali Juusten (1563 70 Eerik Sorolainen

(1583-1625), Iisak H,, Hiovin- (1627-52), Johan-

nes Terscrus (1658-64), Juhana Gezelius v

(1664-90), Juhana Gezelius nuor. .(OfinlTIs

Inhana JBrovallius (1749-55), Kaarle Fredrik Men-
, ii7.VT 7.-,. .laakk.. Gadolii

Jaakko Tengström 1803-32; arkkipiispa v:sta

1817), Erik Gahriel Melartin (183 vard

iO -
i I" ', Renvall

Gustaf Johan- ,i 1899).

Turun diskonttolaitos k-. Pankki, palsta

170.

Tuiun elinkorkolaitos, per is:,7. on Suomen
vanhin tällä alilla toimiva laitos. Siinä käyte-
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tään suunnilleen samaa tontiinijärjestelniiln

muunnosta tks. Toutiini) kuin useissa 1800
luvun alkupuolella ulkomailla perustetuissa elin-

korkolaitoksissa. Vuoden aikana osakkaiksi tul

leet muodostavat vuosiseuran, joka osakkaiden
iän mukaan jakaantuu neljään luokkaan. Kllei

vuosiseuraau kuulu vähintään 300 henkeä, ylidis

tetään kahden peräkkäisen vuoden luokat, mikä
v:sta is.tai alkaen aina on tapahtunut, Täysi

pai n 4iiii mk., joka voidaan maksaa kerran
talli viiliin erin. Osakas saa omistaa useampia
panoja samassa tahi eri vuosiseuroissa. Kuu
pano on täysin maksettu, alkaa elinkoron SUO-

niiaminen. Vuosiseuraau kuuluvien panojen
lukua ei saa tilivuoden päätyttyä korottaa. Kuol-
leen osakkaan pääoman korko tilitetään muiden
saman vuosiseuran ikäluokan osakkaiden hyväksi.
los korko siten nousee lltll 1"' :ia suuremmaksi,
siirretään ylijäämä lähinnä nuoremman luokan
hyväksi. V. 1916 jaettiin elinkorkoja 274,685 mk.
ja vuoden päättyessä olivat rahastot yhteensä
S,906,560 mk. O* B-n.

Turun hiippakunta ks. T u r u n a i k k i

hiippakunt a.

Turun historiallinen museo ks. P a i k a 1-

1 i s m u s e o t. palsta 4!).

Turun hovioikeus perustettiin 15 p. kesäk.

162:5, ks. II o v i o i k e u s.

Turun ja Porin lääni (59° 46'-62° 20' pohj.

lev. ja 6° 22'-2° 50' länt. pit. [Helsingistä]),

käsittää Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan koko-
naan sekä länsiosan Satakuntaa; suuruudeltaan
'24. liiti km'-', josta, maata 23.171 km- (Suo n

lääneistä, viides). Lääniin kuuluu Turun. Porin,

Rauman, Uudenkaupungin, Naantalin ja Maarian-
haminan kaupungit, Salon, Ikaalisten ja Vam-
malan kauppalat sekä 120 maalaiskuntaa (1916).

Väkiluku 1914 314,628 henk.-ä (= 22,i l:tä kni-':iä

kohti), niistä maalaiskunnissa 429,371 (= 18.?

l.tä km-:iä kohti). V. 1910 oli väkiluku 499.332
henkeä, joista miehiä 246.930 ja naisia 252,402;
läsnäoleva väestö sain. v. 477,103, joista suomen
kielisiä 413,360, ruotsinkielisiä 63,503 ja muun-
kielisiä 240. — Viljeltyä maata 464.499 iia (1910),

siinä luvussa luonnonniityt 72,070 Iia. Hevosia
52,730 ja nautoja 185,402 "(1914). — Läänin pää-

kaupunki Turku. h. Fl-vin.

Turun kaakelitehdas (omistaja Abo kakel-
fabriks a k t i e b o 1 a g, toimeenpaneva joh-

taja insinööri Rafael Schauman, osakepääoma
vrsta 1916 1,000,000 mk., vararahasto 300,000 mk.)
omistaa teollisuuslaitoksia Turussa ja Maarian
pitäjässä sekä myymälöitä paitsi Turussa myös
Pietarissa. Helsingissä, Tampereella, Riiassa ja

Viipurissa. T. k:n perustivat 1874 kauppaneuvos
Ernst Dahlström, konsuli Alfr. Jakobsson, joh-

taja Alex. Törnudd, kunnallisneuvos C. Fr. Junne-
lius ja kauppias C. A. Doepel. V. 1882 laajen-

nettiin toimintaa ostamalla toiminimi Julinilta

u. s. Vanha tehdas (per. 1800-luvun alussa),

1891 ostettiin Freiheitin kaakelitehdas Hirven-
salolla (lakkautettiin pian tarkoitukseensa sopi-

mattomana) ja 1899 ostettiin Pitkämäen Keski-
talo Maarian pitäjässä. Sieltä saadaan kaakeli-

valmistukseen soveliasta savea. V. 1902 sinne
rakennettiin kaakelitehdas, jota sittemmin on

yhä laajennettu, m. m. rakentamalla 1912 rauta-

betonista 4-kerroksrsen tehdasrakennuksen, joka
saatiin täyteen ja mitä uudenaikaisimpaan kun-

toon l!H7, edellisenä v. palaneen tehtaan -i,

samalla lakkautettiin työt Vanhalla tehtaalla.

V. 1909 perustettiin peltisepänliike ja liidunhuub-
dontalaitos sekä 1912 valimo ja niklauslaitos,

joten toiminimi nyttemmin valmistaa kaikkia
kaakeliuunin rauta ja metallitarpeita. Samalla

suoritetaan muitakin konepaja alaan kuuluvia
töitä Valmistus, arvoltaan 984,000 mk. 1912
ilelnla-. on laatuaan Suomen suurin), käsittä!

niinollen kaikenlaisia kaakeli- ja fajanssiteoksia,

liidunliiiululonlaa, peli iscpänteoksia ja valutava-

roita. Työväestö 350 henkeä (1912). Työväestöllä

avustusrahasto (110,000 mk. 1917). E. E. K.

Turun-Karjan rata ks. Karja n T u r u n

rata ja Suomen rautatiet palsta 437.

Turun linna sijaitsee Aurajoen suussa.

ja sen pohjoispuolelle pistäytyvän liunalahden

väliin muodostuvalla niemekkeellä. Tämä niemeke
on kuitenkin vasta historiallisena aikana luun

dostunut, sillä linnan perustamisaikaan erotti

sen läntisimmän osan, jonka kallioinen korkein

kohta nousee tätä nykyä n. 10 m :n korkeuteen

ympäröiviin veden [linnasta, kapeanlainen ,,linna-

salmi" manteresta, ja senkin jälkeen kuin tämä

salmi oli maatunut, katkaisi niemen kaulan kak-

sikin kaivettua vesihautaa. joten linna edelleen

tuli olemaan saarella. Linnan perustamisaika on

toistaiseksi lähemmin tuntematon. Messeuius

antaa sen tiedon, että linnasaarella oli joen suun

suojana alkuaan maavarustus („skantz"), jonka

sijaan Birger kuninkaau aikana (1290-13181

rakennettiin linna asukkaiden varmaksi tur-

vaksi". Pääpiirteissään tämä tieto lieneekin oikea,

sillä ainakaan 1200-luvun jälkipuoliskoa vanheni

pia rakennuksia ei linnassa näytä säilyneen,

mutta luonnollista on. että linna vasta pitempien

aikojen kuluessa ja useamman rakentajan toi-

mesta on saanut lopullisen laajuutensa.

Tähän liitetty pohjapiirros antaa käsityksen

linnan ja sen rakennusten aseman muodosta. Län-

tinen osa siitii. n. s. vanha linna, on pitkähkö

suorakaide, jonka läntisessä ja itäisessä päassi

on vankka nelikulmainen torni ja jonka pitkinä

sivuina ovat neljän kerroksen korkuiset siipi-

rakennukset, itäinen osa. n. s. uusi linna, on

taas melkein neliömäinen rakennusryhmä, lonka

Turun linnan pohjapiirros. A— B „vanha linna
1
*.

C—D „uusi linna".

pohjoisessa nurkassa on viisikulmainen, eteläi-

sessä siivessä kuusikulmainen ja itäisen sivustan

keskikohdalla nelikulmainen torni, jota paitsi

vankka pyöreä torni, n. s. rondeli, liittyy sen

itäiseen kulmaukseen. Linnan rakennukset ovat

kaikki pääasiassa harmaasta kivestä.

Jo linnan vanhassa osassa havaitaan useam-
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pun eri rakennuskauteeu viittaavia merkkejä.
VbiiIiiii osa -iinä on epäilemättä läntinen torni ^,
joka alkuaan näyttää olleen vain kahden kerrok-

sen korkuinen, ia >itä ympäröiny1 kehänniuri,

jäännöksiä havaitaan vielä linnun sisä-

pihalla. Pian perustamisensa jälkeen on kum-
minkin linnaa laajennettu korottamalla sen

sydäntornia ja rakentamalla luultavasti sen lai-

taan ainakin luoteen ja kaakon puolelle muita-

kin rakennukan, joiden j
i uin iksi i vi: li piillee

aykyisten siipirakennusten läntisissä päissä.

Kenties sai jo tällöin alkunsa jonkunlainen esi-

linnakin pä&linnan itäpuolella. Ja hieman myö
hemmin laajennetaan linnaa edelleen rakenta

maila siihen itäinen torni 7? ja kehämuurit
vlnii^t uit ii ii stt i alkuperäiseen piiluinaan, rik i

ole mahdotonta, että tämän itäpuolelle, tornin ja

linnasalmen väliin, jo silloin tehtiin muitakin

varustuksia, 'riimiin toisen laajennuksen kautta,

jonka hyvillä syillä voillaan olettaa tapahtuneen

Valdemar herttuan aikana (1302-17), linnan

vunlia osa sai ä&ripiirteiltään nykyisen laajuu-

tensa, mutta vasta seuraavien rakennuskausien
aikana kohosivat alkuaan vain kahden kerroksen

korkeuteen ulottuvien kehämuurien laitoihin lin-

nan mahtavat siipirakennukset monine huone-

kri ioksini'1'ii. Lukuunottamatta ylimpiä kerrok

>ia niin hyvin torneissa kuin siipirakennuksissa

ja porraarakennuksia sisäpihan pohjoisnurkassa

ja eteläisellä sivustalla, on tämä osa linnaa kui-

tenkin keskiajan työtä. Sen sijaan on linnan

itäinen osa pääasiassa vasta 1500-luvulla raken-

nettu, jo- kohta siinäkin todennäköisesti on jo

keskiajalla syntyneitä osia. m. m. sen monikul-
maiset tornit. Rustaa Vaasa se alkoi tätäkin

linna suuremmassa määrin laajennella

lempipoikansa Juhana herttuan tarpeiksi, ja

sitten Suomen herttuana ja erittäinkin

kuninkaaksi tultuaan (1668) jatkoi rakennustöitä

saattamalla n. -. uuden linnan siihen laajuuteen.

mi--ä sen nyt näemme. Mutta tämänkin ulko-

puolelle sekä itii- että eteläpuolelle linnaa, jopa
n. >. Nuottasaarelle linnan pohjoispuolellekin,
rakennettiin kivestä, puusta ja maasta erilaisia

varustuksia sekä linnan talouteen kuuluvia
rakennuksia, jotka sittemmin ovat kokonaan
hävinneet.

T. I. on ollut Ruotsin vallan tärkeimpiä valta-

linnoja Suomessa. Sen valtiaina vaihtelivat hert-

tuat, mahtavat läänitysherrat, päällysmiehet.

Turun linna.

jotka itsenäisyydessä ja vallankäytössä monasti
vetii

, käskynhaltiat ja aika-

1500-luvulla linnanherrat (stathällarel vii

meknmaiiiirtuja suuremmalla vallalla varuste!

tuina. Monilukuisin kerroin on linna ollut

keiden valtiollisten pyrkimysten
tapausten näyttämönä ja aika ajoin on siellä

lava hoviolämäkin päässyt Versomaan, nnn esiin

valtionhoitaja Kaarle Knuutinpojan 1441-42 olee
kellossa linnassa ja Suomen herttuan Juhanan
1556-63 siellä pitäessä hoviaan, Huhtik. 20 p
1614 kuningas Kustaa II Aadolfin paraillaan
oleskellessa linnassa linna syttyi palamaan ja

tähän paloon päättvykin sen varsinainen hi

ria. Myöhemmin Hioo imulla Pietari Brahe Suo
men maaherrana ollen asui linnan

ja lyhyen aik a siellä myös Turun hovioikeus
piti istuntojaan, mutta yhä enemmän aleni iin

nau merkitys ia sen rakennukset ja laitokset

rappeutuivat. Ison vihan aikana oli linna venä
n ten hallussa, jotka pitivät siellä vankeja

pikku vihan aikana venäläiset säilyttivät Biellii

ampuiuav;! rojaan ja muita varastojaan. Sittem
min on linnaa käytettj kruunun makasiinina ja

viinapolttimona sekä lääninvankilanakin. N.\

k \ .iii !• ylläpidetään linnaa muinaismuistona ja

sen uuteen osaan on sijoitettu Turun kaupungin
rikassisältöinen historiallinen museo (ks. Pa i

k ai I i s m us e o t). [Juhani Rinne. ..Suomen

keskiaikaiset mäkilinnat". 1 (siv. 261 266) ;

A. H. Snellman, ..Turun linnan rakennushisto
rian aineksia"; Jae. Ahrenberg, „TJr Abo aiotte

byggnadshistoria"; J. \V. Ruuth ja Carl von

Bonsdorff, ..Aho Btads historia".) J. Re.

Turun linnalääni oli keskiajan alku| lella

I Suomen huomattavin hallintoalue, johon alkuansa

kai kuului koko Länsi-Suomi, myöhemmin lähinnä

ainoastaan Varsinais Suomi, alueellisesti kyllä

siis vähäinen, mutia asemansa ja myös väki-

lukunsa tähden tärkeä osa maata. l"sein sen hal-

tioilla myöskin oli joku käskyvalta muiden maa
kuntien yli. Uuden ajan alussa se käsitti kaksi

voutikuntaa. Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen ja

neljä kihlakuntaa. Maskun. Vehmaan, Piikkiön ja

Halikon. Kustaa Aadolfin aikana tuli vanhan

linnaläänijaon tilalle hänen toii npanema
uusi hallinnollinen läänijako. K. ('?.

Turun luostari (P. Olavin 1 u o s t a r il oli

Sigtunan dominikaaniluostarista lähteneen veljes

konventin 1249 perustama ja kuului siis domini-

kaanien eli mustainveljesten luostareihin. Jo
imun alkupuolella oli luostari täydessä toimin

liassa. 1200 luvun jälkipuoliskolta alkaa

tarun myöskin tulvia lahjoituksia. Luostarin

rakennuksista mainitaan 1309 äen kirkko ,.

smi ja myöhemmin munkkien yhteinen ruoka-

sali (refectorium) sekä makuuhuone (dorn

\\ m, n rakennuksia

uusitun ia korjailin, ja kun miinan tallinna-

lainen Herman Smith I4J'.I oli polttai

tarin, mainitaan tallini auurari Simon

Ben uin listaan rakentajana. N. sata vuotta myö
hemmin, 1587 luostai i

paloi uudi ätaan eil

ikeen enään raunioistaan noussut. K

., ,,tti sen jäljelle jääneen omaisuuden kruu-

nulle antaen m. m. sen talot ja tontit kruunun

laskuun vuokralle. 1 1 >.• luostarin raunioista mur-

rettiin rakennustarpeita kruunun rakennuksiin

ja 154 Itä tiiliii in. m Iinan

linnan tarpeiksi. '• " kuluessa häipyi-

tien loputkin luostariraken

m

maan peittoon >-ik.i edes muistotiet» ole luos

tarin paikastakt »elvää tietoa jättänyt.
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Vasta imu 1906 ja 1909 kivitaloja rakennet-
taessa Kaskenkadun 1 isolle ja 2:selle tontille

Aurajoen etelärannalle ja näillä tienoin toimite-
tuissa katujen kaivauksissa ovat luostarin rau-
niot jälleen joutuneet päivän vai , joten kauan
riidanalaisena ollul kysymys luostarin paikasta
on tullut ratkaistuksi. Tähän liitetty asemapiir-

fa. J/ftn

4 a fu

Turun luostarin pohjapiirroksen jälleensuunnittelu.

ros antaa yleiskuvan luostarin raunioista ja pää-
piirteissään itse luostaristakin siinä laajuudessa,
minkä se katolisen apin lopulla sai. Edellämai-
nittu 1429 tapahtunut tulipalo aiheutti näet suu
ria uudistuksia ja laajennuksia. Koko itäinen
osa luostaria, refektoriunii C siihen liittyvine

käytäväosineen ja muine rakennuksineen on
todennäköisesti vasta tällöin rakennettu, samoin
luostaripihan A pohjoispuolella oleva luostarikäy-
tävän (E) osa, jotapaitsi alaosa pihan lounais-
puolella olevasta kapeasta rakennuksesta, missä
munkkien makuuhuoneet kenties olivat, sisustet-

tiin käytäväksi, joka siten tuli kivestä raken-
nettuna ympäröimään koko pihaa ja jatkumaan
refektoriumin sivullekin. Samalla jaettiin luos-

tarin eteläinen siipi D, jossa sitä ennen refekto-
riumi liene,' sijainnut, väliseinillä toisia tarpeita
varten. Vanhin rakennuksista on kirkko /}. joka
Sigtunan luostarinkirkon tapaan näyttää olleen

kolmilaivaiseksi holvattu. Yksi säilynyt holvin
päätekivi on koristettu romaanisilla lehtiaiheilla

ja viittaa siihen, että kirkko oli jo 1200-luvun
jälkipuoliskolla kivestä rakennettu. Holvattu on
myöskin ollut refektoriumi C, jossa vielä tavat-

tiin vankka koristellun pilarin jalus. G:n koh-
dalla näyttää olleen kirkon sakaristo ja F:n
kohdalla mahdollisesti pienempi suljettu pihamaa.
Luostarin kirkosta ja käytävästä (E) on tavattu
lukuisia hautoja, mutta sen varsinainen hautaus-
maa näyttää olleen kirkon pohjois- ja itäpuo-
lella. Luostarin pääportti oli jossakin sen itä-

puolella Yartiavuoren rinnettä kulkevan kadun
varrella, missä. Portnärin talo lähellä luostarin
hautausmaan itäistä rajaa, kenties luostarin por-

tista muistona, vielä 1500-luvulla mainitaan.
Koko luostarin hautausmaineen erotti ympäris-
töstään luostarinmuuri,

1400-luvun asiakirjoissa mainitaan Turusta
toinenkin luostari, P. Annalle omistettu. Tätä
on pidetty samana, jota 1433 sanotaan aletuksi

rakentaa Raisioon, ja joka sittemmin siirrettiin

Naantaliin, mutta tälle käsitykselle ei anna tukea
se testamenttilahjoitus, joka aiemmin tehtynä
21 p. syysk. 1414 vahvistettiin nimenomaan
..P. Annan luostarille Turussa" Täällä olikin

dominikaaniluostarin alueella ja -iilä jonkun vn
ran koillisen joen etelärannalla, nykyisen Ket
tigin tupakkatehtaan tontin länsiosassa tontti

joka vielä 1600-luvulla oli kivimuurin ympäröimä,
siitä myöhemmin tavatut löydöt, kuten nai

dat ja luostarikäytävää muistuttava pitkä ja

kapea holvattu käytävä, tukevat muistotiedos
itsepintaista väitettä, että paikalla olisi "Mut tuo
ylempänä mainitun asiakirjatiedonkin todistama
I*. Annan naisluostari. Tarkempia tietoja i

luostarista toistaiseksi tosin puuttuu, mutta
itsessään ei ole mahdotonta, että lullissakin

(samoinkuin Skeningessä ja Kalmarissa Ruot
oli dominikaaniluostarin yhteyde

valvonnan alainen naisluostari, Tämä luultavasti
lakkautettiin sen jälkeen kuin toinen naisiin, s

tari oli perustettu ensin Raisioon ja vihdoin
Naantaliin, mutta luostarin rakennuksia ja kirk-
koa todennäköisesti käytettiin edelleen pääluosta
rin aneksina. Niiden ylläpitämiseen näyttää
\iittanvan m. m. Sabinan piispan, kardinaali
Jordanuksen anekirje 24 p:ltä jouluk. 14. ;7.

jossa luvataan 100 päiviin indulgenssi kaikille
jotka määrättyinä juhlina kävivät Turun Olavin
luostarin P. Annan kappelissa (..eapella Sanele
Aune. sitä in conventu sancti Olavi Aboensis
ordinis iratrum predieatorum") ja auttoivat sitä

lahjoillaan. |.J. Rinne, ,,P. Olavin luostari

Turussa" (1908) ; sama, .,Keskiajan kirkollisista

rakennuksista Turussa" (Kirkkohist. seuran
vuosikirja VI) ; J. W. Ruuth, „Abo stads his

toria" (l:nen vihko, siv. 105 seur.).] ./. Ke.

Turunmaa, asiakirjoissa tavallisesti ..turuma"
1. ..ttiroma". 1700-luvulla Suomen saarilaivas

tossa käytetty Chapmanin (ks. t.) rakennuttama
laivatyyppi. vrt. II ä m e e n m a a. Pohjan-
m a a, U n d e n m a a. A . <>.

Turun maanoikeus mainitaan asiakirjoissa

ensi kerran 1411, vaikka se lienee saanut alkunsa
jo 1407. Sen perusti Eerik Pommerilainen. ja

se oli tarkoitettu entisten etsikkokäräjien tilalle

ylimmäksi oikeudeksi, ionka avulla rahvaan vali-

tusmat.kat kuninkaan luo piti tehtämän tarpeet-

tomiksi. Sen tuli siis käsitellä kihlakunnan- ja

laamanninkäräjistä vedottuja juttuja sekä sitä-

paitsi ratkaista kaikki piispaa, laamannia ja

kuninkaan vouteja vastaan tehdyt valitukset. Sen
jäseninä olivat piispa ja muutamat tuomiokapi-
tulin edustajat, kaikki maassa oleskelevat valta-

neuvokset, laamanni ja kaikki kihlakunnantuo-
marit ynnä 12 miehinen kuninkaan-lautakunta.
puoleksi rälssimiehiä. puoleksi talonpoikia. Kansa
jatkoi kuitenkin käyntejään kuninkaan luona

maanoikeuden ohi, jonka vuoksi Eerik Pommeri-
lainen antoi 1435 käskyn T. m:n uudistamisesta.

Tämä oikeuslaitos toimi kuitenkin hyvin epäsään-

nöllisesti ja vaipui pian unhoon, jotavastoin toi

nen viimemainittuna v. tehty uudistus, Suomen
jako kahteen laamannikuntaan, jäi pysyväksi.

[O. A. Forsström, ..Suomen keskiajan historia".]

El. K.

Turun rata ks. Suomen rautatiet
palsta 4;">3 (Turun-Tampereen-Hämeenlinnan rata),

myös palsta 457 (Turun-Karjan rata).

Turun ratsurykmentti määrättiin 1634 v:n

hallitusmuodossa neljänneksi ratsurykmentiksi,

ja oli täytettävä Turun läänistä ja Satakunnasta.

V:n 1720 jälkeen sitä sanottiin henkirakuuna-
rykmentiksi. Vv. 1630 ja 1631 suurin osa siitä
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5 komppaniaa a 125 130 miestii] vietiin Saksan
sotaan, jossa St&lhandsken johdolla otti osaa Woi
benin, Breitenfeldin, Nilrnbergin )a Ltttzenin

taisteluihin. Sittemmin oli se kunnialla mukana
lingenin, Wittstockin, Chemnitzin, Leipzi-

gin taisteluissa, Tanskan sodassa 1644-45. Puo-

lan sodassa 1656 Colombon, Se/lomierzin ja Var-

sovan taisteluissa, h;;,: Tanskassa Fredriksod-

den valloituksessa, 16S8 Ison Holtin ylimenossa,
• •ui iv~.-im Pehrbelliniu taisteluun 1675, Stettinin

puolustukseen Ui77. taisteluihin Narvan lähellä

1 7<>(i. BrastvieressH 1701, Cem&uerthofissa 1705,

tasaa 1708, Pultavassa 1700, vv:n l T 4 1 - 4

J

sotaretkeltä, Utin ja Kaipiaisien taisteluissa

palveli 1790 laivastossa, joten oli läsnli

Viipurin kujanjuoksussa ja Ruotsinsalmessa.

Viimemainitun Bodan jälkien se muutettiin Suo-

men tykistörykmentiksi ja osastoja siitä oli

mukana useimmissa 1808-09 vuosien taisteluissa.

V. isin se, samoinkuin Suomen entisen armeian
muut rykmentit, lopullisesti lakkautettiin.

ff. O.

Turun rauha lopetti vv. 1741 4:l käydyn Hat-
tujen s<xlan. Valmistava rauhansopimus allekir-

ttiin 16 p. kesäk 174:: ja lopullinen rauha

7 p. eluk. sam. v. Ruotsi luovutti Kymijoen itä

puolella ja Saimaan eteläpuolella olevan osan

Suomea (sen mukana Haminan ja Lappeenran-
nan) ynnä Savonlinnan seudut, joten pääosa Sai

maata joutui Venäjiin haltuun. Ruotsin valion
• •Ituina olivat II. Oilercreutz ja E. M. von
Noleken. Venäjän A. llumjantsev ja .J. L. Pott
von l.uberav

Turun rautateollisuus osakeyhtiö (Ab o
i m a n n l a k t u r akti e li o 1 a g, osakepää-

oma 1,500,000 mk., vararahasto 760,000 mk. 1917.

toimeenpaneva johtaja ja johtokunnan puheen-
johtaja \>ia 1906 vapaaherra Carolus Wrede,
-. 18 ikosken tehtaan isännöitsiä issn

1902, jolloin osti Lehtoniemen konepajan ja

laivaveistämön, o.-y. Pankakosken toimeenpaneva
johtaja 1902-09, Turun vaunutehtaan toimeen-
paneva johtaja v:sta 190ö) omistaa kone-,
nu-i iiii puusepän ja vaunutehtaita Turussa sekä

Kaarinan pitäjässä. Laitos on syntynyt Turun
rautateollisuus yhtiöstä, jonka 1857 perustivat
konsuli C. M. Malm. kauppias C. VV. Trygg sekä
inekaiiikko And. Thaltis Ericsson. Tehdas val-

misti rautataetoitä ja ajokaluja sekä siirtyi 1866
kreivi Carl Armfeltille, joka sitit suuresti laa-

l" rustaen valimon, peltisepänosaston, I ne-

kalu-, maanviljelyskone-, lämpöjohto- y. m. osas-

toja. Kreivi Armfeltin kuoltua ISilli liike snr
tyi hiilien perillisilleen. V. 1898 liike muutet-
tiin 0.-y:ksi. V. 1896 oli ruvettu valmistamaan
rautatievaunuja, jota varten 1897 Kaarinan pitä

rakennettiin uudenaikaisilla erikoiskoneilla
varustettu tehdas (haararaide Tui

radalta). sisadan alussa toiminimi kärsi

resti Venäjän hallituksen harjoittaman epä-

varman ja epäluotettavan kauppapolitiikan
vuoksi. V. 1905 vaunut. a vuokrat-
tiin tarkoitusta varten perustetulle avoimelle
yhtiölle Aho vaggonfabrik O. Wrede & C:o
toiminimi itse on osakkaana . Pääliike elpyi vähi-

tellen, ryhtyen erikoisalana valmistamaan puima
koneita, lokomobiileja, heinänpuristuslaitoksia
sekä lisiik.-i myllylaitoksia ja naftamoottoreita.
Pääosastot ovat täydellinen konepaja, uuden

aikt n
i

;epUuliike, valimo, hydraulinen
purisl m. paja, srapnellitehda - \ aunutehta
"n paitsi vaunutehdasta (valmistuskyky
rautatievaunua v:ssa)' pultti-, mutteri- ja niitti

tehdas sekä puusepänb hda ["yöväi Lti li

' talit B00 m utehtaalla 600 henki
Blake-, sairaus- ia liautausapukassat. E. E. A
Turun rykmentti 1. ..Suomen rykmentti" oli

1634 v:n hallitusmuodon mokaan valtakunnan
kolmas jalkaväkirykmentti. Kuitenkin oli „
Olemassa jo aikaisemmin ja oli 1631 majoitettuna
Riikaan (940 miehen suuruisena), joka kauan
aikaa oli sen asemapaikkana. T. r. on ottanut
osaa BOtatapauksiin Preussissa 1078-79. Narvan
luona 1700. Gemäuerthofissa 1705, Ljesnassa
1708, Pultavassa 1709, edelleen se otti osaa Ile]

sinein antaumukseen 1 7 4 J , Pommerin sotaan
1757-62, rynnäkköön Haminaa vastaan 1788 (ollen

Kustaa 111 : n sodan seuraavina vuosina lyki

komennettuna), sotatapauksiin 1808-09 Siika
joella. Lapualla. Alavudella. Salmella; vihdoin
se oli mukana Kainuun pakkosopimuksessa, jonka
jälkeen se hajoitettiin. ff. i>.

Turun taideyhdistys. Ajatuksen perustaa oma
taideyhdistys riukuun esitti Jo 1840-luvulla sika

lainen niaalai ianimatinvanhin (
'. I). Söderstrand

iks. t.i. Mutia kun Helsinkiin 1846 oli perus-
tettu Suomen taideyhdistys, liityttiin Turussa
tähän koko maatamme käsittävään keskusyhdis
tykseen muodostamalla sille Turkuun haarao
jonka liuoinal la\ nupina jäseninä olivat Södet
strand ja hovimaalari K. W. Ekman (ks. t.).

Halu perustaa oma paikallinen yhdistys lieriisi

kuitenkin uudestaan eloon issn luvun lopulla, ja

turkulaisten taiteenharrastajani '23 p. helmik.
1x91 pitämässä kokouksessa lausuttiin syntysanat

T. t:lle, jonka säännöt 13 p. maalisk. sam. v.

saivat virallisen vahvistuksensa, yhdistyksen toi

minta on pääasiallisesti keskittynyt taidekokoel-

mien ja piirustuskoulun ylläpitoon sekä vuotuie

ten taidearvontojen järjestämiseen, rlauppaneu
vo>ten Knist ja Magnus Dahlströmin Turun kau

pungille lahjoittamasta taidemuseosta yhd
sai 1904 tyyssijan nopeasti kasvaneille kokoel

milleeu, jotka n vk. (1917) käsittävät n. 250 niiine

ioa ja sisältävä! suuren joukon kotimaisten tai-

teilijaimme arvokkaimpia leoksia (esiin. A. Gallen-

Kallelalta). Varoja kokoelmien kartuttamiseksi

on saatu Turun valtuustolta, Turun (ruot-,!

säästöpankilta ja Längmanin rahastosta. V hdis

tykselle lahjoittival 1916 E. ja M. Dahlström

100,000 mk., joi, Ien korkotulot käytetään m. m.

kokoelmien kehittämiseksi. V hdistyksen puheen-

johtajina oval olleet lehtori Gustaf Cygnaeus

imm-1906) ja K. Dahlström u -ia 1907), joka

viimem. myös alusta pitäen on toiminut rahaston

hoitajana. I ntemlent t imi on yhtäjaksoisesti ollut

taidemaalari Victor Westerholm. [Axel n

man. „K.onstföreningen i Abo. En n

för i i ksamhel 1891 1916" (1916).]

/ . i: ,

Turun tuomiokirkko, jota asiakirjoissa •.

naan mainitaan Suomen kirkon (ecclcsia

dbJ vaativalla ni Ilä. on nykyisessä laajuu-

dessaan ja ime 'au työtä

(kuva ks. T urku . Sen perustus lienee laskettu

jo vn 1230 vaiheilla ja ensimäisessä

-, näyttäi olleen valmiina ainakin jo 1259, jol-

loin sen olemassa olosta eiiiä-sä paavi Ah-)
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Piii ros tehtj T.-k

nUlisen korkeako

u

lun arkkitehtuuri-
osaston, pro! Gustaf
\'\ Strömin johdolla
suorittamien mit-
tausten imiknan.

K3
teri IV:n kirjeessä nimenomaan mainitaan. Täl-
löin valmistuneeseen kirkkoon, joka näyttää
olleen suureksi osaksi, ellei pääasiassa, harmaasta
kivestä, kuului kuitenkin vain läntinen osa

nykyisen tuomiokirkon runkohuoneesta ja se

näyttää olleen sisältä suunnilleen n. 33 m:n
pituinen ja 20 m:n levyinen suorakaide, johonka
mahdollisesti liittyneistä sivurakennuksista ei

vastaiseksi ole tietoa. Jo 1200-luvun loppupuo-
lella toimitettiin kirkossa laajennustöitä käyttä-

mällä, samoin kuin myöhemmissä laajennuksissa
ja uudistuksissa, pääasiallisesti tiiltä rakennus-
aineena. Näihin on arveltu kuuluvan m. m.
kapean poikkilaivan rakentaminen kirkon itä-

päähän ja kirkon päälaivan laajuisen kuori-

rakennuksen. Epäilemättä on myöskin kirkon
länsipäähän liittyvä torni alkuperäisiltä osiltaan

tämän sataluvun työtä. Myöskin sakasti toden-
näköisesti uusittiin tämän laajennuksen yhtey-
dessä ja v. 1291 tiedetään siinä tapahtuneen
piispanvaalin, jolloin ensimäinen suomalainen
mies kohotettiin piispanistuimelle. V. 1300 tapah-

tui kirkon vihkiminen mainittujen laajennusten
jälkeen/ ja samalla piispanistuimen juhlallinen

siirtäminen Turkuun. Mutta tämänkin jälkeen
on kirkon rakennushistoria vasta alullaan.

Lukuisat tulipalot ja vihollishävitykset aiheut-

tivat uudistuksia ja piispojen kasvava valta sekä
seurakunnan yhä laajeneva merkitys kannusti
niissä yhä suurempaan loistoon ja täydellisyyteen

pyrkimistä. Myöhemmistä Suomen piispoista on
erittäinkin Hemmingillä (1338-66), Johannes
Pieta rinpojalla (1368-70), Johannes Westfalilla

(1370-85) ja Maunu Tavastilla (1412-50) sekii

useimmilla hänen katolisista jälkeläisistään

ria ansioita tuomiokirkon rakentamisessa, ja

lukuisat ovat ne paavilliset armonosoituksel

jotka näiden piispojen toimesta tulivat tuomio
nimi rakennusrahaston kartuttajien osaksi.

Näistä uusimis- ja laajennustöistä mainitta!

iässä vain pääkuorin laajentaminen runkohuc

neen levyiseksi kahdeksankulmioksi, jonka kai.

deksankulmaisten pilarini rajoittamaa keski

•in|:u!:i väljä kuorik.4yti.vi lukuisten kappelien

rakentaminen kuorin ja runko! «n sivuihin,

il.;i tin laajentaminen ja uusiminen ja vihdoin,

keskiajan lopulla, uuden kahdeksankulmaisen
kuulin rakentaminen entisen itäpuolelle. Sen

ohella korotettiin kirkuu holvit päälaiva*

kuorissa melkoisen korkealle ja siten saatuihin

einätiloihin rakennettiin yläikkunat. t_\o. jo

suorittamisessa kemiöläinen muurari Pietari 14tii;

lienee toiminut mestarina. Kirkon yksityisosat,

ovet, ikkunat y. m. .sisustus, uusittiin laajen

uusten ohella yhä suurempaa upeutta tavoitellen

ja tornia jatkettiin niinikään sopusuhtaiseksi

laajennetun kirkon kera. Kirkon ympäri raken-

nettiin toista metriä paksu ja runsaasti :i ' . m
korkea muuri, joka noin 400 m:n pituisena

ympäröi laajaa rauhoitettua kirkkopihaa. Tiimiin

muurin yhteyteen rakennettiin sittemmin lukui-

sia rakennuksiakin, joista monet tulivat Hiuo

luvulla perustetun Turun akatemian käytettäviksi

Mahtavimmillaan on Turun tuomiokirkko epäi

lemättä ollut katolisen ajan lopulla, jolloin vai-

kutusvaltaiset kirkkoruhtinaat ymmärsivät sen

loistoa ja kalleuksia kartuttaa lukuisin lahjoi-

tuksin, joita kirkolle tulvimalla tulvi. Sodat ja

tulipalot ovat sitä sittemmin monasti hävittä-

neet, ja entistä loistoaan se ei ole enää saavut-

tanut, tuskinpa edes Ruotsin suuruuden aikana,

joka kirkon kaunistamista Turussakin harrasti.

Turun tuoiuinkirkon poikkileikkaus Klnteen päin katsottuna.

Piirros samaa alkuperää kuin edellinenkin.
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Viimeksi (uhosi tuomiokirkon lsJT sattunut

Turun kaupungin palo, jonka jälkien kirkki

nykyiseen nsuunsa uusittu yleisi.-tä varoista

myönnetä Iiii avusi uksella.

Kirkon katolisaikaisesta sisustuksesta ei ole

tatti uykyS paljoakaan jäljellä. Sen silmiinpistä-

vimpifi osia olivat epäilemättä kirkon lukuisa!

alttarit koristeineen ja kalleuksineen. Tärkein
niistä "li pääalttari pääkuorissa, jonka kori-

teellinen kuoriaituus erotti muusta kirkosta vain

jumalanpalveluksen toimittajia varten varatuksi
o-nk-i. kirkon kaikkein pyhimmäksi, jonka mer-
kity-tä jo kuoriaitauksen kohdalla oleva riemu-

I. triiimtirv hmä valtavine ristiinnaulitunkin i

otsikkona tulkitsi. Itse kuorissa, jossa pää-

alttarilla oli keskeinen asema, lienee lisäksi ollut

veistoksin koristeltuja kuoripenkkejä, piispan ja

pappien tuoleja y. m. piispakirkoissa tavallista

kalustoa. Pääkuorin kummallakin puolen olivat

-ivuaitt.irit. pohjoispuolella arvatenkin 1*. Hen-
rikin |a eteläpuolella Neitsyt Marian, ja pitkin

kirkon seiniä .ia pilarien sivuissa oli suuri

loukko muita alttareita, joista useilla ensin mai-
nituista oli omat, I. iikmi M\iiun rakennetut kuo-

iin-a. Näistä mainittakoon I'. Neitsyen eli pitä-

Ittari ja P. Yrjänän sekä 1'. Sigfridin altta-

rit kaikki perustetut piispa Hemmingin aikana.

P. Katariinan (perusi, n. 1370), I'. Bartolo-
meuksen

(
perust. n. 1374), 1'. Laurentiuksen

i-t. v : n 1400 vaiheilla), P. Pietarin ja Taa
valin (perust. 1411'. 1'. Johanneksen (perust.

n. 1410 .
1'. Am. an ia A ndreak-ou (perust. 14Hi),

P, Kolminaisuuden (perust. a. 1420 P. Huumiin
.-• I4JI . Sielujen (perust. Maunu Tava-Un

aikana n. 1424), Kolmen kuninkaan (perust.

P. Ursulan I. 11,000 pyhän neitsyen (perust.

'luv.i. Kaikkien pyhien (perust. n. 1471i ja

1'. Bistin [perust. n. I4s.",, alttarit sekä epäile-

mättä lisäk-i juiikk.i muita, joista 1'. .Marlin.
1' Nikolauksen, 1'. Antoniuksen, Maria Magda

n ia P. Barbaran ainakin näyttävät toden
näköisiltä.

l -e.it edellämainituista kuoreista tulivat myös-
kin piispojen ja muiden ylhäisten hautakappe
leiksi. Itse pääkuorissa oli jo keskiaikana piis-

pojen Hemmingin ik. 1366), Pentin (k. I

Henrik Ilartmannin pojan ik. 1368) ja Johan
nes II :n 'k. 1370) tunnetut haudat ja iii.vöhem

pina aikoina -an at -iillä lukuisat ylhäiset vii

- leposijansa. Muista hautakappeleista mai-
nitsemme vain tunnetuimmat. Eteläpuolella kirk-

ui kuorista lähtien ensinnäkin Tottieu hauta
kappeli, entinen p. Laurentiuksen kuorim 'k. 1640), komea hautamuistomerkki

Paitsi \ke Tottia lepäävät
kapp h- a hänen äitinsä Sigrid Vaasa,

Kerik XIV:n aa Maununt vttäien tytär
maaherra Lorentz Creutz ik. 1698

elberg- sekä krcivillisen von Rosen-suvun
i.i ia täällä oli Kaarina Maununtyttären-

kin ik liitj. leposija, kunne- hänen ruumiinsa
IR67 siirrettiin kirkon pohjoissivulla olevaan
Kankaisten kuoriin. Edelleen on tällä pui

kirkkoa Hgerstedt Vallenstjernan, olot Vallen-

.an perustama His7 M Stälhandsken hauta-
kappelit, joista viimemainitussa "n Torsten Stftl

handaken ik. I»i44i ja hänen puolisonsa Kristina
Hornin konna hautamuistomerkki. Pohjoispuo-
lella kirkkoa on -en luoteiskulmassa n. - Kijkin

Painetta " „. 17

hautakappeli, jossa presidentti .inhan Munckilla
ik. 1663) |a lunni linnan päälliköllä Hannu

: inpojalla (k. 1683) oli hauta joka
sitte in jouini vuorineuvos Jakob Kijkin
(k. I777i haltuun. Sen itäpuolelh Tavostien
hautakappeli, entinen P. Ruumiin km. ii. jonka
jo piispa Maunu Tavasi sisusti hautakappelik-
si i n Kuorin erot laa kirkosta rauta onka
keskiaikainen kirjoitu- osoittaa Maunu lavastin
teettämäksi 1425. Tässä kuorissa oli paitsi Maunu
lava-tilla ik. 1452), hänen - aan Olavi
Maununpojalla ja Mä enlinuan päällikkö
Pavastilla (k:t 1460) leposijansa ja myöhemi
haudattiin siihen m. m. piispat Martti Skytte
k. 1550) ja Hennan \\ itte (k. 1728). Itäpuolella

sakastia ovat Gezeliuksen, aikaisemmin kreivi

SVittenbergin, hautakappeli, jo sa molemmat Oeze
lius piispat (k. 1690 ja 1718) ovat haudatut, -eka

komea ..Kankaisten kuori" eli Hornien ja

Kiirekien hautakappeli, jossa "n Kaarina Mau
iiiiut v i tären Antwerpenissä tehty Barkofagi. Tämä
kappeli rakennettiin 1655-57 ja uusittiin 1865-67
sekä 1883 ja vt komein koko kirkossa. Sen
värikkäät lasimaalaukset ovat samoin kuin
lava-tien kuori.--a olevat lasimaalaukset, taitei

lija \\ lailimir Swertschkoffin (ks. li tekemät

ja lahjoittamat. Kappelin lattianalaisissa hol-

veissa on haudattuna Horn-, Oxenstjerna-, Kurck-.
Creutz-, Lagerborg-, Willebrand- v. m. sukujen
jäseniä, niiden joukossa presidentti Jöns Kurck
(k. Itiäni ja Evert Kustaanpoika Horn ik. 1687

Kirkon pääkuori on 1827 v:n palon jälkeen

niinikään kokonani uusittu. Sen -einiä kori-

tavat m. m. K. VV. Ekmanin tekemät freskomaa
lauk- t, joissa kuvataan kastetta Kupittaan.

Mikael Agricolaa ojentamassa ensimäistä Buoma
laista Raamattua Kustaa Vaasalle Bekä kohtauk
-ia Kristuksen elämästä ja kärsimishistoriasta.

Alttaritaulu on hovi-intendentti Fr. VVestinin

tekemä.

Kirkon uudistaminen -en rakennushistorialli-

sia seikkoja -ilmalla pitämällä on ollut useasti

kin pohdinnan a la i
- n.i

. unilla päätökseen asiassa

ei vielä ole päästy. |
1. W. Ruuth ja

<
'. v. Bons

dorfl. ...\ho stads historia" ; A. Lindman, „Anteck
ningar om Abo domkyrka och dess fornminnen":
t m -i.-u Nyström, „1 ppmätningarav äldre inhemska
byggnadsverk utförda av studerande vid teki

högskolan"
I
Ixkitekten 1917, -iv. 55).] •/. />'

Turun tuomiorovastikunta käsittää Turun.

Kaarinan, Kakskerran, Piikkiön, Kuusiston, Pai-

mion. Sauvon. Kaiunan. Paraisten. Nauvon.

Koipoon. Houtskarin, Naantalin. Merimaskun,
ui Maarian Paattisten, Kiedon ja Prunk

kalan -en i a k n n im i Turun arkkihiippakuntaa

Turun vaunutehdas (Abo v a ggo n 1 a b i i k

t
. \\ r ' d e S t o k-. T u r u n r a u t ai

I i - ii ii - o - a k e v h t i ii.

Turun verilöyly, Kaarle herttuan 1599 mai

rask. to p. Turussa toimeenpanema verituomio.

tiin 14 herttuan -uom. vastusti

Qjjdi n i
7 aaieii-inie-ia .1 uha ua l- leming,

Sten Kineke. Hartikka Henrikinpoika Vuolteen

hei ra. y. m. Arvi Sialann ja \k-el Kurki, jotka

myöskin olivat kuolemaan tuomitut, säästettiin

ja kuljetettiin Ruotsiin. n*. O.

Turun verkatehdas (omistaja Aho klädes
t a h r i k - aktiebolag osakepääoma 1,400,1

mk.. vararahasto Juo. non mk perustettu
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is74 Multavieru osakeyhtiön uimisena. Siirtyi

1886 nyk. omistajalleen (osakepääoma aluksi

700,000 mk.)- Valmistaa miesten ja naisten puku-
kankaita, 450.(Miii in arvoltaan 3,500,000 mk.
1916. Työväestö 291 henkeä (sain. v.). Sairaus

in hautausapukassa (per. 1912),

Turun Viikkosanomat, 1820-27 ja 1829-31

ilmestynyt sanomalehti; perustaja K. v. Becker,

joka v:sta 1822 luovutti toimituksen K. E. Häll-

forsille ja K. N. Keckmanille. Lehdellä oli alku-

aikoinaan n. 2,000 tilaajaa, ja .se oli Beckerin
toimitusta hoitaessa oivallinen rahvaanlehti.

Turva, parannuslaitos kroonillista alkoholismin

sairastavia henkilöitä varten Vläneen pitäjässä

>o km Auran rautatieasemalta. Laitos perustet-

tiin kirkkoherra Elis Bergrothin ja vankilan

johtaja Viktor Nyberghin toimesta 1889 Orimat-
tilaan, josta se jo 1802 siirrettiin nykyiseen
paikkaansa. Sitä ylläpiti Turva-seura vteen 1914,

jolloin se siirtyi Raittiuden Ystävien seuralle.

Laitoksessa on sen olemassa olou aikana hoidettu
noin 3(10 potilasta, joista, .sikäli kuin on tietoja

saatu, noin puolet on parantunut, ks. Juoppo-
p a r a n t o 1 a. V:o H:nen.
Turvakoti, täyshoitopaikka siveellisesti har-

haanjoutuneita varten. Nimitystä on .Suomessa

käytetty merkitsemään hoitokoteja kahta eri

ryhmää varten: 1) alkuperäisesti : siveellisessä

suhteessa langenneita naisia varten, jotka halua-

vat elämäntapansa parantaa ja siinä tarkoituk-

sessa ovat pitempiaikaisen, tavallisesti kristillisen

ohjauksen alaisina. Hoidokkaille opetetaan t:eissa

jotain ammattia, kuten kutomista, neulomista,

silitystä, pesua, taloudenhoitotaitoa, puutarhan-
hoitoa y. m., että he kykenisivät varmemmin
itseään elättämään. Perustajana on tavallisesti

joku yksityinen tai ihmisystävällinen yhdistys,

joka vapaaehtoisilla varoilla ja mahdollisesti saa-

mallaan valtion tai kuntain avustuksella myöskin
sitä ylläpitää. Suomessa t:eja: Emma Mäkisen t.

Helsingissä; perusti ISso rouva Emma Mäkinen
(k. 1914, ks. t.) ; sijaa 35-40 hoidokkaalle; Suo-
tuen Valkonauha-liiton turvakoti Emmaus Hel-
singissä 10 hoidokkaalle ja Pelastusarmeijan t:t

Helsingissä 30:lle ja Turussa 20 hoidokkaalle.

2| Myöhemmin (v:n 1905 jälkeen) on t. nimitys
otettu käytäntöön tarkoittaessa hoitokoteja sel-

laisia 15 v. nuorempia poikia tai tyttöjä varten,

jotka huonohoitoisuudes tai pahantapaisuuden
lähden on erotettu pois kodeistaan ja omaisis-

taan ja otettu suojelukasvatuksen (ks. t.) alai-

siksi; t :ssa he saavat täyshoidon, huolellisen

kasvatuksen ja opetuksen ylemmän kansakoulu-
kurssin aineissa, jos t :ssa on oma kansakoulu,
muussa tapauksessa t:n läheisyydessä olevassa

yi. kansakoulussa, sekä jatko-opetusta; myöskin
annetaan ohjausta käytännöllisessä työssä, pojille:

maanviljelys- ja puutarhatöissä, karjanhoidossa,
puusepän, suutarin, räätälin, rautasepän y. m.
ammateissa; tytöille: taloustehtäviä, kotieläinten-

hoitoa, ruuanlaittoa, pesua, siistimistä, ompelua,
kankaankudontaa, puutarhanhoitoa j. n. e. Hen-
kilökunta on muodostettu tehtävien ja oppilasten

sukupuolen mukaan: poikien t :ssa johtaja, opet-

taja, katsastajat eli työnneuvojat ovat miehiä,
emännöitsijä, keittiö- ja karjataloushenkilöt vain
naisia; tyttöjen t:ssa ovat kaikki toimihenkilöt
naisia. T:t sijoitetaan mahdollisuuden mukaan
maaseudulle, mutta yksityisiä t:eja on kau-

pungeissakin. Hoidokasteu lukumäärä on iujoi

lettu vähäiseksi, n. 25:een kussakin, paitsi n

vanhempien turvakotien aikaisemmat järjestelyt

myöntävät useammalle hoitopaikkoja; silloin

oppilaat koetetaan jakaa pienempiin ryhmiin
i.koi ikuntiin").

T:eista ovat valtion perustamia Käyrä
(ks. t.l. Koivikko, östensö (ks. t.) ja osittui

sesti Kylliälä Iks. t.). Kunnallisista t:eista

vastaavat Helsingin muutamat kasvatuslaitokset
(Toivoniemi 30 siiomenkiel. tytölle Lohjalla.

Aisböle 1'innliyssä 30 ruotsinkiel. tytölle) t eja

Yksityisten perustamia ovat Seimelä (ks. t.

perust. neiti B. Hernberg Vihdissä; Helsingin

Valkonauhan poika- ja saman tyttökoti Hel-

singissä; Pursiala (tytöille) Mikkelin lähistöllä,

perust. .Mikkelin Valkonauha-yhdistys: Pohjolan
poikakoti Muhoksella, perust. ,, Nuorten Ystävät"
Oulussa; Kelkkalan poikakoti Viipurin maaseura-
kunnassa, perust. Viipurin luterilainen rukous-
huoney hdistys ; Aningaisteu poikakoti ja Kallion

tyttökoti Raunistulan esikaupungissa, perust.

Turun 3:nnen kappalaispiirin seurakuntayhtymä.
— Kaikki nämä yksityiset laitokset nauttivat

valtion kannatusta, joka vaihtelee 200-300 mk.
v:ssa oppilasta kohden; valtioavuu nauttimisen
ehtoina on m. m. että hoidokasteu lukumäärä
ei ole Suurempi kuin 25, että niille varataan
tilaisuutta yi. kansakoulukurssin suorittamiseen,

että ne saavat käytännöllistä ohjausta jossakin

työtavassa tai ammatissa ja ovat valtion mää-
räämän suojelukasvatuksen tarkastelijan valvon-

nan alaisia. [„Ehdotus suojelukasvatuksen jär-

jestämiseksi" I-II (1905) : ..Kertomus suojelukas-

vatuksen tilasta Suomessa" 1-V1I; Kerkkonen.
..Kansakoulun käsikirja" (1916).] J. H. T.

Turvapaikkaoikeus ks. A s y 1 i o i k e ii s

Turve, tekn., soiden (ks. t.) pääasiallinen aines.

on saavuttanut teknillistä käytäntöä sekä polt
to-t:na, että t.-p e h k u n a. Kok ita t:n käyt-

tämiseksi paperinvalmistukseen, vaatteiksi, alko-

holin raaka-aineeksi y. m. on kyllä tehty, mutta
toistaiseksi tuloksitta. T.-pehkusta ks. t.

Poltto-t. Joskin kaikki t:t taipeeksi kui-

vattuina palavat, voidaan kuitenkin vain mää-
rätynlaista t:ta edullisesti käyttää polttoaineena.

Kun luonnossa esiintyvien suot :iden veden-

pitoisuus on 90% ja enemmänkin, on suurin osa

vedi stä poistettava, ennenkuin t. on polttoai-

neeksi käytettävissä. Kuivatuksen jälkeen on

t:lle annettava määrätty tiheys, jottei se toisiin

polttoaineisiin verraten vaali liiaksi tilaa. Tästä

syystä lahoamaton rahkat, joka kaivaessaan
kutistuu aivan vähän ja joka on kevyt ja kuoh-
kea, on poltto-t. :ksi kelpaamaton. Ensimäineu
ehto on siis, että t. on lahonnut. Tällöin t. kol-

loidaalisten ominaisuuksiensa vuoksi muodostaa
melkeinpä juoks.-vassa muodossa olevan, plastil

lisen ainekokoomuksen. joka kulvaessaan mel-

koisesti kutistuu, kovenee ja tiivistyy. Tätä voi-

daan suuresti edistää vanuttamalla ja vaivaa-

malla t:ta sen vielä märkänä ollessa. Purista

maila voidaan t:sta sen luonnontilassa ollessa

vettä poistaa vain vähäinen määrä.
Poltto-t :ta voidaan valmistaa kasvitieteelli-

sesti katsoen erilaisista t. -lajeista. Rahka-t:n
ja sara-t:n sekoitus antaa erinomaista poltto

t :ta. Sarat, on poltto-t :ssa yleisin esiintyvä

t.-laji ja siitä saadaan hyvää raskasta poltto-t : ta.
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v un tarpeeksi lahoa eikii sen tuhanpitoisuue

ole liian suuri. Myöskin metsä
1

t., s. o, pääasial

ti puiden jäännöksistä muodostunut I. antaa

hyvää poltto-t ta, ja Ben tuhanpitoisuus on yleensä

ainainen; sen valmistuksen tekevät kuitenkin

hankalaksi siinä olevat kovat kannot ja juuret

Kaisla ja ruoko-t:ta, jotka usein muodostavat

raiden alimmat kerrokset, esiintyy usein myös
poltto-t :ssa. Kemiallisesti t. elimellisiin aine

osiinsa nähden on jokseenkin yhtenäistä; pää
asiallisesti eroavaisuus johtuu erilaisesta lahoa-

misasteesta. Saksalaisista analyyseista on Baatu

seuraavat raja ia keskimäärät vedestä ja tuhasta

vapaalle t.-aineelle (C = hiili, II vety, O = happi);

IfaUBuotarvfl
I

«'., Mjo 1
, keskimäärit 66,00

H t.u n/t „ ..
"...;

o :«)..,- :w.„ ,. ,. 33j»

Rahkaturve
r keskimäärä 57.cn

H .''n 5Jm .. „ 5/o
'i,«-38fli ., .. :tfi,os

Poltto-t: n tuhanpitoisuuden tulee yleensä olla

alle 7-10% [vedestä vapaassa aineessa). Suo-
mu-.su tuhanpitoisuus useimmissa tapauksissa on

alhainen, useimmiten alle 5%. Ulkomailla käy-
in erinäisissä tapauksissa paljoa tuhan-

pitoiaempia t. -lajeja, kunhan vain muut edelly-

tykset ovat suotuisat. Vainuin poltto-t:n veden-

pitoisuus on saatava mahdollisimman vähäi-

seksi, sillä siitä sen polttoarvo pääasiallisesti

riippuu. Käytännössä harvoin kuitenkin p:iäs

:10%:n keskiinäärälukia alemmas vain ilma

kuivausta käytettäessä. Kuivempaa t :ta halu-

00 loppukuivatue suoritettava uunissa.

I" ii typenpitoisuus on huomioonotettava, kun
sivutuotteena tahdotaan saada ammoniumsulfaat-

ravalliseeti t:ssa on 1-1.

s

r
; typpeä (vedestä

rapaasaa aineessa). Jos typenpitoisuus nousee
iin ja siitii yli, on typen otto kannattavaa.

Polttoarvo riippuu t :n kokoonpanosta ja lahoa-

'a. kuten seuraavat numerot osoittavat

huonosti latinnut hvvin lnlionut
KalsUturve 5,000 kalorista 5.500 kai. .nm
Saraiurve 5.200 5,600
Huskosaromaltu.ru- 4,!iO0 . 5.200
M-isaturve 5,300 5,700
Rahkaiurve 4,400 5,400

Ilmakuivan turpeen polttoarvo on 3.000-4,000

kaloria riippuen vedenpitoisuudesta. Ltiihimäen
t. -pulverin polttoarvo on 4,600 kaloria veden-
pitoisuuden ollessa 14%. — Erilaisia poltto

aineita yhtä edullisi niiteissä poltetl

I tonni ensiluokkaista e tl g l.

k i v i h i t l t ii = l.s-2 to n. ilmakuivaa
k o n . t ta ii t o n. uunikuivaa t.-p u 1 ve
ria; lm* kuivia koivuhalkoja = 0,i-0.< ton. ilma-
kuivaa kone t ta. - Yhdestä m* :stä raakaa suo-
t :ta saadaan, jos suo on ojitettu ja t. kohtalai-

lahoa. 130-150 kg ilmakuivaa t :ta. i hl

-lettua n. «. lapin t:ta painaa n. 20 l i'.

I hl kone t In 30 to kg, 1 hl t. pulveri:. 30 I

1 hl t brikettejä yli 50 kg. /.. A

Turvebriketti k-. I urveteollisu u s.

Turvehiili k- T u r v e t e o 1 1 i e u u s.

Turvehtia, päällystää turpeella maatäytteiden,
leikkausten, ojien, kanavien y. m. s. sivupintoja,
jotta ne eivät sateen, tuulen, virtaavan veden

y m vaikutuksesta syöpyisi pilaile. Tarkoituk-

sen kilj tetään lujaa ja sitkeän niittytui vettn
n. 50x50 ein:n kokoisissa ja 5-8 cm: n paksni
sissa palasissa, jotka ladotaan joko lappeel
ia-. .iietulle luiskapinnalle ja naulataan siihen
kiinni puu nauloilla tai kohtisuorasti
pintaa vo iin turvepeite tulee paksumpi
ja lujempi (turvemuuri). Turve juurtuu pian
paikalleen. Aineen säästämiseksi turpeet voi

daan laskea kaistaleissa verk uotoon ja iä\t

tiiä silmäkohdat ruokamullalla, join, n kylvi
kitkeä juuri-ta heinää ivrt. M a n r a k e n n u s).

./. I

Turvejauhe ks. T urveteollisu u B.

Turvemaa ks. Suo ja Turvesuo.
Turvemulta k-. Multamaa. Turve ja

i urvepehku.
Turvepehku, pehkuksi hienonnettu, kuivan..

suoturve, jota maataloudessa käytetään kuivik
keena kotieläinten alla. teollisuudessa eristys

aineena y. m., kun taas hienoksi jauhettua t:iia.

n. s. t u r v e in u 1 t a a käytetään kaupunkien
puhtaanapitolaitoksissa y. m. sellaisiin tarkoi-
tuksiin. Edullisin tällaisiin tehtäviin on kevein.

vähimmin laho turve, joka parhaiten saadaan
rahkasammalturpeesta, joskus sekoittamalla se

kaan mättäiden nöyhtää. T:n tärkein ominaisuus
on kyky imeä mahdollisimman paljon nestettä

Hyvän t :ti tulee imeä itseensä nestettä 8-10 ker-

taa oma painonsa. Olkien imukyky vain 2

keltainen painoon verraten. Hyvä rahkasuo
antaa 1 m*:iä kohti n. 70 kp valmista t:ua tai

ainetta I paalia varten tai vähän enemmän.
L. K.

Turvepehkuteollisuus ks. T u r v e p e li k u ja

Turveteollisuus. '

Turvepulveri ks. Turveteollisuus.
Turvesuo. 1. ks. S u o ja S u o vi 1 j el y s.

-'. Ttkn. Vaikka soita Suomessa on laajat alat.

voidaan vain vähäinen osa niistä käyttää teolli

siiustarkoituksiin. Turvepehkun valmistukseen
soveliaita soita on kyllä yllin kyllin, mutta mat-

kojen pituus ja kulkuneuvojen (rautatieverkon

kehit tv n iät tömyys rajoittavat mahdollisuuksia
Vielä hankalampi kysymys on polttoturveteolli

suudelle soiden valinta. Kotitarpeiksi ja pien

teollisuutta varten on kyllä melkein kaikki

tavattavissa soveliasta raaka-ainetta sisältäviä

soita, mutta niillä useinkin polttoturvekysymys
joutuu viljelysseutujen kanssa ristiriitaan. Ollak-

seen sovelias koneilla ja Buurtuotautona suoritet

tavaan turveteollisuuteen täytyy suon pinta alal-

taan olla riittävän suuri ja sisäilää lain, a ja

seenkin tasalaatuista turvetta vähintään 2 m:n
syvyydeltä Lisäksi suo on saatava helposti ja

edullise-ti ojitetuksi, milloin poikkeustapauk
sissa olosuhteet eivät ole sellaiset että voidaan

käyttää SUOkanavissa kulkevia uivia laitteita.

Edullinen on sellainen suo, jossa ei ole m
häiritseviä kantoja ja juuria. Hyvät kulkunen

vot ja suotuisa asema kului n nähden

nyds tärkeä edellytys. Suot, joilla on nämä
kaikki edut samalla kertaa owa1 barvii

Yleisimpiä ne o\at maamme iti im. la a to

kun pi elia, missä Karjalan ral

polttoturpei .n kelvollisten Buoaluei

den halki. Myöskin etelämpänä on muutamia
suuria polttoturvesoita, ''sim valtiolle kuulina

Sannaan kanavan varrella oleva Konnul
onkin maamme parhaita polttoturvesoita Tun-
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nettu turveteollisuudestaan on )o Röjsjön buo

lähellä l/i>\ iisaa. Alu eltaan pienempi on Leteon
sun Hattulassa, mutta sm Byvyya on tavaton:

tn m. Maamme eteläosissa olevien polttoturve
soiilni pinta-ala on harvoin yli 1 < »<> ha. Etelä

Pohjanmaalla Vaasan rata kulkee alueen läpi,

missä sijaitsevista soista suuri osa sisältää

polttoturpeeksi kelvollista raaka-ainetta. Poh-

joisempana suurel suot ovat useimmiten joko
Ihan mataloita tai liian viiluin lahoja. [Suovilje-

lysyhdistyksen vuosikirjat.] L. K.

Turveteollisuus, suoturpeen nosto ja valmis

tus käytäntöä varten.

1. 1" o 1 t I o t ii r v e t e o 1 1 i s u u s (raaka ai

noesta ks. Tu n e). Yksinkertaisimmin turpeen-
nosto suoritetaan lapiolla, jolla turve leikataan

iiti nelikulmaiseksi tiiliksi ja nostetaan suo

raati suolle tai telineille, n. s. haasioille. kuiva
lnaan. Näin saatua turvetta sanotaan lapio-
turpeeksi. Tällaista turpeennostoa kotitar-

peiksi on vanhastaan harjoitettu esim. Alanko-
maissa, Irlannissa. Oldenburgissa, Baierissa y. m.

Kuu näin nostetulla turpeella on alhainen
hehtolitrapaino il hl kohti i ja se helposti jäi

leen imee itseensä ilmasta vettä, varsinkin jos

se on vaillinaisesti lahonnutta, voi lapioturpeen-

uosto Suomessa tulla kysymykseen vain vähissä

määrin kotitarpeiksi. Polttopuiden helpon saan-

nin vuoksi ei tämä kotiteollisuus ole meillä tois-

taiseksi ollenkaan saavuttanut käytäntöä. —
Milloin turve on hyvästi lahoa ja puunjuuret vai-

keuttavat määrämuotoisten turpeiden nostoa, val-

mistetaan n. s. polkuturvet t a. Turpeet
irroitetaan epäsäännöllisinä kokkareina ja levi-

tetään maalle, missä ne poljetaan ja leikataan

palasiksi, tai käsitellään turvetta kuopassa sekä

heitetään sitten maassa oleviin puumuotteihin
kuivamaan ja kovettumaan. Sellainen turve on

kalliimpaa valmistaa kuin tavallinen lapioturve,

mutta se on kovempaa ja raskaampaa. Käsittely

voidaan myös suorittaa koneessa, jonka muodos-
taa kaukalo ja sen sisässä pyörivä, metallilevystä

tehdyillä ruuvikierteillä varustettu akseli. Täl-

laisen koneen liikevoimana voidaan pientuotan-

nossa käyttää hevoskiertoa. Tällä tavoin käsi

teltyä, konevoimalla valmistettua turvetta sano-

taan vanuketurpeeksi. Tanskassa tämä on
tavallisin menetelmä.

Ruotsissa ja Suomessa, missä soiden turve-

kerros ei ole näin yhtenäinen vaan päinvastoin

on muodostunut erilaisista kerrostumista, jotka

on sekoitettava, ei vanutusmenetelmH ole voinut

kilpailla k o n e in u o I t i 1. p u s e i i n s in e n e

i e i m ä n kanssa. Tässä menetelmä i käytetään
suon pinnalla liikuteltavia koneita. Turpeet BOB

tetaan kihvelillä ja samalla eri syvyyksiltä, no(
lajien .-,: istessä haudassa, misti he In ltt n it tur-

peet nostokoneeseen, pika kuljettaa turpeen
1 s .en. Tässä turve muokkautuu useiden veit

sien välissä ja tulee ulos koneesta pötkynä.
I u rv cmassa on n\t yhtäläistä ja hieno8Eikeist&,

multa sen vedenpitoisuus on vielä yhtä suuri

kuin suossa. Kone on \ oiinakonei nin-n (lokomo-

biili t. sähkömoottori) sijoitettu kiskoilla kulke-

vaan vaunuun, jota työn kuluessa siirretään pit-

kin haudan parrasta. Turvepötky katkotaan pala

siksi, jotka kuljetetaan kaivauspaikalle joko vau-

nuissa tai jollakin konelaitteella. jolloin turve-

paiaset ovat asetetut irtonaisille laudoille. Tämän
jälkeen turve saa kuivaa maanpinnalla. Yleisim-

min käytetty tämänmallinen kone on A n r e p i n

kone iknvat 1 a 2; I il i menetelmiä kit-

Kuva 1. Anrepin kon

Kuva "2. Anrepin kone. Turpeen kuljettaminen kuivaus-
kentälle.

tään varsinkin Venäjällä suurtuotannossa. Sa-

malla suolla voi nähdä useita kymmeniä koneita,

joista kukin päivässä tuottaa n. 50 tonnia. Suo-

messa on (1917) n. 10 tällaista konetta käyn-
nissä. Kun kuivaaminen vaatii melkoisen ava-

raa tasaista maata, joksi tavallisesti on tarjona

vain itse suo, täytyy suon olla ainakin 15-20 ha

laaja, jotta työ kannattaisi.

Ihmisvoimaa on viime aikoina ryhdytty kor-

vaamaan kaivuukoneilla, jotka kaivuukouruillaan

nostavat turpeen haudasta, ja kuljettavat sen

vaivauskoneeseen. Nämä kaivuukoneet voivat

suuruutensa ja painonsa vuoksi harvoin työs

kenneliä suon pinnalla. Ne asetetaan haudan poh-

jaan (kuva 3), missä niitä siirretään kiskoja

myöten. Niiden tuotantokyky on suuri; ne voivat

nostaa 400-500 m3 raakaa turvetta 10 tunnissa;

siis lähes kaksi vertaa enemmän kuin Anrepin

kone. Niitä valmistetaan Suomessakin.
Koneturpeella on monta etua lapioturpeen

edellä. Suuremman kiinteytensä ja tiiviytensä

vuoksi se ei kuivaessaan eikä sen jälkeenkään
ime itseensä vettä. Sen varjopuolia on taas työ-

kauden lyhyys. Meillä voi aikaisintaan ryhtyä

työhön toukokuun keskivälissä eikä taas elo-

kuun 1 p:n jälkeen valmistettu turve ehdi kui-

vaa. Näin ollen on käytettävissä korkeintaan
50-00 työpäivää vuodessa. Sateinen kesä voi myös
vaikuttaa haitallisesti viimeksi valmistettuun

turpeeseen, joka tällöin suuremman vedenpitoi-

suiitensa vuoksi on taloudellisesti epäedullista.
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K.ii\ auskone,

loe tahdotaan saada aina tasaista ja kuivaa

tuototta, joka soveltuu uuneihin polttoaineeksi

huoneiden lämmityksessä, on valmistettava bri-

kettejä. N iii tii varten raaka-aine kuivataan

ilmassa niin kuivaksi kuin suinkin, jauhetaan

hienoksi ja kuivutaan sitten uunissa. Jauhe
puristetaan voimakkaissa konepuristimissa, joista

tavara tulee ulos pötkyinä. Briketit ovat pin-

naltaan kovia ja kiiltäviä; ne ovat myös muka-
via käsitellä. Suomen ensimäinen brikettitehdas

<m Biihimäellä (o.-y. Polttoturve), siinä valmis-

tetaan samalla t u r v e j a u Ii •- 1 t a (turvepulve-

riai. Tätä varten kuivausuunista tuleva jauhe
iiiulelleen jauhetaan ja käytetään tällaisessa hie-

nonnetussa t dossa polttoaineeksi, sitä käytet-

i tarvitaan erikoiset itsetoimiva! polttolait-

teet, mutia hyödyksi käytetty lämpöteho onkin
•.illoin suurempi, sillä jauhetta käytettäessä on
palamiseen välttämättömän ilman lisäksi tarvit

-, ilman kulutus mahdollisimman vähäinen.
Näin voidaan jauheesta maksaa -en valmistuksen
•ilellj ttiimä korkeampi hinta. Toistaiseksi turve-

jauhe on saanut pBäasiallisimman käytännön
vetureissa, joissa möhkäleiksi puserrettu turve

antua epäedullisia tuloksia niiden vaatiman voi

nakkaan lämmityksen vuoksi. Suomen valtion

rautateillä* on viime vuosina tehtj tuloksiltaan

lian kokeita tnrv ejauheella. Ruotsin rauta-

Lila varten on rakennettu oma tehdas poltto

turpeen valmistusta varten.

Ulkoilmassa tapahtuvan kuivaamisen korvaa
niinen jollakin muulla kuivat u.-ta valla on t:n

vaikein kysymys eikä -itä vielä ole onnistuttu

lopullisesti ratkaisemaan, lupaavin menetelmä
on m ärä 1 1 ä än li i i I t ii m i n e n. joka peru-

tun turpeen kolloidaalisten ominaisuuksien pois

lamiseen käyttämällä korkeata painetta ja liim

uuttamista. Tällaisia kokeita tehdään Ruotsissa

glannissa.

Turveko ke in valmistus on vasta viime
aikoina käynyt kannattavaksi. Välttämätön ehto
mi sivutuotteiden t ai t e e n ot tam i-

n e ii. N", s. Wieland-Hoeringin menetelmiin
a\nlla tämä onkin mahdollista paljoa suurem-
massa määrässä kuin emun. Tärkeimmät sivu-

tuotteet ovat terva, ammoniakki ja etikkahappo
Turvekoksi voi jossakin määrin korvata puu
hiilen: kivihiilikoksin edellä turvekoksilla on
• e etu, että se sisältää vähammän tarpeettomia
aineita.

Turpeella on suuri tulevaisuus itse suolle sijoi

lettujen voimakeskuksien polttoaineena, Turvetta
voniaan edullisesti polttaa generautti

kaasuilla voi kaasukoneissa välittömästi käyttää
dyuamokoneita. Näin polttoaineen kulutus voi

mansaantia varten on verraten alhainen, niin

että hevosvoima! unti n. 1 tun
Turvelämmityksellä toimiva böyrysentraali on
usein taloudellisesti edullisempi kuin perustamia
kustannuksiltaan kallis kaasusentraali, jollei

ami tumsulfaattia voida valmistaa sivutuol

teenä, 'riimiin valmistaminen edellyttää, että

turve sisältää runsaasti typpeä. Turvelämmityk
Bellil toimivia höj rj ja kaas ui en1 1 aa lejo on
Saksassa jo useita. Suurin tähänastisista I

lämmityssentraaleista on Moskovan läheistöllii.

l, Turvepehkun (ks, t.) valmistuit

tarvittaval laitteei oval jokseenkin yksinkertai
- i ja huokeat. Raaka-aineen nosto voidaai

riitaa vain lapiolla ja yleensä tasamuotoisin

kappalein. Päinvastoin kuin polttoturveteollisuti

dessa työ mieluimmin suoritetaan vaakasuorassa

suunnassa -. o, niin, että ensin pintakerros kuo-

ritaan n. I m:n syvyydelle, jonka jälkeen työtä

jatketaan syvemmälle. Turve kuivataan maan
pinnalla tai (edullisimmin) yksinkertai

haasioissa. jotka kattamatta Beisova! pitkissä

riveissä. Turvepehkun valmistus on edullista tui

peen jäädyttyä, jolloin pehku on kuohkeampaa

ja helpompaa repiä Nosto voi sentähden jatkua

myöhään syksyyn: kuivaaminen tapahtuu lopiil

lisesti keväällä, [tse teli

taan muodostat ai repi iiii

joissa turve riivitään peli-

kuk-i. sihdit, joi ka erol

tavat karkeamman peli

kun hienommasta multa

jauhosta. sekä paalin

pu terl imet (kuval 4 ja 5 .

jotka pusertavat turpeen

neliskulmaisiin, 60 To kg j

painaviin paaleihin. Puris

linn-sa turvepehku samalla Kuva4T„ n , .,„,,,,,„,„„,*,„,

kehj stetään rautalangan
toisiin-a yhdistämillä puusäleillä.

Suuret, rahkasuomme ovat unilla synnyttänee!

huomattavan t:n. Paalinpusertajilla varustettuja

turvepehkutehtaita t ri osissa maata yhteensä

n. 20, suurimmissa 2-3 puristinta, vuotuinen

tuotanto tehdasta kohden 4 0-50,000 paalia.

Sitäpaitsi valmistetaan turv epehkua omiksi tai

peiksi käsivoimalla tai hevoskierrolla käytetyn
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repimäkoneen avulta. Viime vuosina on turve-

pehkuD vienti Venäjälle lisääntynyt. [Suoviljelys-

yhdistyksen vuosikirjat; Hausding, „Handbuch
der Torfgewinnung" j K. Bartel. ,.1'orfkraft"; Paul
Hoering, „Moornutzung uml Torfverwertung"

;

..Vjestnik torfjanago djela"; TT j . v. Feilitzen.

„Torfströ".] L. K.
Tusby ks. T n n s n 1 a.

Tuscaloosa [taskalflaa], samannimisen kauntin
pääkaupunki \ hdysvalloissa, Alabaman valtion

länsiosassa, Tombigbeehen laskevan, kulkukelpoi-

sen Black vVarrior niinisen joen varrella, rato-

jen risteyksessä; 7,140 as. (1908), joista 3,551

neekeriä. Alabaman yliopisto (per. 1831:
91 opettajaa, 1,378 ylioppilasta 1915), useita

muita korkeampia oppilaitoksia. Sahoja, puuvilla-

kehräämöitä; ympäristössä kivihiili- ja rauta-

malmikaivoksia. — Ensimäiset uutisasukkaat
tulivat T:n paikalle 1815; 1819 T. sai kaupungin-
oikeudet, oli 18'i(i-4G Alabaman pääkaupunkina.
Tuscarora [task9ro'ur3] , irokeeseihin kuuluva

intiaaniheimo Pohjois-Ameriikassa, Ontarion ja
Ive» $"orkin reservatsioneilla; Ontariossa 397,

New Yorkissa 350 henkeä (1909). — T:t asuivat
alkuaan uyk. Pohjois-Carolinassa, jossa heitä

1700-luvun alkuvuosina oli u. 6,000 henkeä.
V. 1711 he julistivat sodan heidän alueilleen tun-

keutuvia valkoisia vastaan, joutuivat 2-vuotisen
taistelun jälkeen tappiolle ja pakenivat New
Voikin valtioon, jossa kuudentena heimona yhtyi-
vät irokeesien kuuluisaan liittoon. Ovat nyk.
hyvin toimeentulevia ja kaikinpuolin kehitty-

mässä.

Tuscia (lat., < tuscus = etruski) ks. E t r u-

r i a.

Tusculanum [n'-] (lat.), Ciceron (ks. t.) maa-
tila Tuseiilumin lähistöllä, johon m. m. hänen
tunnettu teoksensa ,,Keskusteluja Tusculanu-
missa" (Tusculanse disputationesi kohdistuu.

[Grossi-Gondi, „I1 Tuseulano neli' etä classica"

(1908).] K. J. H.
Tusculum, ikivanha kaupunki Latiumissa

k.lakkoon Koomasta Albano-vuoristossa, tuli jo

:ist e. Kr. Eooman ensimäiseksi munieipiumiksi.

T:sta olivat useat ylhäiset suvut peräisin, m. m.
M. P.rcius Caton suku. Tasavallan loppuajoilta

asti oli T:ssa ja sen ympäristössä paljon huvi-

loita, kuten Ciceron Tusculanum (ks. t.). Keski-

ajalla T:n asukkaat alinomaau olivat sodassa
roomalaisten kanssa, jotka lopulta v. 1191 täy-

dellisesti hävittivät T:n. Sen läheisyyteen perus-

tettiin sittemmin Frascati (ks. t.l. Vanhasta T:sta
on nykyään jäljellä raunioina m. m. linna, amfi-
teatteri ja teatteri. [L. Canina, ..Descrizione dell'

antico Tuscolo" (1841).

J

K. J. H.
Tusina (ruots. <fussin, saks. Dulzend, ransk.

douzaine < lat. duodccim = kaksitoista) , 12 kap-

paletta, vrt. G r o s s i.

Tusinajoki (ven. Tosna), Luoteis- Venäjällä,

Nevan lisäjoki vas.. Inkerinmaan (ks. t.) raja-

joki. Pietarin ja Novgorodin kuvernementeissa,
alkaa viimein, kuvernementin länsiosassa olevista

soista, virtaa pohjoista pääsuuntaa laskien Iva-

novskin kylän kohdalla Nevaan; 125 km, josta

113 km uitto- ja 10 km purjeliduskelpoista. Vie-

dään paljo rakennusaineita Pietariin. Varsinkin
alajuoksun rantamaat taajaan asuttuja.

Tusino, kylä likellä Moskovaa, jossa Venäjän
historiasta tunnettu toinen Vale-Dmitrij 1608-09

kauan aikaa oleskeli; siitä hau -.ii nimen
,,'l.n varas". K. '.'

Tuskia ks. T u s <• i a.

Tusnelda /-c'-/, kheruskilaisruhtinaan Sege-
teen tytär, jonka Arminius (ks. t.) vastoin isiin

tahtoa oli ottanut vaimokseen ja jonka oma isä

sitlen 15 j. Kr. vangitutti ja luovutti rooma
laisille; Germanicus kuljetutti T';aa ja hänen van

keudessa Byntynyttä poikastaan mukanaan Hol-

massa pitämässään triumfikulussa.

A. 0.

Tussari (saks. Htutzen), lyhyt kivääri, joka
ammuttaessa asetettiin rintaa vasten; lyhyt ne i

sästyspyssy.

Tussi (kiinalainen t.), seos erikoisen hienoa
nokea ja kalanliimaa, jotka sekoitetaan hyvin
huolellisesti vasaralla hakkaamalla ja vaivaa
maila. Massa puserretaan pieniksi tangoiksi.

jotka parfymoidaan ja kuivataan. Parhaat lajit

ovat aivan homogeenisia ja muodostavat vedessli

tasaisen seoksen, joka kuivettuaan kiinnittyy
paperille, niin että se sietää pesuakin. Valmis
vesiseos on juokseva t. S. 8.

Tussilago ks. Leskenleht i

Tussis (lat.), yskä, yskiminen, rykimiuen. ,

Tussok-ruoho (Dactylis cmspitosa), suuri

kokoinen heinä, joka Etelämeren saarilla hiuo

dostaa tärkeän osan kasvipeitteestä. K. I.

Tuteeli ks. Holhous.
Tutela /tillc'-) (lat.), holhous (ks. t.).

Tuticorin, kaupunki Etu-Intian eteläpään itä

rannikolla, vastapäätä Ceylonia, Madraksen icsi

denttikunnau eteläosassa; 28.048 as. (1901 1, joista

paljo roonial. -katolisia. — Satama huono; sihis-

ten on ankkuroitava satamaselällä. Kauppa kui

tenkin vilkas (hyvä kulkuyhteys sisämaahan
Ulkomaisen tavaranvaihtonsa puolesta (arvoltaan

12 milj. mk. tiliv. 1913-14) T. on Intian keisari

kunnan kuudes kaupunki. Viedään riisiä, kar-

jaa, puuvillaa, teetä, kahvia, mausteita. Sään
Hellinen, jokapäiväinen höyrylaivayhteys Colom
bon kanssa. — Puuvillatehtaita.

Tutkain, kirjap., korjausneula. naskalintapai

nen leveähköllä puupäällä varustettu metalli

kärki, jota latoja käyttää korjauksessa kirjasi

mia ladelmasta kohottaessaan (ks. K i r j a

painotaito, liitekuva Kirja p'a i n o)

.

Tutkijalautakunta on erityinen lautakunta

jonka maalaiskunta voi asettaa tutkimaan tak

soitusluetteloa vastaan tehtyjä muistutuksia. Sen

jäsenet valitaan vuosittain kuntakokouksessa,
neljäsosa niistä taksoituslautakunnasta. Samaten
kuin näiden tulee toistenkin jäsenten olla ääni-

oikeutettuja kunnan jäseniä. T. valitsee itse

puheenjohtajan keskuudestaan, ja asiat ratkais-

taan siinä samaten kuin taksoituslautakunnassa

mutta päätös on kustakin asiasta julistettava

heti kun se on ratkaistu. Sellaisessa maalais

kunnassa, joka ei jätä taksoitusta vastaan teh-

tyjä muistutuksia t:u käsiteltäväksi, päätetään

niistä kuntakokouksessa taikka, jos kunnassa on

valtuusto, kunnanvaltuustossa, ks. Taksoitus.
Taksoituslautakunta. K. J. S.

Tutkimuskäräjät ks. E t s i k k ö k ä r ä j ä t.

Tutkimusvanki ks. Vankila.
Tutkimusvankila ks. Vankila.
Tutkinto ks. Valmistava tutkinto.
Tutkinto- ja oikaisukäräjät ks. E t s i k k ö

käräjät ja Oikaisukäräjät.
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Tutkintotuonifiri k.-. V .1 I m i 8 1 a v a tul
k 1 n t o.

Tutor /(Ti / (lat.l, holhooja (ka. t.i.

Tutrakan iTurlitkai), linnoitettu kaupunki
Pohjois- Bulgaai iassa, Kusisukin piirikunnassa,
Tonavan oik. rannalln lylitse siltin: u. s. imu a-

paljo romaanialaisia . Muhamettilainen luos-

tari. Melkoista maataloustuotteiden vientiä; joki

satama. Balkanin sodan loputtua iillä Bulgaa-

ria luovutti Tn Romaanialle Silistrian alueen
keralla, mutta Suurvaltainsodassa Romaaniau
yhdyttyä siihen Inilg. joukot jo ii p. syy sk. 1910
ankaran taistelun jRlkeen valloittivat T :n

takaisin.

Tutskov. N i k o 1 a j A I e k s e j e v i t S (1761-

I812(, von. kenraali, saavutti sotilaallista koke-
musta Venäjän sodassa Napoleonia vastaan ennen
Tilsitin rauhaa. Komensi Suomen sodassa 1808

ven. ariiieian osastoa, jonka oli määrä tun-

kea Suomen joukot Savosta. Savon valloitet-

tuaan ja yhdyttyään senjiilkeen venäläiseen län-

tiseen armeia-asastoon T. yhdessä Rajevskijn
kanssa ajoi takaa Suomen peräytyvää armeiaa.

Revonlahdan taistelun jälkeen hän joutui syyt

• n tekemistään sotilaallisista virheistä, mutta
vapautettiin ja sai uudelleen päällikkyyden
Savossa. Napoleonin sodassa 1812 T. haavoittui

kuolettavasti Borodinon taistelussa, K. W. R.

Tutti 'ii
. kaikki, mu«., koko orkesterin

yhteissoitto, yhden tai useamman soolosoittimen

vastakohtana. /. 7».

Tutti frutti (it.. = kaikkia hedelmiä), seka

Imi ruoka ; kaikenlaista.

Tuttlingen. kaupunki \\ iirttembergissä. Tona-
van varrella ratojen risteyksessä; 15,862 a>.

Oj. — T:ss;i Byntyneen runoilija Mas
Schneckenburgerin muistopatsas. Muutamia kou-
luja. Huomattavaa teollisuutta. T:n ääressä

SO-vuotisesaa ihotun Hombergin linnan

rauniot. — T:n luona 14 p. marrask. 1643 kreivi

Mercy'n johtamat keis. joukot (22,000) voittivat

kreivi Rantzaun komentamat ranskalaiset ja

ruotsalaiset (18,1 Vnittajain mieslmkka
n 4... voitettujen 38%. Taktillinen aivo 1 .1

.

Iskin-

.

Tutuila. Samoa-saaristoon kuuluva, Yhdysva'
tain omistama saari. ks. Samoa.
Tutulus ilat. muina iti . pyöreä pronssinen

isolitus, jonka keskellä nousee aluksi matala.
tnyBhemmin korkeahkoksi kasvava nasta I. tappi.

T. oli käytännössä skandinaavisella pronssikau-
den alueella. Suomesta sellaista toistaiseksi ei

ole tavattu, mutta Virosta yksi (n. v:lta 1400
e. Kr/. Yksi t. 111. v:lta lOÖO e. Kr.) tunnetaan
myös Keski- Venäjältä skandinaavisen kaupan

ona. 1 1/ t
Tuuba ilat. (ula

putki), mu»., vaski

puhaltimien matalin
soitin. Nimen-.

i

a saanut room.
t rumpetinkaltaisesta

ta. /. A
Tuukkalan kai

misto. suuri kalmisto
pakanuuilen ajan lo-

pulta, 1100 I3O0 luvuin. 1
s., sijaitsee M

'< km etelään, nivan Tuukkalan reservi

ppanian rakennusten \ 1 .- 1 .— :• . Paikalla oli

"• 21
-J0 m pituinen, 16-20 m levyinen ja

60-90 cm korkuinen bietakurapu. Kumpua tasoi
tettaessa 1886 tavattiin siitä joukko muinais
esineitä. Sittemmin

'

limitett iin muinais
tieteellisiä kaivauksia, jolloin paljastui 42 osaksi

1 rikasta ruumishautaa. Kalusti seb

tlaisperäistS ia siihen kuuluu m. m. 8 k 1

1

vestS 31 veistä ja 16 nuolta, multa ei yhtään
miekkaa, k.ukki rautaa: 19 soikea. J7 putkea,
in ketjunkannatinta, joukko riipuksia y. m.
kaikki pronssia. Hautalöytöjen nojalla on
rekonstruoitu senaikuinen puku; naisen puku on
a. s. Aino-puku. — T. k. on Savon ainoa tunnettu
tämänaikainen kalmisto. [A. O. Heikel, „Tuuk
kalan löytö" (Suomen muinaismuistoyhdistyksen
aikakauskirja X).| I 1/. '/'.

Tuulaaki (ruots. tolag, < alisaks. tolage
sak^. '/.iihii/i lisäys, lisämaksu 1 . kaupunkien hy-

väksi kannettu tullilisämaksu. T. on peräisin v:lta

1636, jolloin Tukholma ensiksi sai oikeuden Uiman
veron kantamiseen. Saman oikeuden saivat Turku
ja Viipuri 1638 ja Helsinki luin sekä Benjilkeen
vähitellen muutkin Suomen tapulikaupiingil ynnä
poikkeuksina myöskin muutamat maakaupungit.
I'.ia kannettiin aluksi määräprosenteissa kaupun
keihin ulkomailta tuodun ja ulkomaille viedyn

tavaran arvosta. Kaupunkien hyväksi meneväni
»oiona t. lakkasi 1680, jolloin tapolikaupuii

git luopuivat oikeudestaan tähän veroon, mikä
nyt meni valtiolle Vähitellen palautettiin kui

tenkin tämä oikeus kaupungille toisensa jälkeen

ja 1715 julistettiin jälleen kuikille tapulikan

pungeille tiima oik, -us. V. 1717 määrättiin t:ia

kannettavaksi kaikissa tapulikaupungeissa saman
perusteen mukaan. V:n 1723 kaupunkien erioi-

keuksien nojalla katsotaan kaupunkien oikeuden

t:ii kantamiseen -aan, -en erioikeuksien luonteen.

Paitsi varsinaista t:ia, jota kaupungit tosin

aluksi saivat ruveta kantamaan satamalaitosten

ja pakkahuoneitten ylläpidon aiheuttamien m^no
jen peittämiseen, mutta josta pian rupesi riit-

tämään tuloja myöskin kaupunkien yleisen raha-

tarp en tyydyttämise n saivat eräät kaupungit

1600-luvun lopulla oikeuden kantaa lisä tm
majoitusmenojen peittämiseksi. Tätä lisäveroa

nimitettiin majoitus-t:ksi. Tämänkin veron kan

tamisen oikeus vahvistettiin v:n I72:( erioikeuk

sien nojalla- Kun v:n 1809 jälkeen annetuissa

tulliasetuksissa ei enää mainittu tavara-arvoja

joitten mukaan t :ia voimassaolevien asetusten

perusteella oli laskettava, rupesi senaatti kulle

kin kaupungille erikseen vahvistamaan eri ta<

lajien arvot. Täst . kuin siitäkin että

senaatti vahvisti kullekin kaupungille erikseen

ne prosenttimäärät, joiden mukaan 1 ia oli suori

tettava. kehittyi vähitellen tuntuvia epäkohtia

m. m. sikiili, että t. eri kaupungeissa muodi

sangen erilaiseksi. Tämän johdosta annettiin

v:n 1872 valtiopäiville esitys t:n määräiini

vissiksi prosentiksi tavaroiden tullimaksusta jät

l.imällä kuitenkin senaatin asiaksi (kaupunkien

viranomaisia kuultu:; vistaa eri kaii|

kien prosenttimäärä. Hyväksyttyään esityksen

valtiopäivät senjälkeen määrävuosiksi ker

rallaan vahvistanee» t:n laskuperusteen v
: 11 1H7-

esityksen mukaisesti. V:n 1872 valtiopäivillä

, -ytvn lain nojalla määrättiin myöskin
kauttamalla varsinaisen ja majoituBtuulaakin

välinen erotu- 1
1

•; kaupungit -i i t i. lähtien itse
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saisivat ratkaista kuinka suuri omi t.-tuloista

oli käytettävä majoituksen kustantamiseen. T:n
prosenttimäärä on viime aikoina tavallisimmin

ollut 2 tai Z% tullimäärästä. Kun erotus tapuli-

ja maakaupunkien välillä 1868 kaupa ta ja

elinkeinoista annetun asetuksen perusteella lal

kasi, ulotettiin oikeus t:n kantamiseen kaikkiin

tullikamarilla varustettuihin merikaupunkeihin,
Viimemainittuihin on tällöin luettu myöskin ne

sisävesistöjen varsilla sijaitsevat kaupungit, jotka

oval vesikulkuyhteydessä ulkomaan kanssa. \'iim •

aikoina on ruvettu vaatimaan t:n lakkauttamista
vanhentuneena verotusmuotona. Ruotsissa lakkau-

tettiin t:u kanto ls;>7 annetun asetuksen perus

teellä. Näin valtiopäivien suostumuksella lakkau-

tetun, perusi uslain pyhyydellä kaupungeille taatun

tulon sijasta saivat kaupungit valtiolta t.-tuloja

vastaavan korvauksen tullivaroista, V. //.

Tuulastus ks. Kalasta-, palsta 51, ja

A t r a i n.

Tuuleen kulkee alus luovatessaan keulansa

tuulta kohden tai purjeissa oleva alus luovates-

saan hankavastaiseen, mahdollisimman lähelle

unilla. F. IV. L.

Tuuleen pyrkivä (ruots. lofgirig) sanotaan

purjehtivasta aluksesta, jonka keula mielellään

pyrkii kääntymään tuulta kohden. /•'. IV. I..

Tuulenkaato, myrskyn tai vihurin voimasta

luurilleen kaatunut puu metsässä. o. Lth.

Tuulenkala (Ammodi/tes), hyvin pitkiä ja

soukkia, meressä eläviä petokaloja, joiden kuono
on terävä, alaleuka yläleukaa paljoa pitempi,

selkäevä liyvin pitkä. Vatsaevät puuttuvat.

T:t ovat osaksi läpinäkyviä, kuten kuore. Elä-

vät hiekkapohjaisilla rannoilla ja kaivautuvat
hiekkaan hyvin vikkelästi. Käytetään joskus

täkynä muille kaloille, harvoin niitä syödään.

Isompi tuulenkala.

Maalinne rannikkovesissä elää kaksi I. lajia. nim.
isompi t. (A. lanceolatus), joka kasvaa O.i m
pituiseksi, ja pienempi t. (A. tobianus), joka on
•(lellistä n. puolta pienempi. P. B.

Tuulenmatka, matka, minkä ilma fai sen kul-

jettama vapaa esine (esim. ilmapallo) kulkee
määräajassa. Kertomalla sen ajan, minkä määrä-
tuuli (esim. N) on puhaltanut, saman ajan keski-

nopeudella, saa tämän suun
nau t :n. Yhdistämällä kaikki

t:t suunnikassäännön mu-
kaisesti, kuten tähän liit-

tyvä piirros esittää, saa
k e s k i-t :n 1. t tl u 1 i-

resultantin suuruuden
ja suunnan. Usein ei tie-

detä eri tuulten nopeutta
eikä siis niiden t :aa. mutta
lasketaan sittenkin likimää-
räinen keskit, vain tuulen
tavallisuuden mukaan otak-

sumalla siis kaikki tuulet yhtä vahvoiksi mäin
viereisessä kuvassai. 0. J.

Tuulenmittari 1. ane m o m e t r i, tuulen
nopeuden ja voimakkuuden mittaamiseen taikoi

Keskituulen piirtäminen
tai laskeminen. (Luvut
tuuliruususta A, siis

Suomen sisämaan keski

tuuli.)

teltu koje. Paitsi VVilden iks. Ilmatieteel-
liset kojeet) ja Robinsonin t:ia (ke

A n e ui o m e t r i) käytetään kolinanti en yleiseen

ryhmään kuuluvia I rita. Ne peru-tuvat tuulen

imuvaikutukseeu pystyn torven yläpäässä. ESnnen
käytettiin Suomessa tansk. liagemannin suunnit
telemaa t:ia. Akustisen t:i akentanut prof.

A. F. Sundell, toisen tuulen nopeiden vaihte-

lujen, tuulenpuuskain iks. t.) mittaamiseksi
toht. Dannholm. Suurilla havaintoasemilla esim.

Helsingissä ja „ilmalan" observatorissa kä

tään itsemerkitseviä t :eita. 0. J.

Tuulenmurto, myrskyn tai vihurin poikki-

murtama puu metsässä; myös tuulen puusta mur-
tamia isompia ok-ia .-anotaan väliin l:ksi. vrt.

Tuulenkaato. ". Lth.

Tuulennopeus, tuulen intensiteetin mitta.

jota nykyään enimmin käytetään tieteessä,

koska tämän voi määrätä täsmällisemmin kuin
tuulen paineen (vrt. T u u I e n v o i m a i . Nopeti-

mitataan anemometreillä iks. t.i ja ilmaistaan
metreissä sekuntia tai km:eissä tuntia kohti

(m/sek. tai km/tunt.). Edellinen yksikkö on

3,« keitaa suurempi kuin jälkimäinen. Viii

ilmojen tuulien mittaamiseen käytetään leijaan

kiinnitettyä anemometriä sekä ilmapallo- ja pilvi

havainnotta (vrt. Tuulensuunta). Suuriin

niat tuulennopeudet ovat yleensä rpävarn
mutta kat-otaan niiden Euroopassa keskimäärin
tuntia kohti nousevan 30 m/sek., yksityisissä

puuskissa melkoista suuremmiksi. 0. J.

Tuulenpesä, kasvitauti, jonka ulkonaisena tun-

nusmerkkinä on enemmän tahi vähemmän luon

ilottoman runsas oksain muodostus sairaissa k.i-

veissa. T. syntyy siten, että jonkun oksan silmu-

aiheet, joista normaalioloissa vain pienempi osa

kehittyy oksiksi, kasvavat erilaisten ärsytysten

takia kaikki pituusoksiksi. Kuu tätä jatkan

useampia vuosia, tulee t. lopuksi hyvin tiheäksi

ja suureksi. — Koivujen t:ien aiheuttajat

kuuluvat sienisukuuu Taphrina (ks. Paljas-
k o t e 1 o i s e t) . Leppiin synnyttää T. epi-

phylla hataroita, pian kuolevia t:iä. Meidän
vaarallisin lajimme, T. insititia, aiheuttaa t :iä

kriikuna p u i hi n. tehden nämä marroiksi ja

tappaen ne lopuksi. Pajujen vain harvoin

tavattavat t:t aiheuttavat Brton/ii/es-sukuun kuu
luvat punkit. — Muutamien lehtipuiden t:t syn-

tyvät tuntemattomista syistä. Kuuluisimmat
ovat /V«?i«s-lajeissa esiintyvät t:t. jotka Poh-

jois-Ameriikan hedelmätarhoissa aiheuttavat

suurta vahinkoa. Kun tämä t.-tauti on tarttuva.

on luultavaa, että sen aiheuttaja on jokin bak-

teeri, alkueläin tahi käytemäinen aine. Erit-

täin peljätty on sereh niminen tauti, joka muut-
taa sokerini o'o n kokonaisuudessaan mata-

laksi, tuuhean pensaan tapaiseksi. — Kuusessa
ja männyssä tavattavat t:t aiheutunevat sisäi

sistä syistä ja lienevät ne lähinnä seurauksena
oksien kasvupisteissä sattuneista tumien jakau
tumishäiriöistä. Tätä käsitystä tukee se seikka,

että 1 : ssii kehittyneiden käpyjen siemenistä kas-

vaa osaksi pallomaisia, kokonaisuudessaan tuulen-

pesiksi muuttuvia kääpiöpuita, joita toisinaan

viljellään koristekasveina. — Alati uudistuvilla

leikkauksilla saadaan puut joko kokonaan tahi

osaksi muuttumaan t: n- tapaisiksi. I :iä voinee luon-

nossakin syntyä haavaärsytyksestä. [J. I. Liro.

Tärkeimmät tiihosienet" (1917).] •/. / h.
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Tuulenpuuska (rausk. grain, saks. /.'"'.

siHrmbtn, Gcipitterböe), tuulennopeuden äkki

lisäänt]'niinen, jota usein Beuraa valtavat -ään

muutokset, kuten lämpötilan laskeutuminen,
rankkasade, rakeet, ukkonen j. n. e. l t eroa-

vat muista paikallismyrskyistä siinä, 'itä ne

,-vät leveänä rintamaviivana kuten tavalli-

simmat ukkostuulet ja että ilma niissä kiertää

mmoraa akselia (tavallisissa pyörremyrs
kyissä pystyakselia). Pitkin puuskan rintamaa

ilma kohona kiivaasti, mutta sen edessä ja

inkana se laskee. Uusimman käsityksen muka,

m

on kovan puuskan synnylle ominaista, että kyl

niäii ilmaa puristuu lämpimän alle ia pakottaa
tämän kohoamaan. T. ei ole tasainen, vaan
puhaltaa voimakkaammin tai heikommin töytäyk-

-in. Näiden puuskain ja epätasaisuuksien (tuu

Ien struktuurini mittaamiseksi on rakennettu

erityisiä koneita (vrt. T u u 1 e n m i 1 1 a r i).

loht Daunholntin koneella tn. m. Helsingin palo-

tornissa tehdyt koemittaukset ovat osoittaneet,

että puuskat voivat välistä olla varsin hetkel-

toisinaan taas kestää usean minuutin.

Muutaman sekunnin kuluessa nopeus voi vaih-

della I" m/sek :11a, '-.• minutissa 0-17 m/sek.

Nämä vaihtelut aiheutuvat osaksi tuulen epä

iestä vastuksesta erittäin maan pinnan
lähellä, multa muutenkin täytyy tämän epätasai-

sen liikemuo.lon ilmetä n. s. turbulenssien (ks. t.)

osta. O. •/.

Tuulensuosijat, anemofiilit, ne kasvit,

i siitepölyn kuljitus tapahtuu tuulen avulla.

P o ly yi j s.

Tuulensuunta ilmaistaan kansainvälisesti Ben

ilmansuunnan nimellä, mistä tuuli puhaltaa.
Kansainvälisiä merkkejä ks. 1 I m a n s u u n n a t.

myös Kompassi.) T. määrätään tuuli-

viiriini ik.-. t. : ylemmissä ilmakerroksissa sitä

päätellään pilvien liikkeestä erityisillä pilvipei-

toilla ja pilvitangoilla I. nefoskoopeilla (ks. t.)

Blackmanin luulet

uija.

Tuhatvuotisia pulla Ferrossa, luonnollisia tuuliviirejä, jotka
osoittavat passadituulten suuntaa.

-ekä varsinkin erityisillä pieniini ilmapalloilla

piilot), joiden aousunopeus on tunnettu ja joita

tarkastetaan eri koi -il h. teodoliittitähtäimillä.

Puut ja muut kasvit \. m. voivat kasvumuodoil
laati joskus hyvin Belvästi ilmaista vallit

tuulensuunnan ks. kuvaa). 0. •/

Tuulenvoima niitataan tuulenmittareilla I.

"metreillä ik-. I.i. jotka ilmaisevat tuuleti

paineen määräpintaa kohti. Pieniä pintoja vaa
ien kohdistuva tuulenpaine p saadaan sen nopeu-
desta r. jos tämä on ilmaistu m Bek:ssa. kaa-

vasta r 0,i i

''.
l räät kokeet ovat osoittaueet

että kerroin 0,n on vähenm tf i ja

muuttuu yleensä pinnan suuniinien ja inu

mukaan. T:aa arvioidaan illä nstei

koilla, loisia ta\ allisin on Beaufortin
a s I e i k k o »k- ti 12, n. -. maa a-i ikko 10

ja kaksois Beaufort asteikko 0-6 ttätä käytetään
m. m. Ska n. Iinaa vi a --a i. Suu rimpien eu ppalais-
teu myrskyjen arvellaan aiheuttavan rt. 200

1

paineen; tornadot ja troopilliset hirmumyrsky!
ovat havaintojen mukaan voineet nousta
300 kg iirii paineeseen saakka. 0. •'

Tuulet ks. T u n I i.

Tuulettaja (venttilaattori) , työkone jolla pai

iniaau tai imetään ilmaa joko tuulettani!

tai tonnin, lastujen, savun, höy-

ryn y. m. poistamiseksi sen pai

netta sanottavammin uunitta

matta. T:ia on kahta lajia :

li Siipi- I. r u u v i-t :is R a

(ks. kuvaa) on -iivet jotkaovat
vinosti kuten myllynsiivet kiiti

nitetyt nopeasti pyörivään akse

liin. ja jotka työntävät ilman
akselin suuntaan. Siivet oval

sovitetut kehykseen, joka vuo-

rostaan sovitetaan huoneen sei

nään tai putkijohdon laikka ilmakanavan »un

kun. Akselia pyörittää siihen suoraan kytkettv

sähkön ttori tai hilma taikka köysi. Siipi t :ia

k • \ t < t i i n t vuit un mu suurit ilmani iiri i pn
nein eron ollessa pieni, noin 10-25 mm vesi

patsaan korkeutta ja ne Bopival huoneistojen

koulujen, kirkkojen, tehtaitten, teatterien y. in

kokoushuoneinen tuuletukseen, jotapaitsi niitä

käytetään kuivaus- ja tämmityskammioihin kuu-

rnaa, ilmaa puhaltamaan tai kosteata pois ime
lnään (eksbaustorit) , 2. Keski pa ko i s-t:i ssu
ovat siivet säteen Buunnassa kuten keskipakois

pumpuissa (ks. t,). Ilma painuu keskipakoisvoi

mau vaikutuksesta ulospäin ja sitten ilmaputkeen

Niillä tyennetiin pienempi i ilmani i ui i jolti

Beenkin paineeseen, noin 1ö0 nunnin saakka vesi

pat-aan korkeutta ja niitä käytetään tehtaitten

vuorikaivosten. tunnelien tuuletukseen ja nuo-

kin savun imeiniseen höy rykat t ilai n tulipesistä

silloin kun kyllin hyvävetoista savupiippu

voida käyttää. Keskipakois t :tkin ovat sovitetut

rautaiseen pesäkkeeseen, paitsi kaivostuulettajat,

jotka sovitetaan vapaasti inuiirattiiiin aukkoon.

Po P-n.

Tuuletus ks. I I m a n v a i h t o.

Tuuletuspurje. tuulta kohden avoinna oleva

suppilomainen purje, jolla johdet tan ilmavirta

aluksen lastiruomaan, konehuoneeseen tai muu
Imu umpinaiseen paikkaan. F. W. L.

Tuuleuttamissolukko. ne kasvisolukot, joiden

pääasiallisena tai tärkeänä tehtävänä on huoleh

tia kaasuvaihdoksen tapahtumisesta kasvin

Ben ilman ja ulkoilman välillä Tna toimii

yleensä piru-solukko lukuisine soluvälei
neen. jotka varsinkin vesi- la märkien paik

kojen kasveilla kehittyvät Buuriksi vrt. Mr en
i Lehdissä t na on li o h k a t y 1 p p j

Erikoisen tärkeitä elimiä t:ssa ovat ilmaraot
lamaten myöskin korkkihuoko A '

Tuuli on ilman liikettä unilon taikoi

I, la,m sillä vain ilman liikkeitä pitkin maa'

pintaa l -M. illa t viirillä t -n mitta
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tilhi ja nneinoinel iillä (ks. 1 mitataan 1:n

suuntaa ja roimaa tai nopeutta (ks. Tuulen-
-niintä. T u u I e n voi ma). T:t syntyvät
maapallon eri (isissä vallitsevan ilmanpaineen

eroavaisuuksista. Nämä erot johtuvat usein vas-

taavista lämpötilaeroista (terminen syy), viiliin

taa- niistä voimista ja häiritsevistä tekijöistä,

jotka muuntelevat itse liikesuhteita (dynaminen
syy). Paine-erotus pakottaa ilman siirtymään
korkeamman paineen alueelta matalamman
alueelle n. s. gradientteja (ks. t.) pitkin kohti-

suoraan isobaareja (ks. t.) vastaan (gradientti-

voima i. Kuta suurempi paine-ero 1. gradientti

on 11 11 km kohti), sitä voimakkaampi t. Maan
pyörimisen ja tästä johtuvan puolipäiväpiirin

suunnan jatkuvan muuttumisen vuoksi ja koska
jokainen vapaasti liikkuva kappale pyrkii säi-

lyttämään liikesuuntansa, poikkeaa t. kaikkialla
paitsi päiväntasaajan seuduilla gradientin suun-

nasta, pohjoisella pallonpuoliskolla oikealle, ete-

läisellä vasemmalle. poikkeamisen kasvaessa
napoja kohti. T. kulkee siis sellaiseen suuntaan,
että alin paine jää vasemmalle (etelässä oikealle)

eteen, korkein oikealle (etelässä vasemmalle)
taakse. Tämä on tärkeä häärinen (1. Buijs-

Ballot'n) t u u 1 i 1 a k i. Alimman paineen aluetta,

ilmanpaineminimiä (ks. Ilmanpaine, Sää
ja Sääkartta) kohti t. pyrkii kierreratoja
pitkin ja muodostaa siten vastapäivään (etelässä

myötäpäivään) suunnattuja pyörretuulia 1. syk-
loneja. Ilmanpaiuemaksimista samalla tavoin
kehittyvää myötäpäiväistil kierrettä sanotaan
antisykloniksi. Jos pyörre on keskittynyt
ja voimakas, niin on siinä keskipakoisvoimalla
suurempi vaikutus kuin maan pyörimisen aiheut-

tamalla poikkeamisella. Suuri merkitys ilman
liikkeille on edelleen kitkalla, ennen kaikkea
maanpinnan epätasaisuuksien aiheuttamalla, pie-

nempi eri ilmakerrosten välisellä. Suurinta vas-

tusta tuulelle tuottavat korkeat vuoret, pienem-
pää metsä, rakennukset ja muut epätasaisuudet;
pienin se on merillä ja järvillä. Kuta pienempi
vastus, sitä suurempi poikkeus gradientin suun-
nasta, sitä suurempi tuulen voima, gradientin
ollessa sama. Suurempi siis merellä kuin maalla,
korkeassa ilmakerroksessa kuin alhaisessa. —
T:n. ilmanpaineen ja lämpötilan riippuvaisuus-
suhde on seuraava. Kun osa ilmakehää tulee

ympäristöä lämpimämmäksi, paisuu se joka puo-
lelle, myös ylöspäin. Jos ennen on vallinnut

tasapaino ja tyven,
niin ou paine ollut

sama kaikissa, yhtä
korkealla merenpin-
nasta olevissa pis-

teissä; tasapainepin-

uat ovat siis olleet

vaakasuorat. Osan
lämmetessä tasapaine-

pinnat (11Ali kuvion
yläosassa) kohoavat
vastaavalla kohdalla

(A:sta D:hen). Täten
tasapaino häiriytyy.

A :n kohdalla tulee ole-

maan enemmän ilmaa kuin Ii .n. paine .t:ssa siis

suurempi kuin /!:ssä. Tästä seuraa, että ilma
korkeammissa kerroksissa joutuu virtaamaan A-.n

seuduilta />':tä kohti, korkean paineen alueelta

"PT

— Ml . T~~- ™ /,

i<ii-n Jlhamrn T.'erk*ampt puit,

Lämmtn/a

Isobaaripinnat ja tuulten synty
(konvektsioniliikkeet).

Li"JituulUn
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s S S
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lämmenneen paikan yli kylmempään ympäristöön.
Tämä on 1 : 1 1 synnyn ensi vaihe. Kun ilmaa nyt

virtaa tasapainepintoja pitkin sivuille, lisääntyy

paine Bo:n kohdalla. Maan pinnan lähellä taipu

vat siis tasapainepinnat (Ho Ao Bo) päinvastoin

kuin korkeudessa ja ilma joutuu virtaamaan vus

takkaiseen suuntaan /fo:sla, korkeamman pai

neen seudulta. .4o:ta kohti. Tämä ou ilmiön

toinen vaihe ja varsinaisten maata pitkin kul

kevien t:ten synty. Kun siten ilmavirrat koi

keudessa paeten lämpimältä seudulta ja alhaalla

läheten silli korvaavat toisensa, niin joutuu

ilma olemaan lämpimällä matalapaineisella sen

dulla kohoavassa liikkeessä. Ympäristössä ta»
ilma laskeutuu, koska sitä lisäytyy yM
ilmoihin ja vähenee maan pinnalla. Lämpimän
ja kylmän seudun välillä syntyy siis pystysuo-

ria pyörteitä ja maan pinnalla käyvä t. on vain

osa näistä pyörteistä. Jos alueen keskus on

kylmä, saa pystypyörre vastakkaisen suunnan,

laskeutuen keskukseen, painuen tästä ympäri
töön maata pitkin j. n. e. Näitä ilmavirtoja

sanotaan konvektsionivirroiksi. Näistä

syntyisin ovat useimmat t :t. — Suurin ja täi

kein tämän laatuinen urry, T-,*/fitmmi»A r.^.t **. u-*

pyörre on n. s. p 1 a n e-

taaripyörre päi -

väntasaajan ja napo-

jen välillä (ks. ku-

viota). Päiväntasaajan
tienoot saavat enimmin
lämpöä ja niitä kohti

virtaa ilma pohjoi-

sesta ja etelästä p a s-

s a d i-t :i n a (ks. t.).

jotka maan pyörimi-
nen poikkeuttaa poh-

loisella maanpuoliskolla koillisiksi ja eteläisellä

kaakkoisiksi. Keskellä, niissä ne kohtaavat toi

Bensa, syntyy tyven alue, tasaajan tyventö-
vyöhyke (ks. t.; vrt. Ty vento), inistä

ilma kohoaa ylöspäin. Ylemmissä kerroksissa ou

täällä yleensä itätuuli. Mutta edelleen suuntau-

tuu täältä vastakkainen ilmavirta, antipas-
s a d i napoja kohti. Tämä poikkeaa yhä enem-

män itään, kuta kauemmaksi tasaajasta se jou-

tuu. Ilma ehkäistyy siten pääsemästä riittävän

nopeasti navoille. Tästä sekä leve}spiirien lyhe-

nemisestä syntyy ilmantihenuys jo 30° :n pohj.

ja etel. leveydelle. Näistä vakinaisista paine

maksimeista passadit virtaavat tasaajaa kohti

sekä tavalliset SW- ja W-tuulet kohti lähempänä
napoja olevia seutuja. Näillä länsipyörteillä on

napojen lähistöllä maan pinnan lähellä heikko

eteläinen, ylempänä heikko pohjoinen kompo
nentti. Aivan navan ympäristössä ou havaittu

toisen ilmautihennyskohdan oireita, josta napa
t:t monin paikoin näyttävät saavan alkunsa. —
Lämpötasaajan ja subtrooppisten tihennysvyö-

hykkeiden siirtyessä auringon ja vuoden vaihei

den mukaan on passadeilla vuotuinen jakso.

Selvä vuodenaikain vaihtelu esim. Sudanissa on

tästä syntyisin. Tunnetuimmat vuodenaika t;t

ovat monsuunit (vrt. t.j, jotka ovat kon-

vektsionivirtauksia. riippuen maan suuremmasta
lämpimyydestä kesällä (merimonsuuni) ja meren
talvella (maamonsuuni). Tunnetuin monsuuni-
alue on Etelä-Aasia, mutta seudun monsuunit

johtuvat osittain samanlaisista syistä, kuin pas-

Yleinen (planetaarinen) kierto

liike ilmakehässä.
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i un vuotuiuen vaihtelu. Selvempänä tai

epäselvempäna' on monsuuninkaltainen vuotuinen
t. -vaihde havaittavissa k. ukilla rannikkoalueilla,
\- i i 1 ; 1 1 • i sisäjärvien rannoilla, kuten Kaspian
meren ju Laatokan Suomessa aihrnttaa m. m.
Jäämeri pohjoisessa monsuunin, joka on selvin

Läpisaa Monsuunin kaltainen on se päivittäinen

jakso t ilmiöissä, jonka havaitsemme maa- ja

meri-t:na (vrt. Maatuuli). Saman kaltai-

nen päivittäinen vuorottelu syntyy myös vuo-
riston ju I a a k s n n välillä riippuen näiden

seutujen eri nopeasta lämpenemisestä ja jäähty-

misestä. Kaikkien tämänkaltaisten t :ten yläpuo-

lella käyvät ilmavirrat vastakkaiseen suuntaan

ja nimiä virrat yhtyvät jo esitetyllä tavalla pysty-

virtausten välityksellä täydellisiksi pystysuoriksi

pyörteiksi. Monin (..iikoin ovat paikallisesti

karakteristi-et ja huomattavat tuulet saaneet

erikoisnimiä. Niin pulultaan j ä ät i k k ö-t :i st a
(vrt. t.>. Alpeilta tunnetaan föhn, samaan luok-

kaan kuuluvat myös SCirOCCO Italiassa sekä

pölynpitoiset erämaa-t :t s a m u m, k a m s i u

j. n. e. Kuiva mutta viileämpi pöly -t. on Länsi-

Afrikan karmatta. Kylmiä, useimmiten pai-

kallisesti voimakkaita maainonsuuneja ovat
bora Adrianmerellä, mistral Provencessa
i-anian kaltaisia .-yntyy myös Norjan rannikolla),

n o r t e s Meksikossa, pam per o Etelä-Amerii

kassa j. n. e. B u r a n on kylmä polijois-t. Venä-
jällä ja Siperiassa. Syki o n i, li i r m u-

ui j r - k y. o r k a a n i, hurrikaani, tai-
tun, trombi 1. pyörrepatsas (ks. t.).

tuulispää \vrt. t. ia Myrsky) j. n. e.

"\at erilaisten pyörre-t:teu nimityksiä. O. J.

Tuulijärvi. 1. Järvi Aunuksen Karjalassa,
Kepnlan kunnassa, Pielisjärven kunnan kohdalla,

n li km Suomen rajalta, pit. n. 35 km. lev a. ii

km. laskee Tuuli jnkea myöten Lieksanjoen ve-

siin, yhtyen niihin Polvijärvessä. T:n koillis-

raiinikoll.. sijaitsee Tuulivaaran kylä ja länsi-

rannikolla Lusman kylä.

Kaksi järveä Suuri T. ilap. 8tuorra-
tjäyn ja Pieni I'. (lap. Utsa-Pieggajäyri)

Inarinsa n. 4 km Tsuolis järvestä koilliseen, eilel-

lisen )ut. O km. jälkimäisen - km; laskevat Uu
tuatnokea myöten Uutuanvuonoon (Jäämereen).
Suuren Tn kautta kulkee 1 närin järveltä Varangin-
vnonolle käyvä tärkein kulkutie (Järvenpää-
Jankkila N'ä\täm.i . järven molemmissa päissä
veneel kulkijoita vartin. h. Unen.
Tuulikannel 1. eol in harppu, ikivanha

kielisoitin 'mainitaan pyhän Dunstanin 1

maksi 10:nnellä vuosis.). Se on laadittu siten,

että pitkän, kapean kaikupohjan yli on pingo-
"itu eripaksuisia suolikieliä, jotka viritetään

-Hvelkorki uteen. jännittämällä paksut
kireämpään. nimet löyhempään. Kun soitin ripus-

tetaan ulkoseinustalle. saa tuulen henki kielet

-"iinaan erilaisc-ia pi ngotuksesta johtuvine eri

yläaävelineen. Tuulen vaihtuvan voiman inukai-

dtoilee aliin.maan. yltyen vahvim
paan (orUseimoon ja vaimentuen vienoimpaan pia

i ioon. /. K.
Tuulikki, verraten harvinaisena kansan

ruuni--a, Tellervon kera vaihdellen tai rii

tyvi Tapion tyttären nimitys; vrt.

•i i k k i.

Tuulimoottori 'ks. Moottori), voimakone,
kevnimäna käytetään tuulta. T:t eroa-

Kuva 1.

vat vanhemmista tuulivoimakoneista, tmilimyl
lyistfl, — 1 1 ii;i ett» Biivet oval paljoa tiheämpään
asetetut, joten ue saavat
olla lyhyemmät ja pienem
mät ju moottoriakseli pyö
rii nopeampaan, sekä siinä,

että -ekä t : n asettaminen
tuulen mukaan et la tuuli

voiman säätäminen tapali

t uu itsetoimivasti. Itse t

on asetettava ristikkotornin

(tavallisesi i rautatornin)
päähän niin korkealle, että

siipien alapää t ulee olemaan
Vähintään - ii m kaikkien
200-300 m ympäristössä ole

vien puiden, rakennusten
y. m. yläpuolella (kuva 1

T. tehdään pystyakseli i 1 -/A

ympäri vapaasti kierrettä

vaksi, niin että ohjaussiipi
1. pyistö asettaa t:n pyöriin

tason kohtisuoraan tuulen
suuntaa vastaan; kun t.

tahdotaan saada toimettomaksi, kierretään pyrstö
yhdensuuntaiseksi pyöriin tason kanssa, joten

tämä asettuu tuulen suuntaan. Pyörän siivet

tavallisesti ovat ohutta rautalevyä; ne ovat joko
kiinteät, tuulta vastaan vähän koverat, jolloin

nopeuden säätäminen toimitetaan niin, että

paitsi pyrstöä käyte
täiin poikkisiipeä,

joka tuulivoiman kas
vaessa kääntää t ;n

pyörätasoa yhä enem-
män viistoon tuulen

suuntaan nähden,

tahi siivet tehdään
käännettävät. Jälki Kuva 2.

maisessa tapauksessa
voidaan useita siipiä yhdistää

kukin on käännettävä akselin

varassa; kaikki siipiryhmät liikkuvat yhteisesti

säätötankojen vaikutuksesta ja pidetään painolla

tasapainossa; kun tuulenvoima kasvaa, asettuvat

siipiryhmät toisiinsa nähden avatun sateenvar

jon muotoon (Halladay-pyörä). Myöskin void

kukin siipi tehdä käännettäväksi BäteensuUntai

sen akselin varaan (kuva 3, Reinsch-pyörä).

T:ja käytetään etupäässä maataloudessa vi

nostamiseen, mutta niitä voidaan käyttää muihin

kin maataloudessa esiintyviin töihin, kuten jau-

hamiseen, survomiseen, y. m., ja väliin sähkö

virrankin kehittämiseen. Säännölli n tehdas

työhön t:t eivät sovellu, niiden toiminta kun

on riippuvainen vaihtelevasta luule J-o.

Tuulimylly, tuulenvoinialla käyvä, tavaili

neljällä suurella siivellä varustettu voimaki

joka pyörittää myllynkiveä. T:1

olivat tunnetut jo keskiaikana.

\ . |341 l tieehiin pii.-pa esim

väitti, että koko maakunnan tmi

let kuuluivat hiinen etuoikeuk-

siinsa. ja sen perusteella hiin

antoi eräälle luostarille luvan

rakentaa t n Kuva 1 I

iipien tavallisen muodon.

Paksun puisen akselin pääl

klinnitettj neljä puuvartta Eova i

Kuva 3.

ryhmiksi, joista

ii n ; n (kuva 2]
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jotka ovat varustetut poikkisauvoilla je näiden
irillil t:i 3 iri;i;in tavallisesti olmilla puusäleistöillä.

Pyörimisnopeuden säätäminen tuulenvoiman mu-
kaan tapahtuu siten, ettii kovemmalla tuulella

muutamia säleistöjä poistetaan. Siivet muodos-
tavat kieroja pintoja e. o., no <*i \ ii i ole yhden-
suuntaiset kuvatason kanssa, vaan ovat siihen

nähden viistoon asetetut (kuva 1, alhaalla

Kulma ". jonka siipitaso muodostaa akselin

suuntaisen viivan kanssa, vaihtuu arvojen öö

.1 82 välillä, ollen pienin lähellä akselin ja suu-

rin ulkopäässä.

T:jen vanhin muoto mi n. s. hollantilai-
nen muoto (kuva 2), jossa runko on kiinteä. )a

kallo siipineen ja akselineen on viistoon kulke-

van -
; 1 1 1 \ .-

1 1 1 S, n. s. ..hännän", avulla kierret-

lävil. Akselia ei aseteta aivan vaakasuoraan,
vaan mieluummin vähän viistoon; tästä akselista

liike johdetaan (alkujaan alkuperäismallisten

puisten) hammaspyörien avulla pystysuoraan
myllynakseliin (ks. Mylly). Suomessa enin

kävtetty malli on n. s. saksalainen t..

Kuva 2

jossa t:n myllynkiviä käsittävä runkokin on
kierrettävä pystyakselin varassa, mikä silloin on
tuettava erityisellä hirsistä rakennetulla puu-
jalustalla J. Suomessa tämänmallisia t :jä sano
taan „v a r v a s-t:i k s i". Hollantilaisen ja saksa
laisen t:u välimuotona on n. s. ..mamsellit.",
loka on hollantilaisen t:n sellainen muun-
nos, että kiinteän ja kierrettävän osan raja
kulkee suunnilleen rungon keskikohdalla; myllyn-
kivet ovat alemmassa, kiinteässä osassa. N. s.

,li a r a k k at :s s ä" on kierrettävä yläosa aivan
pieni (kuva 3), jota vastoin kiinteä, myllyn
kivet sisältävä alaosa on paljoa laajempi.
T:jä ei enää rakenneta, koska ne kokoonsa

ia hintaansa nähden ovat hyvin pienitehoiset

(ainoastaan muutamia hevosvoimia) ; niiden ase-

masta käytetään nykyään, missä ei ole käytet-
tävänä vesivoimaa, höyrykoneita ja polttomootto-
reja, etenkin lokomobiilimallisia, joita voidaan
siirtää paikasta toiseen, ja joita paitsi jauhat
tamiseen voillaan käyttää muihinkin tarkoituk
siin kuten puimiseen, puiden sahaamiseen, sähkö
virran kehittämiseen y. m. E. 8-a.

Tuulipallo ks. A i o 1 o p i i 1 i.

Tuulipumppu, tuulimoottorin (ks. t.) käyt-
tämä pumppu, mikä silloin tavallisesti on yksi

toiminen n. s. uppomäntäpumppu. E. S-a.

Tuuliruusu, kuvio, joka sätein ilmaisee eri

ilmansuunnat (vrt. Kompassi). Ilmatieteessä
tarkoitetaan sillä graafillista tai tautuesitystä,
joka ilmaisee erisuuntaisten tuulten ominaisuu-
det. Näitä ilmaisevat luvut vaihdetaan eri pit-

kiin säteisiin, joilla on kulloinkin kysymyksessä
olevan tuulen suunta ja jotka lähtevät samasta.

Kuva 1. Tuuliruusuja. lTuult<-n

lukuisuus Suomessa: A sisä-

maassa. K paikan, It rannikolla
in paikan, keskiarvo

havaintoasemaa ku-

vaavasta pisteestä.

Kililleen on tapana

j haistaa säteiden

päätepisteet, joten

-> nti \ tähän liittj

\än piirroksen kai

täinen kuvio iks

kuvaa 1 A). N, inu

janat voi myös aset

taa pystysuoraan vie-

rekkäin järjestyk-

sessä .V, \ /.'. /, |. n e. samalle vaaka-akselille

iks. kuvaa 1 B). Täten rakennetaan tuulen

tavallisuuden (frekvenssi-), nopeuden (dynami-
sini, tuuleiimatkan. tuulenpaineen (baari-ia .

lämpötilan (termisiä), kosteuden (atmisia), pihi

Byyden (nelisiä). sateen lukuisuus-, sademäärä

ja sadetodennäköisyys y. m. t:ja iks. kuvaa 2).

Jo 1700-luvun alussa käyttivät tätä menet

telyä sääelementtien (esim. sateen) tutkiini ->

englantilaiset tutkijat. Koko vanhemmassa ilma

essä, joka oli säätilastoa, olivat t :t enimmin
käytetyt ja parhaat välineet sään tutkimiseksi.

Silloin arveltiin m. m., että ilmanpaineen aiheutti

tuuli t :n osoittamalla tavalla. Tätä menetelmää
käyttivät Suomessa 1 700-luvulla vanhimmat sää

havaintojen tekijämme ja käsittelijämme, kuten

Sliei.vald (Laihialla), Leche (Turussa), Julin

(Oulussa) Grape (Enontekiössä) y. m. Vielä

nykyäänkin pidetään tätä menetelmää hyödylli-

senä ja havainnollisena ennen kaikkea sääopilli

e se s sw w y»

^ (0) LämpBHl* - *"'"/ ;

(iijAbxul/tOJtruA $ -
'-'

(0) Sulit, -a- - lnn-1%

In} Ptlrtsygs (*>i> * %

(0) Stlder.iiärii Imi" * '.I

(0) Sadtpätittn /nm 4%
liiku

- (40) Sadepäivin* /mm<it%
tulten näk&l .i/ys

Kuva 2. Tuuliruusuja, näyttäen tuulten ominaisuudet Hel-

singissä ( ) ja Sodankylässä ( ) enimmäkseen
klo 7 aamulla tehtyjen havaintojen mukaan. Luku sulku-

merkeissä näyttää vastaavan vaakasuoran viivan arvon
Neljä ensimäistä tuuliruusua ilmaistu poikkeuksissa

keskiarvosta.
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tutkimuksissa, mutia kuu tiedämme, ettil

miu tuulen kuin sään yleensäkin määrää ensi

uijassa ilmaupaine, samoinkuin senkin, «-i t
: i

samansuuntaisella tuulella voi olla varsin erilai

-ui ominaisuuksia riippuen siitä, onko boarisen

tuulilain mukainen iks. Tuuli) syklonituuli vai

antisyklonituuli, ova( Hildebrandsson y. m. muo-
meet t. -menetelmää siten, että ilmansuunta

maariitaan gradientin >uunnan mukaan ja syk

Ioni ja antisyklonituulel erotetaan, O. ./.

Tuulispää ks. P ) ö i r e patsas ja Toi
n a il o.

Tuuliviiri on koje. jolla mitataan I. määrä-
tään tuulen suunta (ks. Ilmatieteelliset
kojeet). Suurissa ilmatiet, laitoksissa (esim.

Helsingissä) on t. yhdistetty registeröimiskonee

seen mekaanisesti tai aähkökojeella, joka jatku

uii-rsti piirtää tuulen -nunnat. I). ./.

Tuulos (ruots. luu loi si. 1. Kunta. Hä-

meen 1. Hauhon kihlak.. liani Tuuloksen nimis-

mieep. ; kirkolle Hämeenlinnasta 32 km. Pinta-

ala 149,1 km'-', josta viljeltyä maata 1 1910)

lia -lilla lUVUSSB luonnonniityt lliT ha.

puutarha-ala 8.4 ha). Manttaalimäärä 31,ii»o,

talonsavuja 99, torpansavuja 44 ja muita savuja

-.'Tl (1907). 2,197 as. (1915). -tsl ruokakuntaa,
joista maanviljelys pääelinkeinona 261 :llä (1901

kotiteollisuutena harjoitetaan suuressa määrin
rekien ja kärryjen valmistamista. 308 hevosta,

naulaa (1913). Kansakouluja ". Säästö

pankki. Kunnanlääkäri yhteinen Hauhon kanssa.

Teollisuuslaitoksia : Vlöskartanon höyry saha

ynnä sähkölaitos); Toivaniemen höyrysaha ja

mylly: Pohjaisten saha ja mylly ynnä sähkö

laitos (osittain höyry-, osittain vesivoimalla

käypä). Muinaismuistoja: useita muinaisiin-

nain jäännöksiä, pusta huomattavimmat ovat
I anrinkallio ja Ivyömänliiiiia : ..llaaksivalkaman"
muinainen satama Pyhäjärven rannalla. Kar-
tanoita: Sairiala ja Toivaniemi iks. n.). —

s e u i ,i k u ii t a. hallituksen pit., Porvoon
hiippak., Hollolan rovastik.; vanha seurakunta

iselta ajalta (mainitaan myös ballintopitä
:

' i8 myöhemmin kuulunut Hauhoon kap
pelinä (mainitaan Bellaisena ainakin jo 1540 :

rättiin erotettavaksi itsenäiseksi khrakun
i -en. päät. t piitä louluk. 1882 (eiisiiiiäiiun

khra i st,, |sss kirkko harmaasta kivestä.

rak todennäköisesti kumi luvulla (Hämeen vau-
hoista kirkoista merkillisimpiä). [A. O. Heikel.

Kertomus muinaisjäännöksistä Hauhon kihla-

kunnassa" (Vet. soo. bidrag N:o 29); Ilj. Appel-
gren, „Snomen muinaislinnat" Bivv. 27 : '>1 (Suom.
muinaism.-yhd. aikak. XII).] /.. //

Tuuma (ruoto. tum; sik-. V.nll
; ransk. pouce;

mli. pituusmitta; kymmenys-t.
'n jalkaa iks. t.)=2,,; cm; k a 1 u-t. = »/is jal

kaa -. 2,i em.

Tuunaansaari, n. 2 ' • km pitkä, lähes 1 km
I saari Punkaharjun luoteispään äärellä,

kapean Tuunaansalmen -iitä erottama. Tunnettu
erinomaisesta luonnonihanuudestaan ; kauniita

näköaloja .Suurelle ja Pienelle-Puruvedelle. T:n
ylitse kulkee Elisenvaaran-Savonlinnan rauta-

tie ja samoin Parikkalan Kerimäen Savonlinnan
maantie. - T:Ila siiaitsee T:n maatila, joka

T:n lisäksi käsittää (ulkopalstauai myös luonnon
kauneudestaan kuulun Pakkasenharjun Punka-
salmen kaakkoispuolella, yht. n 250 ha. T n tilan

omistaa Takaharjun parantolan o.-y.; aiaanvil
jelykseu, karjani lon ja suuren puutarhan (enl

Tuunnansaareu puutarha ja talou koulun puu
tarha) tuotteet käytetään parantolan tarpeiksi.

I . li

Tuunaansalmi, n. 1 km |iitkä. leveimmältä
ii leveä salmi Punkaharjun (k

luoteis] li lla. -ru ja Tuunaansaa i en (l

Iillä. T:n itärannalla on laivalaituri ja Punka
h.ir ui hotelli. I n poh joispäil e I. ulki e E lisen

vaaran-Savonlinnan rautatie 55,- m piti

sillaa myöten, jonka kiinteä osa on 36 m ja

kääntösiltana toimiva osa 19,4 m (vapaa-aukko
10 m). T:n poikki on myös lauttakulku Pa

kalan Kerimäen Savonlinnan maantiellä.

L. II i.i a,

Tuupovarra, Koveron (ks. i. l ja 2) pitii

jän uusi niini, jonka BenBatti 1913 hyväksyi käy
täntöön otettavaksi.

Tuura, jään puhkomiseen käytetty, puuvari
varustettu teräase. \fuinaist., t. on kivikirves,
suuri siiippuieiäinen. useimmiten varrelta hio

maton. Pääasiallisin lev« misalue Pohjois

Pohjanmaa, nimei aan Rovaniemen tienoo, k-,

s u o m i. esihistoria i liitekui a I. 4).

Tuuri, Palvoisen kera Kalevalassa esiintyvä

nimitys. johtunee skaiulinaavalaisen ukk n

jumalan 'lorin (ks. I.i nimestä. K. K.
Tuuri, Johan ks. Lapin kieli ja kit

j a 1 1 i s u u - iki rjallisuus)

.

Tuurna, metallityössä käytettävä pitkähkö
ja suippo, tavallisesti liereä, mutta myöskin neli-

yöpä G- ja S-kuluminenkin teräepuikko, jota käy
liivin reiän muotoa ja suuruutta m i ir i un • ui.

kuten esim. kirveen silmää muodostettaessa

(merasin), tai kiinnipitoon kuten esim. metalli

sorvarin lyödessä ret ikk i in kappaleen n ik iän

tiukan rautaisen tangon (karan), jonka sitten

kiinnittää sorvin kärkien väliin ja jota sorvin

laikka sen päähän kiinnitetyn vääntiön välityk-

sellä pyörittää. T:lla myöskin väljennetään rei

kiii, tällöin t. on joko suippo ja sileä tai sen

sivuihin on tehty hampaat, jotka sitä reikään

lyötäessä leikkaava! lastuin. Tutkia valmiste!

taessa käytetään joko pitkää t:aa. joka putken

sisällä, tätä vetokoneessa vedettäessä, estää put-

kea litistymästä, tai lyhyttä t:aa, joka putken

valssattaessa valasiurien aukossa pysyen i

litisty inisen. P-0 V
Tuusjärvi. 1. Järvi Mäntyharjun reiti

Mäntyharjun pitäjissä Väihän-Simpienjitrvsii ]^

I,uimaveden välissä; suurin pituus pohjoisesta

etelään ii. k km. suurin lev. 1.: km. pinta-ala

(i.s km'-', pinnan korkeus 80,i m yi. merenp.

T:een laskee Vähä-Sämpienjärvi Puuakankosken
kautta; T:stä juoksee vesi Lahnaveteen kahta

eri tietä, nimittäin Tuusjokea myöten ia Tuiu
t ai pa 1 e e n k a n a v a n iks. t.i kantta

2. .1 ii r v i Rantasalmen ia .luvan pitäjien rajalla

suurin pituus 11 km. suurin I
! in. laskee

Sulkavan |okea nuolen saunaan vesiin.

/. /.'

Tuusniemi. 1. Kuula. Kuopion k. Kuopion

kihlak.. Tuusniemen nimismiesp.; kirkolle Kuo
piosta 52 km Pinta-ala 010., km*, josta vii

jeltyä maata 1 '1 1
' 'id i-iinä lUT

luonnonniityt 4.Ö22 ha. \ il laaka -vava kaakit

' in ba Manttaalin
insavuja 207 ja muita -nuija 198 ;
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7,493 as. (1915); 1,530 ruokakuntaa, joiBta maan
viljelys pääelinkeinona 1,197 :llä (1901). 725 he-

vosta, 4,091 nautaa (1913). Kansakouluja io

(1916). Kunnanlääkäri. Haara apteekki. — Teol-

lisuuslaitoksia: Martikaisen ja Turusen höyry-

saha ja mylly; Toropaisen höyrysaha; Kankku
sen saha ja mylly; Kiukoolan ja Kurosen höyry-
myllyt. — Luonnonnähtävyyksiä: Konttimäen,
Tuusmlleii ja Pajumiien näköalapaikat y. ui. —
2. Seurakunta, hallituksen pitäjä, Kuopion
liiippak., Kuopion rovastik.; perustettu Kuopioon
kuuluvaksi kappeliksi 1781. määrättiin erotetta-

vaksi omaksi khrakunnaksi keis. kiiskykirj.

24 p:ltH heinäk. 1855 (ensimäinen kina

v:sta 1871). — Kirkko puusta, rak. 1869.

[II E. \Vegelius, ,,Muinaisjäännöksin Kuopion
kihlakunnassa" (Suom. muinaisin. -yhd. aikak. 111.

sivv. 124-127).] L. Il-nen.-

Tuustaipaleen kanava, Kuluton kanava
Tuus järven iks. t. 1.) ja Lnhnaveden välillä

Mäntyharjun pitäjässä, pituus 150 m, leveys

20-28 m, putous 1,«« m. T. k:n alapään ylitse

kulkee maantie siltaa myöten. — T. k. raken-
nettiin 1832-35; jo ennen sitä olivat muutamat
paikkakunnan maanomistajat kaivaneet pienen
järviä yhdistävän ojan. — T. k:n kautta kulkee
suurin osa Ttiusjärven vettä (48 m3 sekissä) ja

vain pieni osa (l,s ms sek:ssa) luonnollista tietä

Tuusjokea myöten. L. B-nen.
Tuusula (ruots. Tusby 1. Tliusby).

1. Kunta, Uudenmaan 1., Helsingin kililak..

Tuusulan nimismiesp.; kirkolle Keravan rauta-

tieasemalta 5 km. Pinta-ala 284, g km-, josta

viljeltyä maata (1910) 7,986 ha (siinä luvussa
luonnonniityt 2,165 ha, puutarha-ala 39,2 ha).

Manttaalimäärä 45, 5113, talonsavuja 183. torpan-

savuja 70 ja muita savuja 1,297 (1907). 8.454 as.

(1915); läsnäolevasta väestöstä 1910 (7,268 hen-

keä) oli suomenkielisiä 6,119 ja ruotsinkielisiä

1,149. 1,326 ruokakuntaa, joista maanviljelys

pääelinkeinona 600:11a, teollisuus 336:11a ja lii-

kenne 90:llä (1901). 973 hevosta, 3,358 nautaa
(1913). — Kansakouluja 17 (1916). joista 3 ruot-

sinkielistä ja 1 kaksikielinen; 23 opettajaa.

10 pysyvää pientenlastenkoulua, joista 3 ruotsin-

kielistä ja 2 kaksikielistä. Tuusulan kansan-
opisto (avattu 1907). Koivulan kasvatuslaitos.

Säästöpankki. Kunnanlääkäri (Keravalla), ap-

teekki (samoin). Piirimielisairaala (Kellokos-

kella!. — Teollisuuslaitoksia: Kellokosken (ks. t.)

tehdas: Keravan puuseppätehdas o.-y.; Keravan
mylly ja puunjalostustehdas o.-y. (myös oma
sähkölaitos) ; Keravan pumppu- ja armatuuri-
tehdas o.-y.; Keravan höyrypanimo; Keravan,
Sihvolan, Jäspilän, Savion, Anttilan, Jokelan ja

Kolsan tiilitehtaat; Koskensillan, Ruotsinkylän
ja Haarajoen myllyt. — Vanhoja kartanoita:
Gustalvelund, Johannisberg, Vauhankylänkartano
(Gammelhy). Järvenpää (Träskända), Humle-
berg (1. Keravan kartano), Anttila (1. Borgens).

Jokela, Haarajoki (Aminne), Kellokoski (palstoi-

tettu). Huomattavuuksia: Aleksis Kiven kuolin-

mökki (lähellä kirkonkylää) ja hauta. — Kera-
van aseman seuduille on syntynyt tiheä asema-
asutus ja Tuusulanjärven itärannalle huomattava
huvila-asutus (lukuisia taiteilijahuviloita y. m.).

— Suuret ven. sotilaskasarmit (rak. n. 1855)

kirkkoineen, kouluineen ja hautausmaineen Hyry-
län kylässä. — Entiset suom. reservikasarmit

NninmehU Iässä. 2 S < n 1 a k 11 11 t a halhtuk-
-en pitäjä, Porvoon biippak., Tuusulan rovastik.

;

muodostettu Helsingin. Sipoon ja Nurmijärven
pitäjäin osista Sipoon emäseurakuntaan kuulu
vaksi kappeliksi kunink. kiiskykirj. 22 p Itä

heinäk. 1643, erotettiin omaksi emäseurakun-
naksi tuomiokapitulin kirj. 22 p:ltä jouluk. 1653
ja kunink. päätöksellä 29 p:ltä elok. 1668. T. oli

Porvoon lukion palkkapitäjänä 1766-70 ja 1772-81.
T:aan kuuluu Kellokosken tehdasseurakunta.
jolla oli oma saarnaaja. 1799-1869 (nykyjään
pitää Tuusulan papisto jumalanpalveluksia ker-

ran kuukaudessa Kellokosken kirkossa). —
Kirkko puusta, rak. 1732, korj. 1853 ja 1902.

h. H-nen.
Tuusulanjärvi, järvi Tuusulan pitäjässä, ,-uu

>i:i pit. 11. s km, suurin lev. l,j km. T:n etelä-

pään itärannalla sijaitsee Tuusulan kirkko ja

kirkonkylä. Itärannalla huomattavaa huvila-

asutusta (taiteilijahuviloita y. m.).

Tuusulan rovastikunta käsittää Tuusulan,
Nurmijärven, Mäntsälän, Hyvinkään, Lopen ja
Hausjärven seurakunnat Porvoon hiippakuntaa.
Tuutari 1. Tuuteri (saks. Duderhnf), suom.

seurakunta Inkerinmaalla Itä-Inkerin rovastikun-
nassa Krasnoe Selon itä- ja eteläpuolella. Ruot-
sin vallan alkuaikoina, samoin kuin Novgorodin
ja Moskovan vallan aikoinakin, oli T:n pokosta
varsin laaja, käsittäen myöskin nykyiset Hieta-

mäen ja Tyrön seurakuntien alueet, siis Kronsta-
tinlahden koko etelärannikon Nevan suistosta

Harjavallan niemeen saakka. Se muodosti samalla

T:n vapaaherrakunnan, jonka Kustaa
Aadolf 1624 lahjoitti Juhana Skyttelle. N. 1642
erotettiin Tyrö eri seurakunnaksi, mutta Hieta-

mäki pysyi T:n kappeliseurakuntana v:eeu 1909.

1600-luvulla oli kirkko ja .pappila Novikkalan
kylässä, eli nykyisessä Krasnoe Selossa, sillä

mäen törmällä, missä nyt sijaitsee ent. keis.

hovi; sitä paitsi oli kappelikirkko Mölkönmäellä.
Nämä kaikki hävitettiin ison vihan aikoina. Sen

jälkeen rakennettiin kirkko ja pappila 1736

Mölkönmäelle, jossa ne vieläkin ovat, sekä Hieta-

mäelle oma erikoinen kirkkonsa. T:n nyk. suuri

poottilaistyylinen, kivinen P. Kolminaisuuden
kirkko valmistui 1836; sen rakentamista avusti

keisari Nikolai I 150,000 ruplalla. Väkiluku
6,136 henkeä 49 kylässä. Papin asetti keisafi sisä

asiain ministerin esityksestä. P T.

Tuuteri ks. Tuutari.
Tuuvertti ks. S t e w a r d.

Twain [lue'in], M a r k, amer. humoristin

Samuel C 1 e m e n s in (ks. t.) kirjaili janimi.

Tvashtar, intialaisessa tarustossa jumalalli-

nen seppä, Indran viskaaman ukonnuolen takoja.

Tvedestrand [tvc-], kauppapaikka Etelä-

Norjassa. Nedenesin amtissa, Skagerrakista luo-

teiseen pistävän Oksefjordin jierukassa Aren-
dalista koilliseen; 1,435 as. (1910). — Viedään
puutavaroita, harjoitetaan melkoista laivanvarus-

tusliikettä; T:n kauppalaivastoon 1914 kuului

74 alusta, yhteensä 101,038 rek.-ton. netto (suu

ruudeltaan Norjan neljäs), josta purjealuksia 57,

vetoisuudeltaan 91,923 rek.-ton. netto (kaksi ker-

taa suurempi purjelaivasto kuin millään muulla
Norjan kaupungilla). Laivanrakennus kukoisti

1800-luvun alkupuoliskolla.

Tweed [tui'd], Englannin ja Skotlannin väli-

nen rajajoki, suurimmalta osaltaan Kaakkois-
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Skotlannissa, alkua Peeblesiu kreivikunnan
eteläosassa Etelä-Skotlannissa, virtaa yläjuoksua-
-aan pohjoista ja koillista, sitten itäistä pää
suuntaa, laskien Berwiokin kaupungin kohdalla
Pohjanmereen; 157 km. josta 3 km suupuolella

Englannin aineella. Ei i>le kulkukelpoinen. Lohi-

rikas, Erittäin kirkasvetinen. Suurimmat lisä

joet: Gala, Leader, Eden ja VVhiteadder vas.,

Bttrick, Teviot ja Tili oik.

Tver. I. Kuvernementti (ven. Tverakaja gubei
nijni Luoteis-Venäjällä, Moskovasta luoteiseen,

Volgan ja Mologan latvojen ympärillä ; 65,331 km'-'.

2,402,000 as. (1915). ä7 km':llä. Pinnanmuo-
ikseltaan T. on lännessä, varsinkin luoteessa,

lunni- Novgorodin kuvernementista ulottuvat
Valtiain 1. Alaunin-kukkulal (korkein kohta T:88ä
:16 m yi. merenp.), epätasaista kumpumaata,
nka itään ja etelään päin ntäessä vaihtuu
aaltoiseen tasankoon. T. kuuluu melkein koko-
naan Volgan ja Ben lisäjoen Mologan veaialuee

saan. Tärkein joista on melkein lähteiltään asti

uittokelpoinen Volga, joka T:n alueella virtaa

666 km. Sen tärkeimmät lisäjoot T;ssä ovat
Vasun, Sosa, Puhua oik., SeHzarovka, Tvertsa,

Medveditsa ja Mologa vas. Monista järvistä

yli 500) mainittakcon Seliger, Sterz, Mstino ja

I d.mlja. Kuljettavin vesiteitä T:ssä on kaik-

kiaan 2,523 km. niistä 41ti km höyryaluksilla

kuljettavia. Suita on paljo. Ilmasto manterei-
nen; v:n keskilämpö -f 3,t° C, tammikin

ll.o-C. heinäkin + 18,.° C. Volga on T:n
kaupungin luona jäässä 4 kk. Vuotuinen sade

milli 516 mm. Metsät 1907 peittivät 24.. %
pinta-alasta (etupäässä pohjoisessa ja luoteessa).

\-ukkaista 1897 oli 92.» % venäläisiä (etupäässä
ti ii-i i vähin v ih .ivi-n ilaisi i; Bekä 6 » '

-

karjalaisia (1800-luvun jälkipuoliskolla karjalai-

tskijn piirikunnassa "i4.000. Vysne
volotsldjn piirikunnassa 32,000, Vesjegonskijn
piirikunnassa 26.000. Nbvotorzskijn piirikun-

ta 16,000. Zuhtsovskijn piirikunnassa 1.700.

Kasinskijn piirikunnassa 1.500 ja OataSkovskijn
piirikunnassa 800 henkeä ; ks. Kar j ai aiset 2.).

«tunnustukseltaan 99,6 % väestöstä oli kreik.-

katoliaia. Lukutaitoisia 24,1$ (Euroopan Venä
keskimäärää 22,»%). Maataloutta barjoit-

käsi- ja tehdasteollisuutta i

kauppaa ja liikennettä 3,i %. Pääelinkeino maan
tuota viljaa omiksi tarpeiksi; 1915 kor

in 377,000 ton. rukiita, -jo:.noo ton. kauroja.
ton. ohria. 482,000 ton. perunoita. Muista

viljelyskasveista mainittakoon varsinkin pellava,
jota 1912 korjattiin 50 milj. kg (T. on kolman-
nella sijalla Venäjiin pellavakuvernementtien jou

hoito huonolla kannalla. V
i oli hevosia 323,300, nautakarjaa 531,000,

lampaita ja vuohia 278,700, sikoja 71.300 kpl.

Kalastusta harjoitetaan joissa ja järvissä. Vuori-
i ei ole. Teollisuus melkoinen. Aksiisista

an teollisuuden tuotantoarvo 1910 oli
C|
4.t milj. mk., työväestö 33,769 henkeä; aksiisin

alaisissa tehtaissa 1913 työskenteli 197 henkeä,
illisuutta tärkeämpi on kotiteollisuus,

jonka pääpesiä Venäjällä on juuri T:n kuverne-
mentti; tuotteista mainittakoon varsinkin kan-
kaat (naiskutojia n. 280,000), jalkineet [26,000

suutaria; keskusta Kimryn kaupunki), huone-
kalut, buopateokset. metallityöt y. m. Työn
liau--ii muissa kuvernementeissa varsinkin Mos

kovassa |s Pietarissa) kulkee vuosittain -

300,000 ii. -nken Rautateitä 984 km i II

Kansakouluja 2,442 (163,928 opp keskikou
luja 22 (7,107 opp.), ammatillisia keski- ja alein

pia koulin;. 30 1,041 opp.), muita koulu
1 W opp, 1914 i 127, sairaaloita

Halli Ilisesti I jakaantuu 12 piiri

kuntaan. Pääkaupunki T. 2. T:n ali Ile

asui alkuaan suomensukuisia heimoja, mcrjalaisia
ja vepsäläisiä, jotka sitten hävisivät myöhem
min tulleiden slaavilaisten tieltä. Seutu oli jo

U luvun tienoilla taajaan asuttu; pohjoisosa
kuului Novgorodiin, eteläosa oli 1200-luvun
puolimaista v:een 1485 itsenäisenä ruhtii

(myöhemmin suuriruhtinas-) kuntana, joka mal.

tavimmillaao ollessaan käsitti paljo suuria kau
punkeja ja rikkaan, taajaan asutun maaseudun
kaikkiaan n. 26,000 kms

, 700,000-800, Olio a-

s.itia käytiin naapureita, Novgorodia jaMosk.
sekä liettualaisia ja tataareja vastaan. Vihdoin
14sä Moskovan suuriruhtina- valloitti T:n ja

lopetti sen itsenäisyyden. Sittemmin T. liitettiin

kokonaan Moskovaan. Sodat, ryöstöretket ja

ruttotaudit hävittivät varsinkin 1600-luvulla

Tiia niin. eitä asumat lomiksi jääneille seuduille

täytyi kutsua muualta asukkaita; varsinkin kar-
jalaiset noudattivat kutsua (ks. Karjui ai
set 2.1. V. 1 7

7
"v muodostettiin T:u käskynhaJ

tiakunta ja l70li T:n kuvernementti. — 2. Edellä

main. kuveruementin pääkaupunki, kuverneiueii

tin eteläosassa, Pietarin-Moskovan radan ja

Volgan varrella, Tvertsan ja Tjmakan suissa;

63 as. .1913). - Yli 30 kivistä kirkkoa (jou-

kossa 1 luterilaista ja 1 roomal. katolinen), joista

mainittavimmat Kristuksen kirkastuksen tuomio-
kiikko nak. 1689) sekä Kolminaisuuden kirkko

(1564), kaksi luostaria (per. 1200- ja 1300

luvuilla), ent. keis. palatsi, jossa kuvernöörin
asunto ja museo (hist., taideteoll. y. m. esineitä)

kuvern. in. niin hallintorakennus, oikeushovi, lu

kion rakennu- y. m. Kaupunginpuutarha. Sähkö
raitiotie. Kantainen riippusilta vie Volgan yli.

Mies ja naislukio, reaalikoulu, ratsuväen juuk

karikoulu, hengellinen seminaari, naisseminaari,

muutamia kirjastoja; kymmenkunta sairaalaa

Aikkipiispan istuin. Teollisuus huomattava;
Morozovin ja Bergin suuret puuvillatehtaat .kyni

raenkuntatuhatta työmiestä), kynttilätehdas, myi
lyjii. sahoja, laivaveistämö y. m, Kauppa kukois-

tava (varsinkin viljaa myödään paljo). Joki-

satama T. mainitaan ensi kerran 1100 luvun

alkupuolella. Mainion asemauni takia T. pian

varttui ja tuli itsenäisen ruhtinaskunnan pää-

kaupui yllä). Itsenäisyytensä menetyk
sen jälkeenkin T. säilytti merkityksi

sataa v., kuun.- liettualaiset hävittivät

T : n 1600-luvun alussa niin perinpohjin,

siinä 1626 enää ..li vain n. 500 as. Nimitettiin

kuveruementin pääkaupungiksi ITT."). /-.'. K. K.

Twesten. 1. August het lev i iiris

t i ,i n i i 789 i 876 . evankelinen teologi

macherin seuraaja pi

Sehleierina. lierin oppilas, mutta lähestyi opetuk-

in enemmän kirkonoppia. Pääteos „Vorle-

-uneen iii.er die Dogmatik der evangelisch-

luterisehen Kirehe", III
1
1826 E. B a.

1. K a r II. |1820 70), saks. politikko, ed:n poi

tuli in.Vi kaupunginoikeuden neuvokseksi Berlii-

niin. Eräästä hänen julkaisemastaan lentokirja-
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äestä oli isot seurauksena kaksintaistelu hänen
ja sotilaakabinetin päällikön kenraali v. Mantelit

idin viilillä, jolloin hänen oikea käsivartensa

murskaantui; valittiin sam. v. Preussin edustaja-

huoneeseen, missä oli edistyspuolueen johtajia.

kun T. edustajana oli 1865 uskaltanut arvostella

Preussin oikeushallintoa, pantiin hän Byyttees en

ja tuomittiin 1808 rahasakkoon, minkä johdosta
luin luopui tuomarinvirastaan. V. 1800 hän erosi

edistyspuolueesta ja otti osaa kansallisvapaamie-
lisen puol n perustamiseen; teoksia: „Schiller

m seinem Verhältniss zur Wissenschaft" (1803),

,, Machiavelli" (18081. ..Die religiösen. politischen

iind socialen Ideen der asiatischen Kulturvölker
und der Aeypler" 11872).

Tvilli (engl. tuHll), neliniitinen toimikkainen,
tasavaltainen puuvillakangas; usein nimitetään
tällä nimellä myös mainittua sidosmuotoa.

E. ./. 8.

Twiss ltui'sj, Sir I' r a v e r s (1809-97), engl.

taloustieteen professori ja lakimies. Tärkeimmät
teokset: ..The la\v of nations" (1861. 2: Ilen pain.

1884), ja ..Law of nations in time of war" 1 1 863.

2:nen pain. 1875).

Twist /l?ii'sij (engl.), oikeastaan langankierre;
tarkoittaa puuvillateollisuudessa loimilankaa, joka

yleensä on kierempää kuin kudelanka „weft".

E. J. S.

Tvärminne /->7-/. kylä ja luotsiasema (viimem.
lijörkskärin saarella) Tammisaaren pitäjässä.,

10 km Hangosta itään. Teollisuuslaitoksia T:n
kalkki hiekka tiilitehdas. Luonnonnähtävyyksiä laa-

jahkot lentohiekka-alueet ja kaunis saaristo. T : ssii

on prof. J. A. Paimenin omistama T:n eläin-
tieteellinen asema (ks. Eläintie-
teelliset asemat; kuva ks. Uusimaa).
Tyana, muinainen kaupunki Lounais-Kappado-

kiassa. Tauros-vuoren pohjoispuolella, kuuluisa
Apollonios Tyanalaisen syntymäpaikkana. T. oli

Caracallan ajoista roomalainen kolonia ja

Vaiensin ajoista ,,Cappadoeia secundan" pääkau-
punki. T:sta on säilynyt raunioita Kilisse His-

sarin läheisyydessä. E. R-n.

Tiibingen [tybirjdn], kaupunki Louuais-Sak-
Missa. V\'iii ttembergin länsiosassa, Schuarzualdin
piirikunnassa., kauniissa asemassa Neckarin ja

siihen laskevan Ammerin välissä, ratojen haa-
ratiks ssa; 19,076 as. (1910), etupäässä evanke-
lisia. — Goot. evank. pääkirkko (rak. 1470-1500;

tvurtteinbergiläisten ruhtinaiden hautoja), kato-

linen kirkko, Hohentuhiiigenin linna (valmis

1535, yliopistorakennus (valmis 1845), raatihuone
(1435; kreivi Eberhardin, Ulilaudin, Hölderlinin

y. m. muistomerkit). Oppi- ja sivistyslaitoksia:

kuuluisa Eberhard-Karlin yliopisto (per. 1477),

jossa jumaluusopillinen, oikeusopillinen, lääket.

ja filosofinen tiedekunta (2,114 yliopp. talvella

1914-15) ja jonka yhteydessä suuri kirjasto

(500,011(1 nid., 4.000 käsikirj.), kasvit, puutarha,
tähtit. observatori, sairaaloita, kokoelmia y. m.;
evank.- jumaluusopillinen seminaari, katolinen
konvikti. museo, taidehist. opisto, lukio, reaali-

koulu. Kemiallista, nahka-, sementti- y. m.
teollisuutta, hedelmäin, humalan ja viinin vilje-

lyä. — T. mainitaan ensi kerran 1078; oli jo

varhain kreivien asuntopaikkana. V. 1519 Schwa-
benin liitto valloitti T:n piirityksen jälkeen,

1647 ja 1088 sen valloittivat ranskalaiset, viimem.
kerralla hävittäen sen muurit. E. E. K.

Tubingenin koulu [ty I. teologinen oppikunla
jonka perusti Tiibingenin yliopiston jumaluus
opin professori Ferdinand Christian Baui
ik,. t.).

Tydeus / iinli'iix/. kreik. tarusankari, Oineuk-
sen poika, pakeni murhatyön vuoksi isänmaas-
taan Aitoliasla ja haki turvaa \rgokseu kunin
kaalta Adrastokselta, pika naitti hänelle tyttä
r r i s.ii

. T.. jota kuvataan erittäin rohkeaksi i

rajuluontoiseksi urhoksi, kaatui ,,seitsemän san
karin sodassa" Thebaa rastaan iks. \ <i i a - i .. -

Eteokles). liiinen poikansa oli Diomedes
(ks. t.). o. ]). T.

Tyflitis (kreik. typhlo's), umpisuolentulehdus
nimitys, jota erehdyksellisesti vielä muutamia vuo
sia sitten yleisesti käytettiin merkitsemään umpi-
lisäkkeentulehdusta (appendioitis). vrt. U ni p i

I i s ii k k e e n 1 n 1 e li rt u s.

Tyflotypografia (kreik. typhlr/s = sokea, ja

typografia, ks. t.), kohopaino Bokeain kir

joja varten.

Tyfoidi (kreik. lyphos = höyry; eräs tauti.

eidos - kaltaisuus), tyyfus- 1. lavantniulintapai
nen kuumetauti, myös lievä tyyfustauti,
Tyfoni = taifuni. ks. Myrsky.
Tyfus ks. L a v a n t a u t i.

Tyhjiö 1. väliini (lat. vucitum = tyhjä tila),

tila. joka ei sisällä ilmaa, eikä muitakaan paino-
voimanalaisia aineita. Täydellistä t:tä ei voida
millään kojeella eikä menettelyllä aikaansaada,
öljy- ja eloliopeailmapumpuilla voidaan synnyt
tää t:öitä, joissa ilmanpaine ei ole kuin joku
pieni murto-osa mm. Edellisellä kojeella saat-

taa tehdä kymmentiihanuesosissa, jälkimäisellä

miljoonasosissa mm luettavan t:n (vrt. I 1 m a-

p umppu). — T. ei johda ääntä, ei lämpöä,
eikä sähkövirtaa, mutta laskee täydellisesti lävit-

sen^ii monenlaisia säteitä, kuten valo-, lämpö ,

katoili ja Röntgensäteitä, vrt. myös Torri
c el 1 i'n koe. U. 8:n.
Tekniikassa tätä sanaa käytetään mer-

kitsemään pienimääräistä painetta, esim. höyry-

koneen lauhduttajassa vallitsevaa painetta, mikä
yleensä on 0,1-0,;. ilmakehää. T;n mittana ei kui

tenkaan yleensä pidetä tätä painetta, vaan ulko-

ilmanpaineen ja t. -paineen erotusta. Kuu yhden
ilmakehiin painetta vastaa 76 cui elohopeapatsas,

vastaa esim. 0,i 5 ilmakehän painetta 11.* cm:n
elohopeapatsas, jolloin puhutaan ,,04,6 cm: n vaku-
mista" (64,6 = 76-11.1). E; S-a.

Tyhjä protesti (saks. Platzprotest, Wind-
protcsl) ou vekseliprotesti. joka tapahtuu, kun
sitä. jota vastaan protesti on tehtävä, määrä-
päivänä ei tavata, ks. Protesti.
Tykhe /-<"/• muinaisilla kreikkalaisilla onnel-

lisen sattuman jumalatar, tarustossa useimmiten
Okeanoksen tytär. Jo vanhemmassa runoudessa

T. esiintyy olennoituna. mutta yleisemmäksi
hänen palveluksensa kehittyi vasta sittenkuin

usko vanhoihin jumaliin oli alkauut horjua.

T :stä tuli maallisen siunauksen ja rikkauden
antaja sekä ihmiskohtaloiden ohjaaja ja vaa-

roista pelastaja; yksityisillä henkilöilläkin oli

oma erikoinen T:nsä. Mutta sen ohella käsitet-

tiin T:eä myöhempinä aikoina oikullisen sattu-

man jumaluudeksi, joka vallitsee sekä jumalia

että ihmisiä ja jota aikaa voittaen johonkin mää-
rin ruvettiin monoteistisessä mielessä katsomaan
jumaluudeksi semmoisenaan; ..Hyvän Onnen"
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lyathi l.i nimessä aloitetaan jokainen toimi
iii— Taiteessa T.. joka identifioitiin roomalais
ien Fortunan ks. t.i kanssa, esitetään muli

keana naisena, päässä muurikruunu (kaupungin
suojelijan tunnusmerkki) ja kädessä milloin

runsaudensarvi, hedelmiä, tähkäpäitä y. m., mil-

loin peräsin, milloin pyörä, pallo tai Biivet.

|Lehrs, ..Populäre Aufsätze" (2:nen pain. 18

E. A'x.

Tykistö, arin, i.m kolmas aselaji (vrt. Jalka
\ ä k i. Ratsuväki). T:öon kuuluvat it->

kistö ampumatarpeineen ja tarvekalustoineen

seka tiimiin aselajin luetteloihin merkityt hen

kilot (päällystä ja miehiatO) sekä hevoset.

T. jakaantuu maa- ja Iaiva-t:6Sn ja edel-

linen taas kenttä ja a a e m a i :ö ö n.

I':n pääasiallisena tehtävänä on taistelun alka-

min, mi. vihollisen pakottaminen asettumaan
m 1

1

m ja paljastamaan itsensä. Tykistön tehtä-

vänä "n li>:ik>i vihollisen heikentäminen, seka

aikaansaaminen sen keskuudessa ja lin-

noitusten ja varustusten tuhoaminen. (Täin se

tukee jalkaväen etenemistä )a valmistaa lopu]

lista hyökkäystä, johon se myös ottaa osaa n. s.

tuliverholla (laajalla tykkitulella) estämällä vihol-

lisen varajoukkoja pääsemästä avuksi ja vihdoin

onnistuneen hyökkäyksen jälkeen pommittamalla
pakenevia vihollisjoukkoja.

Kenttä t. seuraa -oilassa armeian muita ase-

ja sen tulee voida milloin tahansa siirtyä

paika-ta toiseen. Kenttä-t:n kaliberi on verra

ten pieni. Se jaetaan ajavaan ja r a t - a s

i a \ i a n t ,«111. Edellisessa
1

vain etuvaljakon

lajat ovat ratsain, kun taas tykkiini, ihistö

ajaa tykkivaunuissa. Jälkimäisessä koko mie-

histö on ratsain ja voi siitä ByystS seurata ratsu

väkeä kaikissa tämän liikemuodoissa eritoten

milloin ratsuväkiosastolle on annettu suurta

nopeutta vaativia tehtäviä. Kenttä-t :n aliosas-

t,,ni on vuorit., johon kuuluu pienintä kali-

beria olevia tykkejä, jotka ovat keveitä kuljet

taa tiettömissä ja huonokulkuisissa seudi

Vuoritykit Sälytetään usein hevosten tai muulien
•.,-lkiiii 1 sein miehistö saa k.n.illi ,i vikipyo
rillit vetää ja hinata tykkinsä ylös ja alas jyr-

känteistä. Kenttä-t: n taktillinen yksikkö on
patteri (ks. t.) : 4-6, joskus 8 tykkiä. Kuhun-
kin tykkiin kuuluu 1-3 ampumatarvt-vaunua.
Lisäksi siihen kuuluu varasto- ja knormastovau-
nuja, kenttäpaja y. m. Patteria komentaa kap-
teeni tai nuorempi esikuntaupseeri. 2-3 patteria

muodostaa divisioonan, - divisioonaa t.-rykmen-

iin tai -brigadin. Eri tykkilajeista ks. Tj kki
ja Ampuma-aseet. Aseena ratsain kulke-

villa kenttä-t :öön kuuluvilla on revolveri ja

ratsuväen sapeli, tykistöuhoitajilla kuvemiekka
ja usein karhiini. — Kenttä t :n yleisimmin käyt-

tämä heittokappaleen laji on s rap n el li;

brisanbtikranaatteja käytetään vain

erikoisesti miuii-.i- i tapaukeissa. KenttJ-l itin

kuulun kuitenkin usein n. s. hau pitsi 1.

m ,"> r s s ä r i patt e r ei t a. jotka ampuvat
yksinomaan brisanttikranaatteja.

A se m at :n muodostavat suurinta kaliberia

olevat tykit. Tämä t. tulee kysymykseen, kun
ampuminen suoritetaan t:n sanottavasti vaihta-

matta paikkaansa päämaalin ollessa liikkuman,,

man tai t :ii aseman pysye* , pitemmän aikaa

samana, s. o. linnoituksia i istaan hyökät!

tai niitä sekii rannikoita puolustettaessa, Asema
I. jaetaan piiritys-, li n n o i t u s- jh r a 11

n i k k ,, i öön. Piiritys ja linnoitue-t:< ovni

olennaisesti samanlaiset. Rannikko-t. sn
toin erikoistarkoituksensa vuoksi muodostaa
oman ryhmänsä. Piiritys- ja linnoi
tiist:n miehistö on jalkaväkeä, jonka vuoksi
tätä t :iiii nimitetään myös jalka-ttksi. Se
taan komppanioihin, pataljooniin ja rykmenttei
hin ja sillä on erikoinen päällystönsä. Linna
väessä se myös |oskus niiaa osaa jalkaväkipalve
luk-, en. K a ii n i k k o-t. on kokoonpantu sain i

ten kuin linnoit n- t :ki n. unilla se on --ii
laitok.-en johdon alainen Linnoitus-t:öön
luu sekii kauaskantavia, - aan ampuvia, suuri

kaliberisia (n. 15 cm) tykkejä sekii mörssäreitii

(kaliberi 21 30 cm). Suurvaltainsodassa onka)
tein vieläkin suin-einpikalihei i-l a piiritys-1 :öä

Englantilaisilla on ollut l i cm u, saksalaisilla

jopa 42 emn mörssäreitä (n, s. ..paksu Bertta").

Linnoitus-t:ssa käj-tetään paitsi suurikaliberi
sia tykkejä (kuten piiritys 1 :ssäi sitiipaitsi

pienikaliberisis konetykkejä vallihautojen ja gla

siisin pyyhkäisemiseen tykkitulella valloitusyri

tysten torjumiseksi. — R a n n i k k o-t:ö ä k

täiiu merilinnoituksissa ja rannikkopatterei
t inleiiaikaisien panssarialuksien panssaria min
lamaan käytetään sekii kauaskantavia. kalille

riitaan 21-30 cm:n tykkejä että 28 cm:n iniirs

sä i eitä

Laiva-t:n muodostavat sota-alusten tykit ja

t. miehistö. Sen miehistö otetaan matruusien jon

kosta. Kussakin aluksessa on yksi t. useampi
upseeri, joka johtaa ammuntaa ja on t.-miehis

tiin komentajana. Laivatykit ovat laadultaan

erittäin vaihtelevia, aina suurista, kauaskantj

visla (piipun pituus jopa öu kaliberipituutta

aina pieniin kone ja revolveritykkeihin. Ennen
pyrittiin aluksen kyljeltä sinkauttelemaan mah
dollisimman suuria metallimääriä. Nykyään suu-

rimmat tykit on asetettu ampumaan kölin suun

Englannin laivastossa on jopa -tl. s cm:n
Armstrongin tykkejä. Viime aikoina on kui

telikin ryhdytty kaliberia pienentämään, joten

se uudenaikaisissa sota aluksissa ei ole i

n n. vrt Tykk i. M. o. II.

Tykki, ahtaammassa merkityksessä raskas

ampuma-ase. jonka kuularata on verraten suora.

merkityksessä myös Kaupitsi t.

mörssäri, jonka kuularata on kaareva. Taktilli

; suhteessa puhutaan k entl ii-. \ uoristo
a s e m a-, piiritys ja I i n n o i l u s-t :eist U

sekii r a ii li i k k o ja 1 a i v a t :• i - t ii. Kahden

viimemainitun lajin pä aa tarkoituk-

sena on panssarin murtaminen. Niiden piippu on

senvuoksi verraten pitkä, heittokappaleen alku

op .iiri. samoin paine korkea. Maa I

piipun pituus on 30 35 kaliberia, rannikk

laiva-t:ien 50 kaliberia. T. lepää joko kiinti

tai pyörillä liikkuvalla lavetilla (I

Buuntaami on varustettu tähtäin-

laitteella (ks. Tähtäi nk iikari). Heitto

aa käytetä ' -

vrt. Srapnelli ja K r a n räjähdj -

kappaleiden sytyttäjistä k~. Sytyttäjä. Re

kylivoiman rajoituksista ks. I avetti ja II

r a u I i n e n jarru.
Ti valmistetaan nykyään tavallisesti tei

piippu on rihlattu. jotta kuula piipussa

IX Painella „ 1"
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saisi pituusakselinsa ympäri pyörivän liikkeen,

niin että si- ilman halki lentäessään aina kulkee

kärki edellä, Piipun sisustan halkaisija ilmais

(aan kalibereisSB samoin myös usein sen |iiliuis.

Hanskassa kaliberi ilmaistaan mmissä, Englan-

nissa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa tuumissa,

Piipun perimmäinen osa cm sileiksi porattu ja

läpimitaltaan piippua avarampi, jotta siihen mah-
tuisi heittokappaletta kannattava hylsy. Panos
aukon sulkee takaapäin erikoinen sulkulaite (ks.

A m p u m a a seet). Laukaisemisesta ks. s y i y-

t y s p i 1 1 i.

I':n vaikutus on pääasiassa riippuvainen yksi

tyisen laukauksen vaikutuksesta ja ampuma nopeu-

desta. Kenttä-, vuoristo- ja asemat :t vaikutta
vat pääasiallisesti srapncllitulella ja ne voivat

yhdellä laukauksella lähettää satoja jopa pari

lullattakin kuulaa verraten laajalle alalle. Pii-

ritys-tuen päätehtävänä on vihollisen varustus-

ten tuhoaminen ja sen vuoksi niillä on ylläpidet-

tävä kranaattitulta, jolloin heittokappalecn läpi

tunkemis- ja murtamisvoima on pääasiana. Kra-
naattitulen, s. o. vasta päämaaliin sattuessa rä-

jähtävien panosten vaikutusalue on yhtä laaja

kuin itse t :u kantomatka. Srapnelleilla (1. kra-

naattikartesseilla) ammuttaessa räjähdys tapah-
tuu ilmassa ja tällöin vaikutusalue on jonkun
verran pienempi kuin kantomatka, vrt. Sota-
koneet, A m p u m a-a seet, Kuularuisk u.

Tykkijunkkari (saks. Stuckjunker) , tykistön
vänrikki 17:nnellä ja 18:nnella vuosis.

Tykkilakki 1. tykkimyssy, ks. Puku,
palsta 1075.

Tykkimetalli ks. Pronssi.
Tykkivene, nimitys, jota ennen käytettiin pie-

nehköstä, rannikon puolustukseen aiotusta, erit-

täin matalakulkuisesta sota-aluksesta, joka taval-

lisesti oli varustettu vain yhdellä, isokaliberisella

tykillä. Sittemmin t:itä on ruvettu käyttämään
myös hyökkäyssotaan, josta syystä niiden meren-
kulkukykyä on täytynyt parantaa. On myös
panssaroituja t :itä, jotka ovat varustetut yhdellä
isokaliberisella tykillä ja joiden koneet ja

höyrykattila on ylhäältä päin suojattu lujalla,

kuperalla panssarikannella, kun näitä ei voida
sijoittaa vesilinjan alapuolelle, aluksen kun
tulee olla matalakulkuinen. .1/. v. II.

Tykkiväki ks. Tykistö.
Tykyttäjä (Franklinin putki), kie-

humapisteen riippuvaisuutta ulkonaisesta ilman-
paineesta selvittelevä koje: kaksi

~ >v onttoa lasipalloa, jotka ovatw U toisiinsa yhdistetyt kahdesta koh-Uimb^ den polveksi taivutetulla Iasiput-

Tykyttäjä. keila (ks. kuvaa). T. on osaksi

täytetty väkiviinalla tai vedellä

ja se on ennen umpeensulattamista kiehautta-

malla tehty Omattomaksi. Kun pallot käännetään
ylöspäin, haihtuu niiden yläosaan väkiviina- tai

vesihöyryä. Toisen pallon päälle laskettu käsi

lämmittää höyryn, sen jännitys kasvaa, niin että

neste tulvii toiseen palloon ja alkaa siellä rajusti

kiehua. U. 8:n.

Tykö ks. Teijon ruukki.
Tylenchus, ankeroiset, sukkulamatoihin

kuuluvia mikroskooppisen pieniä matoja, jotka

aiheuttavat erilaisia äkämiä ja muita epämuo-
dostuksia kasveissa, joissa ne elävät. Niinpä
synnyttää T. horäei koukknmaisia äkämiä

ohran y. m. viljalajien juurihaarojen latvoihin.

T. d* i nsiii 1 1 ii vahingoittaa eriini ia viljelyskas-

veja kuten apilaa, hyasintteja, sipuleja, ruista,

kauraa j. n. e. eläen kasvien lehdissä tai vai

sissa. V. Ku.
Tylli (ransk. tulle), harsovaatc. verkkomainen

kudos, jossa on pieniä punomalla muodostettuja
reikiä I. silmuja. Teknillisesti huomattavia ovat
sidoksessa pitkittäisestä kulkevat suorat loimi

langat, joita sitoo toisiinsa suuri määrä pikku
sukkuloilla (bobhineteilla) kudottuja kudelankoja.
Näitä pikkusukkuloita on usein yhtä suuri
lukumäärä kuin loimilankoja. Oikeita t.-kan

kaita käytetään suuressa määrin ikkimaver
hoiksi, joiden kuviot muodostuvat tiheämpien
kuderyhmien vaikutuksesta. E. J. B,

Tyllikone (saks. ltobbinelmaschine) on harso
kankaan 1. tyllin (ks. t.) punomakone. Koneessa
on usein yhtä monta sukkulaa (bobbinet) kuin
loimilankoja, jotka viimemainitut ovat suorina.

ja niitä sitoo toisiinsa sukkuloiden punoma kude
lanka. E. J. S,

Tyllikurmitsa ks. Kurmitsa t.

Tylopoda, k a m e 1 i e 1 ä i m e t (ks. t.).

Tylor [taite], Edward Burnett (s. 1832i.

engl. kansatieteilijä ja antropologi, v:sta 1883
Oxfordin yliopiston museon johtaja, v:sta 1890
kansatieteen ja antropologian professorina sa

massa yliopistossa. Hänen huomattavimmat teok

sensa ovat: „Early history of mankind and of civi

lisation" (1865, 3:8 pain. 1878). „Primitive cul-

ture, researehes into the development of mytho
logy, philosophy, religion, art and custom" (1871.

4:s pain. 1903, 2 os.) ja oppikirja ..Anthropo-
logy, or introduction to the study of mau and
eivilisation" (1881). Pääteoksessaan „Primitive
culture" T. ensimäisenä antaa seikkaperäisen esi-

tyksen sielu-uskosta (animismista, ks. t.) ja seli

tyksen sen synnystä ja kehityksestä.

Tylppysolukko ks. S o 1 u k k o.

Tylsistyminen, henkisien kykyjen vähenemi-
nen, on sellaisten mielisairauksien tärkeimpiä
oireita, jotka johtuvat aivosolujen enemmän tai

vähemmän yleisestä surkastumisesta ja tuhoutu-
misesta. Näistä paranemattomista mielisairauk-

sista on nuor u u d e n t. (dementia prcrco.r 1.

schizophrenia) kaikista tavallisin. Meillä Suo-
messa tehtyjen havainnoitten ja laskelmien
mukaan kuuluu tähän ryhmään noin 2

/3 kaikista

maassamme tavattavista mielisairaista. Kuten
nimi osoittaa, alkaa tauti useimmiten jo nuorella

iällä, tavallisesti jo ennen 30 ikävuotta. Sen
alkuaikoina saattaa tosin tulla parempia aikoja

ja väliin paranemistakin, mutta melkein aina se

pahenee tai, alkaa uudelleen jatkuakseen sitten

enemmän tai vähemmän yhtämittaisena. Taudin
tuntomerkkeinä ovat: ajatustoiminnan häiriyty-

minen, tunne-elämän supistuminen ja koko per

soonallisuuden muuttuminen. Siinä esiintyvistä

tyypeistä eli tautimuodoista ovat seuraavat kolme
tavallisimmat. Hebefreeninen muoto, joka alkaa

jo ennen täysikasvaneeksi tuloa ja kehittyy usein

niin vähitellen, että ympäristö alkuaikoina sitä

tuskin mielisairaudeksi tunteekaan. Tätä muo-
toa sairastava henkilö, joka tavallisesti lapsuu-

desta saakka on itseensä sulkeutunut, muuttuu
enemmän ja enemmän ihmisaraksi ja itsepäiseksi.

Hänen koulunkäyntinsä vaikeutuu ja työhalu

vähenee; luin ei pysty enää itsestään huolta pitii-
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nUi eikä toimeentuloansa rehellisellä tavalla

hankkimaan. Tuloksena im siis tykjäntoimii

taia. j 11 < >[i | >• i
. maankiertäjä tai rikoksellinen. —

Toinen ja tavallisin on n, s. katatoniuen muoto.
ivrt. K atal o n ia), jonka pääoireet ovat: viet-

limainen vastahakoisuus, aineettomat liikkeet ja

äkilliset (impulsiiviset) teot, Btupor- .ia raivos-

tumistilat, kaavamaisiksi kangistuneet eleet ia

tavat, harha-aistimuksel sekä koko olennon kie-

routuminen. Tällaiset sairaat ovat väkivaltai

suutensa vuoksi usein hyvin vaikeat hoitaa mieli-

sairaaloissakin. - Kolmas, paranoidinen muoto
tunnetaan etupäässä vaihtelevista harhaluulois

laan ja harha-aistimuksistaan. Tähän kuuluvat

sairaat pitäv&t itseään sähkön tai jonkun muun
epämääräisen voiman kiusaamina tai vainottuina

tai luulevat olevansa mahtavia ja merkillisiä hen-

kilöitä ja olentoja ikuteu keisareita, kristuk-

-ia, jumalanäitejä y. ui. s.). Puheessaan lie ovat

sekavia ia laativat usein kaikenlaisia outoja

sanamuotoja ja sanayhdistelmiä. Aniharvat

Duoruuden tylsistymistB potevat voivat palata

entiseen elämäänsä ja toimeensa. Oss heistä

paranee -en verran että pystyy toisten ohjauk-

sen ia huolenpidon alaisina työtä tekemään.
Suurin osa muodostaa sen onnettoman lauman,

joka mistään \ älittämältömänä ja mitään teke-

mät tä viruu vuosia ja vuosi kymmeniä mielisai-

raaloissa ja köyhäintaloissa.

Vanhuuden t. (dementia senttiä), joka on
erotettava vanhuudessa tapahtuvasta luonnolli-

sesta henkisten kykyjen heikentymisestä, alkaa

tavallisesti 60:nnen ikävuoden jälkeen ja kehit-

tyy yhtämittaisesti kuolemaan saakka. Sen ensi-

mäirinä oireina on muistin ja huomaamiskyvyn
nopea huononeminen, sitten seuraa aiheettomia

mielialanvaihteluja, harhaluuloja ja harha-aisti-

muksia. Henkilö muuttuu luonteeltaan kärtyi

-aksi, itsekkääksi ja epäluuloiseksi. Hänen
siveelli-yyskäsitteensä höltyvät, ja jos hänen
sukupuolivietti nsä on samalia kiihottunut, kuten
väliin tapahtuu, niin voi hän ryhtyä yleistä

pahennusta herättäviin tekoihin. T:n edelleen

lisääntyessä hän joutuu lopulta tilaan, jossa ei

tunne enää omaisiaan eikä kotiaan. Tämän ohella

aikaansaa verisuonten kovettuminen usein veren-

\ uotoja aivoissa ja siten syntyy erilaatuista hal-

vautumisia. Useimmat vanhuuden t:tä sairas-

tavat henkilöt vohlaan hoitaa kotona ja köyhäin-
taloissa. Muista I :een johtavista mielisairauk-

sista ovat mainittavat paralyyttinen
mielisairaus (ks. t.) ja epileptinen
mielisairaus' msania epileptica). Viimemai-
nittu esiintyy epilepsian 1. kaatuvataudin (ks. ti

yhteydessä joko ajoittaisina hämärätiloina tai

vähittäin edistyvänä t:nä. Tämän t:n enin hui
tmittavina merkkeinä on lisääntymistään lisään-

tyvä itsekkyys ja pikkumaisuus yhdessä ärtyi

»yyden ja tekopyhyyden kanssa. E. Th-n.
Tylsyys merkitsee paitsi tylsämielisyyttä (ks.

myöskin kykenemättömyyttä henkiseen toi-

mintaan, mikä on seurauksena joko mielisairau-

den synnyttämästä' estymisestä (etupor, ka. t.

tai ruumiillisen sairauden aikaansaamasta nupu
eiis. /.'. Th-n.

Tylsämielisten kasvatus. Syntymästä tai

aikaisemmasta lapsuudesta saakka tylsä ja vähä-
mielisten la -Ien i vi t. Idiotismi ja I m li e

sillit e ett i> kasvatuksen tarkoituksena on

ensin ottaa selville miiä nm ymmärrykselliseen
kuin käytännölliseenkin Buunl
dollisuuksia kussakin tällaisessa lapsessa esiin

tyy ja sitten kehittää niitä Bopivalla tavalla
T. k:n tulokset ovat (osin yhteiskuntataloudelli-
selta kannalta katsoit uina vähäiset, mutta ihmis-

J
tavallisissa suhteessa on sillä kumminkin suuri

merkitys - n kautta että jokainen kehityskyky!
nen yksilii pääsee ihmisarvoaan paremmin vaa
laavaan asemaan, Kaikki i. k.-laitokseen otetui

hoidokkaat sijoitetaan aluksi vast a a aotl o

1. tarkastusosastol] e, jossa heille anne
taan ensimäinen kuria ja järjestystä koskeva
opetus. Osa lapsista ylennetään jo lyhyen ajan

kuluttua muille osastoille, mutta suurimman osan
on viivyttävä tällä osastolla yksi tai useam
pikin vuosi saadakseen koekoulussa opetusta
liikkeitten hallitsemisessa, aistien käyttämisessä
ja jokapäiväisen elämän moninaisiin tilanteisiin

perehtymisessä ylipäänsä. Sen ohella neuvolaan
heille piirustuksen ja kirjoituksen alkeita sekä

pidetään ääntämis- ja puheharjoituksia. Tar
kasttisosastolta siirretään heidät joko tietopuoli

selle osastolle eli varsinaiseen lukukou 1 uu n.

jonka järjestelmä on samanlainen kuin tavaili

sessa koulussa käytetty mutta, jossa oppilaitten

edistyminen on paljo hitaampaa, joten vain
harvat heisiä kykenevät lopuksi ripille pääse-

mään, tai käytännölliselle osastolle, työkou-
luun, jossa heidän kätevyyttään ja. eri suun-

tiin meneviä taipumuksiaan kehitetään niin pit-

källe kuin mahdollista, tai a s y 1 i -o s a s t o 1 1 e.

jos heiltä tykkänään puuttuu halu ja kyky ope-

tuksen vastaanottamiseen ja heillä sitäpaitsi on
järiestyksenvastaisia viettejä ja vaistoja. Viime-
mainittujen suhteen ei muu voi tulla kysymyk-
seen kuin kurinpito ja vähittäinen totuttaminen.

Pääasiana onkin että kodit vapautetaan heistä

ja että heidät, tehdään vaarattomiksi. — Täysi

kasvaneita ja työhönpystyviä tylsämielisiä var

ten, jotka ovat läpikäyneet jommankumman kou-

lun, mutta jotka eivät sovellu elämään ulkona

maailmassa, on laitoksessa n. s. työkö ti. jossa

heitä pidetään enimmäkseen sellaisessa työssä,

joka ei vaadi paljo ajatuksellista toimintaa

(kuten maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa

y. m. s.i.

Varhaisimmat pyrkimykset tylsämielisten hen-

kisen ja ruumiillisen tilan parantamiseksi ovat

lähteneet joko lääkärien tai kuuromykkäin opet

tajien taholta siitä yksinkertaisesta syystä, että

tylsämielisiä yksilöitä sijoitettiin joko sairaa-

loihin tai kuuromykkälaitoksiin. Ensimäisen
tylsämielisten poikain koulun perusti toht. Feri

tfr'28 Pariisin lähelle liieet re'iin. Iläneu esimerl

kiään seurattiin sitten monella eri seudulla

Itanskassa ja Saksassa. Herättävimmifi vai

kutti tällä alalla sveitsiläinen lääkäri Guggen
btthl; hänen 1840 Tnteria.ken i i n perustamaansa

Abendbergin ..parannuslnitosta" pidettiin pitkät

ajat jonkinlaisena mallilaitoksena. Tansl

tettiin isii.r> ensimäinen laitos

idiooteille, vähämielisille ja epileptisille lapsille":

Ruotsissa syntyi 1863 yksityinen tylsämielisten

koulu, josta 1868 muodostettiin ensimäinen
nainen laitos; Norjassa perustettiin ensimäinen
l.nti.s isto. Viimemainitussa maa itiin

1892 koulupakko kehityskykyisille tylsämielisille

lapsille. S u o in e s s a avasi F. K. Lundberg
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kuuromykkäin opettajan C. II AJopaeuksen aloit

teestä 1 S77 Pietarsaaressa ensimäisen tylsämie-

listen koulun, jossa oli K) paikkaa. Vasta sen

jälkeen kuin E. Hedmanin 1889 Helsinkiin perus-

tama yksityislaitos siirrettiin Perttulaan ja ote!

tiin 1909 valtion liuostaan on tylsämielisten asia

meillä saavuttanut suurempaa harrastusta. Paitsi

Perttulan (ks. t.) 100 paikkaa ei kumminkaan
vielä ole muuta kuin 25 asylipaikkaa Sortavalan
il iako ui la il uksessa. Mielisairashoitokomitean 1906
tekemän laskelman unikaan on Suomessa noin

9,000 tylsä- ja vähämielistä henkilöä. E. Th-n.

Tylsämielisyys on joko synnynnäinen (vrt.

Idiotismi) tai mielisairauden aikaansaama
(vrt. Tylsistyminen). (E. Th-n.)

Tymoli, metylisopropylfenoli, erinäisissä eette-

risissä öljyissä, kuten timjami . ajovan- ja

monardaJBljyissä esiintyvä väritön kiteinen, tim-

jamituoksuinen aine. Liukenee alkolioliin hel-

posti, veteen vaikeasti, maistuu polttavan ryyti

maiselta. Sulainisp. 50° C. Käytetään lääkkeenä
sekä antiseptisenä aineena esim. suuvesissä.

Vristoli on jodia sisältävä t.; sitä käytetään
antiseptisiin tarkoituksiin. N. g.

Tympaani liat. t tnn pun nm) ks. P a t a r u m-
m u t.

Tympanitis dat. tympanum = patarumpu), puli

kuisuus (ks. t.).

Tympanon (kreik., käsiruiiipu). kreik. temp-
pelinpäädyn usein mytologisilla kuvaesityksillä

runsaasti koristettu, simssieu rajoittama kolmio-

pinta, sittemmin muissakin tyyleissä ovenpäälli-

nen päätypinta yleensä ks. Ovi ja Rakennus-
taide, liitekuva III, 1; antit., korvan rumpu-
kalvo (lat. tympanum). U-o N.
Tyndale [tindeilj,- W i 1 1 i a m (n. 1484-1336),

engl. uskonpuhdistaja ja raamalunkääntäjä. Hen-
rik VIII:n vainoamana hän pakeni paikasta toi-

seen, kunnes vangittiin Belgiassa ja poltettiin

1536. [J. Brown, ,,Tlie liistory of the english

Bildes" (1911).] E. K-a.

Tyndall [HndalJ, John (1820-93), engl. fyy-

sikko, Suurimmaksi osaksi omin päin hankit-

tuaan itselleen tietoja T. tuli rautatieinsinööriksi

1844 ja Queensword eollege'iiu (Hampshiren
kreivikunnassa) maanmittauksen ja matematii-
kan opettajaksi 1847; jatkoi opintojaan Mar-
burgin (1848-51) ja Berliinin yliopistoissa.

Palattuaan kotimaahan hän sai 1853 fysiikan
professorin viran Royal institutionissa ja toimi
siinä v:een 1887. — T. oli alkuperäinen ja ahkera
kokeileva luonnontutkija. Hänellä, oli erinomai-
nen kyky esittää niin suullisesti kuin kirjaili

sesti luonnontieteitä, myöskin yleistajuisessa muo-
dossa. T.n ensimäiset fysikaaliset julkaisut kasit

televät diamagnetismia ja kiteiden magneto-
optillisia ominaisuuksia (,.On diamagnetism"

;

1856 ja 1870, uusi pain. 1888). Erittäinkin hän
mieltyi jäätikköjen ja säteilevän lämmön tutki-

miseen. V. 1856 hän Huxley'n kanssa yhdessä
ja lähinnä seuraavina vuosina yksin teki roh-

keita vuorillenousuja Sveitsissä tutkien millä

tavoin ja niiksi jäätiköt liikkuvat. Hänen tutki-

muksensa saattoivat hänet oivaltamaan, että pää-

asiallisin ja tärkein syy ilmiöön oli jään halkei-
leminen ja uudestaan jäätyminen 1. regelatsioni

(ks. Jää ja Jäätiköt). Tulokset hän jul-

kaisi teoksessa ..The glaciers of the Alps" (1860).

T:n kaasujen ja höyryjen läpäiseväisyyttä sätei-

levälle lämmölle käsittelevät monipuoliset tuiki

Hiukset, joihin hän uhrasi muuta vuotta (1869-71),
kuuluvat hänen tärkeimpään tieteelliseen tuotan
toonsa. — Teoksia: „Heat as a mode of motion"
(1863; \iim. pain. 1880), ,.The lorins of water in

i louds and rivers, ice and glaciers" (1872),
..( ont riliul ions to molecular physiCS in the elomain

of radiant heat" (1872), ..On sound" (1867; viim.

pain. 1893), „Floating mater in the air" (1881).

U. 8:n.
Tyndareos [-da'-], kreik. taruhenkilö, I.edan

(ks. t.) puoliso.

Tyndaridit, kreik. tarustossa Tyndareoksen
puolison l.edan lapset, joista toiset olivat Zeuksen,
toiset. Tyndareoksen siittämät; tav. T:lla tarkoi-

tetaan molempia, poikia. Kastoria ja Polydeu-
kesta. ks. Leda, Dioskuurit. 0. E. T.

Tyne [tain], joki Koillis-Englannissa, melkein
ki.konaau Northumberlandissä, syntyy VVardenin
luona North T:n (alkaa Cheviol vuorilla Skot-

lannin rajalla) ja South T:n (lähteet Penninien
rinteellä Cumlierlandin kaakkoiskulmassa) yhty-

misestä, virtaa, itäistä pääsuuntaa tavattoman
taajaan asuttujen kivihiili- ja tehdasseutujen

halki, laskien Tynemouthin (North Shields) ja

South Shieldsin välillä Pohjanmereen; 117 km
(North T:n lähteillä). Suupuolellaan T. 24 km
matkalla on rajana Northumberlandin ja Dur-
hamin kreivikuntien välillä. Suurin lisäjoki

Denient oik. Derwentin suun yläpuolelle, Blay-

doniin asti, pääsevät valtamerilaivat. Siitä alas-

päin on kaupunki toisensa kyljessä; suurimmat:
Nevfburn, Newcastle, Walker. VVallsend ja Tyne-
mouth vas., Gateshead. Jarrovv ja South Shields

oik. puolella. Ne ovat kuuluisia suurenmoisista
laivaveistämöistään (Armstrongin tehtaissa 1913

n. 25.000 työmiestä, Palmersin tehtaissa n. 8.000

työmiestä, lisäksi kymmenkunta muuta suurta

laivaveistämöyhtiötä), joille muualla Englannissa
ei ole vertaisia. Cardiffin jälkeen T:n satamat
ovat Englannin tärkeimmät kivihiilenvientipai-

kat (1914 niistä ulkomaille vietiin 1 1,7 milj. ton.

kivihiiltä); ulkomaisessa laivaliikenteessä selvi

lettiin 13.s milj. rek.-ton. netto. E. E. K.
Tynemouth [tainmapj, kaupunki Koillis-

Englannissa, Pohjanmeren rannalla, Tynen suun
vas. puolen vastapäätä South Shieldsiä; 58,816 as.

(1911). — T:iin kuuluu 5 townshipiä: Chirtou,

Cullercoats, North Shields. Preston ja varsinai-

nen T. Uudenaikainen satama- (viedään kivi-

hiiltä, tuodaan viljaa, puutavaroita, espartohei-

nää) ja teollisuuskaupunki; tärkeä kalasatama
(saalis vuosittain n. 14 milj. kg). Suosittu kylpy-

paikka; paljo yksityisten huviloita merenran-
nalla. Vanha linna, luostarin rauniot. — T. oli

todennäköisesti roomalaisten asemapaikka; sen

historia kuitenkin alkaa vasta 600-luvun alussa,

jolloin Northumbrian kuningas sinne perusti

luostarin, mutta vasta 1800-luvun alkupuolella

sai T:n uudenaikainen kehitys alkunsa.

Tynkkylänjoki, säteri Säämingin pitäjässä.

Haapaveden ja Tynkkylänjoen rannalla, vasta-

päätä Savonlinnan kaupunkia n. 3 km siitä

vesitse pohjoiseen, maanteitse 7 km Savonlin-

naan. Käsittää 3
/< manttaalia, n. 700 ha. — Tila

oli kruunun säterinä v:een 1845. jolloin sen osti

A. N. Tekin. Nykyään (1916) tilan omistavat
maanvilj. Esa Ikosen perilliset. — Tilalla on

graniittilouhimo. Y. Wa.
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Tynkäparlamentti (engl. Rump-parliament]
on nimitys, jota käytetään engl. parlamentin
alahuoneesta sen jälkeen kuin Cromv/ell o p.

jouluk. uus oli karkoittanut Biitä presbyteriset

iet, jättäen 80 independenttiä jäljelle

nimitys on annettu Frankfurtin kansalliskokouk-

sen radikaalisen ryhmän Stuttgartissa (muiden
< t • ii erottua) jatkamalle kokoukselle (6 18 p.

1849 K. 0. L.

Tynnyri, \nnh. suom. aatiamitta. Kuivan lava

run mittana t. oli =80 kappaa (a ">.i»« li - l.«<» hl;

juoksevan tavaraa mittana 48 kannua (9 j.«i: li

1,ih hl ivrl. Metrijärjestelmä). Mitat-
i viljaa tai jauhoja oli »pyyhkäistj t."

mitan reunoja myöten tasattu, kun sitä vastoin

perunoiden, lanttujen, nauriiden y. m. sellaisen

tavaran mittaamiseen käytettiin ..kukkura t:iä".

— Ruotsissa oli viime vuosia, keskivaiheella tava-

ran laadusta riippuen kaikkiaan \iisi .ii suuruista
t:iä [ruote. iunii'ii tullut käytäntöön. Nestemit-

oli t:llä sielläkin edellämainittu neste-t:n

suuruus. Kuivan tavaran t. käsitti aina 32 kap
paa, mutta eri määrän kannuja. M. m. "li pyyh-
käistv t. = .">ii kannua siis=l,4«« hl. unitta kuk-
kura t =63 kannua =1,tn hl (K a p p a-artikke-

i on maiuittu vain vanh. ruots. pyyhkäisty
mitta, eikä suom. kapan Suuruutta, eikä sen
-niidettä t:iin. k*, ylempää). T:n vastine

Englannissa on nestemitta t u n 2 pipes = 4 bogs-

152 gallon» 1,145 1 viinimittana ja 216
gallona 961 1 olutmittana. Etansk. vastaava
mitta toaneau on viinimittana lioi dean\'ssn

ja Bayonnessa=4 barriquee = 912 1 ja painomil
tana = 1,000 kp. Saksassa y. m. saksaa puhuvilla
paikkakunnilla t:iä vastaava mitta Tonne oli

- s.-kä tilaviin-- että painnmitla ja hyvin
vaihtelevaa suuruutta; esim. kuivan tavaran mit
tana Riia--a 137,71 1. Mecklenburgissa = 1 .>4.i :. 1.

Lyypekissä = 188,71 1 j. n. e. Nestemittana oli

Tonne Preussissa = 100 Quart = H4.i l olutta

mitattaessa, mutta Hampurissa = 173. «, 1. Bre-
menissft = 169,7i 1 Saksissa = OS. 1,7 1 j. n. e. Paino-
mittana Tonne oli Saksan valtakunnassa. Itä

valta Unkarissa ja Alankomaissa = 1.000 kg.

U. S:n.
Tynnyriholvi. tynnyrinpuoliskon muotoinen

tai puolisilintenä matalampi tai korkeampikin,
kahden tukimuurin kannattama, varhaisin (Egyp-

i yksinkertaisin, jok" raakasuora tai

kaltevasti nouseva bolvimuoto. Buippukaarisena
• i j<i vanhalla ajalla Assyrian viemäreissä

käytännössä, keskiajalla Etelä ja Itä-Ranskan
kirkoissa. Antiikin suurimmat t :t. Rooman Pala-
tinaa-vuoren Qaviustenpalatsin t:n (jännemitta
Oli 30 m) ja Ktesiphonin palat-ihailin (500 luvulla

I
Kr.i. leikki: inanmuotoisen t :n [jänne

mitta 26 m) uudenaikaisten näyttely- ja rauta-
Ilien raudasta l. rautabetonista pystytetyt

suunnattomat t-.t kuitenkin suuruudellaan sivuut-
tavat. Ksim. mainittakoon vain Pariisin ja

Chicagon maailmannäyttelyji
hallien t :t. kumpikin lähes 110 m:n jänne

mittaisia, k-. Holvi. Rautabetoni, liite

kuva II. / . \

Tynnyrilintu k s. Kerttuset.
Tynnyrinala, vanha Suomessa

käytetty tiluksien pintamitta - 2 panninmaata
Pan n ii =32 kapanalaa = 4.936,4 i m 5

I. Biie

ha. Kun peltojen ala lienee ennen aikaan las-

kettu kylvön suuruuden muka.m oli t. aika.
min vaihtelevaa suuruutta, kunnes se (1636 mää
rättiin 14,000 neliökyynäräksi. Nykyään t lla

jokapäiväisessä puheessa tarkoitetaan puolia ha ia.

Typha k-. ( ) s in a D k ä ä m
i

Typhoeus /-n/i(V«.v/. Typha on [-phVön],
T/J p II o s (tgpht < I Ul //((/. lm' n/, kreik.

taruolento, Gaian ja Tartaroksen poika, Ekhidnan
puoliso, kuvataan hirviöksi, jolla on ylen voi-

makkaat raajat, sata päätä, tulta leimuavat sil

iiiät ja jonka huuto milloin on sonnin mylvii
milloin leijonan ärjynnän, milloin kimeä n vihel

lyksen, milloin minkin äänen kaltainen. Synty
mi nä titaanien kukistumisen jälkeen hän vuo
rostaan nousee kaikkia jumalia vastaan. Syntyy
kauhea taistelu. T:n tulenliekeistä ja Zeuksen
salamoista maa ja laiva- ja meri jyristen kuo-
hahtavat; Tartaroksenkin asukkaat vapiseva!
Vihdoin Zeus voittaa; salamain polttamasta hir

viöstä. nousee sellainen kuumuus, että maa on
kuin sulatettu rauta. T:sta syntyvät tuhi

tuulispäät; hänestä ovat myös syntyisin kaiken-

laiset hirviöt, (ks. Ek hi dna). - T:n taistelu

sijoitettiin tav. Kilikiaan, „arimolaisten" maa
li.m; kukistettuna hän viruu joko tämän maan
onkaloissa tai Aitnen (Etnan) alla. ja hänen
olopaikastaun tulvii aika ajoin tulivirtoja. vai-

nioita hävittäen. Ilmeisiä on, että runoilijoilla

T:ta kuvatessaan on ollut mielessään maan
alaisten vulkaanisten voimain ilmiöt. Toiselta

puolen kreikkalaiset katsoivat Tn oi. -van saman
kuin egyptiläisten muutamissa suhteissa saman
kaltainen Sei jumala, jonka kreik. nimenä sään

nöllisesti on Typhon, ks. Set O. E. T.

Typhus exanthemathicus (febria e.) ks.

Pilkkukuume.
Typhus recurrens /"')-/ (febris r.l. toisinto

kuume, erikoisten mikro-organismien, rekurrens-

spi rillien, aiheuttama tarttuvainen kuumetauti,

jonka kulku on siten jaksottainen että noin

S 7 päivää kestäneen ankaran kuumepuuskan
jälkeen taas seuraa jotenkin yhtä pitkä kuumec
ton tila, johon sitten jälleen liittyy kuumejakso
ja uudelleen kuumeeton aika. Tällaisia kuumejak
soja, jotka yleensä aikaa myöten käyvät lyhyeni

miksi ja helpommiksi, voi esiintyä useampia

'Tauti, joka joskus saa kulkutaudin luonteen ter

\ e\ denhoidollisessa suhteessa huonompiosaisten

kansankerrosten keskuudessa, on meillä jotenkin

harvinainen. il. " "

Typiikka ks. Tyyppi', eduskuvaoppi.

Typografi Iks. Typografia), kirjaltaja.

Typografia ikreik. typoa ~ jäljennös fvrt.

T y y p pi], ja graphein - piirtää), kirjapainotaito

(ks. t.i. Typografinen, kirjapainotaitoon

kuuluva. T ypografinen piste ks

Typometri.
Typologia (kreik. typos = kuva. esikuva, ja

aa, oppii, muototv yppeihin perustuva
teoria; hui., -elity.-opillinen menetelmä, joka on

läheistä sukua allegoriselle selitystä-.

Allegoria] avulla Vanhasta testa

mentista saadaan kristinuskon aatteiden tulkki.

Vanhan liiton henkilöt, tapahtumat ja laitokset

esitetään uustestamentillisen täyttämyksen esi

kuvina. T. oli vanhassa kirkos, ;1 allegorian riu

nalla yleinen; 'iä myös apostoli

väli selitt : m että kallio, josta Ml

löi vettä, kuvaa Kristusta il Kor t". li //
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@^e

Typologinen tutkimus tks. Typologia) on
etenkin muinaisticteessä kviytcttv j irjestelm iiii

nen työmenetelmä, joka ihmistyön
aineellisten tuotteiden, varsinkin

esinemuotojen eli tyyppien kehitys-

Umiöitä tutkimalla selvittää histo-

riallisia aikamaärittelyja. T. t.

perustuu siilien huomioon, että

psinemuodot y. m. ihmisten valmis
teet ovai samantapaisten kehitys-

lakien alaiset kuin orgaaninen elämä
vleensH iks. P o l v e u t uni sop p i).

Järjestämällä esinemuodot kehitys
sarjoiksi, joissa vierekkäiset muodot ilmeisesti

johtuvat toisistaan, mutta sarjan alku- ja loppu-
piiat monasti ovat jo ilian erilaiset, koettaa t. t.

saada selville esinemuotojen suhteellisen ikäjär

jestyksen. Etenkin muutamat esine-

ryhmät ovat olleet, siksi herkkiä
kehitykselle, että kukin muoto eli

tyyppi on ollut vain pienen aikaa
vallitsevana. Niin esim. soljet

(ks. kuvaa, joka esittää ' skandinaa-
visten pronssiajan solkien kehitys-

historiaa n. v. 1400-v:een 700 j. Kr.).

AXbOJb Milloin jonkun tyypin kehitys

^kV IHRr on selvitetty ja sen kronologia on
saatu varmennetuksi hauta- ja

yleensä suljettujen löytöjen nojalla, voidaan tyy-

pin eri asteita ruveta käyttämään sellaisten esi-

neiden suhteellisen iän määräämiseen, joiden

kanssa sitä löydöissä tavataan. T:n t:n ja tarkko-
jen hautatutkimuksien nojalla on muinaistutki-
muksen siten onnistunut saada selville eri vuosi-

sadoille tai n. s. periodeille ominaiset esinemuo-
dot. Juuri t:n t:n nojalla voidaan esihistorial-

linen kronologia nyt katsoa täysin varmaksi
pronssikauden alkujaksolta nykyaikaan asti.

T:n t:n keksijöitä ja etevimpiä käyttäjiä ovat.

ruotsalaiset muinaistutkijat, etenkin Hans Hilde-

brand ja Oscar Montelius (ks. n.).

T:u t:n käytäntöön tulo muinaistieteessä mer-
kitsi siinä luonnontieteellisen tutkimustavan val-

taanpääsyä historiallistarustollisen asemasta, ja

vasta sen jälkeen muinaistutkimuksesta tuli tiede.

T:n t:n heikko puoli on siiuii, että se liiaksi

yleistää kehitysilmiöt. Niin välttämätön kuin se

onkin esihistorian yleiskulun selvittämiseksi, niin

riittämätöntä on nojautua siihen alueellisia

muinaistutkimuksia tehtäessä, koska kehitys on
eri seuduilla voinut kulkea eri vauhtia. Viime-
aikoina onkin historiallista, deduktiivista metodia
uudelleen jonkun verran alettu käyttää muinais-
tieteessä. [Oscar Montelius, „Die typologiselle

Methode" (1903).] A. M. T.

Typometri (ks. Tyyppi ja Metri), koje,

jolla määrätään kirjasimen (ks. t.) keilinsuuruus.
-— Typo metrinen järjestelmä, kirja-

sinten y. in. latomiseen käytettyjen kirjapainol-

listen kappaleiden välillä vallitseva yhtenäinen
mittasuhde. Kaikki kirjasimet, neliöt, loitot

koristeet y. m. ladelman ainekset ovat saman
yksikön, typografisen pisteen, kerran-
naisia. 2,660 typografista pistettä = 1 metri.

Typoskooppi (kreik. typos = jäljennös, ja sho-

pein = katsella) , Emsmannin 1861 keksimä kaleido-

skooppi (ks. t.i, jossa okulaaripää on avonainen
ja päättyy ulosvedettävään, 15-20 cm:n pitui-

seen, kaleidoskooppiputkeen liittyvään, okulaari-

llähän päin laajenevaan torveen. Siinä on
n. 5 cm:n päässä silmään päin käänne!
aukosta polveili iiicn lasi. T. luo hämmästyttävän
paljouden monivaihteisia kuoseja.

Typotius, Jakob (k. 1601). oppinut. Byntyi

sin Belgiasta, tuli löTS Juhana III mi käsikirjo

riksi, jona otti osaa silloin vireillä oleviin sovit

leluihin paavinvallan kanssa. Mutta 1581 hänet

yhtäkkiä vangittiin ja tuomittiin elinkautiseen
vankeuteen, syistä, jotka vieläk&an eivät ole

aivan selvillä. Häntä säilytettiin enimmän aikaa

Suomessa, Turun- ja Hämeenlinnassa,. Vasta
Sigismuiulin tultua hallitsijaksi T. vapautettiin

ja muutti myöhemmin Praagiin, tullen keisari

liudolfin historiografiksi. Hän on julkaissut useita

historiallisia ja valtio-oikeudellisia tutkimuksia
joista kertomus „Notae de regno Svetiaä" (1. ..His

toriallinen kertomus Ruotsin valtakunnasta, sen

sisällisistä ja ulkonaisista sodista", painettu ensi

kerta 1605) on huomattava historiallisena lähdi

kiilana. K. G.

Typpi (lat. nitroi/cnittm), kaasunmuotoiiieu
kem. alkuaine, jonka keksi ja ensimäisenä eristi

D. Rutherford 1772. Sitä on vapaana ilmassa

n. */6 ilman tilavuudesta. Sidottuna se esiintyy

monissa elimellisissä aineissa, esim. munanvri!
kuaisaineissa, alkaloideissa y. m. sekä nitraateissa

1. typpihapon suoloissa, nitriiteissä, syanideissa

y. m. T:eä voidaan valmistaa ilmasta siten, että

ilmaa johdetaan hehkuvan, vaskilastuja sisältävän

putken läpi, jolloin ilman happi yhtyy vaskeen
ja t. jää jäljelle. Näin saatu t. ei ole kuiten-

kaan puhdasta, koska siihen jää vielä argonia
(ks. t.) y. m. jalokaasuja. Puhdasta tieä valmis
tetaan esim. kuumentamalla väkevää ammonium
nitraattiliuosta tai ammouiumkromaattia. T. on

väritön, mauton ja hajuton kaasu, joka liukenee

vain hyvin vähän veteen (1,8 voi. % 15° C) . Se

on ilmaa hieman keveämpää, om.-p. 0,»bj. Kem.
merkki N. At. -p. 14,oi. T:n kriitillinen lämpö
tila on — 146° C. sen kiehumap. — 195°.'

Kemiallisesti t. on hyvin tehoton alkuaine, joka

vain vaikeasti yhtyy muihin alkuaineisiin. Se
ei pala eikä ylläpidä palamista. Sen takia tukeh
tuvat eläimet hengittäessään puhdasta t:eä.

Yhdistyksissään t. on tavallisesti kolme- tai viisi

arvoinen. Se yhtyy kovin kuumennettaessa suo

raau litiumiin, kalsiumiin ja magnesiumiin n i t

r i d e i k s i. Booriin se yhtyy muodostaen vai

koisen, sulamattoman jauhon, boori-tm, BN.
T. muodostaa useita vety-yhdistyksiä, joista tär-

kein on ammoniakki (ks. t.), jota nykyään
valmistetaan Haberin menetelmän mukaan puser

tamalla vetyä ja t:eä yhteen katalyyttisesta

Muita vety-yhdistyksiä ovat hydratsiini ja

typpivetyhappo (ks. t.). Hiilen kera t

muodostaa syaaniyhdistyksiä (ks. S y aa n n.

Kloorin ja jodin kera t. muodostaa kloorit n.

NChj ja jodi-tin, NJS , jotka ovat voimakkaasti
räjähtäviä aineita. — T. muodostaa seuraavat

oksidit 1. happiyhdistykset : t.-oksidulin
(ks. N a u r u k a asu), N2O, t.-o k s i d i n (ks. t.l.

NO, t.-tr i ok s i di n " (ks. Typpihapoke),
N;03 , t.-t et roksidin 1. t.-d i o k s i d i n

(ks. t.), N5 4 1. NOj. ja t.-p en t ok s i di n (ks.

Typpihappo), Na06 . Salaman iskiessä ilman

läpi muodostuu erinäisiä t:n oksideja, jotka vesi-

höyryn kanssa yhtyen muodostavat ammonium-
nitraattia. Ilmasta valmistetaan saman peri
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•atteen mukaan sähkön avulla U-oksidia (ks.

Salpietariteollisuus), joka sitten muu-
tetaan t.-hapoksi tai Ben Miniöiksi. T:n kierto

kulusta luonnossa ks. Y li t e y t t H m i u e n ja

hM tr i f ikatsi oni. 8. K.

Typpibakteerit, nitrifikatsionibakteeril (Nitro-

ohmmms- ja Vitrobaotei lajit), ks. Nitrifi
etsi o ii i.

Typpihapoke (salpietarihapoke), pysymiitön

Icem. yhdistys, HNO», hajaantuu vapautuessaan
vedeksi ja typpil r ioksi d i ksi, joka on t :n

anhydridi, NiOj. I ätä anhydridia muodostuu, kun
tärkkelystä tai arsenikkitrioksidia keitetään

typpihapossa. Typpitrioksidi on punakeltainen
kaasu, joka voidaan kylmässä tiivistää siniseksi

nesteeksi. Se hajaantuu helposti typpitetroksi-

.liksi ja typpioksidiksi. T. on happo, joka muo-
i pysyviä suoloja, nitriittejä. Näitä

muodostuu m. m. nitraatteja kuumentamalla. Tär-
nitriiteistä on natriumnitriitti, NaNOj, jota

käytetään erinäisiä ainoita valmistettaessa, eten

kin väriteoUisuudessa, atsoväriaineita valmistet-

taessa, alkoholien kanssa t :n anhydridi muodos-
taa t. ostereita (esim. etyli-, metyli- ja

amylinitriitit) . Viimemainittua käytetään myös
n. 8.

Typpihapokeanhydridi ks. I y p |i i h a p k e.

Typpihappo, salpietarihappo fat idum
tiitricvm), epäorgaaninen happo, vedyn, typen

ipen yhdistys, HNOj. Alkemistit keksivät sen

valmistaen -itä salpietarista, alunasta ja vihtril-

-••koitosta kuumentamalla. Myöhemmin alit-

tuu sitä valmistaa salpietarista rikkihapon avulla.

kokoomus selvisi, kun Lavoisier osoitti sen

tävän happea ja kun Cavendish näytti, että

i sähkökipinöiden iskiessä kostean
ilman läpi. Viime vuosisadalla valmistettiin sitä

yksinomaan tislaamalla chilesalpietarin ja rikki

rapahtuva reaktsioni on Beuraava:
rOt+HsSO« = NaHSOi+HNOj. Tislaus toimi

in vuliirautaretorteissa ja tapahtuu parliai-

ilennetusss ilman paineessa, koska t. helposti

hajaantuu typpioksideiksi, hapeksi ja vedeksi.

Hajaantunut t. on viiriltään punakeltainen
typpioksidien vaikutuksesta ja sellaista väkevää

nimitetään savuavaksi t:ksi. Sen
"in. p. on 1,4-1,1 ja sitä saadaan kuumentamalla
salpietarin ja -rikkihapon seosta kovemmin kuin
tavallista t:oa valmistettaessa. Puhdas vedetön
t on väritön, ilmassa savuava hyvin syövyttävä

. jonka om.-p. on l,n ja kiehumap. -f- 86 C.

D hyvin polttava aine, joka sytyttää puun,
paperin y. m. elimelliset aineet palamaan. Tämä
-en polttava ominaisuus johtuu sen helposti

irtautuvasta hapesta. I seimmat metallit liuke-
' t:00n muodostaen t : n suoloja 1. nitraal

t e
| a. jotka kaikki ovat veteen liukenevia ja

kuumennettaessa hajaantuvia. Tina, antimoni.
platina ja kulta 'ivat kuitinkaan liukene I

käytetään erottamaan kultaa muista metal-
esim. hopeasta, ja tämän takia sitä nimi

lievedeksi (ruot-, skedvatten,
- la <in = erottaa). Tavallinen kaup

u. s. väkev ä t.. on väritön

C kiehuva neste, jonka oin.-p. on l,4i.

Se on n. 68%:sta, T:sta saadaan vettii poista

maila foeforipentoksidilla tn I. salpietari-
hapon anhydridia I. t y p p i p e n t o k - i-

I i a NiO*, joka on väritön, n. 30 saa sulava,

helposti räjähtävä kidemassa. r:oa käytetään
väriteoUisuudessa nitroaineiden valmistukseen ju

hapetukseen, rä jähdj saineteollisuudessa, Bavu
mau ruudin, pumpullruudin, dynamiitin, pikriini
hapon y. m. valmistukseen, metallien ja kivien
syövytykseen, ' den nitraattien, salpie
tarihappoesterien (ks. Esterit) y, m. vain ii

iniseen

i ftm m vuo isadan alusta alkaen .m i :oa alettu
valmistaa ilmasta käsittelemällä typen oksideja

la [ks. Sai p ieta ri teollisuus). Uusin
menetelmä valmistaa t :oa on Ben muodostaminen
ammoniakista hapettamalla. T:oa aletaan yha
enemmän käyttää teollisuudessa. Yksistään Sak
-a—a on sitä valmistettu vuosillani n. 100,000 tm
uia. vrt. Salpietari ia S a 1 p i e t a r i t e o I

l i s u u s. g, g,

Typpikalkki k s. Kalkkityppi.
Typpioksidi, typen ja hapen kein. yhdistys.

NO, kaasumainen väritön aine. Vaikeasti veti

mutta helposti ferrosuolaliuoksiin liukeneva aine.

lonka kiehumap. on — 150° C. Happi hapettaa
sen helposti punertavaksi tv [ipitetroksidiksi seu-

raavan yhtälön mukaan:
2NO+0»: N,0».

Sitä valmistetaan liuottamalla esim. vaskea, lyi

jyä tai hopeaa typpihappoon. Nykyään valini-

tetaan sitii teollisuudessa suuret määrät poltta

maila ilmaa sähköliekissa i ks. Salpietari
teollisuus) Birkeland-Eyden tai Schönherrin
menetelmän avulla. 8. 8.

Typpioksiduli, ilokaasu, naurukaasu (ks. t

Typpipentoksidi ks. Typpihappo.
Typpiperoksidi ks. Typpitet r o k s i d i.

Typpiryhmä, alkuaineryhmä, johon paitsi typ-

peä kuuluvat fosfori, arsenikki ja antimoni
l k>. A I k u a i n e i t t e n periodinen j ii i

-

j e s t e 1 m ii)

.

Typpitetroksidi (typpiperoksidi), kaasumainen
aine. jota valmistetaan esim. lyijynitraattia kuu
inenlainalla. Sitä muodostuu myös, kun ilman
happi saa vaikuttaa typpioksidiin (ks. t.i. .liiäl.

dytettäessä n. -f-
26° :ssa C punanruskea kaasu

tiivistyy nesteeksi, sitä värittömämmäksi mitä
alempi lämpötila on, ja neste kiteytyy vihdoin

in (' sulavaksi kidemassaksi. T:n kem. kaava
on NjO«. Tällaisena se pysyy vain alhaisessa

lämmössä. Kuumennettaessa se hajaantuu kali

deksi molekyliksi vhtälön NjO» ;2 2NOj mukaan
•s'. 8.

Typpitrioksidi ks. Typpihapoke.
Typpivetyhappo (atsoimidi), NaH, myrkylli-

nen, helposti räjähtävä, -|-37°:8saC kiehuva, kir-

kas, haihtuva ja pistäväuhajuinen neste, jota

saadaan m. in. rikkihapon avulla typen ja natriu

min yhdistyksestä. 's'. 8.

Typpiyhdistykset, kaikki ne lukuisat kem.
yhdistykset, -ekii epäorgaaniset että orgaaniset,

jotka Bisältävät typpeä aineosana, sidottuna mu

i

hm alkuaineisiin.

Tyr ks. S k a n d i n a a v i e n m u i n a i s

uskoni o.

Tyrä ks. T h y r a.

Tyranni ikreik. tyrannos), yksinvaltias; Borto

valtias. Niiden taistelujen aikana, joita 7:1 119

ja ti unilla vuosia, tapahtui Kreikassa yUmysval
lan ja kansanvallan välillä, sattui usein, että joku
yksityinen kansan avulla anasti vallan. Näitä

anastuksen kautta valtaan päässeitä hallitsijoita
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sanottiin t:eiksi. Tällaisia I eja olivat esim. Atee-
nan Peisistratos ja hänen poikansa, Korinthoksen
Kypseloe ja Periandros, y. m. Nämä aikaise ai

ti olivat yleensä erittäin kunnollisia ja valtion

parasta iiarrastavia hallitsijoita, mutta usein myös
li nk ulcni iHumi ui väkivaltaisia. Myshemmlt t :t

esim. Sisiliassa esiintyneet, uliini vielä omaval
taisempia, niin että t sana -:ii sittemmin mer-
kityksen Bortovaltias, mikä merkitys sillä vielS

kin on nykyajan kielissä. Tässä mielessä sanot

tiin myöskin niitä 30 miestä, jotka Sparta asetti

Peloponnesolaisen s,>,lan jälkeen 404 e. Kr. hal-

litsemaan Ateenaa, 30 tyranniksi. ./. /•'.

Tyrannit (Tyranniäce), 71 sukua ja 450 lujin

käsittävä ameriikkalainen varpuslintuheimo. Tiun

mis un vahva, nokka suora, noin piilin pituinen,

koukkupäinen
;

jalat voimakkaat, varpaat lyhyet.

Muistuttavat elintavoiltaan meidän lepinkäisiä.

E. M 0.

Tyree [iiri] (Tiree), Sisäisiin Hebrideihin
kuulina saari Skotlannin länsirannikolla; 70 km'-'.

2.192 as. (1901). Kuuluu Argyllin kreivikuntaan.
Kivilouhimoita.
Tyreoidiini, kilpirauhasesta (glandula thyre-

öiden) saatu valmisti', joka sisältää tämän rau-

hasen erittämää entsymiä; sillä arvellaan ole

van kyky edullisesti vaikuttaa muutamiin elon-

ilmauksiin terveessä ruumiissa ja sen puutteessa
riimisi,, joutuu erikoisille taudillisille tapahtu-
mille alttiiksi (kakeksia strumipriva), niinkuin
voi sattua kaulakupuoperatsionin jälkeen.

Tyrgils Knuutinpoika ks. T o r gi 1 s K n u u-

t i n p o i k a.

Tyrjän koski t. Tyrjän meri. suomalai-
sissa runoissa tarkoittaa T i b e r i a a n merta.
Tyrjä nimen syntyä valaisevat toisintomuodot
Tyyria, Typeriä ja Tiberi.

Tiirkheim [tyrkhäim] . 1. Kaupunki Lounais-
Saksassa, Elsassissa, Kolmarista länteen, rauta-
tien varrella; '2,594 as. 1 1905). — Puuvilla-,

silkki-, paperiteollisuutta, viinin viljelyä. —
T:n luona Turenne 5 p. tammik. 1675 voitti

r.ournonvillen, Lothringenin herttuan ja Brainhu
Imrgin vaaliruhtinaan komentaman sotajoukon.

—

2. Kauppala Lounais Baierissa. Sclnvabenin hal-

litusalueessa, \Vertaehin varrella Augsburgista
etelä-lounaiseen; 1.033 as. (10051. — Linna, luos-

tari. Puumassa- y. m. tehtaita. Juustonvalmis-
tusta.

Turkis 1. kalaiitti, amorfinen kivennäis-
aine, kokoomuksellaan vedeupitoinen aluminium
fosfaatti, joka vähäisestä vaskenpitoisuudesta
on vihreän tai sinisen värinen. Vaikka t. ei ole

erittäin kovaa (o), käytetään sitä kumminkin
kauniin värinsä takia arvokkaana koristekivenä.
Se esiintyy laavavuorilajien onteloissa munuais-
maisina massoina. Parasta t:iii saadaan MeSe-
listä ja Nisapurista Persiassa sekä Megarasta
Arabiassa. Vähemmän kaunista t:iä tavataan
Jordansmuhlessä Sleesiassa, Uudessa Meksikossa,
Arizonassa ja Tibetissä. Kaupassa esiintyy
myös keinotekoisesti valmistettua t : iii. t. s. vas-

kella värjättyii ja puristettua aluminiumfosfaat-
tia. Tämä on jonkun verran hauraampaa kuin
luonnontuote. Sitäpaitsi t :iä paljon väärennetään.
N. s. hammas-t. on vaskisuoloilla värjättyä fos-

siilista norsunluuta, mastodontin tai dinotheriu-
min torahampaista saatua. Halvin väärennetty
t. on värjättyä lasia. P. E.

Hippophai rham
kuuluva. 1 : m

Tyrni.

Tyrni, tyrnipensas
neniisi, iJtititinuti n heimoon
korkea, oraimn, 2 kotineo
pensas, jo)] i kapea ii tasu

soukat, hopeanhohtoiset leh-

det, pienet , kellanvihi i M
lehtien puhjetessa aukeavat
kukat ja suuret keli aisel

luumarjat. Kasvaa meillä
Ahvenanmaalla ja Pohjan
lahden rannoilla jokseenkin
yleisesti muodostaen usein

kapeita, tiheitä renranta
pensaikkoja jotka juuriv 38

muodostuksen avulla pysyi

teh-vät määrätyllä korkeu-
della maan kohotessa pake
nevasta merestä. Toisinaan

t :iä istutetaan koristeeksi
puistoihin, missä se hyvin viihtyy. A. /..

Tyrnävä (ruots. Törnäväj. 1. Kuula.
Oulun 1., Oulun kihlak., Limingan-Kempeleen

I emmeksen-Lumijoen-Tyrnävän nimismiesp.; kn
kolle Limingan rautatieasemalta 15 km. Pinta
ala 389,< km-, josta viljeltyä maata (1910

5,807 ha isiinä luvussa luonnonniityt _'.n4ii ha.

puutarha-ala 11 ha). Manttaalimäärä 50*/u
talonsavuja 217, torpansavuja 19 ja muita
savuja 5 (1907). .1.711 as. (1915); 440 ruoka
kuntaa, joista maanviljelys pääelinkeinona :i41:llä

(1901). 4:::, hevosta, 2,994 nautaa (1913)

Kansakouluja 3 (1916). Käytännöllis tietopuoli

nen karjanhoitokouhi (Härmän talossa). Säästö-
pankki. — Teollisuuslaitoksia: Tyrnävän seudun
osuusmeijeri. - 2. Seurakunta, konsistoril-

liuen, Kuopion hiippak., Oulun tuomiorovasti
kuntaa; kuulunut kappelina Liminkaan, perus
tettu 1640-luvulla, määrättiin erotettavaksi

omaksi khrakunnaksi keis. käskykirj. 20 p:ltfi

helmik. 1889 (ensimäinen khra v:sta 1901).

Kirkko puusta, rak. 1873. L. Il-nen.

Tyrnävänjoki, pieui joki Oulujoen eteläpuo-

lella, laskee Lumijoenselkään yhteisellä suistolla

Temmesjoen, Angeslevänjoen ja Liminganjoen
ka iis-a.

Tyroli ks. Tiroli.
Tyros [-y-J (hepr. Sor, ..kallio"), muinaisen

Foinikian (ks. t.) Sidonin rinnalla mahtavi n kau-
punki. Todennäköisesti T. on ikivanha seemiläi-

nen asumus, alkuaan rakennettu kahdelle saa

relle 1 */» km maunermaalta. joiden välissä oli

oivallinen satama. Saaret yhdisti 10 :nnel'ä vuosi-

sadalla e. Kr. Davidin ja Salomonin aikuinen
kuningas liirani. Kun saaret eivät muuten tarjon-

neet riittävästi tilaa asukkaille, rakennettiin talot

5- a 6-kerroksisiksi. 10:nnellä ja 9:nnellä vuosi-

sadalla T. oli Palestiinan johtavin kaupunki. Sen

laivat kulkivat kaikkialla Välimerellä ja siirto-

kuntia perustettiin pitkin Välimeren rantoja;

niistä oli lärkein puunilainen Karthago 1 ks. t

Useat Assyrian ja Babylonian kuninkaat turhaan
yrittivät valloittaa T:ta. Vasta Aleksanteri

Suuren onnistui 332 valloittaa se piiritettyäni!

sitä maalta ja mereltä ja rakennettuaan salmen
poikki maavallin, jota pitkin hänen sotilaansa

pääsivät sitä läheltä ahdistamaan. Tämä valli

maatuneena yhdistää nykyään T:n saaret man-
nermaahan. Senkin jälkeen kuin Foinikia 64 e. Kr.

joutui Kooman vallan alaiseksi, pysyi T. huo-



2129 Tyrosiini—Tyrvään kihlakunta 2130

mättävänä satama ja kauppakaupunkina viilit -

idän tavaroita länteen. Ristiretkien aikana
kohosi T. uuteen kukoistukseen mutta menetti

turkkilaisvallan aikana vähitellen entisen mer-
kityksensä, olleu nykyään Sur niminen kylä-

pahanen. [Jeremias, .. 1'yrus l>is zur Zeit Xc tm

kadnexars" (1891), Lucas, „Geschichte der Stadi
I' tur X.it der Kreucsuge" (1896).] // //-«.

Tyrosiini, munanvalkuais-, liima-, sarveia

\. m. aineiden mädätessä syntynyt hajaantumia-
lulos. Sitä ,iii myös valmiina eläinten kudoksissa,

esim haimassa ja maksassa. Veteen vaikeasti

liukenevia silkinbohtavis neulamaisia kiteitä.

8. S.

Tuu. I - 1 \ m ti [1825-1908). unk. vapaustais-

telija; palveli upseeri ua unk, rykmentissä, joka

1848 taisteli Italiassa; moni istu sardinialais-

ten puolelle, ja taisteli sam. v. Badenin t ;i ~;>

valtalaisten joukossa. 1854 T. toimiessaan l i

uin asiamiehenä Bukarestissa joutui itävalta

laisten käsiin ja tuomittiin kuolemaan, mutta
laskettiin vapaaksi. 1859 hän Garibaldin apulai-

-iii.i otti osaa sotaan Itävaltaa vastaan ja 1860

Garibaldin Sisilian ja Napolin retkeen kohoten
tioonakenraaliksi Italian armeiassa. 1866 hiin

Serbiasta käsin valmisti kapinaa Unkarissa.
Saatuaan 1867 armahduksen T. palasi Unkariin.
niissä m. m. otti osaa suinen Tonavan ja Tiszan
välisen kanavan sininnitteliiihin. Häntä käytet-

tiin myöskin monesti v:een 1870 asti 1 1 i • v

Italian ja Ranskan välisi tiaissa neuvotte

ia. V:sta 1881 liiin johti Korintin kannaksen
kanavoimistöitä. Julkaissut m. m. la M
• i tutriche et la Hongrie" (1865); hänen muis-
telmiansa julkaistiin 1903 ja Beur. vv. sanoma-

Magyar Hirlap". [Sclnvarz, „StefanT."|
Tynrheenit lat Tyrrhfni, kreik. Tyrrhenoi') ,

etruskit ik-, t

Tyrrhenin-meri (vanhan ajan Mari Tyrrhe-
tutin, l/im Tusiuin ja Mun inferum, il. Marc
Tirrena . se Välimeren osa. joku on Italian man-
tereen. Sisilian. Sardinian, Korsikan ja Elban
-unien viilissä, vri. Välimeri.
Tyrseenit ka. T y r r h e e n i t.

Tyrtaios. kreik. valtiollisen ja Botaisan elegia-

iden mainehikkain edustaja, Spartan kan-
-.illi.-rntioilija (7:nnen vuosis. keskipalkoilla).
Tunnettu ateenalainen kasku, jonka mukaan hiin

oli ontuva opettaja, jonka ateenalaiset olivat

i ahdistetuille -
1 Ilo päälliköksi,

on perätön; runoelmiensa katkelmista päättäen
T. oli kun olikin aitospartalainen. Iliin eli

•eiiialai-soilan aikana. Lennokkailla kel

loilla han nosti spartalaisten, sodan vastoin
käymisistä n. mielet uuteen intoon ja

vei heidät päällikkönä voittoon; kun pitkällisen

«otatilan taloudelliset vauriot Bynnyttivät sisiii-

ievottomimk-ia. hiin tyynnytti tulistuneet

mielet esittämällä Eunomia-elegiassaan eai-isien

iniurtöitB ja heidän luomansa valtiojät

pi-rusaatteita. Myöhempinä aikoina spartals
oli tapana panna sotaleireissään toimeen kilpai-

luja T.n kebotuselegiain esittän taiste

luun marssieasaan heidän kerrotaan kaiutta
i anapeatimittaiaia doorilniskielisiä ma

laulujaan. Elegioissa T. kii.vtti tämän runi

I i murretta. T :n runoelmina on. pie

m-mpieii katkelmain ohessa, säilynyt 3 pitempää
elepina tai elegianotetta. Käistä äännöksiä!

kuiteukin melkoinen lisin muiden elegian
kii joitta join i uitoista, \ ai m A un i n

liene.nl uutteina pitää vain niilii kappaleita, jo

hauen aikansa tuonne ja olot tulevat selvästi

näkyviin Näissä kuvautuu an ja sit\i
tiiviisti spartalainen sankarimieli. Sitäpaitsi
niillä on suuri historiallinen

Tyrvnntö. I. Kuuta Rämeen I., Hauhon
kili la k.. I lat tn la n V\ i\ annon Hämeenlinnan nimi-
miesp.; kirkolle 15 km Parolan rautatieasemalta,
- '

... km Suotaalan laivalaiturista. Pinta

88,o km', josta viljeltyS maata (1910) J.TIit ha
• luvussa luonnonniityt 35 ha, puutarha

ii. ha). Manttaalimäärä itu;:,, talonsavuja GS

isavuja -is ja miniä -ai uja tm (19

1,813 as. (1915); 352 ruokakuntaa, joi I

viljelys pääelinkeinona 256 :11a (1901). 297 hevosta,
1,140 nautaa

i 1913) Kansakouluja 4 (1916)
Lepaan puutarhaopisto. Säästöpankki. Teolli

suuslaitoksia : Hannukkalan saha, Hannukkalan
mylly, Haukilan meijeri, Baukilan tiilitehdas. —
Muinaismuistoja; vanha sakaristo Lepaassa.
Vanhoja kartanolla: Lahdentausta, Lepaa ja

I lankiin. — 2. Seurakunta, Pon hiip]

Hämeenlinnan rovastik. ; kuuluu kappelina Hat
Hilaan, mailillaan -ellai-ena jo 1449, määrätty.
erotettavaksi omaksi khrakunnaksi sen. pääi

ti p:ltii marrask. 1906. Kirkko puusta, ra"k

1799, korj. perinpohjin 1912. [A. 0. Heikel

..Keiiomus Hauhon kihlakunnan muinais jiiiinnök

sistii'" (Vet. soe. bidrag. N:o 29).] L. H-m
Tyrvää (ennen A I a S a s t a m a I a, sekä

K a 1 I i a I a : ruots. Ty r v i s). 1 . Kunta
liuun ja Porin I.. Tyrvään kihlak., Tyrvää
Kiikan -Kiikoisten nimismiesp.; kirkolle Tyrvään
rautatieasemalta 1 km. Pinta ala 424,a km, josta

viljelty» maata (1910) 8,181 ha (siinä luvussa

luonnonniityt Täs ha. puutarha ala 18,1 ha

Manttaalimäärä 85 7
,..,. talonsavuja 230, toipuu

savuja 397 ja muita savuja 1,581 (1901). 9,625 as

(1915), joista Vammalan kauppalassa asuvia 706.

1,920 ruokakuntaa, joista maanviljelys pääelin

keinona 1,049:113 (1901). 875 hevosta," 3,254 nau
taa (1913). — Kansakouluja 11 (1916). Yhteis

koulu (avattu 1904). Veistokoulu. Säästöpankki.
Kansallisosakepankin ja Tampereen osakepankin
haa rakoni torit. Kunnanlääkäri. K mimmein in lii ii

kiiri. Apteekki. Teollisuuslaitoksia; Iina.

m

sähkölaitos; Tyrvään, Sammaljoen, Hion ja Lopen
-alun osuusmeijerit; Tyrvään juustomeijeri; Kau
kolan sähkömylly; Vammalan mallastehdas y. m.

Muinaismuistoja; Tyrvään vanha kivikirkko

!iak. n. 1400) Roismalan kylässä I n kirkon

k> lii on muodostettu V a m m a I a (ks. t.) nimiseksi

kauppalaksi. — 2. Seurakunta, konsistoril

! i mu. Turun arkkihiippak., Tyrvään rovastik.;

aikoinaan Karkkuun kuulunut kappeli, jolla "li

oma kirkko jo ainakin 1 »iiii. erotettiin omaksi

emäseurakunnaksi 1520. T:seen ovat aikaiseni

min kappeleina kuuluin tvat nykyjään
lisel khrakunnat; Kukka (per. 1862) ja

Kiikoinen (per. 1847); nykyjään kuuluu i

vielii s a m m a 1
i
o i- n ks. t. rukoushuonekunta

— Kirkko tiiie LA. VVareliua

,,Kel I IU1 I . .- I) ! „Tj I

vään numero"
l

. \a muleht i" 1912 N ;o 136

/. Il

Tyrvään kihlakunta käsittää Karkun,
niemen, Mouhijärven, Suodenniemen, Lavian,
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Tyrvään, Kiikan ia Kiikoisten kunnat Turun
ja Porin lääniä. Pinta-ula (maata) l,775,i km'-';

väkiluku v. 1908 34,910 lienkeä (=19,s 1 :tä

km 2 :iä kohti).

Tyrvään rovastikunta käsittää Tyrvään, Kii-

kan, Kiikoisten, Karkun, Suoniemen, Mouhijär-
ven, Suodenniemen, Luvian, Hämeenkyrön, Vil-

jakkalan, Ikaalisten, Jämijärven, Parkanon, Kan-
kaanpään, Karvian ja Honkajoen seurakunnat
Turun arkkihiippakuntaa.
Tyrvään tuomiokunta käsittää seuraavat 3

kärä jäknntaa : 1. Mouhijärvi, Suodenniemi, Lavia,
Karkku ja Suoniemi: 2. Tyrvää (ynnä Vamma-
lan kauppala), Kiikka ja Kiikoinen, 3. Huitti-

nen, Kauvatsa, Vampula ja Punkalaidun. Turun
hovioikeuden alainen.

Tyrä ks. K o h j u.

Tyräkki ks. Euphorbia.
Tyrärevehtymä ks. K o h j u.

Tyrö, suom. seurakunta Inkerinmaalla Itä-

Inkerin rovastikunnassa Kronstatiulahden etelä-

rannikolla. T. kuului alkujaan Tuutariin. josta
se erotettiin eri seurakunnaksi 1042 v:ii pai-

koilla. V:een 1750 kuului siihen myöskin Retu-
saari (Kronstatti). V. 1749 keisarinna Elisabet
rakennutti puukirkon T:n kylään, ja 1831 Niko-
lai I nykyisen kivikirkon. T:n ranta-alue on
tiheään asuttua; useat suom. kylät ovat Venäjän
vallan aikana saaneet väistyä rannikolle perus-
tettujen kaupunkien, Oranienbaumin (Kaarostan),
Pietarhovin (Kuusojan) ja Strelnan (Nuolijo.ui)

tieltä. Väkiluku 8,424 henkeä 63 kylässä. Papin
valitsee seurakunta, vaalin vahvistaa läänin kuver-
nööri. P. T.

Tyttökauppa ks. V a 1 k o i n e n o r j a-

kauppa.
Tyttökoulu. Uskonpuhdistuksen aikana esiin-

tyy koululaitoksen erityisenä muotona t.. Sak-
sassa n. s. Töehterschule. tytärkoulu, joka tarkoit-

taa naispuolisen nuorison sivistystarpeen tyydyt-
tämistä. Useat sen ajan merkkimiehet suunnitte-
livat koulun järjestämistä. Erasmus Rotter-
damilainen (1467-153C) ehdotti samanlaista
tieteellistä opetusta naisille kuin miehille. L u d-

vigVives (1492-1540) perusteellisesti käsitteli

naisen kasvatusta teoksessaan ,.De institutione
terninä? christiana» ". ..Naisten koreilemishalu ja
joutaviin pikkuseikkoihin takertuminen, heidän
ylimielisyytensä onnen päivinä ja ryhdittömyy-
tensä vastoinkäymisissä johtuu heidän puuttu-
vasta .sivistyksestään", sanoo Vives. Hän ei

tahdo rajoittaa lahjakkaan tytön opinnoita. Jul-
kisen elämän toimialoille valmistamista hän kul-
ienkaan ei pidä naisen opintojen päämääränä.
Kodin piirissä toimiminen on hänen lahjo-

lensa ja kutsumuksensa mukainen vaikutusala.
Luther 1 1484-1546) kiinnitti erikoista huo-
miota myöskin tyttöjen kasvatukseen. ..Maailma
tarvitsee", hän sanoo, ..taitavia miehiä ja naisia,

että miehet hyvin hallitsisivat maata ja kansaa
ja naiset taidolla hoitaisivat kotia, lapsiaan ja

huonekuntaansa". Uskonpuhdistuksen aikana
alkunsa saaneet kirkko- ja koulujärjestykset
sisältävät myöskiu määräyksiä t:ista. Naisen,
yhtä hyvin kuin miehenkin, tuli oppia Raamattua
lukemaan ja ymmärtämään. Tältä kannalta
uskonpuhdistajat arvostelivat tyttöjen opetusta

ja oppilaitoksia. - - Saks. ,, tytärkoulu" tuskin
ennätti päästä alkuun, kun sitä kohtasi ankara

takatalvi. 30 vuotisen sodan kouluille tuottama
taantumus koski kipeimmin juuri äsken
alkaneita t :uja. Useimmat kokonaan hävisit at

ja rauhan palattua ne olivat kauan aikaa yksi
lyisen yritteliäisyyden varassa, saamatta kanna
tusta yhtä vähän kirkolta kuin valtioltakaan

17:nnen vuosia, loppupuolella t.-aate uudestaan
virisi. ( n m e n i n s (15!I2- Hi7<ii puhui hartaasti

nai en oikeudesta sivistyksen saamiseen. ..Rikkaat

ja köyhät, ylhäiset ja alhaiset, pojat ja tytöt

kaupunkien ja maaseudun lapset tarvitsevat ia

ovat oikeute) nt saamaan kouluopetusta. Naisen
tulee saada kehittää henkisiä lahjojaan; anmt
lakoon hänen oppia latinaa ja suorittaa korkeina
piakin oppiarvoja". — Pietismin virkeä toi-

minta koulun alalla nosti myöskin t :n sen
30-vuotisen sodan jälkeisestä lamaannuksen
tilasta. Franeken laitoksissa Haliessa oli m. m.

oivallisesti järjestetty t. Heränneisyyden aloit

teestä toimi Altenburgissa Magdalenenstift nimi
uen t.. jonka perustajana oli kreivi Zinzendorffin
hurskas isoäiti, Henriette von Gersdortf. Huomat
tavaa on, että Francke t:ssaan käytti myöskin
naisvoimia; opettajina oli miehiä, mutta oppi-

laiden kasvatuksellinen johto oli uskottu naisille.

Francken oppilas ja hengenheimolainen, Johan
Julius Hecker, perusti t:n, joka oli Berliinin

nykyisen n. s. ..Königliche EIisabeth-Schule"n
alku. Pietismin koulujen yhteisenä piirteenä oli

vakava kristillinen henki ja käytännöllisen elä

män toimintaan tähtäävä opetus.

Naissivistykseu lämminsydäminen edistäjä

Ranskassa oli Francois Fenelon (1651

1715). Kirjassaan „De 1'education des filles" hän
esitti tyttöjen kasvatusta koskevat periaatteensa.

Yksinkertaisella, mutta omintakeista miettimistä
herättävällä tavalla on kehitettävä tytön ymmär
rystä ja harrastusta itsenäiseen tutkimiseen.

FGnelonin aatteiden innostamina hänen ystä-

vänsä toteuttivat niitä kouluissa. — Rousseau
(1712-78) ei sovelluttanut uraa-aukovia aatteitaan

tyttöjen kasvatukseen. Käsityksensä naisesta hän
lausuu seuraavin sanoin : ..Nainen on luotu

ainoastaan miestä huvittaakseen". Sittenkin
Rousseau'n kasvatusopilliset periaatteet hedel

moittivat t;uakin. Basedovvin (1723-90) esi-

tyksessä ..Pian von der Erziehung der Töchter".
niinkuin hänen muissakin julkaisuissaan, on
Rousseaun aatesuunta selvästi huomattava. Base-

dowin julkaisujen johdosta kasvatusopilliset

asiat ja erittäinkin tyttöjen kasvatus joutuivat

vilkkaan ajatustenvaihdon alaisiksi. Sen johdosta

ilmestyi oikein lentokirjasten tulva. Vaadittiin

naiskasvatuksen uudistusta ja sitä, että valtio

huolehtisi myöskin tyttöjen opetuksesta. Asian
periaatteellinen selvittely johti käytännöllisiin

toimenpiteisiin. Lukuisia t :uja perustettiin ja

uudistuksia pantiin toimeen. Valistuskauden hyö-

dyllisyysaatteet painoivat leimansa näihin oppi-

laitoksiin. ..Nainen oli kasvatettava hyödylli-

seksi perheelleen ja viehättäväksi seuraelämää
varten". — Ranskan vallankumouksen kautta

koko Euroopan herättämä ihmisoikeuden tajunta

johti uuteen käsitykseen naisen persoonallisuu-

desta ja työhön hänen sivistyksensä kohottami-

seksi ja syventämiseksi. Vapausaatteen innosta-

mana Schleiermaeher kehotti naisia: ,,Tavoittele

miesten sivistystä, laidetta, viisautta, kunniaa".

Pestalozzi ssa (1746-1827) ihmisoikeuden
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aatteet »aival lämminsydämisen tulkin. »Ihmis
hengen valmi ja vapauden kaiho on tyydytettävä.

Jokaisen kansalaisen, sukupuoleen |a BÄÄtyyn
matta, tulee saada sama yleinen ihmis

sivistys".

Naisasialiikkeen viime vuosisadan loppupuolella

herännyt pyrkimys tehdä nainen yhdenvertaiseksi

miehen kuussa ja antaa hänelle tilaisuutta hank-

kia itselleen samanarvoisia tietoja kuin korkeam-
mat oppikoulut tarjoavat miespuoliselle uinui

aolle, on saanut t:n tarkoitusperän ja järjestelyn

vilkkaan pohdinnan alai-eksi. Monissa maissa
t aja on muodostettu yliopistoon johtaviksi

iksi. Kri maiden tyttöopistojen asema ja

järjestely on sangen kirjava, luisissa, kuten

esim. S aksass a, t :t ovat enimmäkseen yksi-

tyisten tai kaupunkikuntien ylläpitämiä. Niinpä
esim. 1907 Preussin 128 t :sta ainoastaan i "li

valtion täydellisesti kannattamaa. T:1 Rans-
kassa olivat viime vuosisadan keskivaiheille

kirkollistei töjen hallussa. Nykyisen vuosis.

intat&rmoinen tasavalta on anastanut itsel

leen melkein täydellisen isäntävallan kasvatuk-
1 1 a 1 1 a . joten enimmät t:t ovat joutunee! vai

tion huostaan. Toinen eroavaisuus molempien
naapurimaiden välillä on, että Saksan t:isss

toimii etupäässä miesopettajia, Hanskassa sitä

in yleinen mielipide on vaatinut naiskasva-

tuksen uskottavaksi naisille. Onpa miesopettajan

nimittäminen tn opettajaksi miltei poikkeukBel
linen tapan-. Oikeuksiensa puolesfa ovat nais-

täysin miestovereidensa vertaisia,

s k a n .1 i n a a v i a u t.t ovat yksityisestä aloit-

ta syntyneet ja yksityisen harrastuksen
.»vulla kehittyneet. Kuten monessa muussakin
rnaa.<.-.i. ei niidenkään t. -laitoksi— a ole eheätä

ja selvää yhtenäisyyttä, Sveitsi on mi

suhteessa asetettava korkeamman naiskasvatuk-
-en alalla eturiviin kuuluvaksi. T:t 0Va1 joko

valtion omia tai saavat siksi runsasta ki

lusta. '-ttä opetus on maksutonta. Huomattava
piirre on niiden käytännöllinen ja ammatillinen
tarkoitus. Useassa t:ssa on erityinen kauppa-
koululinja. K n g 1 a n n i n t:t ovat meiiliin ja

-i mannermaan oloihin verraten aivan eri-

laisia. Valtio ei ylläpidä ainoatakaan korkeani
paa t:iia. vaan I lehtivat niistä, kuten yleensä
poikakotiini-takin, yksityiset.

omi. Maunu Tavastin 1440 perustama
Naantalin luostari, jossa noudatettiin pyhän Bil

gitan Vadstenan emäluostarille muodostamia
tarjo-i maamme aatelisaukuisille nai

iille tyyssijan, jo-. a he, Samalla kun halu-ivat

rauhas-a kääntää mielensä hengellisiin ja tai-

vaallisiin asioihin, myöskin -aivat harjoittaa

hyödyllisiä maallisia toimia, kirjallisia opin-

toja ja käsitöitä. Joissakuissa kaupungeissa oli

jo 17 imen vuosia, keskivaiheilla pikkulasten kou
luja, jois.-a tytöille annettiin opetusta. Niinpä
esim. näiltä, ajoilta mainitaan eräästä viipuri-

laisesta tytiistä, joka oli käynyt lastenkoulua, ja

v oppinut aisälukua ia kristinuskon p

teet. Tyttöjen opetus oli -ii- suurimmaksi o

kodin asiana ja useimmissa tapauksissa se tar-

koitti korkeintaan sisäluvun ja kristinuskon pää
totuuksien opetusta. Samalla kannalla pysyivät
asiat vielä seuraavankin vuosis. kul ii

loppupuolella joihinkuihin pedagogioihin alan-

kin aarlepyyhyn ia Kristiinankaupun-

kiin oiettiin tyttöjäkin oppilaiksi, myöheni
miu myöskin Kajaanin, i udenkaupungin
Naantalin pedagogioihin.

V. 1793 Turun yliopiston professori, sittemmin
Suomen arkkipiispa. Jaakko Tengström itill

M». Tidningar" nimisessa" lehdessä kirjoituk
sen „Reflexioner öfver (runtimmi
uppfostran" (Mietteitä naisten tavoista ja kasva
tuksesta), jossa hän selostaa naisen sivistyksen
tarpeellisuutta, Hänen tulee ei vain vaikutuk
sensa vuoksi tulevaan sukupolveen, vaan myöskin
ihmisoikeutensa tähden saada kehittää henkisin
lahjojaan. Vaikkakin miehet oval kutsutut
tamaan valtion toimia, jotka vaativat tieteiden

tuntemusta, „ei se kuitenkaan Bulje naissuku
puolta sen kalliista oikeudesta valistunein

tyksin arvostella ka itä, joka koskee ei

ainoastaan heidän yksityistä, vaan myös isän-

maan, jopa koko ihmiskunnan etuja". Tengström
vaati, että ..naissukupuolelle yleisillä varoilla

kustannettaisiin joku kasvatus- tai oppilaitos"

Joitakuita n, s. p e n - i o n e i
a, joissa tytöille

opetettiin vieraita kieliä, etenkin ranskaa, lau

lua, pi nsoittoa, piirustusta ja hienoja käsi

töitä, tavataan maassamme 19:nnen vm
alussa. Sellaisia oli neiti [thinuBuksen pensioni

Helsingissä, rouva Salmbergin ja Saara Wacklinin
Turussa, josta viimemainittu kaupungin, palon

jälkeen muutettiin Helsinkiin.

Ensimäiset julkiset naisoppilaitokset maas
.-amme tavataan n. s. Vanhassa Suomessa. V. I7SS

Viipuriin perustettuun -aks. poikakouluun, n. -

..llaupt.-rliuleen" liitettiin erityinen luokka tyl

töjS varten, n, .-. „Demoisellen-Classe". Haupl
schulen opettajat antoivat opetusta aineissaan

ja n. s. ..Aufsehei m" I, „Gouvernante" valvoi

tyttöjen järjestystä ja siveellistä kasvatusta.

.Muutaman vuoden perästä lisättiin siihen toinen

luokka j» 1805 molemmat luokat järjestettiin

itsenäiseksi „Töchterschule" nimiseksi oppilaitok

seksi. Oppiaineina olivat uskonto ja siveysoppi,

saksa, venäjä, ranska, historia, maantieto, las

ken to, luonnonhistoria ja teknologia, piirustus

kaunokirjoitus ja käsityöt. V. 1807 perustettiin

Viipuriin 1-luokkainen '

t.. „Mädchenschule"
alkeellisempaa opetusta varten. Opetus oli aluksi

maksuton ja koulu avoinna kaikkien kan-anker

rosten lapsille. Samanlaisia kouluja syntyi pan
vuotta myöhemmin Haminaan. Käkisalmeen ja

Savonlinna.m. Opetuskielenä oli näissäkin saksan

kieli.

Y :n 1809 jälkeen jäi n ssa Suomessa pii

kik-i ajoiksi voimaan Ruotsin ajoilta pentu
v;n 1724 kymnaasi- ja koulujärji ika ei

tuntenut julkisia oppilaitoksia naissukupuolta

varten. Yksityisen aloitteesta sai maamme ensi

mainen i. alkunsa Pestaloszi'n aatteiden innoa

taimin Odert Gripenbergin 1836 perusi Hei

sinkiin ruotsinkielisen t n. Opetusta annettiin

samoissa aineissa kuin Viipurin Töchtersohuli

»Gripenbergin t." -ui paljon oppilaita Samoihin
aikoihin maamme naiskasvatus ionini julkisenkin

telun alaisek »i Niinpä J. V, Snellman

kuvaa tyttöpenBioneissa annettua sivistystä var

-in ala-arvoiseksi. Parannus sillä alalla on

hauesta mahdollinen vasta -illoin, kuu valtio

ryhtyy kannattamaan ja valvomaan naisopp

julkaistiin uusi kymnaasi ja

koulujärjestys, < i i 1 1 ; i erityisenä kouluryhmäni!
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mainitaan t:t. V. 1844 alkoivat toimintansa Flel

singin ja Turun 2-luokkaisel t:t, eli „Frouvas-

väen koulut sivistyneinvpäi n (eli herraisten) van
hempien tyttäriä varten, jotka ovat niihin tai-

toin ja käsitöihin harjoitettavat, mitkä kunnol-

lisen frouvasväerj ylöskasvatukseen kuuluvat".

niinkuin niiden tehtävä virallisesti määriteltiin.

Koulujärjestyksen määräyksen mukaan <>| >[ >i -

aineet olivat : raamatunhistoria ja isompi kate-

kismus, yleinen historia ja maantieto, laskento

(neljä laskutapaa kokonaisilla ja murtoluvuilla
sekä yksinkertainen päätöslasku) , saksan, rans
k;in ja venäjän kielet, kaunokirjoitus, piirustus

ja käsityöt. Tuntiluku viikossa luokkaa koliti

oli 42, joista käsitöitä I luokalla 24 ja 11 luo

kalla 22 tuntia. — Viipurin läänissä olivat

kouluolot »uikin jälkeen kuin alue 1 S 1 1 yhdis

tettiin muuhun Suomeen, jääneet muuttamatta,
mutta v:n 1843 koulujärjestys ulotti vaikutuk-

sensa myöskin sinne. Töehterscliuleen nähden se

merkitsi sitä. että ruotsi tuli opetuskieleksi ja

että asetuksen mukaisesti, tyttökoulujen kun tuli

olla vain etuoikeutetun sivistyneen luokan kou-

luja, kaikkien kansankerrosten lapsilla niihin ei

ollut pääsyä. — V. 1847 Helsingin t. laajennet-

tiin 3-luokkaiseksi ja 1856 v:n kymnaasi- ja

koulujärjestyksessä ryhmitettiin t:t 4-, 3- ja

2-lulokkaisiin. 4-luokkaiseksi tuli Helsingin t.,

.; luokkäiseksi Turun ja Viipurin sekä 2-luokkai-

seksi Kuopion vasta perustettu t. Opetusohjelma
jonkun verran laajeni: luonnonhistoria tuli lisää

kaikkiin t:hin ja Helsingin t:n korkeimmalla
luokalla oli varattu sija myöskin englannin kie-

lelle. V:n 1872 koulujärjestyksessä määrättiin

Helsingin t. laajennettavaksi 7-luokkaiseksi ja

maaseutukaupunkien t:t 4-luokkaisiksi. Lisäksi

se sisälsi määräyksen, että toinen kotimainen
kieli oli tehtävä vapaaehtoiseksi oppiaineeksi ja

poisti entisen asetuksen ylimysmielisen määräyk-
sen, että valtion t:hin saisi ottaa vain virka-

mies- ja sivistyneiden perheiden tyttäriä.

Valtion koulut olivat kuitenkin yhä vielä

ruotsinkielisiä. Yksityisiä suomenkielisiä
t:uja oli perustettu 1864 Jyväskylään ja 1869

Helsinkiin. Valtiopäivillä 1877-78 tehtiin sääty-

jen puolesta anomus, että hallitus ottaisi pitääk-

seen liuolta suomalaisten seutujen sivistystar-

peista perustamalla ja valtionvaroilla kannatta-

malla suomenkielisiä t:uja. Samoja anomus-
ehdotuksia t:jen puolesta tehtiin vv:n 1882 ja

1885 valtiopäivillä. Vihdoin 27 p. marrask. 1885

julkaistiin ..Keisarillisen Majesteetin Armollinen
Asetus muutamista muutoksista naissivistystä

varten olevien oppilaitosten järjestämisessä sekä

uusien semmoisten oppilaitosten perustamisesta",

joka toteutti ainakin joitakuita niistä toiveista,

joita kansa edustajiensa kautta valtiopäivillä ja

monissa muissa tilaisuuksissa oli lausunut julki.

Erityisesti oli otettu huomioon säätyjen tekemät
anomukset, joissa oli pyydetty valtiota perusta-

maan suomenkielisiä t uija. Yllämainitun asetuk

sen mukaan valtio otti haltuunsa Helsingin, Vii

purin, Kuopion, Jyväskylän ja Oulun yksityiset

suomenkieliset t:t. ja myöhemmin Turun. Joen-

suun. Vaasan ja Sortavalan. Ruotsalaisia t:uja

tuli valtion ylläpitää Helsingissä, Turussa, Vii-

purissa, Vaasassa, Kuopiossa ja Oulussa, joista

kaksi viimemainittua ovat lakanneet t:ina ole-

masta. Kaikkien t:jen, joiden tehtävänä on

antaa opetusta yleiseen kansalaissivistykseen

tarpeellisissa tiedoissa Bekä käsitöissä", tuli olla

5-luokkaisia, lukuunottamatta Helsingin kouluja,

joissa sitäpaitsi tuli olla kaksi valmistavaa luok-

kaa, sekä Haminan t:ua, joka toistaiseksi jäi

2-luokkaiseksi. Oppiaineiksi määrättiin uskonto.

molemmat kotimaiset kielet, saksa, ranska,

maantieto, historia sekä Suonien yhteiskuntaopin

perusteet, matematiikka, luonnontieto ja terveys-

oppi sekä kaunokirjoitus, piirustus, käsityöt,

laulu ja voimistelu. Muut aineet määrättiin
pakollisiksi, saksa ja ranska vaihtoehtoisiksi.

Helsingin t:jen valmistavien luokkien oppi

aineiksi tuli: uskonto, molemmat kotimaiset kie-

let, maantieto ja laskuoppi sekä kaunokirjoitus,

käsityöt, laulu ja voimistelu. Pääsyehdoksi
elettiin 11 vuoden ikäraja ja Helsingin t :j>en

kahden valmistavan luokan kursseja vastaava

tietomäärä. Senaatin päätöksestä v:lta 1904 poie

lettiin ensimäisen luokan pääsy-ehdoista tutkin

non suorittaminen toisessa kotimaisessa kielessä.

Lukukausimaksut, jotka t:issa olivat olleet poika-

koulujen lukukausimaksuja korkeammat, säädet

tiin kaikissa aikuisoppilaitoksissa ja t:issa

saman suuruisiksi eli 20 mk:ksi. V. 1905 lähem-

min määrättiin t:n suhde kansakouluun sekä sää-"

dettiin, että Helsingin t :jen valmistavien luok-

kien lukusuunnitelmat on muutettava kansakou-

lun I:n ja II :n vuosikurssin mukaisiksi ja että

t:jen Iille luokalle pääsemiseksi vaaditaan suori

tett.u ylemmän kansakoulun II: n vuosiosaston

oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot.

Syysk. 2 p. 1915 julkaistiin asetus, jonka

mukaan „Helsingin suomalaisen t:n viidestä luo-

kasta ynnä väliaikaisista suomenkielisistä t:jen

jatkoluokista muodostetaan tyttölyseo, jonka

kuusi ensimäistä luokkaa muodostavat keskikou-

lun päättyvine oppimäärineen ja kolme ylintä

luokkaa korkeakouluihin valmistavat lukioluo-

kat, kun taas maan muut t :t muutetaan keski

kouluiksi tyttöjä varten". Kaikissa keskikou

luissa tyttöjä varten ja myöskin tyttölyseossa

määrättiin lukuvuoden 1915-16 alusta käytäntöön

pantavaksi uusi lukusuunnitelma, aluksi lisellä

ja 2:sella luokalla sekä senjälkeen vuosi vuo-

delta lisäksi kullakin seuraavalla ylemmällä luo-

kalla. Uudessa lukusuunnitelmassa oli venäjän

kielellä hallitseva asema - - tuntimäärä keski-

koulussa 22 ja tyttölyseossa 37 viikkotuntia

josta syystä tärkeät sivistysaineet olivat joutu

neet lapsipuolen asemaan. Kasvatusopillisille

näkökohdille vieraan lukusuunnitelman 2 p:ltä

syysk. 1915 kaasi v:n 1917 vallankumous. Uutta

lopullista opetussuunnitelmaa ei vielä ole. mutta

13 p. kesäk. 1917 Suomen senaatti, sitä varten

asetetun komitean asian valmistettua, peri-

aatteessa hyväksyi väliaikaisen opetussuunnitel-

man t:uja ja -lyseoita varten. Lukuv. 1917-18

on määrä noudattaa senaatin hyväksymää siir-

tymisluont oista opetussuunnitelmaa.

Asetus elok. 20 piitä 1915 määräsi t:jen luku-

kausimaksut 30 mk:ksi, jonka Suomen senaatti

nyttemmin on peruuttanut, joten lukukausimaksu

jälleen on 20 mk.
[W. Rein. „Encyklopädisehes Handbuch der

Pädagogik" V (1906) ; Akiander. ..Skolverket inom

fordna Viborgs och nuvarande Borgä stitt"

(1866); Onni Hallsten, ..Esitelmä" (Suomalaisen

tyttökoulun vuosikertomus 1893-94); ..Alkeis-
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oppilaitosten ja tyttökoulujen järjestelyehdo

(komiteanmietintö I 1908 : V. Siikaniemi, „Ulko
naisopistot" [Helsingin Suom. tyttökoulun

vuosikertomus 1906-07); O. s. ^Kasvatusopin his-

torian pääpiirteet" 190»).J S ck.

Tytärsaaret. T j t ii r s a r i ja 1' i e n

Tytärsaari, kak-i saarta Suomenlahti
Suursaaren eteläpuolella. - 1 \ i ii rsaa c i. >k>i

nuiiirii melkein ympyrän muotoinen saari, is.i km
Suursaaresta kaakkoetelään, 80 Icm Kotkasta;

suuria pituus pohjoisesta etelään I km, suurin

leveys n. '> km. pinta-ala 8,i km*. Vastakohtana
korkealle- kallioiselle Suursaarelle Tytärsaari "ii

matalaa, tasaista, havumetsää kasvavaa, moreeni-

maata (soraa ja hiekkaa), Asutus on keskitty-

nyt yhdeksi kyläksi, joks sijaitsee saaren

rannalla. Kunta. Viipurin I., Kymin kililak..

Suursaaren-Tytärsaaren airaismiesp. 522 as.

(1914); ~.; ruokakuntaa, joista kalastus pää

elinkeinona 68:11a (1901). Hevosia 0, nautoja 65

(1913). Kansakoulu. Seurakunta, Savon
linnan hiippak., Haminan rovastik.; aikaisem

min muodostanut Suursaaren kanssa yhteisen

seurakunnan ik.-. Suursaari, seurakunta,

palsta 686), kunnes erotettiin omaksi seurakun
uaksi arui. julist. 21 piitä helmik. 1899, saaden

silloin myös oman saarnaajan (joka samalla

toimii kansakoulunopettajana). Kirkko puusta,

rak. 1772. Pien-Tytärsaari I. Säyvi
(myös s ii j rl), yksinäinen, matala, moreeni
-oran ja -hiekan muodostama asumaton saari,

ii. 13 km l; ta länsilounaaseen. Saa-

resta pistää kaakkoa koliti yli 2 km pitkä,

kapia (vedenpäällinen) hiekkasärkkä, jonka kera

n pituus on n. 4 km, leveys n. l,i km.
vaan ainoastaan muutamia \ksi-

i puita. Tyt&raaarelaisilla on saaressa

4 kalastajamajaa Kuuluu Tytärsaaren kunnan
seen. - H-nen.

Tyventö syntyy siellä, missä on ilman tilien-

tymis- tai harventumiskeskus tai missä Buurel

un. vuoret) seisauttavat kaikki tuulet.

i on ilma t :-sä kohoava (ilmanpaineminimii
'.u laskeva (maksimi). Tärkeimmät I :t ovat

tj ventovyöhykkeet, vrt. Passadi tuulet.
O. J.

Tyventövyöhyke k-. Kai mv y ö li y k e,

T u u I i. T j v e n t " P a Bsadituulet.
Tyvipölkky, lyvitukki, k- 'lukki.
Tyydytetyt yhdistykset, sellaiset kem. yhdis-

tykset, joiden molekyleissä kaikki ato

valenaait oval täydellisesti tyydytetyt, ja

siis eivät voi yhtyä muihin aineisiin. Niiden
i kohtana ovat t y y d y t t ii m ii i t 8 m ii t

yhdistykset, iotka voivat suorastaan yhtyä
muihin aineisiin. Edv. Il;

Tyydyttäminen, kem., jonkun hapon neutrali-

soiminen emäksellä ja päinvastoin iks. Neutra-
lisatsloni) .-••kii myöskin jonkun aineen
liuottaminen nesteeseen siinä määrin, kuin tämä
voi -iitä, liuottaa. Liuosta sanotaan silloin t \ y-

d jift y k a i 1. k y I 1 ii Btety ks i iks. I, i

Tyydyttämättömät yhdistykset k-. I

I .• t y t yhdistykset.
Tyydytyskapasiteetti (ks. Kapasiteetti),

happojen suhdeluku, joka osoittaa, kuinka pai

jon • k n happo tarvitsee muodostaakseen
netti raaii-fii suolan ik- Hapot Edo. II

Tyyfus kreik. '.i//./m,.n höyry; mj
tuutii ks. I. a v a n t a u t i

Tyyli I ii *
.

.s/i/i(.v kirjoituspuikko; käsiala
se erikoinen lapa. jolla kukin kii\ 1 1 1 kirjoitus
puikkoaan, -it t lunni u puhujain [reettorien] kie
lenkäyttö, puhumia ja esittämistapi

taiteellisen ja oitannollisen esitj

luonteellisel ominaisuudet ja etenkin kuvaama
rakennus ja työtaiteissa s,- erikoinen muoti,

leima, jonka yksilö, aika (historialliset tyylit

i vptiläinen, kreikkalainen, renesanssi-, roki

y. ui. t:ti. ja kansallisuus painava! taiteelli

tuotantoonsa. L':n määräävät taiteellisen luomi
>.'n yleiset lait, t.-l a i t, kuten ts apaino, Bym
metriä, suhte llisuu-. rytmi, elimellisyys, tarkoi

tuksenmukaisuus, aine ja työtavat, koristeellisuus

y. m. T:n mukaiseksi tekeminen, tyylit
t e l

j
[ks. t.i. i ,,' \

Tyylioppi I. stilistiikka, oppi kielellisen

ja tavallisessa merkityksessään vain suorasa

sen esitystavan muodoista 1. tyyleistä. T. ii

käsittelee tyylin sekii objektiivista että subjektii

iistä puolta: se tutkit, missä minin kielellisen

esityksen muoto on riippuvainen sen sisällys

ja tarkoituksesta tui nussii määrin Be on esittä

jän persoonallisuuden erikoislaadun tuote. [Antti
Helander. ..Tyylioppi" (2:nen pam L9i

Tyylittely (ks. Tyj li), luonnon tarjoamien

muotojen muuttaminen taiteellisten näkökohtien
symmetrian y. m. mukaan yksinkertaisemmiksi ja

säännöllisemmiksi koristeellisia, etenkin raken
nustaiteellisia ja taideteollisia tarkoituksia vai

ten. /'. /.

Tyyni alue ks. K a I mv y ii h y k e.

Tyyni-meri 1. Ivyni valtameri I - ••

valtameri (ks. t.i.

Tyypillinen (ks. Tyj ppi>, yleistit lu letta

kuvaava, perikuvallinen, eduskuvallinen.

Tyyppi (lat. typus, kreik. typos = jäljeni

eduakuva, esikuva, perikuva, perusmuoto; kirja

sm [ks. t.).

Tyyrpuuri (engl. starboard, ruots. styrbi

aluksen oikea puoli perästä keulaan katsotta

vastakohtana vasemmalle puolelle, paapuu
rillei sanottu usein myös ylähangaksi, mikä
nimitys ei kuitenkaan ole asianmukainen.
Tyytymättömyyden ilmaiseminen. Se,

ei tyydy alioikeuden (kihlakunnan- tai raastuvan

oikeuden! lopulliseni päätökseen tai hovioikeuden
tuomioon vedotussa luhissa, vaan aikoo saattaa

vlemmän oikeuden tarkastettavaksi, on vel-

vollinen määräajan kuluessa -iitii ilmoittamaan

silli tuomioistuimelle, joka on auta
-en tai tuomion, uhalla että tämä muuten

taa lain voiman. Mainittu määräaika on ali-

oikeuden |
.iiii. hovioikeu

den tuomioon nähden 21 päivää. Muissa tapani

sissa se, joka on tyytymätön oikeuden päätök

ei ole velvollinen -iitii erikseen ilmoitta

maan. ks. Muutoksenhakukeinot.
Työ. 1. ,'n». Voiman vaikuttaessa kappalee n

syntyj aina vastavaikutus (ks. t.) Tätäkumote»
-aan voima suorittaa mekaanista t:tä. i n

UUS riippuu, paitsi voitettavan \ a -t u -1 llk-ell

n matkan pii uudesta uuni ä voi ma
iiua kappaletta. Joe k. ip pah- kulkee voima II

vaikutussuuntkan tai vastaiseen suuntaan, saa

daan Buoritetun tn suuruus kertomalla voima

ja matka, Mui iksissa saadaan t.. kun
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voiman komponentti liikkeen suunnassa (tai il-

taisessa) kerrotaan maikalla. T m teknilli-
seksi yksiköksi on valittu se i. jonka 1 kg:n
suuruinen voima toimittaa, kun ae kuljettaa kap-

paleen voiman suuntaan I 111:11 pituisen matkan.
Sitä t : tä -anotaan k i 1 o g r a m m a m i' t r i k s i

i. metrikilogrammaksi (kgm), (
'. i .. s.

järjestelmässä on dyne voimayksikkönä ja senti-

mrtri pituusyksikkönä ja t:n yksikkö on siis

ilynesentimetri, jota sanotaan ergiksi. Se on
'. > s . , miljoonas osa kilogrammametristä. Suurempi
käytännöllinen yksikkö ou j o u 1 i (ks. t.).

Sähkö-t. on = elektromotorisen voiman (E),

sähkövirran voimakkuuden (l) ja ajan (t) tulo

= Elt. Sen mitta on voltti-coulombi 1.

I
o u ] i, käytännössä myös vvattitunti (= 3,600

joulia) ja k i 1 o w a t t i t u n t i. — Aikayksikössä
suoritettua työtä sanotaan työkyvyksi, te-

hoksi (ks. t.) 1. efektiksi. U. S:n.
2. (Ihmisen t.) Laajimmassa merkityksissä

lokainen ulkonaista tehoa aikaansaava henkisen tai

ruumiillisen voiman käyttö. Taloudellista
työtä on sellainen t., jonka tarkoituksena on tar-

peiden tyydyttäminen tai ansion saanti. Työnteko
on terveessä ihmisessä normaalinen elämänilmaus,
mutta useimpain ihmisten täytyy kuitenkin toi-

meentuloansa varten tehdä enemmän työtä kuin

mihin luontainen toiminnanhalu heitä ajaa.

Viimemainitussa tapauksessa t. synnyttää pahan-
olon tunteita, vastenmielisyyttä, jonka voima
riippuu t:n laadusta. Jos nim. t. voi herättää

tekijässä mielenkiintoa, niin vastenmielisyyden

sijaan tulee mielihyvän, työnilon, tunne. Kansan-
talouden kehitys on vienyt siihen, että suuri

osa taloudellista työtä ei enää voi synnyttää
erikoista työn iloa. Tämä itsessään suuresti vali-

tettava seikka johtuu etupäässä siitä että työn-

jako on varsinkin teollisuudessa kehitelty erin-

omaisen pitkälle. Kun työntekijä aina suorittaa

vain saman mitättömän osatehtävän, muuttuu
t. koneelliseksi ja yksitoikkoiseksi eikä enää voi

antaa ihmiselle sisäistä tyydytystä. Jos kuiten-

kin t:n aineellinen tulos: liikevoitto, palkka,

voidaan saada työn voimaperäisyyttä lisäämällä

tuntuvasti nousemaan, niin tämä riittää useim-

mille ihmisille hyvitykseksi työn hengettömyy-
destä. Mutta kaikille niille, jotka työstään
saavat määrätyn, tavallisesti vain elantokustan-

nuksia vastaavan palkan, ei aineellinen tulos

korvaa nykyaikaisen työn yksitoikkoisuutta.

Tältä kannalta katsoen on pyrkimys taloudelli-

seen työhön käytetyn ajan lyhentämiseksi täy-

sin oikeutettu. Mutta toiselta puolen on muis-
tettava, että ihmisten käytettävissä olevien hyö-

dykkeiden määrä on riippuvainen tehdyn työn

paljoudesta. Tasapainon aikaansaaminen tässä

kohden on nykyaikaisen kansantalouden tärkeim-

piä tehtäviä.

T. saattaa olla aineellista tai ainee-
tonta, sen mukaan saako se kouraantuntu-
v an ilmaisun vai ei, ruumiillista tai hen-
kistä, sen mukaan kysyykö se enemmän kättä

\ai aivoja, johtavaa tai suorittavaa,
loista edellinen voi olla joko taloudellista tai

teknillistä laatua, jälkimäinen (varsinkin teolli-

suudessa) ammattitaitoista tai ammattitaitoa
vailla olevaa. Lopuksi t. voi olla taloudellisesti

itsenäistä tai toisen palveluksessa suoritettua

palkkatyötä. Nykyajan yhteiskunnalle on luon-

teenomaista palkkatyön tuntuva lisääutyiniiien

itsenäisen työn kustannuksella, mikä seikka joit

tuu suurtuotannon valtaan pääsemisestä. Tlin

tannon eri haarain mukaan voidaan taloudelli-

sessa työssä erottaa 1) raaka-aineita tuottava t.,

2) raaka-aineita muodosteleva t., 3) tuotteita

oikeaan aikaan ja paikkaan perille saattava työ,

4) kuljetustoimi, 5) vakuutustoimi, (ii persoonal-

liset palvelukset, vrt. Tuotanto. Tätä nykyä
tuotantoprosessi tapahtuu tavallisesti liikeyrityk-

sen puitteissa, ja siinä suoritettu t. jakaantuu
yrittäjän, yksityisvirkailijain (joihin luetaan

teknikot, konttorihenkilökunta y. m.) ja varsi

naisen työväen kesken. Koneet ovat varsinkin
teollisuudessa, eräillä aloilla suuremmassa, toi-

silla pienemmässä määrässä, syrjäyttäneet ihmis
työn; sen täydellinen syrjäyttäminen ei kuitin

kaan voi millään alalla tulla kysymykseen.
ks. myös Työnjako. [Biicher, „Arbeit und
Rhytmus"; VVeinkold, „Geschiehte der Arbeit";

Stamm, .XJeschichte der Arbeit"; Herkner, „Ty8
väenkysymys", sama, „Die Bedeutung der Arbeit*

freude in Theorie und Praxis".J .,. F
Työaika on sisällykseltään kaksimielinen

käsite. Milloin sillä tarkoitetaan sitä aikaa.

jonka joku henkilö käyttää työhönsä, milloin

sitä aikaa, joka menee jonkun tietyn hyödykkeen
valmistamiseen. Tässä esityksessä t:aa käsitel-

lään ainoastaan edellisessä, subjektiivisessa, mer-

kityksessä. Se aika, minkä eri yhteiskuutaluok
kiin kuuluvat henkilöt käyttävät työhön, ei ole

ainoastaan hyvin erilainen, vaan sitä on myöskin
useihin henkilöihin nähden melkein mahdoton
täsmällisesti määrätä. Niinpä lienee yleensä mah
dotonta puhua mistään määrätystä t:sta, kun
on kysymys henkilöistä, jotka tekevät henkistä

työtä, tai liikemiehistä tai henkilöistä, jotka hoi-

tavat taloutta ja kaikkia sen vaihtelevia toimia.

Helpoimmin voidaan todeta niiden henkilöiden t.,

jotka ovat riippuvassa asemassa ja joiden työn

järjestää useita koskeva yhteinen työjärjestys

Näin on varsinkin niiden työntekijäin laita,

jotka toimivat teollisuudessa ja sen tapaisissa

yrityksissä.

T:aa koskevissa tilastollisissa tutkimuksissa,

joita niiden laajuuden ja kalleuden tähden parai-

ten kykenevät suorittamaan valtioiden työtilas-

tolliset toimistot, on tutkimuksen tarkoitus-

perästä riippuen noudatettu kahta eri menet-

telytapaa. Niissä tutkimuksissa, joita esim. Sak
sassa tilastollisen keskustoimiston työtilastolli-

nen osasto on pannut toimeen, ou tyydytty

verraten pieneen ainekseen (n. 10% :iin todelli-

sesta), jotta saavutettaisiin ainoastaan senver-

ran tietoa olosuhteista että sillä voitaisiin peru»

telia lainsäädännön sekaantumista t:n järjestä-

miseen jossakin määrätyssä ammatissa. Havainto
esineen valitseminen tapahtui puhtaasti ulko-

naisten tunnusmerkkien pohjalla (esim. työn-

antajan nimen alkukirjaimen mukaan), jotta

siten vältettäisiin tarkoituksellinen valikoitse-

minen. Tämän varsin ankaran arvostelun alai-

seksi joutuneen menetelmän vastakohtana on

toinen, jota noudatettaessa pyritään mikäli mah-

dollista ottamaan huomioon koko saatavissa oleva

aines. esim. kaikki jonkun tietyn ammatin työ-

läiset. Tällaisia tutkimuksia on esim. 1896 suo-

ritettu Belgiassa yleisen ammattilaskun yhtey-

dessä ja 1901 ja 1903 kutoma- ja metalliteolli-
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-uuden suhteen. 1006 pantiin Itävallassa toimeen

täydellinen tutkimus tehtaiden t -ia. Tällaisia

yleisiS tutkimuksin on edellet>n Buoritettu Ruot

i» Suomessa (vrt. ryOtilasto). Vii

. i
•-

1 1 virallisten tutkimusten rinnalle voidaan aset-

taa ne, jotka on Buoritettu työväenjärjestöjen

toimesta tai voimassa olevien taritiisopimusten

ysten pohjalla.

T:n pituudesta vanhalla ajalla oi ole olemassa
Havia tietoja. Myöskin keskiajasta tiedot

ovat puutteelliset. Lukuisat pyhäpäivät ja sopi

vain valaistusneuvojen puute lienevät tehneet

lian pitkän työpäivän mahdottomaksi. Ammatti-
kunnat kielsivät yötyön. Vapaamaanantain pitä-

minen "li Sääntönä. Koneiden tultua käytän

tapahtui tässä kohden muutos, jonka vai-

kutukset eivät ulottuneet ainoastaan koneiden

Hiiressä työskenteleviin työläisiin, vaan kaikkiin

muihinkin, joiden kilpailun painosta täytyi piten-

: i i-a. Kaikki huomio kiinnitettiin

-iilien. ettii koneisiin pantu pääoma tuli mahdol-
i-immiin edullisesti käytetyksi. Myöskin pelko,

että koneisiin pantu pääoma uusien keksintö-

jen kautta saattoi nnnnä luikkaan, pakotti otta-

maan koneet käytäntöön mahdollisimman buu-

määrässä. Vesivoimalla käyvät tehtaat

koettivat mahdollisimman ta-knsti käyttää hyväk-
niitä aikoja, jolloin vesi oli korkeimmil-

laan, ja pitensivät niiden kestäessä t :aa suun-

nattomasti, siellä, missä koneet työskentelivät

enemmän tai vähemmän automaattisesti, vellot-

tiin tiimiin puolustamiseksi siihen, että työ ei

näissä oloissa ollut ensinkään rasittavaa. F.ten

kin F. n g I a n n i n kutomateollisuudessa piten

m mm nain t:aa siinä määrässä, että 16 tun-

nin jokapäiväinen I. ei Ollut harvinainen. Tiimiin

-eikan vahingolliset vaikutukset esiintyivät sitä

räikeämmin, kuin kutomateollisuua käytti laa-

assa mitassa naisia ja lapsia. Runsaasti tietoja

näistä asioista on saatavissa niissä k< rtomuk-
inita parlamentin asettamat tutkimus-

komissioni! ovat antaneet. Ensimäinen työväen

lu.-laki. joka kn>ki kutomatehtaissa toimi-

via »oppilaita", ilmestyi Englannissa 1802 ja

rajoitti päivittäisen t:n 12 tunniksi (ks. Työ
\ ii e n - n o j e 1 u s ] a i n - ii ii d ii n t ii.

.

Tarmokkaammin pyrki t:aa lyhentämään Ho
tiert (»«-en (ks. t.>. joka omassa puuvillatehtaaa
-aan lyhensi ti n ensin tl a sitten 10 */a tun-

niksi. Tässä hiintä johtivat ensi Bijassa ihmis

ystävälliset Vaikuttimet, mutta hän huoma-!

pian. että työväki lyhempänä t :na tuotti joten-

kin yhtä paljon kuin varemmin pitempänH t ma.
Kun muut tehtailijat eivät kumminkaan otta-

neet noudattaaksensa hänen esimerkkiänsä, vaati

t:n rajoittamista lainaäädäntötietä. V:sta
is); Owen ponnistelee S-tuntisen työp
aikaansaamiseksi. Iliinen vaatimuksistaan i

kuitenkaan vielii ollut käytännöllisiä seurauk-
Vaata i

s 17 saatettiin voimaan 10-tuntinen

-laien 58 tuntia viikossa) naisiin ja

nuoriin työntekijöihin nähden Englannin kut

teollisuude

Englannin tehdsslait koskivat aluksi ainoas-

taan kiitoinateollisnutta. Kun työväen yhteen-

liittymistä ehkäisevä kielto oli 1824 kumottu,
alkoi ammattiyhdistyksissä esiintyä vaatimuk-
sia t n rajoittamisesta. Niiden Lon
i.k>.-.i ]hti pidetyssä kongressissa määrättiin S-

tuntinen työpäivä siksi päämääräksi, johon
ammattiyhdistysten tuli pyrkiä Mitään yli

i ;i rajoitusta ei Englannissa ole panin toimi
noina naisten ja lasten t:n rajoittamisesta anne
tut määräykset ovat vaikuttaneet myöskin m
ien i a.m Nyttemmin on 10 tuulia pitempi i

olemassa ainoastaan kutomateollisuudessa M
teollisuushaaroissa saattaa pitää \i tuntisia työ
päivää voimaan saatettuna. Sitäpaitsi on huo-

mattava, että sunnuntailepoa pidetään hyvin anka
rasti voimassa ja että työ melkein poikkeukset
lom.i-li |.ii.iti\\ lauantaisin aikaisemmin kuin
muina päivinä.

Saksan t ehdasteollisiiiide-.-a ja erityisesti

kutomateollisuudessa on yleensä ollut vallalla

pitkä t.. v. 1870 lähinnä seuranneina aikoina 12

i Ammattiyhdistysten yhä tehokkaammaksi
en painostuksen kautta on t:aa kuitenkin

täälläkin saatu lyhennetyksi. Sääntöni 00 nyt

lemmin 10-tuntinen t.. eräissä ammateissa se on
vieläkin lyhempi. VleensB t. on lyhempi länti

sillä teollisuusalueilla kuin idän maanviljelys
alueilla, itävallassa on tosin voimassa 11

tunnin maksimaali 1.. mutta aivan auliisti

myönnettyjen poikkeusten johdosta on tosiasial

Unen t. usein pitempi. Hanskassa on t

yleensä 10 tuntia tai vähän enemmän, maakun-
nissa pitempi kuin Pariisissa. Belgiassa on

yleensä sangen pitkä t. 1901 oli kutomateollisuu

den työntekijöistä 84%:illa II tuntia ja eneni

män. 1908 toimeenpannun tutkimuksen mukaan
oli n. 30 % :illa Tanskan teollisuustyöväkeä

10:tä tuntia lyhempi työpäivä, n. 60%:illa tasan

m luutia ja n. 10%:illa enemmän kuin 10 tun

tia. Ruotsissa on suoritettu laajaperäinen

V:n 1905 t:aa koskeva tutkimus, jonka mukaan
39%iilla työväkeä oli vähemmän kuin 1 ii tun

tia päivässä, -14 •

; illa tasan 12 tuntia. 11% lilla

enemmän kuin 12 tuntia, ja 6% :illa oli t. epä-

määräinen tai tuntematon. Maksi maali-
i v 8 aika (ks. t.l on S ve i t sissS v ista 1914

lähtien lyhennetty 10 tunniksi ja pyhäpäivän

edellisenä päivänä 9 tunniksi: Uruguayn tasa

vallassa on 1915 Baatettu voimaan S tuntinen työ-

päivä.

Naisten ja lasten t.. on yleensä lyhempi kuin

miesten, mikä perustuu erityisiin työväensuoje-

luslakien määräyksiin, vrt. Naisten suoje-
lus. Nuoret t v ö ntekijät ja T y ö v ä e n

s il o j e 1 u s I n i n s ä ii d ä n t il.

Stiome i teollisuudessa ennen huhtik. 1!M7

tapahtunutta täydellista muutosta vallinneesta

t-.sta antaa tietoja 1909 Buoritettu tutkimus ynnä

ammatteja koskevat työtilastolliset tutkimuk-

set, v.n 1909 tiedustelusta saadaan päivi

elevien viikottaiseen t:aan nähden seuraava

-elvil .

vilknttninen tylivll.n

työaika lukumaärt
is tunihv jn vlhennnlll 1,818 2*
4S-57 tumin 24.9H1 87,i

BO .. *®s
60-6!) 10j
09 omiin ]• Pni-mmin 909 lj

in» 67376 100,0

dli-in I. on 57 ja 60 tunnin välillä ja on

useimmissa tapauksi 80 tuntia. Sitten

seuraa ä-t ja :>' Uinnin ka useim-

a tapauksissa on tasan 57 tuutia. Nämä
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molemmat t :t oval siinä määrin voitolla, että ne
käsittävin n. 3U kaikista työntekijöistä.

Metalliteollisuuden isommissa tehtaissa ja työ

pajoissa on kaikkiaan 93 '
; :illa työläisiä 54

80 tunnin välinen t. EelsingissB el t. mi
ole .

r
>7 tuntia pitempi. Tiilitehtaissa, missä

työllä kumminkin suurelta osalta on sesonki-

työn leima. t. on pitkä., aina 12 tuntiin asti pui

v:ssi. Lasitehtaiden piivätyontekijitstS on u.

63% :illa 54-58 tunnin t, Kutomateollisuudessa
kaikkien työntekijäin i. on jotenkin yhtäläinen,
siten nim. että sr keskittyy kaluten ajan ympä-
rille ollen 1

/a :lle työntekijöitä 57 tuntia. -.'
:1
:l!e

60 luutia. Myöskin puuhiomoiden, selluloosa ja

paperitehtaiden päivätyöntekijäin t. keskittyy

sangen ahtaisiin rajoihin ollen 92% iille työn

tekijöitä 57-60 tuntia. Pisin t. näyttää olevan

sahateollisuudessa. Ainoastaan 5% :illa työväkeä
mi 57 tuntia tai vähemmän. Useimpain sahatyö
Iäisten (83% :ia) t. on 57 ja 63 tunnin välillä.

Lähes 10% : illa on 63-66 tunnin pituinen t.. s. o.

tavallisesti 11 tuntia päivässä. Vaatetusteolli-

suudessa t. verstassa harvoin on 60 tuntia pi-

tempi. Tällöin on kuitenkin huomattava, että

suurempi osa tähän teollisuusryhmään kuuluvaa
työväkeä ei työskentele verstassa, vaan koto-

naan, niissä on aivan mahdotonta päästä t:n

lierille. Meikäläisestä työväestä on kirjaltajaan

onnistunut saavuttaa, lyhyin t., sillä 90% :illa

heistä on 48-51 tunnin t. Tämä ou määrätty
työnantajain )a työntekijäin välisessä tariffisopi-

muksessa, joka koskee koko maata. Erikoisase-

massa olivat aikaisemmin maamme leipurityöläi-

set osaksi takapajulle jääneiden työolojensa,

osaksi pitkän t.:nsa johdosta. Leipomoista toimi-

tetussa työtilastollisessa tutkimuksessa (v. 1905)

todettiin aina 125 tuntiin nouseva viikottainen

t.. josta suuri osa tuli öiden osalle. Voimassa
olevassa leipomolaissa t. on rajoitettu 48 tun-

niksi viikossa ja yötyö on poistettu (vrt. Työ-
v ä e n s u o j e 1 n s I a i n s ä ä d ä n t ö)

.

Yötyön saattavat tehdä tarpeelliseksi useat sei-

kat; satunnainen lisääntynyt kysyntä, vaihte-

leva vesivoima, lämpömäärä, lisääntynyt tuo-

tanto ja teknilliset syyt. Sahoissa tehdään yö-

työtä tuotannon lisäämiseksi, lasitehtaissa ja

paperiteollisuuteen kuuluvissa tehtaissa teknilli-

sistä syistä. Lasitehtaissa on sulatettu massa
muokattava kokonaan huolimatta siitä tapah-

tuuko se päivällä vai yöllä. Paperiteollisuuden

koreiden keskeyttäminen lisäisi suuresti tuo-

tantokustannuksia ja vaikuttaisi raaka-aineen

menetystä. Masuuni käy vuosikausia, ennenkuin
se sammutetaan.

Siellä, missä yötyö on säännöllistä, työ jakaan-
tuu vuoroihin, eri työläiset kussakin vuorossa.

Vuorotyö suoritetaan kahdessa tai kolmessa

vuorossa. Edellisessä tapauksessa vuorot vaih-

tuvat kaksi kertaa vuorokaudessa, teinen toi-

mien päivällä, toinin yöllä. Työkunnan vaihto

tapahtuu kerran viikossa. Vaihdon tapah-

tuessa siirtyy se työkunta, joka viikon ku
luessa on työskennellyt päivällä, yötyöhön.

ja on niinmuodoin työssä 24 tuntia yhteen

menoon. Toisella työkunnalla sitä vastoin on 24

tunnin keskeytymätön lepo. Seuraavalla viikolla

työkuntain osat ovat vaihtuneet. Toisin on asian

laita, kun työ on jaettu kolmeen vuoroon. Jokai
nen työkunta tekee silloin lyötit vain 8 tuntia

yhteen menoon ja jokaisen työkunnan toisiaan

seuraavien t:jen välissä on 16 tunnin lopoaika.
Kun vuorojen vaihto tapahtuu, muutetaan joka

vuoro S luutia eteenpäin, mutta vaihdon tapall

tuessa jää kuitenkin 8 tuntia lepoa varten.
Paperiteollisuudessa on alkuansa ollut vallalla

kaksivuoroinen työjärjestys. Tässä tapahtui mun
tos. kun Kymin o.-y. 1 t»i »7 otti käytäntöön kolnii

vuoroisen työn ja sen esimerkkiä seurasivat muut.
Sittemmin huonontuneitten konjunktuurien joh-

dosta palattiin kuitenkin kaksivuoroiseen työ
hön. Kahdessa vuorossa työskentelevillä on
viikossa keskimääri 5-84 tuntinen työaika
kun taas kolmessa vuorossa työskentelevillä on

48-64 tuntinen. Keskeytymätön sunnuntailepo on
jälkimäisessä tapauksessa pitempi kuin edelli-

sessä. Sahoissa tehdään työtä ainoastaan kah
dessa vuorossa ja t. on viikossa keskimäärin
50-06 tuntia. Vuorotyössä t. niinmuodoin on usein
paljon pitempi kuin tavallisessa päivätyössä, ja

tämä on sitä arveluttavampaa kuin vuorotyöläi-

set Itkevät puolet t :staan työtä öisin. Kana-
teollisuudessa vuorotyöläisillä on työn aikana
lepohetkiä eivätkä he yleensä tee työtä sunniin

taisin, jotavastoin paperiteollisuudessa vuorotyö
Iäiset eivät voi saada varsinaisia lepohetkiä tai

lakata työstä sunnuntaisin, koska koneen käyntiä
ei voida keskeyttää.

Niinkuin jo huomautettiin, tapahtui huhtik.

1017 täydellinen muutos Suomen teollisuus- ja käsi

työammattien t:ssa. Maaliskuun vallankumouk-
sella takaisin saavutetun vapauden rohkaisemana
ja tietäen, että sillä oli enemmistö sekä halli-

tuksessa että valtiopäivillä, työväki huhtikuussa
esitti vaatimuksen 8-tuntisen työpäivän voimaan-
saattamisesta, mikä vaatimus jo vuosikymmeniä
on ollut sosiaalidemokratian ohjelmassa kaikissa

maissa. Tämä vaatimus tuotiin esiin osaksi eri

teollisuuslaitoksissa, osaksi sen myöskin esittivät

työväen järjestöt kokonaisiin teollisuusryhmiin

nähden. Tarmokkaimman ja yhtenäisimmän
ilmaisunsa puheena oleva vaatimus sai metalli-

teollisuudessa. Huhtikuun 18 p. puhkesi lakko,

mutta jo samana päivänä metalliteollisuuden

työnantajain liitto hyväksyi työväen vaatimuk-
sen, että pisin varsinainen t. olisi 47 tuntia vii-

kossa ja enintään 8 tuntia päivässä, paitsi

lauantaisin ja pyhäpäivän aattoina 7 tuntia, y. m.

Yleensä lienee 8-tuntinen työpäivä pantu touko-

kuusta 1017 lähtien toimeen melkein kaikkialla

teollisuuden alalla ja myöskin suuressa osassa

käsityöammatteja. Jo aikaisemmin oli senaatti

määrännyt 8-tuntisen työpäivän voimaansaatetta-

vaksi kirjapainossaan ja valtionrautateiden kone-

pajoissa. Tämä liike on sittemmin levinnyt

myöskin teollisuuden ulkopuolella oleville aloille,

niinkuin konttori- ja puotitöihin, kylpylaitoksiin.

kotipalvelukseen sekä maatalouteen. Ileinäk. 14 p.

1017 eduskunta hyväksyi ehdotuksen laiksi

8-tuntisesta työpäivästä teollisuusammateissa.

G. A'. S.
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